
مرکز 

وزارت
انکشافیعاديانکشافیعاديانجامآغازمدتپکتیابامیانکندهاربادغیسبلخ

گنجانیدن موضوع ازارواذیت در نصاب 

تعلیمی

تعداد عناوین گنجانیده شدهریاست انکشاف نصاب تعلیمی و آمریت واحد جندر
12120                     -   

دو عنوان در �ک مضمون طبق لزوم د�د ر�است انکشاف نصاب تعل�� ، از صنف 7 ا� 

12

انکشاف و چاپ مواد آموزشی

تعداد بسته هاي مواد آموزشی کمیته تخنیکی

تهیه شده
39117878787878           117,300 

در هر وال�ت �ک �میته ر�است معارف وال�ت ، هفت �میته آم��ت معارف ولسوا� و  ۷۰ �میته م�اتب که در هر ولسوا� ۱۰ 

�اب مکتب در نظر گرفته شدە  است که مجموعا ۳۹۱ �سته مواد آموز�� برای ۳۹۱ �میته ته�ه گردد.

۷۸*۵+ ۱=۳۹۱ �میته

بودجه:

 ۳۰۰ افغا�� برای �سته آموز�� هر �میته در نظر گرفته شدە است.

نظارت وارزیابی ازتطبیق مواد پالیسی
تعداد کمیته هاي نظارت شدهریاست نظارت تعلیمی

39117878787878

آموزش اعضاي کمیته رسیدگی به 

شکایات

CBA تعداد کمیته هاي آموزش دیدهکمیته تخنیکی به همکاري مالی

7271313131313           700,000 

 

اعضای که آموزش می�ی�ند:

1-در 5 وال�ت 65 تن �ه اس�ثناء مرکز وزارت 

2-از هر وال�ت 13 تن 

3-از هفت ولسوا� 7 تن

4- ازهر ر�است معارف وال�ت 6 تن

محاس�ه سف��ه:

۱- سف��ه۱۰*۴*۳۶۵۰=۱۴۶۰۰۰

۲- تکت ۱۰*۱۵۶۰۰=۱۵۶۰۰۰

۳- سف��ه اعضای �میته ۵۰*۱۲*۵=۳۰۰۰۰۰

۴- کرا�ه سالون ۵۰۰۰*۵=۲۵۰۰۰

۵- قرطاس�ه ۵۰۰۰*۵=۲۵۰۰۰

۶- مصارف متفرقه ۴۸۰۰۰ 

مجموعا ۷۰۰۰۰۰ افغا�� 

چاپ، نشر و نصب پوسترهاي آگاهی 

عامه

نشرات، تحرك اجتماعی، جندر و ریاست هاي معارف والیت 

CBA،

تعداد پوستر هاي چاپ و توزیع 

شده
36000100070007000700070007000            360,000 

برای هر وال�ت 700 پوس�� چاپ و تو ز�ــــع م�گردد.

دایر نمودن برنامه هاي تبلیغاتی آگاهی 

عامه، توضیح وتشریح مواد قوانین و 

رهنمود  براي کارکنان، معلمان و 

شاگردان

آمریت واحد جندر، ریاست تحرك اجتماعی، ریاست هاي 

CBA معارف و حج اوقاف

تعداد برنامه هاي دایر شده

39117878787878

3 و�دو تنها در مزکرو برای هر و�دیو 20 هزار افغا�� در نظر گرفته شدە است 60,000              33تعداد ویدیوهاي تهیه شدهرادیو تلویزیون تعلیمی، نشرات، جندر و CBAمستند سازي ویدیوهاي کوتاه

نوشتن پیام هاي دیواري
CBA ،تعداد پیانم هاي نوشته شدهکمیته فرهنگی مکتب

7833156156156156156           587,250 
در هر مکتب 2 پ�ام که مجم�ع 70 مکتب، 2 پ�ام در هر آم��ت معارف ولسوا� که 7 

ولسوا� در 5 وال�ت، و 2 پ�ام در هر ر�است معارف وال�ت که مجم�ع 5 وال�ت، و 3 پ�ام 

درمرکز وال�ت که در �ل 763 پ�ام م�شود.

