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 مقدمه     

باشد. جندر )تساوی جنسیتیی ییا   می است، جندرسو، در جهان پی افگنده نشدهها بدینهایی که از سالمانیکی از گفت     

 است.یی است که از برای در تنگنابودن زنان در جهان رنگ گرفیهگرایی جنستیی( واژههم

امروزه سخن از برابری زن و مرد در متان است. در همة کشورها، به ویژه کشورهای جهان سیو،، بایید بیه  شیر زن و          

گردد که به این نتمیة جامهیه،   مانده از گذشیه سبب میبسا برخوردهای متراثزیرا اییی انداخیه شود؛ گاه آن نگاه ویژهجای

 گاه اجیماعی و سازندة آنان به فراموشی سپرده شود.که شایسیه است، پرداخیه نشود و پایچنان

فیراوان و رنگارنیگ،   هیای  ورواجاست. گوناگونی فرهنگی و رسیم ها در گتر جنگ بودهافغانسیان کشوری است که سال     

هایی را که است؛ زیرا ضدارزشبا شماری از کشورهای جهان میفاوت ساخیه چهرة این سرزمتن را در راسیای برخورد با زنان

تیوان یافیت بیر دوش زن    های اسالمی هتچ سندی نمیها در سرچشمهبا کرامت و حقوق یک زن برابری ندارند و برای آن

 است.سر، مادر اوالدها، مادر فالنی و ... ساخیهت و آنان را ستاهاسجامهة افغانسیان افگنده

سازی یا های جامهه پدید آید؛ یهنی جریانمتان همة بخش سویهکاری همهتوان  به بلنداها دست یافت که همزمانی می     

گی وچرا، چرخة زندهچوناسیند. بیدیگر نتازمند کاری یکها به هم. انسانگتر پتدا کندسازی جندر نمود درست و همهشامل

دیگر بپردازند، جز ایین،  کاری یکها( به همگی و خوبی و درسیی به راه خواهد افیاد که زنان و مردان )انسانگاه به سادهآن

  رو خواهد بیود. مرزگیذاری متیان کارکردهیا کمیک     گی روبهبرد زندههای فراوانی در راسیای پتشانسان به تنهایی با چالش

تواند هر هر انسانی، چه زن و چه مرد، می گی را دنبال کند.وجوی مهاونت دیگران بوده و زندهکند تا فرد انسانی به جستمی

ها نباید متان مرد و زن تفاوت گذاشت و برخیی را وییژة   کاری را که به او سپرده شود، به انجا، رساند؛ یهنی در تهتتن نقش

 را بهانه ساخت.مردان دانست و تفاوت جنستیی 

آموزش و پرورش، صحت، انکشاف اجیماعی، ا یصاد، ستاست، فرهنیگ و   یهاخواهد زنان در عرصهپوهنیون غالب می     

داشیین  سیاز اسیال،، بیا فراچشیم    گیی هیای آییتن زنیده   نمیایی ره گی تما، فراچشم باشند، از این رو در پرتوبا برجسیه صلح

اندرکاران، با به دیده خواهد این کارشتوه را ارایه دهد. تا همة دستگاه انسان میی به جایگزارمهتاهارهای حقوق بشر و ارج
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رس شیان گذاشییه   هایی که به دسیت تر و سازنده را فراهم ساخیه و از همة تواناییگرفین مهتارهای جندر زمتنه کارهای به

 های بهتنه برگترند.اشت بهرهشده

ها نتاز دارد. روشن است گی به آنسازد که هر نهاد رو به بالندههایی را برجسیه میها و وا هتتهگمان این کارشتوه، رابی     

است که هر کسی، چیه زن و چیه میرد،    رستم از این روانه هرگز و هرگز به جایی نمیکاری راستدسیی و همکه بدون هم

آفرینی هتچ مرزی متان هیتچ فیردی پتیدا نتایید.     در نقشیی از یک زنجتره، باید داشیه باشد و چون حلقهنقش خود را، هم

-شائبه را فراگتر بسازد و از هرگونه مرزگذاریدریغانه و بیهای بیکاریگرایی و همخواهد همتن گونه همکارشتوة جندر می

