پیشگفتار
شاروالی ها برای اداره امور شهری و تامین نیازمندی های عمومی ساکنان شهر ها در افغانستان ایجاد می شوند
و جهت تحقق این ماموریت باید خدمات شهری را عرضه کنند و انکشاف زیربنایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و محیط زیستی را رقم بزنند.
نیل به شهر خوب (مرفه ،پایدار ،مصؤن ،همه شمول و قابل زنده گی) مستلزم تالش های همگانی می باشد .هر
ضلع مثلث شهری (شهر ،شاروالی و شهروند) باید فعال باشد و فعالیت های سایر اضالع را تکمیل کند .جای
مسرت است که طی سالیان گذشته مردم نیز از رهگذر شورا های انکشافی محل و گذر بعالوه شورای مشورتی
شاروالی در پروسه حکومتداری و انکشاف شهری دخیل شده اند و نتایج خوب را به ارمغان آورده اند.
مشارکت شهروندان در پروسه حکومتداری و انکشاف در واقع ما را بسوی تحقق اصول و ارزش های حکومتداری
خوب می کشاند ولی مشارکت خوب نیز پیش شرط دارد که همانا ظرفیت می باشد.
با توجه به نیاز ظرفیتی شورا ها ،این رهنمود تهیه شده تا باشد موثریت ،کارایی و پاسخگویی برنامه های شهری
تامین و افزایش یابد.
این رهنمود آموزشی با الهام از تجارب موفق شورا های صدرالذکر در شهر های مختلف افغانستان تهیه و تدوین
شده است و در این راستا حمایت تخنیکی برنامه شهری اعمار صلح افغانستان  - AUPPاداره اسکان بشر ملل
متحد ) )UN-HABITATو حمایت مالی کشور شاهی هالند و اداره انکشاف و همکاری سویس ستودنی و قابل
قدر است.
با درنظرداشت مفیدیت این رهنمود ،بر شاروالی هاست تا در زمینه تطبیق این رهنمود با شورا های تحت پوشش
خویش همکاری های تخنیکی مقتضی را مرعی دارند.

با احترام
معینیت شاروالی ها
اداره مستقل ارگان های محلی

1

مقدمه
امرررروزه حکومترررداری و انکشررراف شرررهروند محرررور از اولویرررت هرررای حکومرررت وحررردت ملررری افغانسرررتان رررون
برررردون مشررررارکت فعررررال شررررهروند نمرررری ترررروان جامعرررره را بسرررروی امنیررررت ،صررررلح ،رفرررراه ،ترقرررری ،مصررررؤنیت و
پایداری کشاند .مشارکت شهروندان در واقع دارای مزایای متعدد است:
-

ایجاد و تقویت مالکیت شهروندان در برنامه های محلی

-

جلب حمایت مادی و معنوی شهروندان از برنامه های محلی

-

تسریع پروسه های انکشاف و کاهش هزینه پروژه ها

-

ایجاد میکانیزم خوب مردمی برای حفظ و مراقبت از دست آورد های زیربنایی

-

تقویت مشروعیت نظام از رهگذر افزایش رضایت شهروندان

برررا توجررره بررره پالیسررری هرررای حکومرررت وحررردت ملررری ،برنامررره هرررای ملررری دارای اولویرررت و پرررالن اسرررتراتی ی
معینیررررت شرررراروالی هررررا اداره مسررررتقل ارگرررران هررررای محلرررری ،معینیررررت شرررراروالی هررررا در تشررررری

مسرررراعی بررررا

شررراروالی هرررای و یتررری و برنامررره هرررای حمرررایوی اقررردام بررره ایجررراد شرررورا هرررای انکشرررافی محرررل و گرررذر نمرررود ترررا
باشد بسیج خوب مردمی صورت گیرد و نتایج فوق تولید شود.
واضررررح اسررررت کرررره آمرررروزش کلیررررد موفقیررررت محسرررروب مرررری گررررردد و بایسررررتی روی آن سرررررمایه گررررذاری شررررود.
ازینررررو ،ناگفترررره پیداسررررت کرررره ترررررویج و تعمرررریم حکومتررررداری خرررروب نیررررز نیازمنررررد ظرفیررررت پررررروری در بخررررش
های مختلف می باشد.
در ایررن رهنمررود آموزشرری روی کلیررات جنرردر بحررث شررده اسررت و مربرری را کمرر
برای شورا ها و شهرداری آموزش مقتضی را راه اندازی نماید.
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مرری کنررد تررا در زمینرره جنرردر

مبنی:
این رهنمود در روشنایی مواد آتی ترتیب شده است:
-

مواد های آموزشی جندر موسسه داکار

-

مواد آموزشی برنامه ثبات در ساحات کلیدی پروژه یو اس ای آی دی )(USAID

-

مواد آموزسی جندر وزارت معادن ،موسسه جی آی زید و یو اس آس دی

اهداف:
این رهنمود آموزشی جهت تحقق اهداف آتی تهیه و ترتیب شده است:
 رهنمرررایی آموزگررراران در زمینررره ارتقرررای ظرفیرررت شرررورا هرررای انکشرررافی محرررل و گرررذر و شرررهرداری
در پیوند به امور جندر در تطبیق پروژه های انکشاف محلی
 رهنمرررایی ترررالش هرررای خرررود آمررروزی شرررورا هرررای انکشرررافی محرررل و گرررذر و شرررهرداری در پیونرررد بررره
امور جندر ،در تطبیق پروژه های انکشاف محلی
 تعمررریم دانرررش مربررروط بررره جنررردر شرررورا هرررا و شرررهرداری در راسرررتای تطبیرررق پرررروژه هرررای انکشررراف
محلی

کاربران:
-

شوراهای انکشافی محل و گذر

-

آموزگاران برنامه های حمایوی

-

شاروالی های مراکز و یات و ولسوالی ها

ساحه تطبیق:
این رهنمود آموزشی برای ارتقای ظرفیت شورا های انکشافی محل و گذر در محدوده شاروالی ها قابل استفاده
می باشد.
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فهرست مندرجات

