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 مقدمه

تماعی و و پایدار اقتصادی، سیاسی، اج جانبههمه توسعهو مردان برای دستیابی به ای زنان مشارکت فعال و گسترده

 به خاطر -افغانستان ازجمله–ناپذیر است. ولی متأسفانه در بسیاری از کشورها فرهنگی امری ضروری و اجتناب

ای هها و توانمندیانانس انسانیتقدیمی و باورهای غلط و غیرانسانی و غیر اسلامی  هایرسمو  وجود برخی رسم

تجربه ثابت کرده است که  کهدرحالیاست؛  محصورشدهمحدود و  جنسیتزنان( در  خصوصبهشان )وجودی

وارد های برابر و در برخی مجامعه و اجتماع بشری در بسیاری از موارد دارای توانمندی پیکرنصف از  عنوانبهزنان 

 شدهداده هانآهای که به فرصت تناسببهجوامع بشری  توسعهسانی و بالاتر از مردان بوده و در گسترش فرهنگ ان

 درجه سنجش یارهایمع ترینمهماز  اساس، امروزه یکی بر همیناند. را ایفا نموده شانکلیدیاست، نقش برازنده و 

است که حدود  یانسان یرویو اعتبار ن تیاهم زانیم ،و ابعاد آن کشور متناسب با اهداف توسعه کی یافتگیتوسعه

رکان از ا یکیجوامع در حال حاضر،  و انکشاف نقش زنان در توسعه، سانبدین. از آن مربوط به زنان است یمین

. دیآیبه شمار م داریبه توسعه پا لین یبرا یزندگ تیفیکه منجر به بهبود کشود پیشرفته محسوب میجوامع  توسعه

 ییبا شناسا واندتمی یراهبرد اساس کیبا در نظر گرفتن کشور  توسعهاست که نقش زنان در  یدر حال صهیخص نیا

 یصولا ریزیبرنامهموجود با  یهاتیرفع موانع و محدود یمختلف به بررس یهانهیزنان در زم یهاتیها و قابلتوان

 چنین اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای خصوصی و دولتیو هم همراه باشد. هاو چالش هافرصت ییو شناسا

قدامات لازم ا جنسیتیهای نادرست بینانه در جهت بهبود وضعیت و رفع سنّتواقع هایپلانهای سنجیده و برنامه با

 هماهنگ انجام دهند. صورتبهو مناسب خویش را 

 رصهعو پاسخگو در  مسئولآموزشی  نهادیک عنوانبه( نیز ره) انصاریخواجه عبدالله  یعال لاتیمؤسسه تحص

 ی مختلفهاتا زنان در عرصه خواهدیم های ملّی و اسلامی خویشی و در راستای ادای مسئوولیّتعالتحصیلات

 -وری و قانون اساسی کشاسلام ثابت و مسلم نیبا در نظر داشت قوان- یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع

ه همین خاطر، ب .شته باشنددر پیشرفت و بازسازی کشور سهم و مشارکت فعال دانموده و  تیدوشادوش مردان فعال

 بیترت و هیته یحقوق بشر یارهایمعی، قانون اساسی و اسلام های اصیلآموزه در پرتوِجندر را  کمیته طرز العمل

هم از  کن گردد وو ریشه یافتهکاهشدر کشور  جنسیتیآمیزی تا هم رفتارها و برخوردهای تبعیض داده است

ورت درست و بهینه ص استفادهکشور  توسعههت بهبود زندگی اجتماعی و زنان در ج هایظرفیتها و توانمندی

 گیرد.

ی و لک واژة کاست، ی شدهاستفادهکلمة محوری و کلیدی  عنوانبه طرز العملکه در این  «جندر»کلمة  درنهایت

بر اساس  ضعیو تب تعصب، حی، ترجبرتری خواهیکشی، ، بهرهسوءاستفادهبردن هر نوع  نیاست که در پی از ب عام
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 تنهانهدر . جنباشدمی رهیو غ ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنیاسیس هایهدر عرص زدگیو جنسیّت جنسیت

ی اجتماع دالتع یتوجه نموده و در کل خواهان برقرار زیمردان ن تیلازم، به وضع طیزنان، بلکه در شرا تیبه وضع

 ةنیدر زم یجنسیتبرقراری عدالت و از بین بردن تبعیضات  ی، در راستاطرز العمللذا این  است. و بدون تبعیض

 است. شدهتنظیمجندر 

 ماده اول: مبنا

 :است شدهساختهی ذیل مبناها بر طرز العمل ینا

پذیرد و مردان و زنان را دارای حقوق قانون اساسی افغانستان که هرگونه تبعیض را نمی 22بر بنیاد ماده 

 داند.مساوی می

 پافشاریسازی آموزش زنان سازی و بهبودقانون اساسی که بر متوازن ساختن، نیرومند 44ده بر بنیاد ما

 دارد.