نصب صندوق شکایات در ادارت معارف

تعداد صندوق هاي نصب شدهکمیته جندر مربوطه

39117878787878           195,500 

صندوق ش�ا�ات:

برای جمع آوری و سهولت ش�ا�ت کنند�ان، صندوق ش�ا�ات در ادارات معارف که �میته 

 �ه ش�ا�ات مرت�ط �ه منع آزار و اذ�ت در معارف ا�جاد گرد�دە است، نصب 
�

رس�د�

م�شود. طبق �الن تطب��� 391 صندوق ش�ا�ات در 391 �میته در سطح مکتب، آم��ت 

معارف ولسوا�، ر�است معارف وال�ات و مرکز وزارت نصب م�گردد.

ق�مت هر صندوق 500 افغا�� محاس�ه گرد�دە است.

391*500=195500 افغا�� 

نصب سیت کمره هاي امنیتی در 

ادارات معارف

ریاست تکنالوژي معلوماتی، ریاست محافظت 

ومصئونیت،کمیته رسیدگی به شکایات، ادارات ذیربط

تعداد سیت هاي کامره نصب شده

11611111            176,000 

�ک س�ت �مرە در هر ر�است معارف وال�ت و 6 س�ت در شش معی��ت مرکز وزارت 

معارف در نظر گرفته شدە است.

ایجاد صفحه اجتماعی ، شماره تماس 

رایگان وایمیل آدرس جهت اخذ 

شکایات به  طور محرم

ایجاد صفحه فیسبوك،شماره ریاست تکنالوژي معلوماتی آمریت واحد جندر

تماس رایگان و ایمیل آدرس
6111111

�ک ا�م�ل، �ک شمارە تماس و �ک صحفه  ف�سبوک در مزکر وزارت و �ک ا�م�ل، �ک 

شمارە تماس و �ک صحفه ف�سبوک در ر�است معارف وال�ت.

ایجاد کمیته رسیدگی به شکایات 

درسطح مرکزي،والیتی، ناحیه یا 

ولسوالی ومکتب

تعداد کمیته هاي ایجاد شدهادارات معارف

39117878787878

ترتیب طرزالعمل و  رهنمود رجعت 

دهی قضایا  به ارگان هاي ذیربط

تعداد دستورالعمل ترتیب شدهکمیته تخنیکی

11

نها�� شدە است 

انکشاف تشکیل واحد جندر در سطح 

مرکزووالیات

تعداد بست هاي ایجاد شدهریاست منابع بشري
133333

ا�جاد �ک �ست 2 ر�است واحد جندر در مرکز وزارت، و �ک �ست 4 مدی��ت عمو� 

جندر، �ک �ست 5 عضو مسل� و �ک �ست 6  مامور اداری در هر ر�است معارف وال�ت.

تدوین الیحه نظم وانظبات ورهنمود 

اخالقی

تعلیمات عمومی، شورا علمی، وادارات ذیربط

ایجاد دیتابیس7
ایجاد دیتابیس در سطح مرکز و والیات 

جهت ثبت گزارشات

           11150,000تعداد دیتابیس انکشاف یافتهریاست تکنالوژي معلوماتی

اگاهی عامه2

انکشاف تشکیل 6

مصئونیت بخشی3

4
ایجاد کمیته 

رسیدگی  شکایات

آموزش 1

بودجه منظور شده فعالیت فرعیشماره

شاخص مسئول اجرا

فعالیت اصلی

زمان اجرا
مالحظات

اهداف 

عمومی

(CBA والیت تحت پوشش برنامه ) بودجه پیشنهادي به افغانیمحل اجرا

پالن عملیاتی منع ازارواذیت وزارت معارف

  سال 1399



امضا تفاهم نامه ها۸
تهیه و ترتیب تفاهم نامه ها با وزارت 

خانه هاي ذیربط

تعداد تفاهم نامهاي امضاء شدهکمیته تخنیکی و نهادي ذیربط
44

امضاء تفاهم نامه �ا وزارت های عدل�ه، وزارت حج و اوقاف، وزارت امور زنان وزارت 

اطالعات و فرهنگ

2,346,050      
مجم�ع بودجه



مالحظاتمجموع به افغانی قیمت فی واحدواحد تکرارتکرارواحد مقدارمقدارمشخصاتشماره

                              117,300                           300مرتبه        1 بسته           391 انکشاف و چاپ مواد آموزشی    1