فصل اول-:
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فصل دوم-:
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انکشاف و نقش جندر در آن22-29 -------------------------------------------------------:
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آجندای ورکشاپ جندر
تاریخ------/-------/------- :
محل------------------------:
شماره

شخص مسؤل

موضوع

زمان

روز اول
1

آغاز پروگرام با تالوت قرآنکریم

ی

2

معرفی ورکشاپ و ترتیب اصول آموزش

آموزگار و اشتراک کننده گان

 20دقیقه

3

ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر قبل از برگزاری برنامه

آموزگار و اشتراک کننده گان

 15دقیقه

4

فصل سوم شناخت جندر

آموزگار و اشتراک کننده گان

 60دقیقه

5

وقفه چای

آموزگار و اشتراک کننده گان

 20دقیقه

6

انکشاف و نقش جندر در آن

آموزگار و اشتراک کننده گان

 100دقیقه

7

ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر بعد از برگزاری برنامه

آموزگار و اشترک کننده گان

 15دقیقه

5

تن از اشتراک کننده گان

 5دقیقه

مالحظات

پالن درسی رهنمود آموزشی جندر
زمان مورد نیاز برای این ورکشاپ 1 :روز
اهداف :رهنمود آموزشی جندر کمک مینماید تا اشتراک کننده گان موضوعات مهم و اساسی در مورد جندر و ضرورت آن در مصؤنیت و انکشااف جامعه
را دانسته و در تمام فعالیت های شورای انکشافی مردمی محل آنرا در نظرداشته باشند.
اشتراک کننده گان( :شورا های انکشافی ،کارمندان شاروالی )....

شماره
1

موضوع  /فعالیت

زمان

معرفی ورکشاپ و عقد

 30دقیقه

قرارداد آموزشی

شیوه

فعالیت های فرعی

شخص مسؤل

مواد



تالوت قرآن کریم

-

تالوت قرآن کریم

آموزگار ،قاری



خوش آمدید به اشتراک

-

خوش آمدید

کننده گان توسط آموزگار

-

معرفی خودی توسط

صاحب ،تمام اشتراک آجندای ورکشاپ
کننده گان
فلپ چارت و



معرفی خود و اشتراک

آموزگار و اشتراک

کننده گان

کننده گان



ارزیابی ابتدایی ورکشاپ

-

خانه پری فورم ارزیابی



ترتیب قرارداد آموزشی با

-

سوال و جواب ،مباحثه

استفاده از


بحث کوتا در مورد قرارداد
آموزشی

6

رهنمود آموزشی

مارکر ،فورم
ارزیابی

2

ارزیابی اشتراک کننده گان

 15دقیقه



توزیع فورم ارزیابی

-

ورکشاپ آموزشی جندر قبل

اشتراک کننده گان ورکشاپ

از برگزاری برنامه

آموزشی جندر قبل از

شیوه تشریح

آموزگار

رهنمود آموزشی

اشتراک کننده گان

فلپ چارت و
مارکر

برگزاری برنامه
3

شناخت جندر

 90دقیقه





طوفان مغزی با نشان

آموزگار و اشتراک

رهنمود آموزشی،

کننده گان در مورد جندر

دادن تصاویر ،سوال و

کننده گان

مارکر فلپ چارت،

تاریخچه جندر را به اشتراک

جواب ،مباحثه

جمع آوری نظریات اشتراک

-

کننده گان تشریح نمایید

-

تشریح ،لکچر ،مباحثه

فرق بین جندر و جنس را با

-

تشریح و بیان نمونه ها
و مثال ها

ارایه مثال ها تشریح نماید


عدالت حقوقی جندر ،برابری

-

لکچر ،سوال وجواب

یا مساوات جندر را بیان

-

تشریح ،سوال و
جواب ،مباحثه

نمایید


-

تحلیل مسایل جندر،
ضروریات جندر و تعهد نامه
رفع هر نوع تبعیض علیه
زنان را بیان نمایید
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شیوه تمثیل

تمثیل



نقش جندر را توسط اشتراک
کننده گان تمثیل نمایید

4

انکشاف و نقش جندر در

 90دقیقه



آن

فورمه را خانه پوری نموده

-

و نقش خانم ها و اقایان را
-

در مورد فعالیت های
انکشافی یادداشت نمایید


جندر منحیث ی

موضوع

-

شیوه ،لکچر ،تشریح،

در رهنمود،

سوال و جواب ،مباحثه

مارکر ،فلپ چارت

لکچر ،سوال و جواب،
کار گروپی ،تشریح و
تمثیل جندر

نمایید


پوری فورمه

کننده گان

فورمه جات موجود

تمثیل

انکشافی را با فکتور های
جندر و غربت تشریح

طوفان مغزی و خانه

آموزگار و اشتراک

رهنمود آموزشی،

نقش های جندر را تشریح
نموده و تمثیل نمایید



ضرورت های جندر را
تشریح نمایید

5

ارزیابی اشتراک کننده گان

 15دقیقه



-

توزیع فورم ارزیابی

ورکشاپ آموزشی جندر قبل

اشتراک کننده گان ورکشاپ

از برگزاری برنامه

آموزشی جندر قبل از

شیوه تشریح

آموزگار

رهنمود آموزشی

اشتراک کننده گان

فلپ چارت و
مارکر

برگزاری برنامه
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ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر قبل از برگزاری برنامه
یادداشت آموزگار:
 .1آموزگار به اشتراک کننده گان توضیح بدهد که قبل از هر برنامه ارزیابی اشتراک کننده گان جهت
سنجش یادگیری آنها و موفقیت آموزگار زم است.
 .2آموزگار اشتراک کننده گان را آماده ارزیابی سازد.
 .3آموزگار زمان مشخص برای ارایه پاسخ ها و خانه پری فورم را اعالن نماید.
 .4آموزگار فورم ذیل را به اشتراک کننده گان توزیع کند.
 .5آموزگار از پروسه نظارت دقیق نماید تا اشتراک کننده گان باهم صحبت نکنند و هرکس مطابق
معلومات خود پاسخ بدهد.

ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر قبل از برگزاری برنامه
لطفآ فورمه ذیل را به دقت خانه پری نموده و نظریات خویش را ارایه بدارید.
بخش اول:
سواالت ذیل را به شکل تشریحی جواب دهید.
سوال اول:
آیا قبآل در ورکشاپ تحت عنوان جندر اشتراک نموده اید؟ اگر بلی ،چی وقت در کجا و توسط کی دایر شده
بود؟
جواب:
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سوال دوم:
در مورد ضروریات جندر چی میدانید بیان نمایید؟
جواب:

سوال سوم:
نقش جندر در انکشاف چی است؟
جواب:

بخش دوم:
لطف نموده سواالت ذیل در جدول را به اساس معلومات ذیل عالمت (✔( گذاری نمایید.
( =5آگاهی بسیار بلند =4 ،آگاهی خوب =3 ،آگاهی کم  =2 ،من در باره این موضوعات آگاهی داشتم =1،
من در باره این موضوعات هیچ نمیدانم)
شاخص ها

شماره
1

در مورد معینیت شاروالیها /اداره مستقل ارگانهای محلی آگاهی دارم

2

در مورد شناخت جندر آگاهی دارم

3

درمورد نقش جندر در انکشاف آگاهی دارم

4

ضروریات جندر را میدانم
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فصل اول
معرفی ورکشاپ وعقد قرارداد آموزشی
اهداف آموزش:
درپایان این بخش اشتراک کنند گان قادر خواهند شد تا:


با هم معرفی شده و یکدیگر را بشناسند



قرررررارداد آموزشرررری (روش بررررا آموزگررررار) راکرررره درحقیقررررت تشررررریح کننررررده اساسررررات ایررررن ورکشرررراپ
آموزشی می باشد ،درک نمایند



مرررذاکره مجررردد در یررر

پروسرررر مشرررورتی روی معیارهرررا و قررروانینی کررره پیشررربرد کرررار آموزشررری ایرررن

ورکشاپ را به شکل مؤثر رهنمایی میکند


ارزیابی قبل از آموزش



تشریح اجندای ورکشاپ

لکچر ،بحث ،معلومات ،سوال و جواب ،خانه پری فورم ارزیابی قبل از
آموزش "رهنمایی های پالن درسی را در نظر بگیرد"
شیوه:

فعالیت اول:
آموزگررررار ورکشرررراپ را بررررا تررررالوت نررررد آیررررات از قرررررآن کررررریم آغرررراز مینمایررررد .متعاقبرررر خررررود را برررره اشررررتراک
کننرررده گررران معرفررری نمررروده ،عنررراوین و موضررروعات ورکشررراپ را مختصررررآ مرررورد بحرررث قررررار میدهرررد .بعرررد از
معرفی کوتاه برنامه ،اشتراک کننده گان خود را معرفی مینمایند.
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فعالیت دوم:
عقد قرارداد و ترتیب قوانین برای ورکشاپ:
بررا اسررتفاده از میتررود سرروال وجررواب آموزگررار میتوانررد ازاشررتراک کننررده گرران بپرسررد تررا رری اصررول و مقررررات
در جریررررران ورکشررررراپ رعایرررررت گرررررردد وهمررررره بررررره آن مسرررررؤل باشرررررند .آموزگرررررار میتوانرررررد نظریرررررات اشرررررتراک
کننرررده گررران را روی فلررر

رررارت یادداشرررت نمررروده و آن را تررراختم ورکشررراپ در یررر

جرررای مناسرررب کررره بررررای

همه قابل دید باشد به نمایش بگذارد.
کوشرررش شرررود ترررا مقرررررات از زبررران اشرررتراک کننرررده گررران شرررنیده شرررود ولررری موضررروعات ذیرررل نیرررز میتوانرررد قابرررل
ذکر باشد.
 .۱رعایتتتت وقتتتت :هرررر شرررخص میتوانرررد در وقرررت معینررره کررره از طررررف اشرررتراک کننرررده گررران وآموزگرررار
تعین میشود ،حاضر گردد.
 .2احتتتترم بتتته نظریتتتات همتتتدیگر :ترررذکرگردد کررره درجریررران ورکشررراپ هرنظرررر راجرررع بررره موضررروع محتررررم
دانسته میشود وباید احترام گردد و به آن گوش داده شود.
 .۳ختتاموش نمتتتودن مبایتتل همتتتراه :شرراید بعضررری اوقررات ضررررورت باشررد کررره ازمبایررل اسرررتفاده گررردد ولررری
کوشش شود تا بدون مزاحمت به دیگران به بیرون رفته و مبایل خویش را جواب دهند.
 .۴بحتتتا ختتتار ازموضتتتوع :هررریس کرررس نبایرررد خرررارر از موضررروع درسررری بحرررث نمایرررد ترررا از ضررریاع وقرررت
جلوگیری بعمل آید.
 .۵پتتا بنتتدی و احتتترام بتتته ا تتول ذکتتر شتتتده :ایررن اصررول بررره اسرراس نظریررات اشرررتراک کننررده گرران سررراخته
شرررده پرررس مطرررابق بررره اصرررل شرررماره  ۲هرررر شرررخص مکلرررف اسرررت ترررا در جریررران ورکشررراپ ایرررن اصرررول را
مراعات نمایند.
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فصل دوم
شناخت جندر

اهداف آموزش:
در پایان این بخش اشتراک کننده گان قادر خواهند شد تا:



مفهوم کلمه جندر را بدانند



معنی لغوی و اصطالحی کلمه جندر را بدانند



تحلیل جندر را بدانند



تحلیل و تجزیه مسایل جندر را بدانند

لکچر ،سوال و جواب ،مباحثه ،طوفان مغزی
شیوه:

فعالیت اول:
در ابتدا آموزگار تصویر ذیل را به اشتراک کننده گان شری
مینماید.
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نموده و نظریات آنها را روی فل

ارت یادداشت

فعالیت دوم:
بعد از جمع آوری نظریات اشتراک کننده گان آموزگار موارد ذیل را با آنها شری

ساخته و همچنان بحث

مینمایند که هدف اساسی جندر و مساوات جندر یست.