 بر بنیاد تحلیل جندر شبکه زنان افغان.

 کاری ملی زنان افغانستان.بر بنیاد پلان

 – 5931های استراتژیک )عالی که در برنامهواحد جندر وزارت محترم تحصیلات طرز العملبر بنیاد 

 ای یافت است.( آن جایگاه ویژه5933

 تعریف اصطلاحات -ماده دوم

با یک شخص  هک باشد.آسیب رساندن می قصدبهعبارت از رفتار نادرست، غیرمنصفانه و غیرعادلانه و یا  :تبعیض

 گیرد.یا سن وی صورت می معلولیت، نژاد، قبیله، قوم، زبان، ظاهر، رنگ، جنسیتبر اساس 

ردیده باعث آزار و جسمی گ غیرمستقیممستقیم و  صورتبهعبارت از اعمالی است که ی: آزار و اذیّت جسمان

 از: اندعبارتو 

 ؛زوربههرگونه رفتار نخواسته با ماهیت جنسی یا برخورد جنسی 

تماس نخواسته فیزیکی مانند لمس کردن و در آغوش گرفتن کسی، دست زدن به شخص، مسدود ساختن 

 راه و ضرب توسط جسم.

 :5بصره ت

و غیرعمدی نیست، بلکه رفتار نخواسته یعنی رفتار که بدون رضایت و توافق  به معنای ناخواسته« نخواسته»واژة 

طرف مقابل انجام شود؛ مانند تماس جسمی با ماهیت جنسی، انجام اعمال با ماهیت جنسی و... معیار نخواسته 

زار چنین رفتاری را نخواسته باشد این رفتار مصداق آ رفتار است، اگر گیرنده رفتار کنندهدریافتبودن، نظر 

 جنسی است.
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 د:گرددهد که شامل موارد زیر میآزار و اذیت کلامی موارد متعدد را تشکیل میآزار و اذیت کلامی: 

 های جنسی در گفتار؛استفاده از کلمات نامناسب و کنایه

 پیشنهاد مکرر ازدواج با استفاده از تهدید؛

 جنسی حساس باشند؛ ازنظرو گفتگوهای که  سؤالاتو پرسیدن  توهین، مزاح

 و اظهارات گستاخانه درباره طرز لباس پوشیدن، خصوصیات ظاهری یا رفتار شخصی؛ ابراز نظرات

 نادرست؛ صورتبهاستفاده یا تلفظ نام شخصی 

 ؛غیرضروریبیهوده و  تلفنیهای تماس

 بیرون از پوهنتون؛محصلان به دفتر کار یا ساحه  غیرضروریخواستن 

 پخش شایعات جنسی؛

 یا سخن گفتن درباره خصوصیات ظاهری یا زندگی زناشویی یک شخص. پراکنیشایعه

 غیرکلامیآزار و اذیت 

 شامل موارد ذیل است:

 نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی؛ .5

 بدن شخص؛ طرفبهچرانی و چشم دوختن چشم .2

 یا چشمک زدن؛ اشپلاق .9

 ی کتبی و یا چشم به چشم؛هاپیاماز طریق ایمیل،  آمیزتحریککتبی  هایامهنیا  هاپیامفرستادن  .4

 بدون اجازه عکس گرفتن از شخصی؛ .1

 شخصی؛ هایعکسو یا  هافیلمپخش و توزیع  .6

 حرکات و سکنات غیر مناسب )نشستن غیر مناسب در صنف درسی و یا دیپارتمنت(؛ .7

 تبعیض جنسی:

های یهمانند استخدام در اداره، بورس هافرصتدر موقع پیشکش  سیتشانجن به خاطرترجیح دادن فردی بر دیگری 

تخاب یک مرد استخدام ان درروندمثال،  طوربهشود. آموزشی، ترفیع و سفرهای علمی تبعیض جنسیتی پنداشته می