های جنیدر میا را از   ریزیهای جندر و تساوی جندر، تحلتل جندر و برنامهدهی از نتازمندیهای جنسی و جنستیی، با آگاهی

 دلی را پدید آورد.تنگناهایی که نادانسیه گرفیار آن هسیتم برهاند و هم

ها، کردار و رفیار ها، مکلفتتها، مسؤولتتشدة اجیماعی است که به حقوق، نقشدانتم که جندر یک تصور کلی ساخیهمی    

کند. جندر همواره ها دادخواهی میعدالییو در پتوند به بی دوزدبتنانه، چشم مینظا، اجیماعی باریک زنان و مردان، در یک

 به وضهتت زنان نه، بل در شرایط الز، به وضهتت مردان نتز توجه نموده و در کل خواهان بر راری عدالت اجیماعی است.

های رسیتدن  سیای آن راهیی را پی افگند، تا در راکارهای ویژهخواهد در راسیای چنتن دیدگاهی، راهاین طرزالهمل، می     

 به عدالت در زمتنة جندر هموار و هموارتر گردد.

 مبنا -مادة نخست     

 شود: این طرزالهمل بر ای مبناها ساخیه می  

پذیرد و مردان و زنان را دارای حقوق مسیاوی   انون اساسی افغانسیان که هرگونه تبهتض را نمی 22بر بنتاد مادة  -

 داد؛می

 ودی آموزش زنان پافشاری دارد؛ ساخین، نترومندسازی، و بهب انون اساسی که بر میوازن 44بر بنتاد مادة  -

 بر بنتاد پالن کاری ملی زنان افغانسیان؛ -

آن  (8933-8931) هیای اسییراتتژیک  که در برنامیه  بر بنتاد طرزالهمل واحد جندر وزارت محیر، تحصتالت عالی  -

 .استیی یافیهگاه ویژهجای

   هاو مفهوم هااصطالح -مادة دوم     

شود؛ جنس فزیکی، پابرجا و غتر  ابیل اخیتیار   گی گفیه میگی و زنانهجنس به ابهاد بتولوژیکی مردانه جنس و جنسیت:     

گوینید؛  های اجیماعی دو جنس را میهای و صفتگیشود؛ مگر، جنستت، ویژههای طبتهی ساخیه میاست و بر بنتاد تهامل

شوند. جنستت در وا ع یی اشاره دارد که از نگاه فرهنگی، برای زنان یا مردان مناسب دانسیه میبه اجزای نافزیولوژیکییهنی 
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هیای  گاه ویژه، چه کاری را باید انجیا، دهنید. جنسیتت در جامهیه    هایی است از مرد و زن که در جایداشتگروهی از چشم

 هیا را سروسیامان   کردهیای فرهنگیی آن  ها است کیه روی یی از نقشآن زنجتر ا جنستت،هایی دارد؛ زیرگوناگون، گوناگون

 دهند.می

باشد؛ یا مردا از جنیدر تفیاوت   افراد انسانی در اجیماع می هاییها و نقشتهتتن، تهریف و تشختص مسؤولتت جندر:          

-ها، مسؤولتتل تغتتر اسیند. این تفاوت در نقشهای اجیماعی زنان و مردان بوده که با گذشت زمان،  ابها و مسؤولتتنقش

باشید.  های زنان و مردان فراچشم میهای اجیماعی و دیدگاه، مو هتتها، نتازمندیهاها، فرصترسی به سرچشمهها، دست

 نماید.یهای زنان و مردان را تحلتل مگیکند، بل پوندها و وابسیههای وابسیه به زنان را بررسی نمیجندر تنها مسأله

های گونیاگون دارنید کیه بسیتاری از موا یع،      ها و نتازمندیها، خواستآن است که زنان و مردان، تجربه آگاهی جندر:     

      توان تغتتر داد.ها را مینامیوازن نتز هسیند و در پویة زمان و تالش آن

های افراد در به گونة درست توزیع شده و تواناییشود که نقش به آن حالیی گفیه می :سازی جندر/ شاملسازیجریان     

است؛ یهنی نقش میردان و زنیان، در   شرط بودن بودن نتست، بل درستمساوی رسازی جندآن فراچشم باشد. مراد از جریان