                              360,000                             10مرتبه        1پوستر      36,000 چاپ، نشر و نصب پوسترهاي آگاهی عامه    2

                              146,000                        3,650روز        4تن             10 سفریه ترینران    3

                              156,000                      15,600مرتبه        1تن             10 تکت طیاره    4

                              300,000      12تن             50 سفریه اعضاي کمیته    5

 سفریه اعضاي 

کمیته 

30000=5*12*50

0؟؟؟؟؟

                                25,000                        5,000مرتبه        1سالون                5 کرایه سا لون براي آموزش اعضاي کمیته    6

                                25,000                        5,000مرتبه        1والیت                5 قرطاسیه براي آموزش اعضاي کمیته    7

                                60,000                      20,000مرتبه        1ویدیو                3 مستند سازي ویدیوهاي کوتاه    8

                              587,250                           750مرتبه        1 پیام           783 نوشتن پیام هاي دیواري    9

                              195,500                           500مرتبه        1صندوق           391 نصب صندوق شکایات در ادارت معارف  10

                              176,000                      16,000مرتبه        1سیت             11 نصب سیت کمره هاي امنیتی در ادارات معارف  11

                              150,000                   150,000مرتبه        1دیتابیس                1 ایجاد دیتابیس در سطح مرکز و والیات جهت ثبت گزارشات  12

                                48,000                      48,000مرتبه        1مصرف                1 مصارف متفرقه  13

مجموع عمومی           2,346,050

بودجه پالن تطبیقی پالیسی منع آزار و اذیت سال 1399

مصارف پروگرام



گنجانیدن موضوع 

ازارواذیت در نصاب 

تعلیمی

ریاست انکشاف 

نصاب تعلیمی و 

آمریت واحد جندر

تعداد عناوین 

گنجانیده شده
12                -   

گنجان�دن موض�ع ازارواذ�ت در نصاب تعل��:

براساس �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف و  تصم�م �میته تخن�� قرار شدکه موضوعات مرت�ط �ه آزار و اذ�ت در نصاب تعل�� معارف گنجان�دە شود،  

� م�اتب شود که در مجم�ع 12 عنوان مرت�ط �ه آزار و اذ�ت م�شود، و مضمون که  که دو عنوان در �ک مضمون مرت�ط، از صنف 7 ا� 12 شامل مضام��

د. موض�ع آزار و اذ�ت در آن گنجان�دە شود را ر�است انکشاف نصاب تعلی�م وزارت معارف تصم�م م�گ��

انکشاف و چاپ مواد 

آموزشی
کمیته تخنیکی

تعداد بسته 

هاي مواد 

آموزشی تهیه 

شده

391       117,300 

 �ه ش�ا�ات در سطح مکتب، آم��ت معارف ولسوا�، ر�است معارف وال�ات و 
�

بر اساس �ال�� منع آزار و اذ�ت معارف قرار است که �میته های رس�د�

مرکز وزارت معارف �شک�ل شود، که هر ک�مته داری شش عضو که �ه اس�ثناء مرکز وزارت که داری هفت عضو دارد، می�اشد.

انکشاف و چاپ مواد آموز�� :

انکشاف و چاپ مواد آموز�� که شامل؛ آموزش �ال��، آموزش رهنمودها، آموزش برر� قضا�� مرت�ط �ه آزارو اذ�ت،....... می�اشد که �میته تخن�� 

 �ه ش�ا�ات در 5 
�

مسول�ت انکشاف،چاپ و آموزش اعضای �میته ها را بر عهدە دارد. و براساس �الن تطب��� قرار است که برای 319 �میته های رس�د�

وال�ت �شمول مرکز وزارت مواد آموز�� توز�ــــع نما�د، که 391 �میته های قرار ز�ر می�اشد:

1. �ک �میته در سطح ر�است معارف 5 وال�ت، مجم�ع 5 �میته و از هر وال�ت 7 ولسوا� در نظر گرفته شدە است.