ق تبعیض یبه رخصتی بیشتر نیاز دارند، از مصاد اطفالشاننگهداری  به خاطربجای یک زن فقط به دلیل اینکه زنان 

 آید.می حساببهجنسیتی 

 ها:یتمسئول
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زار و اذیّت و پالیسی آ تا از پالیسی منع تبعیض وظیفه دارد (ره) یانصار مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله

جنسی حمایت نموده و از تطبیق و اجرای درست آن نظارت نماید. و همچنان لایحه موجود نظم و دسپلین را در 

 ندرج این پالیسی تطبیق و اجرا نماید.پرتو ِتعهدات م

منظم گزارش از اجراآت خویش را طبق  صورتبهتا  های خویش مطالبه خواهد نمودضمناً مؤسسه از پوهنحی

 تقاضاهای این سند ارائه نمایند و اطمینان دهند تا تعهدات مذکور اجرایی و تطبیق گردد.

 تغییرلقابزمان  گذشت که نظر به زنان و مردان بوده یاجتماع یهایتها و مسئول، نقشهاتفاوتعبارت از : جندر

و  یتماعاج یتها، موقعیازمندی، نهافرصتو  ، موانعبه منابع ی، دسترسیتها، مسئولها در نقشتفاوت یناست. ا

 روابط وه کند، بلکینم یزنان را بررس مسائلجندر تنها پالیسی مربوط به . شوندیحظه مملازنان و مردان  یاتنظر

 .یدنمایم یلتحل را زنان و مردانهای نیازمندی

 یاهیازمندین و مطلب که زنان و مردان تجارب، توقعات ینجندر عبارت است از درک ا یآگاه :جندر یآگاه

 رپذیرتغیی هاآن ایهلاشت البته . و نظر به زمان وباشندمی یزن و غیرعادلانه از مواقع نامتوازن یاریدارند که بس یمختلف

 .باشندمی

و  تلاها، مشکیها، نابرابرتفاوت یصعبارت است از تشخحساس بودن جندر  :حساس بودن به جندر

 .راهکارها و عملکردها ها،برنامه ملاحظات در ینامناسب  یگزینیمردان و زنان و جاهای یازمندین

ی دسترس ییعنزنان و مردان است.  برای های برابری خدمات و فرصتارائه ۀ کنند یانب تساوی جندر :جندر یتساو

اری اد هایبه سمت جایگاه مساوی ی،کار مساو ی،صحت، مزد مساو یم،مثل تعل یزنان و مردان به خدمات مساوی

 ...و

و  زنان یبرا و عادلانهمنصفانه  هاینقشو  هافرصت، یامزا سازیفراهمعبارت است از  :توازن/عدالت جندر

مورد ة به گونها تفاوت و سپسداده  یصرا تشخ هادرت و توانمندیو ق هایازمندین و هاوتمفکوره تفا ینمردان. ا

 .یدرا جبران نما جنس مرد و زن هر دو ینبموجود  هاینا عدالتی ها وکاستی کهیرندقرار گ ملاحظه

ختلف م در سطوحها یها و پالیسبرنامه جندر در تمام یهایازمندیو ن مسائلگنجاندن  اقدام و: جندر یسازشامل

 و برطرف گردد. شدهکشفجنسیتی  ی غیرعادلانههانابرابری تا

داده  یصرا تشخ جندر ها و مسائلیازمندیسازد که نیم متیناست که ما را  ایپروسه :جندر یتادغام و عموم

. یمنک یشنهادرا پ یعمل یهاراهکار ئل،مسا این حل یو برا یمساز یگزینها جاها و برنامهیسیرا در تمام پال هاآنو 

وازن به مقصد ت یابیدست طرفبهو  آغازشدهجندر  یکه از شامل ساز بوده جندر یدهجهت یپروسه چتر عموم ینا

 ریقط ها، ازیتها و فعالیسیجندر را در تمام پال یمایکه س مؤسسه است یکراهبرد  ینکند. ایی میجندر رهنما

 سازد. عملی و عینی یازهابه ن ییدر جندر و جوابگو یّترشد ظرف
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به  دسترسی است که توسط آن زنان و مردان در اوضاع نامساعد و عدم ایپروسهتوانمندسازی : ازیتوانمندس