 های اجیماعی به درسیی و به گونة برجسیه فراچشم باشد.همة پله

هیای جنیدر   های گوناگون، مسایل و نتازمنیدی ها و در پلهدر همة پالتسیخواهد این را برساند که سازی جندر میشامل     

 ها را پتدا کند.ها و تفاوتشود تا نابرابریسازی جندر، با تحلتل مسایل جندر آغاز میگنجانتده شود. تطبتق و شامل

-قوق انسانی خیویش و تیوان  یافین کامل حسان برای زنان و مردان، از برای دستبه مهنای شرایط یک تساوی جندر:     

-گتیری برابرانیه از دسیت   گی و انکشاف ملی، ستاسی، ا یصادی، اجیماعی، و فرهنگی، نتیز بهیره  مندی در راسیاهای بالنده

ها و آوری فرصتشدن زنان و مردان نتست، بل از برای فراهمسانباشد. این برابری به مهنای یکآوردهای موارد یادشده می

 باشد.گی میدر زنده های مساویزمتنه

و  دانندها از نگاه فرهنگی برای افراد )زنان و مردان( مناسب و مقیضی میهایی اسیند که جامههچتز :/کارکرد جندرنقش      

گاه اجیمیاعی،  یو،،   جندر از نگاه سن، سطح ا یصادی، جای باشد. نقشهای زنان و مردان میهای زنان و تکلتفمسؤولتت

انید:  هیا را بیه سیه گیروه بخیش کیرده      نقش باشد.محتط فرهنگی، ستاسی، ا یصادی و جغرافتایی میفاوت می نژاد، مذهب،

 تولدی/بازآفرینی، تولتدی، و مدیریت اجیماعی.

-های گوناگون اسیند؛ بنابراین، نتازمنیدی است که زنان و مردان، دارای نقشاز این حقتقت برآمده های جندر:نیازمندی     

 .باشند: عملی و اسیراتتژیکها دو گونه مینتز گوناگون خواهند بود. این نتازمندی های آنان
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-گترد. این نتازمندیشدة اجیماعی برای زنان و مردان را در بر میهای پذیرفیهجندر نتازمندی های عملی )فوری(:نیازمندی     

هیای حتیاتی،   رسی به نتازمندیتر به دستسازد و بتشهای فوری زنان و مردان را در کی اجیماع برجسیه میها، نتازمندی

 بسان سرپناه، آب، غذا، کار صحت و ... پافشاری دارد.

، بیه بنتیاد   هیا پیردازد. ایین نتازمنیدی   تر اجیماعی زنیان میی  وگو در بارة پلة پایتنبه گفت های استراتیژیک جندر:نیازمندی     

 درت، نطارت و مسایل حقو ی، بسان مزد مساوی برای کیار مسیاوی، رنیگ    های کاری، بندیساخیارهای اجیماعی، بخش

 کند.های اجیماعی شان کمک میها، زنان را به برابری، عدالت و بلندبردن نقشبرداشین این گونه نتازمندیگترد. از متانمی

مزاییا بیرای زنیان و میردان،     رسسیی منیابع و   کردن اشیراک، دسیت ها برای تضمتنفراشد تحلتل آگاهی تحلیل جندر:     

گتری زا ابزار های انکشافی بر زنان و مردان است. تحلتل جندر، با بهرهها و تأثترهای منفی برنامهها و چالشتشختص مانع

  گترد.و وسایل مورد ارزیابی رنگ می

بندی و گردآوری گردد تا اندازة یهبایست بر بنتاد جنس دسها میبرای تحلتل جندر، همة آگاهی ها بر بنیاد جنس:آگاهی      

 های زنان و مردان را پتدا نمایتم.ها، تأثترات نابرابریتفاوت

های جندر و مسیایل زنیان و میردان را فراچشیم     ها انکشافیِ نتازمندیفراشدی است که همة برنامه ریزی جندر:برنامه     

 گرداند.گان را مشخص میگترندهبهره ها را بر زنان و مردان برجسیه وداشیه و تأثترهای برنامه

های  انونی و  راردادی دست یافیه آن است که بشر به همة حقوق خویش برابر به چهارچوبعدالت  :جندر عدالت          

های منصفانه و عادالنه برای زنیان و میردان اسیت. ایین اندیشیه،      ها و نقشسازی مزایا، فرصتعدالت جندر، فراهم باشد. 