2. �ک ک�مته در  سطح آم��ت معارف ولسوا�، که 7 ولسوا� از هر وال�ت، در مجم�ع از 5 وال�ت 35 �میته در سطح آم��ت معارف ولسوا� �شک�ل 

م�شود، 

3. �ک �میته در سطح مکتب که از هر ولسوا� 10 مکتب در نظر گرفته شدە است، که در 7 ولسوا� 70 مکتب شامل �الن می�اشد.

محاس�ه:

• هر ولسوا� 70 مکتب 

• هر وال�ت 7 ولسوا� 

در مجم�ع در هر وال�ت 70 �میته مکتب +7 �میته آم��ت معارف ولسوا�+ �میته ر�است معارف= 78 �میته در �ک وال�ت * 5 وال�ت + 1 �میته در مرکز 

وزارت=391 �میته

قم�ت هر �سته مواد آموز�� :

برای چاپ و توز�ــــع هر �سته مواد آموز�� 300 افغا�� در نظر گرفته شدە است.

300*319=117300 افغا�� 

نظارت وارزیابی ازتطبیق 

مواد پالیسی

ریاست نظارت 

تعلیمی

تعداد کمیته 

هاي نظارت 

شده

391

آموزش اعضاي کمیته 

رسیدگی به شکایات

کمیته تخنیکی 

به همکاري مالی 

CBA

تعداد کمیته 

هاي آموزش 

دیده

72 700,000       

اعضای که آموزش می�ی�ند:

طبق ف�صله �میته تخن�� �ال�� منع آزار و اذ�ت قرار است که از هر وال�ت فقط 13 تن و در 5 وال�ت 65 تن از اعضای �میته ها آموزش ب�ب�نند، که 

اعضای آموزش مل�ف اند تا د�گر اعضا را آموزش دهند،  و این اعضا قرار ز�ر اند:

1. 6 تن اعضای �میته ر�است معارف وال�ت 

2. 7 تن ر��س �میته های آم��ت معارف ولسوا�

 �ه ش�ا�ات مرکز وزارت در نظر گرفته شدە است.
�

در مجم�ع از هر وال�ت 13 تن و 65 تن در 5 وال�ت �ه عالوە 7 تن از اعضای ک�مته رس�د�

محاس�ه سف��ه:

۱- سف��ه۱۰*۴*۳۶۵۰=۱۴۶۰۰۰

۲- تکت ۱۰*۱۵۶۰۰=۱۵۶۰۰۰

۳- سف��ه اعضای �میته ۵۰*۱۲*۵=۳۰۰۰۰۰

۴- کرا�ه سالون ۵۰۰۰*۵=۲۵۰۰۰

۵- قرطاس�ه ۵۰۰۰*۵=۲۵۰۰۰

۶- مصارف متفرقه ۴۸۰۰۰ 

مجموعا ۷۰۰۰۰۰ افغا�� 

پالن تطبیقی منع ازارواذیت وزارت معارف

  سال 1399

تشریح فعالیت ها

آموزش1

بودجه

شاخصمسئول اجرافعالیت فرعیفعالیت اصلیشماره
اهداف 

عمومی



تشریح فعالیت ها بودجه

شاخصمسئول اجرافعالیت فرعیفعالیت اصلیشماره
اهداف 

عمومی

چاپ، نشر و نصب 

پوسترهاي آگاهی عامه

نشرات، تحرك 

اجتماعی، جندر و 

ریاست هاي 

معارف والیت 

CBA،

تعداد پوستر 

هاي چاپ و 

توزیع شده

36000        360,000 

های آ�ا� عامه: چاپ، ��� و نصب پوس��

برای هر وال�ت 7000 پوس�� چاپ و تو ز�ــــع م�گردد، که برای 5 وال�ت �ه عالوە مرکز وزارت 36000 پوس�� �الن شدە است ، و برای چاپ و توز�ــــع هر 

پوس�� 10 افغا��  محاس�ه شدە است.