ل اداره و ح یبرا ی،اجتماع کارهای و... با اشتراک در یآگاه بالا بردنو  یریگیم، تصماطلاعاتمنابع، علم و 

 .دشونیتوسط خودشان آماده مشکلات م

-ص میمشخزنان و مردان  هایکلفیّتمها و یتگردد و مسئولیم یینتوسط اجتماع تعنقش جندر  :نقش جندر

 ،ییاس، سیفرهنگ یط، نژاد، مذهب و محقوم ،یجندر نظر به سن، سطح اقتصاد، موقف اجتماع هاینقش. سازد

 .باشدیمتفاوت م یاییو جغراف یاقتصاد

 و دستمزد یداعو ید،تول دربرگیرنده که شودیم اطلاقزنان و مردان  یهایتاله فعنقش تولیدی بیدی: نقش تول

مثال:  طورهبشود. یم برجسته خانواده یتبادله اجناس و به دست آوردن دستمزد برا یانقش با فروش  ینباشد. ایم

 یادهقانان و خود  یبرا ـ یو باغدار یوراز دام و ط نگهداری شامل کاشت و زرع، یدیتول یکارها زراعتدر 

 .شودمی ـ دیگر دارانزمیناجاره به  صورتبه

 هاینقش یکه زنان و مردان، دارا شده یناش یقتحق ینا های جندر ازنیازمندی :جندر هاینیازمندی

و  یفور :باشندیها به دو گونه میازمندین ینمختلف خواهند بود. ا یزآنان ن یهایازمندین یننابراب ؛اندمتفاوت

 ژیکیاسترات

ی برا یاجتماع شدةپذیرفته هاینیازمندیاز  اندعبارتهای فوری جندر نیازمندی :جندری فور یهایازمندین

 رب یشتردهند و بیص میاجتماع تشخ یکزنان و مردان را در  یفور یاتها ضروریازمندین ینو مردان. ا زنان

 .کنندیم یدتأک و غیرهمانند سرپناه، آب، غذا، کار، صحت  یاتیح یاتبه ضرور یدسترس

قرار  ردبحثموزنان را  یاجتماع های استراتژیکی جندر جایگاهنیازمندی ر:جند یکیاستراتژ یهایازمندین

انند م حقوقی مسائلقدرت، کنترل و  ی،کار یماتتقس ی،اجتماع ساختارهاینظر به  هانیازمندی این .دهندیم

، عدالت یزنان را به برابر ها،یازمندینوع ن ین. رفع ایرندگیم شکل یمساو هایکار یبرا یمزد مساودستخشونت، 

 .یدنمایکمک م شاناجتماعی هاینقشبردن  الاو ب

 یا براینابع و مزامبه  یکردن اشتراک، دسترسین تضم یمعلومات برا یلپروسه تحلتحلیل جندر  :جندر یلتحل

جندر  لیو مردان است. تحل برزنان یانکشاف یهارنامهب یت منفیراثأها و تموانع و چالش یصمردان و زنان و تشخ

 .یردگیصورت م یابیارز یلساوبا استفاده از ابزار 

 گردد آوریجمع و یمتقس یتبر اساس جنس یدجندر تمام معلومات با یلتحل یبرا: جنسیتاساس  رمعلومات ب

 .وندشزنان و مردان کشف  یهاینابرابرمنفی  یراتثأها، تتفاوت یزانتا م
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 مسائل جندر و یهایازمندین یانکشاف هایپلاناست که تمام  ایپروسهریزی جندر برنامه :جندر ریزیبرنامه

ا مشخص ر مستفدین و داده یصو مردان تشخ برزنانها را برنامه یرات و نتایجثأو مردان را در نظر گرفته و ت زنان

 سازد.یم

 جندر تیآمر ماده سوم:

 یافتدر را یضو تبع یجنس یتمربوط به آزار و اذ یاتو شکا هاگزارشباشد و تمام  مؤسسهند کارم یدجندر با آمر

خواست اتخاذ یشان دردهد و از ا یرا در رابطه به آن آگاه ربطذیمراحل نموده و مراجع  یرا ط هاآننموده و 

 .نماید لبرا ج همربوط ینمسئول یترا نموده و حما ی(قانون و یبیدأ، تیمشورت) لازمه یرتداب