عدالیی متان هردو را جبران نماید. دهد که بیرا به رنگی نشان می تفاوتی نتازمندی و  درت را برجسیه ساخیه و این تفاوت

-ها، بیعد، تهادل در تقستم نقشاز نگاه آن، روی، ها دارد، از اینها و مسؤولتتجایی که داللت به تقستم نقشجندر از آن

 رود.عدالیی به شمار می

گزینیی ایین   های مردان و زنان و جایها و نتازمندیها، دشواریها، نابرابریبه تشختص تفاوت بودن به جندر:حساس     

 شود.کارهای و کارکرهای گفیه میکردها در راهنگاه

سیازیم و  ها و مسایل جنیدر را برجسییه   گرداند که نتازمندیفراشدی است که ما را باورمند می ادغام و عمومیت جندر:     

نهاد کنتم. این فراشد چییرِ  کارهای عملی را پتشها بگنجانتم و برای حل این مسایل، راهها و برنامهها را در همه پالتسیآن

نمیایی  یابی به مقصد توازن جنیدر ره سازی جندر آغاز شده و به سوی دستوسودهی جندر است که از شاملگانی سمتهمه

گیی ررفتیت در جنیدر و    ها و کارکردهاف از راه بالنیده است که ستمای جندر را در همة پالتسی برد یک نهادکند این راهمی

 گویی به نتازها برجسیه گرداند.پاسخ
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رسی بیه منیابع، دانیش و    فراشدی است که به وستلة آن، زنان و مردان در اوضاع نامساعد و عد، دست مندسازی:توان     

ها به وستلة خود شان گاهی و ... با اشیراک در کارهای اجیماعی، برای اداره و حل دشواریگتری، بلندبردن آآگاهی، تصمتم

 شوند.آماده می

 اهداف -مادة سوم      

 ها برای زنان و مردان در یک اجیماع؛ها و منفهتتوزیع مساویانة فرصت .8

نفع از هرگونه منابع، چون افراد ذی، هماز حقوق مساوی مند گردانتدن زنان و مردانپدیدآوردن شرایطی برای بهره .2

 ها، به گونة برابر، امیتازها و کمک

  ؛گانبانی از ضرردیدهدیده و پشییهای فردی، تثبتت کارکرد گروهای منزوی و آستبتشختص مسؤولتت .9

 ها؛ی آنهای درست و  انونی براحلها و پتداکردن راهها، تحلتل آنها و نابرابریعدالییهای بیوجوی علتجست .4

 بانی از حقوق زنان از برای تطبتق عدالت؛پشیی .1

فکر، مسؤول و شهروندان روشن چونداشین جنس، همبه دیده ش و پرورش محصالن بدون کاری در راه آموزهم .6

 گی خویش باشند؛های الز، در راه بالندهمنیقد، که دارای توانایی

گی و بررسی موانع برای اسیادان، کارمندان و محصالن زن و رستدههای ها و تواناییتالش در راه افزایش کارآیی .7

 ؛هاسوسازی آنیک

  

 ترکیب کمیتة مرکزی -مادة چهارم

  رئیس؛محصالنمعاون ، 

  عضو؛انسجام خدماتآمر ، 

 آمر منابع بشری؛ 

 ؛آمر امور فرهنگی و آگاهی عامه 

 ؛ها، اعضاپوهنحی های جندررئیسان کمیته 

  اعضا.هافاکولته، به معرفی کمیتة جندر فاکولتهیک یک محصل از هر ، 

 شود.اعضای کمیته، منشی کمیته برای مدت یک سال برگزیده میاستادان در نخستین جلسة این کمیته، از میان  :(1) یادداشت     

-چسپی نداشته باشد و یا حالتکمیته دلشده را به درستی انجام ندهد، یا به کار در اگر عضو کمیتة مرکزی کارهای سپرده(: 2یادداشت )     

توان به درخواست رئیس کمیتة مرکزی جندر و درخواست از پوهنحی مربوط، عضو اصلی را به اعضای فرعیی  ناشدة پدید آید، میبینیهای پیش

