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 مقدمه 

با اخذ مجوز از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی ( ح) مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 

این مؤسسه خوشبختانه در مدت فعالیت  .فعالیت رسمی خود را در ولایت هرات آغاز نمود ۹۸۳۱افغانستان در سال 

 مرتبهبلندیک مرکز علمی موفق و پیشرو در عرصه آموزش تحصیلات عالی، جایگاه  صورتبهخود توانسته است 

ل، به تحصی مندعلاقهدانشجویان  جذب با خود فعالیت سال نهمین دا کند. اکنون این نهاد علمی در و ارزشمندی پی

وزارت محترم تحصیلات عالی، در  هایارزیابییکی از مراکز علمی و آکادمیک معتبر در سطح کشور بوده و در 

 .است شدهشناختهدو دوره جزء مؤسسات برتر تحصیلات عالی در بین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 

 هاینیازمندیآموزشی از طریق بررسی و شناسایی  هایرشتهدر مسیر بومی نمودن  وقفهبیاین مؤسسه با تلاش 

 این تأسیسخواجه عبدالله انصاری از زمان وسسه تحصیلات عالی م جندر واحد .دهدمیبه کار خود ادامه  جامعه

 .نمایدمیاداری و مالی فعالیت  معاونتتحت اثر  مساوات و برابری تأمینآن وجود داشته و برای مؤسسه در ساختار 

)هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن  قانون اساسی افغانستان 22ماده 

ه زنان ک داردمیدانسته و اعلام  غیرقانونیتبعیض را  .(باشندمیو مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

که تمام موارد قانون اساسی بالای زنان  نمایدمی. این ماده تضمین باشندمیو مردان دارای حقوق و وجایب مساوی 

ت ساختن تبعیض، دولت واضح ساخته اس غیرقانونی. علاوه بر آن با باشدمییکسان قابل تطبیق  صورتبهو مردان 

ولت بر حمایت د توانندمیمورد تبعیض قرار بگیرند،  کهدرصورتیو مردان  زنانآن مجازات شده  کنندگاننقضکه 

 حساب کنند.

ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم  منظوربه)دولت مکلف است  قانون اساسی کشور 44ه در ماد

بر حق آموزش زنان تأکید صورت  مؤثر طرح و تطبیق نماید.( هایبرنامهدر کشور،  سوادیبیکوچیان و امحای 

متوازن ساختن، تقویت و بهبود آموزش  در جهت مؤثر هایبرنامهگرفته که در آن دولت متعهد به طرح و تطبیق 

 هایدورهو سهم زنان در تمام  نمایندگی. در این ماده تأکید شده که باشدمیدر کشور  سوادیبیزنان و محو 

 کنندهمنعکسآموزشی بسیار پایین بوده دولت باید این عدم توازن را اصلاح نموده و از بین ببرد. این ماده همچنان 

 .باشدمی قائلای یک حق و هم نیازی در راستای انکشاف  مثابهبهکه دولت به آموزش زنان  ارزش و مقامی است
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 جندر تعریف

ها، کردار و رفتار زنان و تیمکلف، هامسئولیت، هانقشاجتماعی است که حقوق،  شدهساختهی جندر یک تصور کل

 دادخواهی هاعدالتیبی به رابطه در و دهدمی قرار  ملاحظه مورد دقیق طوربه اجتماعی نظام  یک مردان را در

لازم به وضعیت مردان نیز توجه نموده و در کل خواهان  شرایطهمواره به وضعیت زنان نه بلکه در  جندر .نمایدمی

 .باشدمیی عدالت اجتماعی ربرقرا

 هدف

 :باشدمیمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به شرح زیر  چارچوبدر  راز ایجاد بخش جند عمده فاهدا

 .برای زنان و مردان در یک اجتماع هامنفعت ، منابع وهافرصتتوزیع مساویانه  .1

 هرگونهافراد ذینفع از  من حیثایجاد شرایطی که در آن زنان و مردان دارای حقوق مساوی بوده و همه  .2

 مساویانه مستفید گردند. طوربه هاکمکمنابع، امتیازات و 

 .باشدیمرا تثبیت و حامی افراد متضرر  دیدهآسیبمنزوی و  هایگروه، نقش ی فردی را تشخیصهامسئولیت .3

