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 بسم الله الرحمن الرحیم

 لصلومړي ف
 عمومیات

 

 موخه
په پریکړو نیولو او اجرائیوي چارو کې د ښځو او نارینو عادالنه مشارکت او د ښځو فعال ونډې څخه مالتړ کول  یاد پالیيس

 دي.

 مفهوم
 عبارت د الندي چارو څخه دي. ددي پالیيس مفهوم

 په پریکړو نیولو او اجرائیوي چارو کې د ښځو او نارینو عادالنه مشارکت ترویج او تأمین. .1
 په اداري او جرائیوي برخو کې د ښځو د فعاله ونډي مالتړ کول. .2
 د جنډر چارو ظرفیتي اړتیاوو پیژندل او یاد برخه کې  الزمه تدابیر نیول. .3
 کې د پیښیدونکو ستونزو حل. ښځو د ګډون په برخه .4

 اصطالحات
ماحول له خوا ټاکل سوي دي او  چې د ټولني او ،ديڅخه کردار او مختلفو مسؤلتونو رول د د ښځو او نارینو عبارت : جنډر

 په تیریدولو تغییر کوي.د  وخت 

 زده کړیز اړتیا ارزونه:
اداري د منابعو  په ګوته کیږي وروسته اداري اړتیاوېد  همدي پرويس په جریان کې څخه دي چې پرويس دوامدارهعبارت د  

 د همدي اړیتاوو باندي لګول کیږي.استفاده په څخه 

 لصدوهم ف
 د جنډر پالیيس په  استخدام  او زده کړیز استخدام  په برخه کې

 مخکي تر استخدام:
وهنتون پ وظیفه لري تر څو د  واحد مسؤله جنډرحامیت او چمتو کول د پوهنتون د ښځینو د پوهنتون رقابتي بستونو لپاره 

ښځینو فارغینو لیست ترتیب کړئ، او د بست اعالن په وخت لیست شوي اشخاصو ته خرب ورکړئ. او د پوهنتون د تقرر او 
 ورکړئ. لومړيتوبانفکاک کمیټه باید د امکان په صورت کې تر نارینو ښځینه ته 

 د استخدام په وخت کې
 ټه کې باید د جنډر واحد مسؤله شامل وې.د تقرر او انفکاک کمی 
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  فیصده امتیازي منره ورکول کیږي. ۵د امتحان اخیستلو وروسته ښځینو ته 

 وروسته تر استخدام
 .باید ښځینو ته یو دايس فضاء اماده يش تر څو وکوالي يس بیله کومي ستونزو څخه خپل وظیفه تر رسه کړئ 
  او تشویق کړل يس. مالتړ ابتکاراتو کېد پوهنتون رهربي د ښځینو څخه په نوښت او 
  که د ل پوهنتون د اصولو مطابق باید بیله کوم جنيس تبعیضښځینو او نارینو د حقوقو مالتړپه برخه کې د د

 په اړه په مساوي ډول تررسه يس.قانوين رخصتي موافقه د مربوطه آمرینو 

 د ظرفیت لوړاوي:
 لنډ مهاله زده کړي 

رمختیایي پ د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې د مسلکي د کارکوونکو د ظرفیت لوړواوي په موخه د ښځینو او نارینو په تفکیک 
(PDC) په کار اچوي.او د اړتیاو رسه سم زده کړیز پالن ته  پروګرام د جنډر واحد رسه په ګډه  د زده کړیز اړتیا ارزونه مرکز

 یي شاملوي.

 اوږد مهاله زده کړي 
بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې د تقرر او انفکاک کمیټي د اصولو په اساس چې هر کارمند د ارزیايب امتیازي منره ترالسه  د

د امتیاز به د چې یا کیږي امتیاز ورکول په رقابتي شکل او بیله کوم جنيس تبعیض کړي، د همدي کمیټي د اصولو مطابق به
 )ماسټري او دوکتورا( پروګرامونو ته معاريف کړل يس.ظرفیت لوړاوي په موخه به د لوړو زده کړو 
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 دریم فصل
 د جنډر پالیيس د مشکالتو د حل لپاره

 تاوتریخوايلښځو په وړاندي د 
هر وخت چې بېنوا دلوړو زده کړو مؤسسه کې کومه ښځه د تاوترخوايل رسه مخ يش، نو د ښځو په وړاندي تاوترخوايل منعي 

 تر رسه کیږي. د قانون مطابق چلند

 جنډر چارو کمیټه
( تن ښځینه عضویت درلودونکي ۹( تنه غړي چې حداقل )۵یاده کمیټه  د جنډر شکایاتو او مشکالتو ته د رسیدو په موخه )

د جنډر واحد مسؤيل له خوا پیشنهاد او د عمومي ریاست له خوا منظور کیږي. او دهمدي کمیټي مرش به  څخه تشکیل سوي.
 د محصالنو چارو معاون وې.
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 څلورم فصل
 نهايئ احکام

 د نرشاتو او اطالعاتو چاري
 الرسيس وړ دي. او د پوهنتون په ټولو یاد الیحه به د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې د ویب سایټ له الري خپریږي او ټولو ته د

 چارو کې دي اصل ته په پام کې چاري به پرمخ وړل کیږي.

 د پالیيس راپور او ارزیايب
د یاد پالیيس د موثر تطبیق او د جنډر په برخه کې پرمختګونو لپاره هر کال کلني راپور په اساس د رهربي هئیت له خوا 

 ارزیايب کیږي.

 پالیيس د تطبیق او څارين په موخه به رهربي هئیت ته ربع وار راپور وړاندي کوئ.د جنډر واحد د همدي 

 د پالیيس نظارت او تطبیق
 د جنډر واحد مسؤله دهمدي پالیيس د نظارت او تطبیق دنده په غاړه لري. 

 سرتاتیژي
 د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې نوي سرتاتیژیو کې به د جنډر موضوع په نظر کې نیول کیږي. 

 اجرا وړ
 یاد پالیيس به د علمي شورا تر تائیدي وروسته به د اجرا وړ وې.

 تائیدي
 و.شتایید  ( مطرح او د رأیو په اتفاق ۳۹/۰۴/۹۳۱۱ پروتوکول غونډه نیټه ) ګڼه (۴ پالیسی د علمي شورا په ) جنډر د 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