10*36000=360000 افغا�� 

دایر نمودن برنامه هاي 

تبلیغاتی آگاهی عامه، 

توضیح وتشریح مواد 

قوانین و رهنمود  براي 

کارکنان، معلمان و 

شاگردان

آمریت واحد 

جندر، ریاست 

تحرك اجتماعی، 

ریاست هاي 

معارف و حج 

CBA اوقاف

تعداد برنامه 

هاي دایر شده
391

� وزارت معارف، هر �میته مل�ف است برنامه ها و  �ه منظور رساندن مواد و پ�ام �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف برای معلمان، شا�ردان و سایر م�س����

س�مینار های آموز�� را در م�اتب و ادارات م��وطه دایر نمایند.

مستند سازي ویدیوهاي 

کوتاه

رادیو تلویزیون 

تعلیمی، نشرات، 

CBA جندر و

تعداد 

ویدیوهاي 

تهیه شده

3         60,000 

مس�ند و و�دیوهای کوتاە مرت�ط �ه آزار و اذ�ت در معارف:

جهت آ�ا� عامه و رساندن مطالب �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف، سه و�دیو های کوتاە آموز�� و تمث�� ته�ه و از ط��ق رادیو و تل��زون معارف �ه 

سد، و برای  ته�ه هر و�دیو 20 هزار افغا�� در نظر گرفته شدە است. ��� م��

3*2000= 60000 افغا�� 

نوشتن پیام هاي دیواري
کمیته فرهنگی 

CBA ،مکتب

تعداد پیانم 

هاي نوشته 

شده

783       587,250 

پ�ام های دیوار مرت�ط �ه منع آزار و اذ�ت:

طبق �الن تطب��� �ال�� منع آزار و اذ�ت قرار است، دو پ�ام مرت�ط �ه منع آزار و اذ�ت در معارف درهر م�اتب، 2 پ�ام در آم��ت معارف ولسوا�، ر�است 

معارف وال�ات و 3 پ�ام مرکز وزارت دیوار ن�اری شود، که در مجم�ع 763 پ�ام دیوار ن�اری م�شود.

محاس�ه:

• 70 مکتب * 2 پ�ام =140

• 7 ولسوا� *پ�ام =14

• 3 پ�ام مرکز وزارت 

�ک وال�ت 156* 5 وال�ت+3 پ�ام مرکز وزارت=763 پ�ام در 5 وال�ت عالوە مرکز وال�ت

قم�ت هر پ�ام 750 افغا�� محاس�ه گرد�دە است.

763*750=587250 افغا�� 

نصب صندوق شکایات 

در ادارت معارف

کمیته جندر 

مربوطه

تعداد صندوق 

هاي نصب 

شده

391       195,500 

صندوق ش�ا�ات:

 �ه ش�ا�ات مرت�ط �ه منع آزار و اذ�ت در معارف ا�جاد 
�

برای جمع آوری و سهولت ش�ا�ت کنند�ان، صندوق ش�ا�ات در ادارات معارف که �میته رس�د�

گرد�دە است، نصب م�شود. طبق �الن تطب��� 391 صندوق ش�ا�ات در 391 �میته در سطح مکتب، آم��ت معارف ولسوا�، ر�است معارف وال�ات و 

مرکز وزارت نصب م�گردد.

ق�مت هر صندوق 500 افغا�� محاس�ه گرد�دە است.

391*500=195500 افغا�� 

نصب سیت کمره هاي 

امنیتی در ادارات معارف

ریاست تکنالوژي 

معلوماتی، ریاست 

محافظت 

تعداد سیت 

هاي کامره 

نصب شده

11        176,000 
ی از مسا�ل آزار و اذ�ت در ادارات معارف، �ه تعداد �ازدە س�ت �مرە های امنی�� برای شش معی��ت وزارت معارف و  �منظور مصؤن�ت، محافظت و جلوگ��

پنچ ر�است معارف وال�ات که تحت پوشش برنامه CBA قرار دارد خ��داری گردد، و ق�مت هر س�ت �مرە 16 هزار افغا�� در نظر گرفته شدە است.