 جا کرد و یا به گونة رسمی خواستار معرفی عضو تازه شد.کمیته جابه
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 ة جندر:کمیتهای و صالحیتوظایف  -مادة پنجم

نهادهای جندر، ارایة پتشهای نتازمندیها در زمتنة یابی به دشواریکاری با ریاست پوهنیون غالب برای دستهم .1

هیای وییژه در   رییزی از تحلتل و بررسی برای برنامه پس هاعدالییها و بیسوسازی این دشواریویژه از برای یک

 ؛راسیای جندر

 نفع؛چون افراد ذیراجسیر آنان، هم کاری با زنان در راسیای ثبت وهم .3

 ؛مندسازی جندرو توان سازی تساوی حقوق اجیماعیکاری در بخش آموزش و ارتقای کتفتت برای زمتنههم .81

ادان زن به سویة ماسیری های بلندبردن سویة تحصتلی اسیزمتنه های آموزشی وفرصت سازیتالش در راه فراهم .88

 و دکیورا

های وابسییه بیه   که موضوعبانی از حقوق زنان، با تضمتن اینای انکشافی، از برای پشییهمشارکت در همة برنامه .82

بودن جندر و نقش آن، به گونیة  تا حساس بانی شودجندر در اصول رفیاری کارمندان درک گردد و به خوبی پشیی

 ؛شودرجسیه گتری، بچشم

و ترغتیت و   دنهای جندر باشمانی گفتکه در راسیاهایی و مین هاترجمه و ویرایش مقالهتألتف، تدوین  تصنتف، .89

 ؛هایی در پتوند با مسایل جنستت و جندرتشویق محصالن در نوشین پایان

 هایی که در راسیای جندر باشند؛بانی از پروژهتشویق اسیادان زن به پژوهش و پشیی .84

میدت و  هیا کوتیاه  دهیی از برنامیه  هیا در بیارة آگهیی   نصب بنرهای وابسیه به جندر در ریاست پوهنیون و پوهنحی .81

 گی به مسایل جندر؛گی رستدهگونهدرازمدت جندر و چه

 ؛ورک ویژة زنان برای کارمندان، اسیادان و محصالن پوهنیونایجاد ستسیم نت .86

، های سازنده در بیارة جنیدر  مانانداخین گفتبرگزارکردن پتوندهای بایسیه با نهادها دولیی و غتردولیی از برای راه .87

 های باهمی؛کاریمند و کارآمد و همهای ارزشگتری دوجانبه از مشورهبهره

 های زنان؛شدن نتازمندیسازی تساوی جندر و برآوردههای مؤثر در راه فراهمدادن مشوره .81

هیای وییژه، امین و    ها، مکاننمودن تسهتالت برای کارمندان و محصالن زن، برای نمونه ایجاد کودکسیانفراهم .83

اندازی سترهای علمیی و سیفرهای   راه ،وآمد به پوهنیونهای ترانسپورتی در رفتظ تفریح و ورزش، سهولتمحفو

 و ...؛کوتاه مدت 

 پذیر باشد؛ها در صورتی که پهلوی  انونی داشیه و امکانها، بررسی و رفع دشواریدریافت شکایت .21

 ها؛گی آنهای بالندهمتنهسازی زشناسایی اسیادان، کارمندان و محصالن نخبة زن و فراهم .28

های بسیان روز زن،  ، به ویژه به مناسبدهی جندرهای آگاهیها، ستمنارها و کارگاهکنفرانسها، برگزاری همایش .22

 روز مادر و ...؛ 
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هایی در پتوند با منع آزار و اذیت زنان و اسیراتتژی جندر و نتز برنامة تطبتقی جندر ها و کارشتوهپی افگندن الیحه  .29

 ؛وهنیون برای اسیادان و کارمندان زنپ

 دهی پوهنیون؛کاری با مرکز مشورههم .24

و فراچشم داشین تساوی حقیوق و   یافین زنان در مدیریت و مجالس شوراهای پوهنیونهای راههموارسازی زمتنه .21

 ؛های فردیآفرینی بر بنتاد توانایینقش

 های کمیتة مرکزیتدویر جلسه -ششم مادة     

 بار )در آغاز هفتة پایانی هر ماه(؛های عادی در هر ماه یکجلسهبرگزاری  .0

 نهاد دو ثلث اعضای کمیته؛های فوق العاده هنگام نیاز با تصمیم رئیس کمیته و یا پیشتدویر جلسه .2