تاریخچه جندر و دورنمای آن:
جنردر بره عنروان یر

مفهروم بره مررور زمران تحرول یافتره اسرت .برا آغراز نهضرت هرا جهرت دفراع ازحقروق

زنران شرروع و همگرام برا کمپراین هرای کره در برابرر ظلرم و بره حاشریه رانردن زنران در انکشراف میشرد ،ادامره
یافته است .این مبارزات منجر به دفاع از زنان در برابر تبعیض ها شده است.

چهار دورۀ ذیل در تاریخ جندر مشاهده میشود:
الف -دهه :1970
بره عنروان برابرری ،در ایرن دهره مسرلله زنران انکشراف نمرود و تاکیرد فرراوان در براره شرامل سراختن زنران
در انکشاف بود.
ب  -دهه :1980
در ایرن دهره مسرلله زن در توسرعه کنرار گذاشرته شرد و اسرتفاده از كلمره جنردر بررای شرامل سراختن نظریرات
و نگرانی های هر دو جنس (مرد و زن) دربرنامه ها وفعالیتهای انکشافی شروع شد.
– دهه :1990
برنامرره هررای جنرردر شررروع شررد .امررا اصررطال

جنرردر برره دلیررل رویكرررد موضرروع محررور

درتوسرعه " تنهرا معرادل بره زنران پنداشرته شرد ررا کره در آن موضروع محرور

قبلرری" زن

بیشرتر در مرورد فعالیتهرای

زنان بوده است.
د  -دهه :2000
ت کیرد برر زن و مررد اسرت وطراحری پالیسری جنردر کره بره موضروع و عوامرل عردم تروازن جنردر در انکشراف
میپردازد وعدالت جندر و نهادینه شدن آن را حمایت و ترویج مینماید.
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شناخت کلمه جندر:
بره اسراس علرم لغرت کلمره جنردر یر

کلمره اسرتعاره میباشرد کره از زبران عربری کلمره جنرین اسرتعاره شرده و

در زبران انگلیسری بره حیرث اسرم عرام اسرتفاده میشرود .البتره جنرین آن طفرل را میگویرد کره در شرکم مرادر
میباشرد .علرم جنرین علرم اسرت کره از کیفیرت طفرل در شرکم مرادر بحرث میکنرد .ایرن علرم ثابرت نمروده کره جنرین
مرحلره ی اسرت کره مرذکر و مونرث آن شرناخته نمری شرود .بنرابر ایرن کلمره جنردر کلمره اسرت کره بره هرر دو
)مذکر و مونث( د لت میکند.

مفهوم لغوی و ا طالحی کلمه جندر:
جنردر در لغرت اسرم عرام را گوینرد كره بره جرنس اطرالق میشرود و در اصرطال بره حقروق ،مسرؤلیتها ،مکلفیرت
هرا ،صرالحیت هرا ،امتیراز سرهیم شردن در امرورات زنرده گری هرر دو مررد و زن یکسران د لرت میکنرد .پرس
ایرن كلمره دو بحرث دارد  -از لحراظ لغرو

بیولروژیك

و از لحراظ مفهروم اصرطالح

خرود بره موضروع

اجتماع ارتباط دارد.

مفهوم جندر:
وقتیکه از کلمه جندر نام برده میشود هدف عبارت است از :نقش و مسؤلیت های افراد (زنان و مردان ،دختران
و پسران) درجامعه میباشد.


نقشی که از طرف روابط اجتماعی ،کلتوری ،مذهبی ،سیاسی و اقتصادی برای افراد جامعه داده میشود،
عبارت از جندر است.



جندر عبارت از قواعد و اصولی است که از طرف جامعه تهداب گذاری شده که وظایف ،مسؤلیت ها و
نقشهای افراد جامعه (زن و مرد) را تعین مینماید .عوامل سازندۀ این ساختار ملیت ،مذهب ،عمر ،رسم
و رواجها ،فرهنگ و عنعنات میباشد.



جندر به شیوه عملکرد ،طرز تفکر ،سلوک ،رفتار و ارزشهای اجتماعی مربوط به زنان و مردان ارتباط
میگیرد که توسط اجتماع تعین میشود.



جندر ی

موضوع اجتماعی بوده و به نقش و مسؤلیت های زنان و مردان ارتباط میگیرد که از نظر

اجتماعی تعین میشود یعنی نقشها و روابط جندر فطری و ذاتی نبوده لذا قابل تغییر است.