 اهداف -ماده چهارم
 ی مؤسسه؛ها و امور اجرائگیریتأمین و ترویج مشارکت عادلانه زنان در تصمیم .5

در  درازمدتو  مدتکوتاه یموزشآ هایبرنامه در اناث قشر از ٪93حداقل  یتاز شمول ینانحصول اطم .2

 مؤسسه؛سطح 

 یتآزار و اذ یضمنع تبع یسیجندر و پالی در رابطه به استراتژ یده یها و آگاهنمودن ورکشاپ یردا  .9

 ی؛جنس

 ؛های اداری و اجرائیویحمایت از حضور فعال زنان در عرصه .4

 تماع؛اج یکزنان و مردان در  یها براتعو منف هافرصت یانهمساو یعوزت .1

 ؛های ظرفیتی امور جندر و اتخاذ تدابیر لازمنیازمندی شناسایی .6

 ونی در ارتباط با مسائل جندر؛ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات بیر .7

 استادان، کارمندان و محصلین؛ها و مشکلات فراروی حل چالش .8

 ؛جنسیتدر نظر داشت بدون  حصلانم یو پرورش یآموزشهای یهمکار .3

 سطح آگاهی و دانش کارمندان، استادان و محصلین در ارتباط به مسائل جندر؛ بالا بردن .53

 ن و مردان؛های و بدون تبعیض برای زناایجاد فرصت .55

 ها و سمینارهای علمی در مورد حقوق جندر؛برگزاری کنفرانس .52

 سازی استادان، کارمندان و محصلین؛های ماهوار در بارة ظرفیتبرگزاری کنفرانس .59

 ؛هاآن یبرا یدرست و قانون هایحلراه یداکردنو پ هاآن یلتحل ها،ینابرابر یهاعلت یوجوجست  .54

 عدالت؛ یقتطب در جهتاز حقوق زنان  یبانیپشت  .51

 تشکیل و ترکیب کمیته مرکزی جندر-ماده پنجم

 یس؛، رئکمیته جندر مسئول .5
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 معاون اداری، عضو؛ .2

 ی، عضو؛منابع بشر آمر .9

 ها، اعضا؛های جندر پوهنحیرئیسان کمیته .4

 ها، اعضا.یک نفر محصل از هر دانشکده، به معرفی کمیته جندر پوهنحی .1

ن کمیته، از میان استادان اعضای کمیته، منشی کمیته برای مدت یک سال برگزیده ایجلسهدر نخستین  (5)یادداشت 

 .شودمی

القه و عانجام ندهد، یا به کار در کمیته  درستیبهرا  شدهسپردهمرکزی کارهای  هاگر عضو کمیت(: 2)یادداشت 

 کمیتهئیس به درخواست رتوان ، میپدید آیدناشدة  بینیپیش وضعیت غیرمترقبه ونداشته باشد و یا  چسبیدل

ونة کرد و یا به گ جاجابه، عضو اصلی را به اعضای فرعی کمیته همرکزی جندر و درخواست از پوهنحی مربوط

 .رسمی خواستار معرفی عضو تازه شد

 یته مرکزی جندرکم هایصلاحیتو  یفوظا -ماده ششم

 ا درهبرای دستیابی به دشواری (ره) یانصارمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله همکاری با ریاست  .5

س از ها پعدالتیها و بیهای ویژه برای برطرف نمودن دشواریای پیشنهادهای جندر، ارائهزمینة نیازمندی

 های ویژه در راستای جندر.ریزیتحلیل و بررسی برای برنامه

به  دنیجهت رسمؤسسه در  با پلان در مطابقتوار، ماهوار، ربعوار و سالانه هفته یکار هایپلان یبترت  .2

 .اداری معاونتآن به  یکاپ یکو ارسال  شدهبینیپیشاهداف 

 یضنع تبعم یسیپال و جندر یبه اساس استراتژ ینمحصل و استادان، کارمندان از حقوق یتحما و یگیریپ .9

 .یندسپل نظم و یتهو کم یجنس یتاذ و آزار

 یقتطب تهیدر کم یککادمآ مصئون یطمح یجادا منظوربه اهحلراه یمشکلات و جستجو یلو تحل یابیارز .4

 .یسیپال

 یسیپال قیتطب با کمیته یو هماهنگ یکارمدر ه ینو محصل کارمندان استادان، جانبههمه یتحمااز  اطمینان .1

 جندر.