 منطقی و قانونی برایش حلراهرا جستجو نموده و بعد از تحلیل،  هانابرابریو  هاعدالتیبی، هاخشونتعلل  .4

 .کندمیدریافت 

 ، اصول رفتاری، قوانین و مقررات اداره.هابودجه، هادر در پالیسیادغام و گسترش جن .5

 

 اوات جندرگسترش مس

 در هابرنامه یا و هاپالیسی ،گذاریقانون شمول به شده پلان فعالیت هر در مردان و زنان بودن دخیل ارزیابی مراحل  

 و نانز تجارب و هانگرانی گرفتن نظر در استراتژی از است عبارت این. گیرددربر می را سطوح تمام یا و ساحه هر

یاسی، س هایعرصهها در تمام ، تطبیق، بررسی و ارزیابی پالیسیدر طرح کنندهتکمیلابعاد  من حیثن مردا همچنان

 وجود نداشته باشد. وزنانبین مردان  عدالتیبیهیچ  طوری کهاقتصادی و اجتماعی، 
 

 وظایف واحد جندر

 تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مؤسساتهمکاری با  .1

 به حیث افراد ذینفع در جامعه هاهمکاری با زنان در ثبت آن .2
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 تتربیهمکاری با بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اینکه تمام  .3

 .ساس ساخته شوداز نگاه تساوی حقوق اجتماعی ا

اجرای پالیسی منابع بشری، اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پالیسی تساوی جندر تا  در مؤثر مشورت .4

 .قرار گیرد موردتوجهزنان  نیازهای

 ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی، ریاست پوهنتونانکشافی وزارت تحصیلات عالی هایبرنامه مشارکت در .5

یت از حقوق زنان با تضمین اینکه جهت حما خواجه عبدالله انصاریمؤسسه تحصیلات عالی  هایبرنامهو 

 موردحمایت قانونی درآمده و صورتبهموضوعات مربوط به جندر در اصول رفتاری کارمندان درک و 

 مدیران ارشد قرار گیرد.

 بخش جندر ایحه وظایفل

 حمایت هایپالیسی و اداره اهداف به شدن نائل غرض سالانه و ربعوار ماهوار، کاری پلان ترتیب و طرح .1

 .جندر

اداری و کادری  هایبخشحمایت از جندر، تساوی حقوق و حضور فعال طبقه اناث در  هایبرنامهتطبیق  .2

 .مؤسسه

 .موسسه محصلین و کارمندان برای قانون از آگاهی و جندر آموزشی هایبرنامه تدویر .3

 هایهمکاریو جلب  حقوقشانجلوگیری از اتلاف  منظوربه اناث طبقه محصلین و زنان حقوق از حمایت .4

 حقوق کارمندان و محصلین. تقویت به خاطر المللیبینملی و  مؤسسات

 نزنا امور ریاست و اداری اصلاحات کمیسیون دولتی و خصوصی، نهادهای جندر آمریت با ارتباط تأمین .5

 .جندر هایبخش مساعیتشریک و تجارب تبادل به رابطه در

از طریق  هاخانم، روز مادر و محصل و تقدیر مارس 8مانند روز  المللیبینملی و  روزهایمحافل  تدویر .6

 اداره.

 رابطه در لازم هایمشورت ارائه و جندر ازنظر اداره هایمقرره و قوانین ها،پالیسی مورد در دهی آگاهی .7

 .محصلان و کارمندان برای جندر برابری به

عدالت اجتماعی، تساوی حقوق و برابری  تأمین، غرض مؤسسهحمایت جندر در سطح  هایبرنامه طرح .8

 جنسیتی.

 .ذیصلاح مقامات به آن ارائه و موسسه سطح در جندر وضعیت از تحقیقی هایگزارش تهیه .9
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ت با قانون و اهداف اداره سپرده در مطابق ذیصلاح مقامات طرف از که وظیفه به مرتبط وظایف سایر اجرای .11

 .شودمی

( شورای علمی 6طی پروتکل شماره ) 18/9/1398های تساوی جنسیتی )جندر( در جلسه مورخ رهنمود برنامه

 موسسه مورد تصویب قرار گرفت. 

 

 فاطمه آزاد احمدی

 رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

 