جندر از شناخت (ما کی هستیم؟) ریشه میگیرد که به عقاید ،فرهنگ ،رسوم و عنعنات ما مربوط میباشد.
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فرق بین جندر و جنس:
جنس Sex





جندر Gender





ی امر طبیعی است
بیولوژیکی است
در زمان تولد تثبیت میگردد
تغییر پذیری ندارد

جامعه آنرا میسازد
بیولوژیکی نیست
در زمان تولد ثابت نمیگردد
تغیر پذیری دارد

عدالت حقوقی جندر :Gender Equity
ایررررن اصررررطال از کلمرررره انگلیسرررری  ،economicsاقتبرررراس شررررده و مفهرررروم آن دادن منفعررررت برررره هررررر فرررررد و یررررا
گروه به اندازه ی که آنها سرمایه گذاری نموده اند ،با توجه به سرمایه ابتدایی آن میباشد.
تسرررراوی حقرررروقی جنرررردر پروسرررره ای اسررررت کرررره در طرررری آن فرصررررتها و انسررررهای پیشرررررفت و انکشرررراف بطررررور
مسرراویانه برررای زنرران و مررردان فررراهم گررردد .ی ر

طرررز تفکررر منصررفانه و عاد نرره ایررن اسررت کرره زنرران اغلبررا

در موقعیرررت مناسررررب قرررررار ندارنررر د تررررا بتواننررررد مثرررل مررررردان از فرصررررتها و امکانرررات ،بطررررور درسررررت اسررررتفاده
نماینرررد .و بررررای جبرررران ایرررن نرررابرابری و تررر مین انصررراف و عررردالت بررررای زنررران ،بایرررد اقررردامات عملررری و مرررؤثر
برررای تقویرره خررود اعتمررادی ،ظرفیررت هررا و تجررارب زنرران صررورت گیرررد .داشررتن یرر

دیررد منصررفانه جنرردر در

واقع وسیله ی برای رسیدن به برابری جندر است.

نمونه های از عدالت حقوقی جندرExamples of gender equity :


تقویررره تشرررکیالت زنررران ،برررا برررردن سرررطح سرررواد در میررران آنررران ،تقویررره مررردیریت و مهارتهرررای تبلیغررراتی
بررررای آنررران ترررا از ایرررن طریرررق بتوانرررد ظرفیرررت هرررای زنررران را در تعرررامالت مرررؤثر برررا مرررردان در سرررطح
جامعه افزایش داد.



ایجاد نوع سهمیه برای زنان در پوستهای خدمات ملکی.



حمایت از مشارکت سیاسی زنان و تشویق والدین در فرستادن دختران شان در مکاتب.



ایجررراد نررروع تغییررررات در دسرررتگاه هرررا ترررا زنررران نیرررز بتواننرررد در کارخانررره هرررا و فابریکرررات محصرررو ت و
تولیدات داشته باشند.



فراهم نمودن مواد غذایی برای تعلیم و آموزش.
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برابری جندر ):)Gender Equality
برابرررررری جنررررردر ایرررررن اسرررررت کررررره زنررررران و مرررررردان از حقررررروق ،دسترسررررری ،آزادیهرررررا و فرصرررررتهای مسررررراوی
برخررروردار باشرررند .زنررران و مرررردان بطررروری اختصاصررری بایرررد هررریس امتیررراز بررره اسررراس مررررد برررودن و زن برررودن
نباشررد .برابررری جنرردر برره معنرری ایررن اسررت کرره زنرران و مررردان از شرررایط و امکانررات مسرراوی برابررری ابررزار و
بررره ظهرررور رسررراندن اسرررتعدادها و توانمنررردیهای برررالقوه شررران برخررروردار باشرررند .و آنررران بطررروری مسررراویانه بایرررد
فرصررررت ایررررن را داشررررته باشررررند تررررا بتواننررررد در رونررررد انکشرررراف سیاسرررری ،فرهنگرررری ،اقتصررررادی و اجتمرررراعی
کشورشررران سرررهم گرفتررره و نقرررش شررران را ایفرررا نماینرررد .و از نترررایج حاصرررله ایرررن پیشررررفت هرررا بطرررور مسررراویانه
اسررررتفاده نماینررررد .مسرررراوات و برابررررری برررررای انکشررررافات بشررررری و ترررر مین صررررلح بسرررریار ضررررروری میباشررررد.
همچنرران برابررری جنرردر بمعنرری ایررن نیسررت کرره مررردان و زنرران بصررورت همرردیگر متوسررل گردنررد و بررا هررم یکرری
باشند ،بلکه بمعنی این است که فرصت ها و امکانات آنان مساوی باشد.
خالصررره برابرررری جنررردر بمعنررری ایرررن اسرررت کررره زنررران و مرررردان از حیثیرررت و موقعیرررت واحرررد برخررروردار باشرررد.
بخرراطر وضررع نررا برابررری کنررونی ،دسررتیابی برره اهررداف فرروق و برردون توسررعه توانمنرردی هررای زنرران امکرران پررذیر
نخواهرررد برررود .هرررم موضررروع برابرررری و هرررم توسرررعه توانمنررردی هرررای زنررران هرررر دو بررررای دسرررتیابی بررره امنیرررت
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی بسیار مهم و ضروری میباشد.

نمونه های از برابری جندر ):(Examples of Gender Equality


ترردوین قرروانین ،پالیسرری و مقررررات کررره برخررورد مسرراویانه بررا مرررردان و زنرران داشررته باشررد ( .بطررروری
مثررررال :ترررر مین حقرررروق قررررانونی در ارت و ملکیتهررررا برررررای زنرررران ،امتیررررازات تقاعرررردی ،قرررروانین کررررار،
پالیسی های مناسب برای قرضه های بانکی).



حضور مساویانه زنان و مردان در سازمانها ،نهادهای اداری و مؤسسات.



بهبودی در رفتارهای مساویانه با دختران و پسران در فامیلها و مکاتب.