چون هشتم مارچ، روز مادر و روز  المللیبینو  یمل یگداشت از روزهارو بز یمجالس فرهنگ یرتدو  .6

 .ینمحصل

 .درازمدتو  مدتکوتاه یآموزش یهاطبقه اناث در برنامه یتشمول %93 حداقل یناناطم .7

ها و نتونجندر با پوه یواحدها یربا سا مساعیتشریکتبادل تجارب و  منظوربه یارتباط و هماهنگ ینمأت  .8

 .یاتلاومرکز  مؤسسات
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در آن طرح و اجرا جندر به مربوط  هایمقررهو  یحها، لوایسیکه پال یهایتهاشتراک در مجالس و کم  .3

 .گرددیم

 یت.آزار و اذ یض،منع تبع یسیجندر و پال یدر رابطه به استراتژ یده یآگاه یهانمودن ورکشاپ یردا .53

 .یدالشمولجد یناستادان، کارمندان و محصل یبرا یجنس

 .اداری معاونتی به فور یدهزارشگو  یگیریدر صورت بروز مشکل، پ ینمودن مجالس مقطع یردا .55

 قشر اناث. ینمحصل یقلازم جهت تشو یلاتتسه یفراهم آور منظوربه ی مؤسسهبا رهبر یهماهنگ .52

 و سالانه. واردستاوردها به شکل ماهوار، ربع و یهایتارائه گزارش فعال .59

 یتآزار و اذ یض،منع تبع یسیو پال یعالیلاتجندر در تحص ژیدر مطابقت با استرات یفوظا یرسا یاجرا .54

 .یعال یلاتتحص یهادهادر ن یجنس

 و گرفتن تخفیف. نانآثبت  تایبا زنان در راس یهمکار .51

 یو توانمندساز تماعیحقوق اج یتساو یسازینهزم یبرا یفیتک یدر بخش آموزش و ارتقا یهمکار .56

 جندر؛

ته به وابس هایموضوع کهاینهای انکشافی برای پشتیبانی از حقوق زنان، با تضمین مشارکت در برنامه .57

ن، شود تا حساس بودن جندر و نقش آ یبانیپشت خوبیبهجندر در اصول رفتاری کارمندان درک گردد و 

 چشمگیری برجسته گردد. به گونة

 د.جندر باش تایکه در راس ییهااز پروژه تیبانیزن به پژوهش و پش تاداناس یقتشو .58

 های ورزشی در سطح مؤسسه برای طبقه اناث.ایجاد فرصت .53

 ها.برای خانم نمازخانهایجاد  .23

 ها.مخصوص خانم تریاکافهایجاد مکان نشستن و  .25

، روهگبه مسابقات ولایتی و در صورت ایجاد زمینه و فعال بودن  ارسالشانها و شطرنج خانم گروهایجاد  .22

 ارسال به مسابقات ملی.

 تشن(.ریزنیک پ هرسال) نسیساجهانی به محصلین اناث کامپیوتر  افزارسازینرممعرفی مسابقات  .29

 هگروبا همکاری پوهنحی کامپیوتر ساینس و معرفی این  (7 -1آی تی اناث )سمستر های  گروهتشکیل  .24

 ها.های دیگر به خاطر حل مشکلات آی تی پوهنحیبه پوهنحی

 های زنان به مرکز کشور با همکاری مؤسسه.اشتراک در کنفرانس .21

 مدتاهکوتهای دهی از برنامهآگاهی دربارهها مؤسسه و پوهنحی یاستبه جندر در ر تهوابس ینصب بنرها .26

 جندر. مسائلجندر و چگونگی رسیدگی به  درازمدتو 
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 ویژة زنان برای کارمندان، استادان و محصلان مؤسسه. بکهشایجاد سیستم  .27

-رههجندر، ب دربارةهای سازنده در جهت راه انداختن گفتمان غیردولتیارتباط مداوم با نهادهای دولتی و  .28

 و همکاری دوجانبه و چندجانبه. و کارآمدارزشمند  هایمشورتاز  دوجانبهگیری 

 زنان. هاینیازمندیتساوی جندر و برآورده شدن  سازیفراهممؤثر در راستای  هایمشورتدادن  .23

یژه و و هایمکان، نمونه ایجاد کودکستان طوربهفراهم نمودن تسهیلات برای کارمندان و محصلان زن،  .93

سیرهای علمی و سفرهای  اندازیراههای ترانسپورتی در رفت و آمد، رزش، سهولتو، تفریح امن

 ...و  مدتکوتاه

 های کارمندان، استادان و محصلین.ها، بررسی و رفع دشواریدریافت شکایت .95

 .هاآنسازی زمینه رشد شناسایی استادان، کارمندان و محصلین نخبه و فراهم .92

ز های خاص مانند روبه مناسبت ویژهبهدهی جندر، های آگاهیها و کارگاهنفرانسبرگزاری سمینارها، ک .99

 زن، روز مادر و غیره.