ایجاد صفحه اجتماعی ، 

شماره تماس رایگان 

وایمیل آدرس جهت 

اخذ شکایات به  طور 

ریاست تکنالوژي 

معلوماتی آمریت 

واحد جندر

ایجاد صفحه 

فیسبوك،شمار

ه تماس 

رایگان و 

6

ون��: آدرس ال���

جهت سهولت ش�ا�ت کنندە ها �ک ا�م�ل، �ک شمارە تماس و �ک صحفه  ف�سبوک در مزکر وزارت و �ک ا�م�ل، �ک شمارە تماس و �ک صحفه ف�سبوک 

در ر�است معارف وال�ت ا�جاد م�گردد.

مصئونیت بخشی3

اگاهی عامه2



تشریح فعالیت ها بودجه

شاخصمسئول اجرافعالیت فرعیفعالیت اصلیشماره
اهداف 

عمومی

ایجاد کمیته رسیدگی 

به شکایات درسطح 

مرکزي،والیتی، ناحیه یا 

ولسوالی ومکتب

ادارات معارف

تعداد کمیته 

هاي ایجاد 

شده

391

ا�جاد �میته ها:

د، و در این دورە از هر وال�ت 7 ولسوا� و هر ولسوا� 10 مکتب  طبق �الن برنامه CBA، تنها 5 وال�ت در دورە اول �ا دورە آزما��� تحت پوشش قرار م�گ��

 �ه ش�ا�ات در سطح هر مکتب، آم��ت معارف ولسوا�، ر�است معارف وال�ات و مرکز وزارت ا�جاد م�گردد، که 
�

تحت پوشش می�اشد، و �میته های رس�د�

در 5 وال�ت �شمول مرکز وزارت 319 ک�مته �شک�ل م�گردد.

محاس�ه:

5 وال�ت و هر وال�ت 7 ولسوا� و هر ولسوا� 10 مکتب �ه عالوە مرکز وزارت=391

�ا؛

10 مکتب *7 ولسوا�+7 �میته ولسوا�* 5 وال�ت+1 �میته مرکز وزارت=319
ترتیب طرزالعمل و  

رهنمود رجعت دهی 

قضایا  به ارگان هاي 

ذیربط

کمیته تخنیکی

تعداد 

دستورالعمل 

ترتیب شده

1

طرزالعمل و  رهنمود رجعت د� قضا�ا  �ه ار�ان های ذی��ط:

 �ه 
�

�میته تخن�� طرزالعمل و رهنمود رجعت د� قضا�ای �ه ار�ان های ذی��ط را انکشاف، ته�ه و ترت�ب نمودە است که بر اساس آن �میته های رس�د�

 �ه ش�ا�ات مکتب قض�ه را �ه سطح آم��ت 
�

ش�ا�ات فعال�ت های شان تنظ�م نمودە و در صورت حل و ف�صله �شدن قضا�ا در سطح مکتب، �میته رس�د�

معارف ولسوا� رجعت م�دهد،و در صورت حل �شدن  قض�ه در سطح آم��ت معارف ولسوا� و ر�است معارف وال�ت، قضا�ا رسما �ه مرکز وزارت و ار�ان 

های عد� و قضا�� معر�� و رجعت دادە م�شود.
انکشاف تشکیل واحد 

جندر در سطح 

مرکزووالیات

ریاست منابع 

بشري

تعداد بست 

هاي ایجاد 

شده

انکشاف �شک�ل واحد جندر در سطح مرکزووال�ات:

 به�� امور مرت�ط �ه جندر در سطح مرکز  وال�ات پ�شنهاد ا�جاد �ک �ست 2 ر�است واحد جندر در مرکز وزارت، و �ک �ست 4 
�

�منظور تنظ�م و هماهن�

مدی��ت عمو� جندر، �ک �ست 5 عضو مسل� و �ک �ست 6  مامور اداری در هر ر�است معارف وال�ت م�گردد، که در این مورد آم��ت واحد جندر �ه 

ی وزارت پ�شنهاد نما�د. مقام ره��

تدوین الیحه نظم 

وانظبات ورهنمود اخالقی

تعلیمات عمومی، 

شورا علمی، 

وادارات ذیربط

کود اخالق�ات:

�منظور نظم وانظ�ات در ادارات معارف و تطبیق به�� �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف مطابق مواد این �ال��، قانون معارف، قانون اسا� و سایر 

 �  �ه ش�ا�ات انکشاف، ته�ه و ترت�ب گرد�دە است، تمام م�س����
�

� و مقرارت مرت�ط ال�حه نظم و انظ�ات و رهنمود اخال�� برای �میته های رس�د� قوان��

وزارت معارف در تمام سط�ح م�لف �ه اجرا و تطبیق آن می�اشد.