در برررنگالدیش ،یرررر

زن بیررروه اگررررر بخواهررررد از مزایرررای تقاعرررردی شرررروهر متررروفی اش اسررررتفاده نمایررررد،

بایرررد تصررردیق نامررره داشرررته باشرررد ترررا نشررران دهرررد کررره وی دوبررراره ازدوار نکررررده اسرررت .در حالیکررره یررر
مررررد اگرررر بخواهرررد از مزایرررای تقاعررردی همسرررر متررروفی اش اسرررتفاده نمایرررد بررره ارایررره نرررین مررردرک نیررراز
نررردارد .ایرررن یرررر

نمونررره از رفتارهرررا و برخررررورد هرررای غیرررر عاد نرررره اسرررت کررره بررررا زنررران صررررورت

میگیرد.
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تحلیل جندر ):(Analyzing of Gender
تعریف تحلیل:
عبارت از حل کردن وگشودن طریقه ی که به منظور بدست آوردن ی

هدف باشد را تحلیل گویند

تحلیررل جنرردر کررره نشرران دهنررردۀ طریقرره هرررای مختلررف زنررده گررری روزانرره زنررران و مررردان میباشرررد و برره اسررراس آن
ترراثیرات متفررراوت انکشررراف بررا ی زنررران و مرررردان مطالعررره میشررود .ایرررن تحلیرررل کمررر

میکنررد ترررا معلومرررات خرررود

را برررا در نظرررر داشرررت جنررردر درجررره بنررردی نمررروده ،ارزش و تقسررریمات کرررار را در تمرررام مراحرررل زنرررده گررری زن و
مرررد دانسررته و بررر اسرراس اثرررات کررار تصررامیم بررر نامرره هررای خاصرری را (برررای زنرران و مررردان ) طررر نمرروده
که سبب انکشاف گردد.

نابینایی مسایل جندر (:)Gender Blind
اشاره به شخصی است که از شناخت حقیقت نقش زن و مرد در زنده گی اجتماعی عاجز و نا بینا است.

شناخت مسایل جندر ):(Understanding Gender Issue
مسرایل زنران و مسرایل جنردر در افغانسرتان نسربت عنراوین جدیرد انرد .هرر کرس میخواهرد کره درایرن مرورد
معلومرات جدیرد کسرب نمایرد .در ذهرن سروال هرای زیرادی را در ایرن زمینره خطورمینمایرد از قبیرل اینکره آیرا
مسرایل جنردر مسرایل زنران اسرت؟ و آیرا جنردر تنهرا بره زنران اطرالق میشرود؟ آیرا در مسرایل جنردر زنران و
مرردان مسراویانه شرامل انرد؟ شراید هرر کرس نظریرات متفراوتی در مرورد داشرته باشرند .در اینجرا جوامرع کره
مردهرا همره یرز را تحرت کنتررول خرود دارنرد (جامعره مررد سرا ری) راجرع بره زن هرا کره در ایرن جامعره
مهرم نبروده و مرورد توجره قررار نگرفتره انرد بحرث خرود را آغراز مینمرائیم ،و ایرن بخراطری کره مسرایل نصرف
نفروس جوامعره را مرورد توجره قررار داده باشریم  .مگرر بخراطر بایرد داشرت کره مسرایل جنردر مردهرا را نیرز
دربرر میگیررد .زمانیکره از مسرایل جنردر صرحبت مینمرائیم مرا مطالرب پیرامرون ضرروریات عمرومی زنران،
ضرروریات بخصرو

زنران ،ارتباطرات جنردر ،مسرایل جنردر در جوامرع کره مرردان همره یرز را تحرت

تسلط شان دارند ،بحث مینماییم.
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 -1ضروریات عمومی زنها ):)Women’s General Need
ضرررروریات اساسررری تمرررام افرررراد (زن و مررررد) برررا هرررم هررریس فررررق نداشرررته زیررررا ضررررورت بررره هررروای
صررراف ،آب ،خررردمات صرررحی ،مصرررؤنیت و غیرررره کررره از جملررره حقررروق بشرررر بررروده و همررره افرررراد بررره آن
نیاز دارد که در این مورد مسله جندر و جنس رول ندارد.
 -2ضروریات ویژه زنان ):)Women’s Special Needs
ایرررن ضرررروریات زنهرررا بررره اسررراس مسرررایل بیولررروژیکی برررا مرررردان کرررامال فررررق میکنرررد و مطلقرررا بررره زنهرررا
تعلررق میگیرررد .و ایررن هررم شررامل مسررایل جندرمیشررود ،امررا تنهررا ارتبرراط مطلررق برره زنرران دارنررد .مررثال :
مراقبررررت هررررای صررررحی (دوران حرررراملگی ،زمرررران و دت و بعررررد از و دت) کرررره از جملرررره ضررررروریات
خرررا
بخصرررو

زن هرررا بشرررمار میررررود ،ولررری موضررروع تنظررریم خرررانواده (کنتررررول اطفرررال) از جملررره ضرررروریات
زنهرررا بررروده ،رررون در اثرررر زایمررران تررراثیرات منفررری متوجررره کسررری اسرررت کررره طفرررل بررره دنیرررا

می ر ورد ولرری توجرره نکررردن برره مشررکل و نرردادن حررق تصررمیم گیررری برره زنهررا خررود بخررود مسررایل جنرردر
را به میان می ورد.
 -3ارتباطات جندر
ضرررروریات اساسررری مختلرررف زنهرررا و مردهرررا را کررره ناشررری از نقشرررهای بخصرررو

آنهرررا در جامعررره و

تقسیمات کار از نگاه جندر میباشد را دربر میگیرد.
بطور مثال :اگر زن مسؤل کار های خانه باشد:
تهیررره آب بررررای خرررانواده یررر

رابطررره بخصرررو

باشررررد .برررردین معنرررری اسررررت کرررره زن هررررا یرررر

جنررردر میباشرررد .واگرررر نقرررش آنهرررا بحیرررث مراقبرررت کننرررده اطفرررال
رابطرررره بخصررررو