 دهی مؤسسه. مشورتهمکاری با مرکز  .94

های راه یافتن زنان در مدیریت و مجالس شوراهای مؤسسه و فراهم ساختن حقوق هموارسازی زمینه .91

 مساوی.

-رمندان و محصلین در سمینارها درباره منع خشونت زنان و شبکهزمینه اشتراک استادان، کا هموارسازی .96

 زنان در کابل. فنّاوریهای 

 و و با معاونت محصلان در مسائل مرتبط با محصلان با معاونت علمی در مسائل مرتبط به استادان مشورت .97

 با معاونت اداری در مسائل مرتبط با کارمندان.

 یزمرک یتهکم یهاجلسه یرتدو -ماده هفتم

 (؛هرماههفته آخر  –یک جلسه  هرماههای ماهوار )در برگزاری جلسه .5

 هنگام نیاز با تصمیم رئیس کمیته و یا پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیته؛ العادهفوقهای تدویر جلسه .2

 نصف+یک(؛) جلسههای کمیته به اکثریت آرای اعضای حاضر در تأیید تصمیم .9

با امضای اعضای  جلسهصورت ها و داشتن حاضری وجلسه همهحضور و مشارکت فعال تمام اعضا در  .4

 حاضر؛

 ها؛های کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همه تصمیم .1

حاضر نگردد، از کمیته اخراج گردیده و به ریاست  پیهمیکی از اعضای کمیته در سه جلسه  هرگاه: 9 یادداشت

 شود.ده میگزارش دا عملی از طریق کمیته جندر مرکزی معاونتمؤسسه یا 
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 نظارت از کارکرد کمیته مرکزی -ماده هشتم

الکترونیکی به عهده رئیس مؤسسه و شورای علمی  و آموزشحق نظارت از کارکردهای کمیته جندر  .5

 باشد؛می

 اداری؛ معاونتو سالانه به  وارفرستادن گزارش ماهوار و ربع .2

 کمیته از سوی ریاست مؤسسه. هایپلانچک کردن  .9

 جندر یهاتهیاعضا از کم یریگکناره یطاشر -ماده نهم 

 خود عضو مایل به ادامه کار نباشد؛ کهدرصورتی .5

 معرفی نمودن عضو جدید کمیته از طرف پوهنحی؛ .2

 فعال نبودن شخص در کمیته. .9

 هاهای پوهنحیروش ارزیابی کمیته مرکزی و کمیته -ماده دهم

 ها از طرف رئیس مؤسسه؛های پوهنحیو کمیته سالانه کمیته مرکزی بررسی کارکرد .5

 اداری؛ معاونتوار کمیته مرکزی از طرف ربع بررسی کارکرد .2

 کمیته؛ مسئولها از طرف های پوهنحیوار و سالانه کمیتهبررسی کارکرد ماهوار، ربع .9

 اداری؛ معاونتکمیته به  مسئولاز طرف  ارسال گزارش کاری کمیته مرکزی .4

 ها به کمیته مرکزی؛پوهنحی هایکمیتهه وار و سالانماهوار، ربع ارسال گزارش .1

در هفته اخیر هر سمستر از طرف  های استادان، کارمندان و محصلین هر پوهنحیدیدگاه آوریجمع .6

 ؛هانامهپرسش آوریجمعارسال و  وسیلهبه هاهای پوهنحیکمیته

 .اربیکاستادان، کارمندان و محصلین پوهنتون در هر دو ماه  هایدیدگاه آوریجمع .7

 هایجندر در پوهنح یتهکم یبترک -ماده یازدهم

 یس؛رئ خانم( به انتخاب کمیته مرکزی جندر،) باتجربهیکی از استادان  .5

 ؛اعضا ،یپارتمنتد جلسهبه انتخاب  یپارتمنت،جندر از هر د مسائلبه  مندو علاقه دائمیان استاد یکی از .2