 ها بر بنیاد حضور دو ثلث اعضا؛نصاب تدویر جلسه .3

 های کمیته به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه؛تأیید تصیم .4

 وار از برای تعیین حضور و عدم حضور اعضا؛ها و داشتن حاضری جسلهبودن حضور اعضا در همة جلسهلفمک .5

 شود(.چون ابزار نظارتی نیز بهره برده میها )از این کتاب همهای کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همة تصمیم .6

یابد، از کمیته اخیراج و بیه شیورای علمیی     حضور نمی هادرپی به جلسههرگاه یکی از اعضای کمیته سه جلسة پی (:3یادداشت )

 شود.پوهیحی معرفی می

 نظارت از کارکرد کمیتة مرکزی -مادة هفتم     

های کمیتة آموزش الکترونیک و ارزیابی داشتن حق نظارت شورای علمی و رئیس غالب بر کارکردهای و تصمیم .0

 ها؛های آن از سوی آنهکارشیو

 وار کمته به معاونیت محصالت؛وار و ربعفرستادن گزارش ماه .2

 داشتن گزارش گسترده از کارکردهای ساالنة کمیته به شورای علمی غالب.گسیل .3

     

 های جندرگیری اعضا از کمتهشرایط کناره -هشتممادة         

 کردن عضو تازه از سوی پوهنحی؛معرفی .0

 های جندر؛نخواستن خود عضو به ادامة کار در کمیته .2

 شده؛نداشتن کارآیی الزم عضو معرفی .3

 ناشده.بینیدادهای پیشپدیدآمدن روی .4
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 هاهای پوهنحیتة مرکزی و کمیتهیروش ارزیابی کارکردهای کم -هممادة ن

-از چیه  نامیه غالب به وسیلة فرستادن پرسیش جویان پوهنتون های استادان و دانشآوردن دیدگاهبه دست .0

 گی اجراآت جندر؛گونه

هیا و بررسیی   هیای پیوهنحی  مرکزی و کمیته گی اجراآت کمیتةگونهساالنة رئیس پوهنتون از چه ارزیابی .2

 ها؛های ساالنة آنگزارش

-ها و بررسی گزارشهای پوهنحیوار معاونان پوهنتون غالب از اجراآت کمیتة مرکزی و کمیتهارزیابی ربع .3

 ها؛وار آنهای ربع

-ها از سوی مسؤول کمیته به شورای علمی پوهنحی  گفیت هنحیهای پوفرستادن گزارش کارکرد کمیته .4

 کارهای مشخص در این راستا؛اجراآت در این شورا و ارایة راه وگو در بارة سودبخشی

وگیو  فرستادن گزارش کارکردهای کمیتة مرکزی از سوی مسؤول کمیته به شورای علمی پوهنتون، گفیت  .5

 کارهای مشخص در این راستا؛و ارایة راههای آن در بارة سودبخشی اجراآت و کوتاهی

هایی که در این راستا به چشم های شورای علمی پوهنتون در بارة انکشاف جندر ویا کوتاهیابالغ تصمیم .6

 ها به تطبیق و تصحیح امور جندر؛گردانیدن آنخورد، از سوی کمیتة مرکزی به مراجع مربوط و مکلفمی

هیای جنیدر بیه آمرییت جنیدر مقیام محتیرم وزارت        عملیاتی کمیتیه داشتن گزارش مفصل و پالن گسیل .7

 تحصیالت عالی.