در مررررورد صررررحت و فررررراهم آوری تسررررهیالت

صرررحی بررره اطفرررال و یرررا تعلررریم وتربیررره آنهرررا دارنرررد .کررره ایرررن همررره مسرررؤلیتها را ( Gender Concern of
 )Womenگوینرررد .ولررری در ایرررن بررراره از آمررراده سررراختن سرررهولت هرررا بررررای زنررران شرررم پوشررری بعمرررل آمرررده و
هیچگاه در موارد متذکره از زنها نظریات اخذ نگردیده است.
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تحلیل و تجزیه مسایل جندر ):(Analysis of Gender Issues
مسلله جندر زمانی مطر میگردد که ضرورت زنها به تناسب مردها درنظر گرفته نشده ،فامیل ،اجتماع و یا
حکومت به آنها ارزش قایل نباشند .ون موقف تصمیم گیری را مرد ها دارند ،لذا باید زنها از تصامیم اخذ شده
مردها اطاعت نمایند که این تقسیمات را زنها غیر عاد نه خوانده و ذهنا به آن قانع شده اند.
مسرایل جنردر میتوانرد در سره سرطح تحلیرل وتجزیره شرود ،تفراوت جنردر ،تبعریض جنردر ،سرتم جنردر .ایرن
بررسری بره مرا کمر

خواهرد نمرود ترا اسرباب مسرایل جنردر را بردانیم ،و بره صرورت درسرت هرنروع تبعریض

مرد علیه زن ویا زن علیه مرد را طور سیستماتی

بفهمیم.

تفاوت جندر:
تفراوت جنردر عبرارت از یر

تفراوت قابرل انردازه در عوامرل اجتمراعی و اقتصرادی برین زن و مررد ،دخترر و

پسرر کره بره سربب تفاوتهرا در نقشرهای جنردر آنهرا بره وجرود میایرد اسرت .ایرن یر
نیسرت ،زیررا کره ازیرن تفراوت یر

تفراوت مرذکر و مؤنرث

مسرلله جنردر وقتری بره میران مری آیرد کره تفراوت جنردر واضرح و روشرن

باشرد ،طوریکره زنران و مرردان آگراه انرد( .آگراه میتواننرد شروند) کره ایرن تفراوت در ارایره خردمات عامره بررای
زنران بره مقایسره مرردان وجرود دارد .زنران در نرین مروارد خوشرنود نیسرتند ،آنهرا نرین احسراس دارنرد کره
ارباب اختیار (مردها ) از حقوق صحی آنها و در مقابل کار ساختمانی سرک شم پوشی نموده اند.

تبعیض جندر:
تبعریض جنردر یر

تفراوت مرنظم (سیسرتماتی

) در رفترار و معرامالت میباشرد کره بره یر

جنردر بره مقایسره

جنردر دیگرر داده میشرود .البتره بوجرود آمردن ایرن حالرت ناگهرانی و تصرادفی نبروده ،عوامرل و علرت هرای
دارد که تفاوت جندر در نتیجه تبعیض جندر بوجود می ید.
مثال:


رسم و روار طویانه (قیمت عروس) حال آنکه برای داماد قیمت پرداخته نمیشود.



قروانین دولتری :کره ضررورت بره حقروق علیحرده بررای خانمهرا دارد (کرار نکرردن در دفراتر عامره( و
یا رفتار متفاوت به مقابل زن ومرد.



درسررطح فامیررل :تصررمیم گیررری دربرراره تحصرریالت عررالی پسررران ونگهداشررتن دختررران درخانرره
وکم

درامورمنزل.
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تعهد نامه رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ( :(CEDAW
درسرال  ۱۹۷۹از طررف مجمرع عمرومی ملرل متحرد ایرن سرند آگراهی از حقروق زن قبرول شرد .ایرن تعهرد نامره
شامل  ۳۰ماده بود ،که نکات اساسی آن قرار ذیل میباشد.


از برین برردن هرر نروع برترری ،تررجیح و تعصرب بره اسراس جرنس در عرصره آزادی
بنیادی سیاست ،اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ ،مدنیت وغیره.



با قبول این تعهد نامه دول مختلف بصورت جدی در مورد توجه کند.



مساوات اساسی زن و مرد در وکات شرعی رعایت گردد.



ت سیس محاکم برای رسیده گی به موضوعات جندر.

ستم جندر:
سرتم جنردر عبرارت از تبعریض مرنظم یر

جرنس برا ی جرنس دیگرر جهرت تر مین امتیراز میباشرد .معمرو ایرن

عمرل در تحرت تسرلط مرردان بروده کره برا ی زنران در خانره ،اجتمراع وحکومرت در سراسرر جهران روا
میدارند تا امتیاز شانرا نگهدارند.
مثرال :مردهرا ممکرن اسرت ادعرا بکننرد تصرامیم را کره ایشران اتخراذ میکننرد بره مفراد خرانواده میباشرد ،کرن
تر ثیر عمرده آن در نگهرداری سرلطه شران در مالکیرت تمرام منرابع (جایرداد ،زمرین ،پرول ،مواشری ،اعضرای
خرانواده ،ترانسرپورت ،و تصرمیم گیرری) میباشرد .حرال آنکره زنران در تهیره نرین منرابع سرهم بزرگری را ایفرا
میکنند.

چوکات تحلیل جندر:




کدام طرزالعمل ها در انکشاف با ی شما تاثیر میکند ؟
ه فعالیت های را زنان و مردان انجام میدهند ؟
کردام منرابع را زنران و مرردان در دسرت دارنرد کره براهم کرار میکننرد؟ کری از منرابع نفرع میبررد؟
کی کنترول منابع را در دست دارد؟



طور میتوانید تا مردان و زنان را در پروگرام انکشافی بهتر شامل سازید ؟
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فصل سوم
انکشاف و نقش جندر در آن

اهداف آموزش:
در پایان این بخش اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:


مفهوم انکشاف را بدانند



عوامل ت ثیر گذار با ی انکشاف را بدانند



نقش جندر در انکشاف را بدانند



ضرورت های جندر را بدانند

سوال و جواب ،لکچر ،مباحثه،
شیوه:

فعالیت اول:
در ابتررردا آموزگرررار فورمررره ذیرررل را روی فلررر

رررارت تحریرررر میررردارد و نظریرررات اشرررتراک کننرررده گررران را بررره

اساس رای آنها جمع آوری مینماید.
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این فعالیت ها توسط کی ها انجام میگردد.
فعالیت