 ء.اعضا یپارتمنت،هر د لیناز محص یندهنما یک نفر  .9

 ود.شکمیته پوهنحی در نخستین جلسه به حیث منشی جلسه انتخاب می مشورتیکی از اعضا به  :4نوت 

 انگاریسهلنداشته باشد و یا در انجام کار  چسبیدلها به کار های پوهنحیاگر یکی از اعضاء کمیته :5نوت 

و جایگزین کمیته مرکزی جندر عضتواند با ارسال درخواست به رئیس کند، رئیس کمیته جندر پوهنحی مربوطه می

 و با هماهنگی اعضای کمیته جندر مرکزی، عضو جدید، ضمیمه مکتوب به کمیته را معرفی نماید. پس از بررسی

 معرفی خواهد شد. ایجلسهپوهنحی مربوطه با برگزاری 
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 هاکمیته جندر پوهنحی هایصلاحیت و یفوظا-ماده دوازدهم

 در سطح پوهنحی؛بررسی و رسیدگی به مشکلات جندر  .5

 و تطبیق پلان هفته وار، ماهوار و سالانه، کمیته جندر پوهنحی؛ طرح .2

سازی کارمندان، استادان موضوعات جندر و ظرفیت دربارهها و سمینارها ها، کنفرانسبرگزاری همایش .9

 و محصلین؛

 ی مؤسسه؛وار و سالانه از کارکردهای کمیته پوهنحی به کمیته مرکزارسال گزارش ماهوار، ربع .4

ه از های کها، سمینارها و همایشفعال اعضای کمیته جندر پوهنحی به کنفرانس یرسهمگیاشتراک و  .1

 شود؛طرف کمیته مرکزی برگزار می

 های کارآموزی برای محصلین اناث؛برگزاری دوره .6

 ؛هاآنتحلیل و رسیدگی به  های جندر،درک نیازمندی .7

 ؛شانعملیی و تلاش به خاطر کار نخبه طبقه اناث در هر پوهنح گروهایجاد  .8

 نظر به رشته تحصیلی؛ المللیبینهای ملی و تشویق دختران به خاطر اشتراک در رقابت .3

 ها به خاطر بهتر شدن کار عملی محصلین؛تشویق محصلین برای کارهای عملی و ایجاد کنفرانس .53

 هابررسی جلسات کمیته پوهنحی –ماده سیزدهم 

 ؛هرماهه چهارم در هفت باریکه ما یعاد یهاجلسه یرتدو .5

 دو ثلث اعضا؛ یشنهادپ یاو  یتهکم یسرئ یمبه تصم یاز،، هنگام نالعادهفوق یهاجلسه یرتدو .2

 دو ثلث اعضا؛ یادها بر بنجلسه یرنصاب تدو .9

 ؛حاضر در جلسه یاعضا یتبه اکثر یتهکم هاییصلهو ف هایمتصم ییدتأ .4

 ی؛ن حاضرها و داشتجلسه همهاعضا در  حضور الزامی .1

 ات.در کتاب ثبت جلس یتهکم هاییمتصم همهدرج  .6

غایب باشند از جلسه اخراج و به کمیته مرکزی معرفی  درپیپییکی از اعضای کمیته سه جلسه  ههرگا: 6 نوت

 گردد.

 های متخلفهای برخورد با کمیتهشیوه .ماده چهاردهم

 یه؛توص .5

 ؛اخطار .2

 شورای علمی مؤسسه.کمیته مرکزی و از طریق آن به به  یمعرف .9
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 اجرا -ماده پانزدهم

 باشد؛پس از تأیید شورای علمی می طرز العملاجرائی شدن این 

 گیرد.های مربوطه صورت میتوسط ریاست مؤسسه و اجرای آن توسط بخش طرز العملتوشیح 

 

جه شورای علمی موسسه تحصیلات عالی خوا 4/6/5933( مورخ 59طی پروتکل شماره ) تساوی جنسیتیل رزالعمط

 عبدالله انصار مورد تصویب قرار گرفت.

 

 آزاد احمدیفاطمه 

 موسسه تحصیالت عالی خواجه عبداهلل انصاریرئیس 

 

 