 در پوهنحی ترکیب کمیتة جندر -مادة دهم            

 یکی از استادان با تجربه، به انتخاب شورای علمی فاکولته، رئیس؛ 

 مند به مسایل جندر از هر دیپارتمنت، به انتخاب جلسة دیپارتمنت؛ اعضایک استاد عالقه 

 اعضا.یک یک نماینده از محصالن از هر دیپارتمنت ، 

 شود.یکی از استادان در نخستین جلسه به حیث منشی جلسه برگزیده می (:4یادداشت )

چسپی نداشته باشد و یا شده را به درستی انجام ندهد، یا به کار در کمیته دلاگر عضو کمیتة مرکزی کارهای سپرده(: 5یادداشت )             

توان به درخواست رئیس کمیتة مرکزی جندر و درخواست از پوهنحی مربوط، عضو اصلی را بیه اعضیای   ناشدة پدید آید، میبینیهای پیشحالت

 جا کرد و یا به گونة رسمی خواستار معرفی عضو تازه شد.فرعی کمیته جابه

 های کمیتة جندر پوهنحیوظایف و صالحیت -یازدهممادة     

 مشکالت وابسته به جندر در سطح پوهنحی؛ گی بهرسیده .0

 ها در راستا مسایل جندر؛ها و کارگاهها از برای تدویر محافل، همایشایجاد زمینه .2
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های استادان و محصالن به ریاست پوهنحی و در صورت نیاز به کمیتة مرکزی ها و شکایتارسال گزارش دشواری .3

 ها؛سی آنرگی و برجندر، از برای رسیده

هرگونه فعالیت و خدمات حقوقی مجیاز در راه تیأمین عیدالت و تسیاوی جنسییتی در پرتیو اهیداف ویی ه و          انجام .4

 مشخص؛

  گردد؛؛ برگزار میدر پیوند با جندرهایی که ها، سمینارها و کنفرانسدر همایش گیری فعالاشتراک و سهم .5

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به گونیة  به گونة مستمر و موردی به همة و ارشادی  ارایة خدمات مشاورة حقوقی .6

 مستقیم و نامستقیم؛

 های کارآموزی برای محصالن پوهنحی؛برگزاری دوره  .7

 سازی جندر؛ سازی/شاملمندسازی و ایفای نقش جندر و جریانیافتن به توانهای دستسنجیدن راه .8

 عملی؛ های وی ه ویریزها از برای برنامههای جندر و تحلیل آندرک نیازمندی .9

 <نحی، کمیتة مرکزی جندروار و ساالنه به ریاست پوهوار، ربعارایة گزارش ماه .01

 هاهای کمیتة پوهنحیبرگزاری جلسه  -دوازدهممادة      

 بار در هفتة سوم هر ماه؛های عادی ماه یکتدویر جلسه .0

 دو ثلث اعضا؛نهاد های فوق العاده، هنگام نیاز، به تصمیم رئیس کمیته و یا پیشتدویر جلسه .2

 ها بر بنیاد دو ثلث اعضا؛نصاب تدویر جلسه .3

 های کمیته به اکثریت اعضای حاضر در جلسه.ها و فیصلهتأیید تصمیم .4

 وار از برای تعیین حضور و عدم حضور اعضا؛ها و داشتن حاضری جسلهبودن حضور اعضا در همة جلسهمکلف .5

 شود(.چون ابزار نظارتی نیز بهره برده می)از این کتاب همها های کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همة تصمیم .6

کمیتیه اخیراج و بیه شیورای علمیی      یابید، از  ها حضور نمیدرپی به جلسههرگاه یکی از اعضای کمیته سه جلسة پی (:6یادداشت )          

 شود.حی معرفی میپوهن

-رس نمیی های خود را به موقع به دستارشهایی که گزهای برخورد با کمیتهشیوه -دهمسیزمادة           

 گذارند:

 توصیه؛ .0

 اخطار .2

 به شورای علمی پوهنحی؛ یمعرف  .3

 معرفی به شورای علمی پوهنتون. .4
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 هاتعدیل در کارشیوة کمیته  -چهاردهممادة 

 نهاد دو ثلث اعضا؛ها بر بنیاد پیشتعدیل یا تعدیل .0

 علمی غالب و رئیس غالب.ها پس از تأیید شورای شدن تعدیل یا تعدیلاجرایی .2

  انفاذ -دهمپانزمادة      

 پس از تأیید شوری علمی؛ یادداشت، 6 و ماده 05شدن این کارشیوه در اجرایی .0

 های مربوط.توشیح کارشیوه توسط رئیس غالب و ارجاع آن به بخش .2

 غالب تأیید گردید.پوهنتون ( شورای علمی                در جلسة شماره )     ( مورخ )      کارشیوه(: این 2یادداشت )     

 

 

 

 

 