ایجاد دیتابیس7

ایجاد دیتابیس در سطح 

مرکز و والیات جهت 

ثبت گزارشات

ریاست تکنالوژي 

معلوماتی

تعداد 

دیتابیس 

انکشاف یافته

1150,000      

دیتاب�س:

ی از موارد آزار و اذ�ت در معارف �ک دیتاب�س در سطح مرکز وزارت ا�جاد م�گردد، که  �منظور جمع آوری گزارشات، برر� قضا�ا و اقدامات برای جلوگ��

مسؤل�ت  مدی��ت این دیتاب�س را آم��ت واحد جندر بر عهدە دارد و همچنان برای �میته ها در سطح ر�است معارف وال�ات، آم��ت معارف ولسوا� ها و 

�میته ها در سطح مکتب یوزر دادە ا�جاد و دادە م�شود که �میته ها از ط��ق یوزر های شان گزارشات و قضا�ا را وارد س�ستم دیتاب�س مینما�د.

امضا تفاهم نامه ها۸

تهیه و ترتیب تفاهم 

نامه ها با وزارت خانه 

هاي ذیربط

کمیته تخنیکی و 

نهادي ذیربط

تعداد تفاهم 

نامهاي امضاء 

شده

4

امضا تفاهم نامه ها:

�منظور تطبیق به�� �الن تطب��� و �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف، وزارت معارف �ا �ک تعداد از وزارت های مرت�ط �ه موض�ع این �ال�� تفاهمنامه 

 و تفاهم وزارت های عدل�ه، وزارت حج و اوقاف، وزارت امور زنان وزارت اطالعات و فرهنگ  
�

ساند و در قدم نخست �ا هماهن� های هم�اری را �ه م��

سد. تفاهم نامهای هم�اری �ه مضاء م��

انکشاف تشکیل6

4
ایجاد کمیته 

رسیدگی  شکایات



فتم�فهدف/مقداربودجههدف/مقدار ف�صدی پ���

12گنجانیدن موضوع ازارواذیت در نصاب تعلیمی1

391انکشاف و چاپ مواد آموزشی2

391نظارت وارزیابی ازتطبیق مواد پالیسی3

72آموزش اعضاي کمیته رسیدگی به شکایات4

36000چاپ، نشر و نصب پوسترهاي آگاهی عامه5

6

دایر نمودن برنامه هاي تبلیغاتی آگاهی عامه، توضیح وتشریح مواد قوانین و رهنمود  براي 

کارکنان، معلمان و شاگردان
391

3مستند سازي ویدیوهاي کوتاه7

783نوشتن پیام هاي دیواري8

391نصب صندوق شکایات در ادارت معارف9

11نصب سیت کمره هاي امنیتی در ادارات معارف10

11

ایجاد صفحه اجتماعی ، شماره تماس رایگان وایمیل آدرس جهت اخذ شکایات به  طور 

محرم
6

12
391ایجاد کمیته رسیدگی به شکایات درسطح مرکزي،والیتی، ناحیه یا ولسوالی ومکتب

1ترتیب طرزالعمل و  رهنمود رجعت دهی قضایا  به ارگان هاي ذیربط13

انکشاف تشکیل واحد جندر در سطح مرکزووالیات14

تدوین الیحه نظم وانظبات ورهنمود اخالقی15

1ایجاد دیتابیس در سطح مرکز و والیات جهت ثبت گزارشات16

4تهیه و ترتیب تفاهم نامه ها با وزارت خانه هاي ذیربط17

فارمت گزارش د� �الن تطب��� �ال�� منع آزار و اذ�ت در معارف

پ�شنهاداتچالش ها
دست�ورد�الن

فعال�ت های �الن شدە  شمارە
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