مردان

زنان

 -1آشپزی :

_______________

____________

 -2مسؤل فعالیت خانه:

_______________

____________

 -3دهقانی:

_______________

____________

 -4پرستاری:

_______________

____________

 -5خیاطی:

_______________

____________

 -6رهبر محلی:

_______________

____________

 -7مادر بودن:

_______________

____________

 -8داکتر:

_______________

____________

 -9رهبر سیاسی:

_______________

____________

 -10رئیس فامیل:

_______________

____________

 -11نان آور:

_______________

____________

فعالیت دوم:
بعررد از جمرررع آوری نظریرررات اشرررتراک کننررده گررران آموزگرررار نظریرررات آنهرررا را برره اسررراس ارقرررام مقایسررره مینمایرررد،
و هدف کلی فعالیت های زنان و مردان را در اقتصاد و پیشرفت جامعه بیان میدارد.

فعالیت سوم:
آموزگار موضوعات ذیل را با استفاده از میتود لکچر و مباحثه با آنها شری

سازد.

تعریف انکشاف :
بطرررور فشررررده میتررروانیم انکشررراف را تغییرررر مثبرررت دروضرررع زنرررده گررری مرررردم جامعررره تعریرررف نمرررود امرررا انکشررراف
دارای مفاهیم مختلف میباشد که قرار ذیل است.
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آوردن تغییرات مثبت



دادن قدرت به مردم



فرهنگ را درنظرگرفتن (اصال رواجهای مردم )



بهتری در وضع اقتصادی و معیشت زنده گی مردم



کم شدن فقرو غربت



متکی شدن مردم به خود (تداوم و خود اعتمادی)



اصال و بهتر شدن وضع کیفی مردم

فکتور های مؤثر برای انکشاف:

ساحه وزمینه
برای انکشاف
ظرفیت و
صالحیت
برای انکشاف

عالقه مندی
وسهم گیری
برای انکشاف

فکتور های غربت:


عدم قدرت و صالحیت



ضعف جسمی و فزیکی



عدم سهمگیری (گوشه نشینی)



آسیب پذیری



عدم تعلیم و تربیه



عدم استفاده از منابع
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مشکالت در راه پیشرفت اقتصادی جامعه


تقسیم سرمایه غیر عاد نه.



جنگ و جنایات



عدم ثبات سیاسی



پالن گذاری نا منظم



بی عدالتی



عدم موجودیت تعلیم و تربیه

جندر منحیا یک موضوع انکشافی:
تمرررام افرررراد جامعررره (زنررران و مرررردان) میتواننرررد در بررراز سرررازی جامعررره رول مرررؤثر داشرررته باشرررند .رول و نقرررش
هرررای جنررردر در هرررر جامعررره نظرررر بررره قرررانون ،نرررورم هرررای مرررذهبی ،حرررا ت اقتصرررادی ،ارزش هرررای کلتررروری و
فعالیررررت هررررای تولیرررردی فرررررق میکنررررد .طوریکرررره زنرررران در بعضرررری جوامررررع مسررررؤل کارهررررای خانرررره از قبیررررل :
محافظررت اطفررال ،امررور صررحی فامیررل ،آشررپزی....و غیررره میباشررند .اگررر برره کارهررای کرره زنهررا در خانرره انجررام
میدهنرررد ،ارزش اقتصرررادی واضرررح اسرررت کررره عایرررد قابرررل مالحظررره در سرررطح فامیرررل و جامعررره بوجرررود خواهرررد
آمرررد .همچنررران زنررران در فعالیرررت هرررای تولیررردی رررون کرررارکردن در فارمهرررا ،فابریکررره هرررا ،کرررار در مؤسسرررات
دولتررری و غیردولتررری نقرررش هرررای مهرررم دارنرررد .واز طر فررری هرررم یکررری از نقرررش هرررای مهرررم دیگرررر زنررران کرررار هرررای
تولی ردی برروده و ایررن بخرراطری مهررم اسررت کرره زیررر بنررا ،بق رای بشررر و انکشرراف را تشررکیل میدهررد .خالصرره اینکرره
زنرران در تمررام سرراحات زنررده گرری کررار هررای عایررداتی و غیرعایررداتی را انجررام میدهنررد .ولرری بایررد بخرراطر داشررت
کررره ترررداخل در یکررری از عرصررره هرررا عرصررره دیگرررر را متررر ثر میسرررازد و همچنررران زنررران اکثررررا کارهرررای ثقیرررل را
انجرررام میدهنرررد و ایرررن ثقلرررت کرررار ایشررران را از سرررهم گیرررری در پرررروژه هرررای انکشرررافی بررراز میررردارد .یعنررری اگرررر
زنهررررا در کارهررررای انکشررررافی ( زراعررررت و تولیرررردات و غیررررره) سررررهیم گردنررررد ،واقعرررری اسررررت کرررره برررررای انجررررام
کارهای دیگر ( تهیه غذا و مراقبت اطفال ) وقت نخواهد داشت.
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تحلیل و تجزیه نقش ها وضرورت های جندر
الف – نقش جندر:
نقررررش هررررای جنرررردر را میترررروان دربخررررش هررررای سرررره گانرررره :تولیرررردی ،تولرررردی و اجتمرررراعی کرررره بخشررررهای عمررررده
واساسی فعالیت های روزانه اشخا

را تشکیل میدهد ،مورد مطالعه قرارداد.

 -1نقش تولدی:
نقرررش تولررردی ارتبررراط نرررا گسسرررتنی بررره خرررود جامعررره دارد ،زیررررا ایرررن شرررامل برررار آوردن اطفرررال کررره دوام
وبقررررای بشررررریت محصررررول و مرررردیون آن اسررررت ،میگررررردد .همچنرررران بررررر تمررررام فعالیررررت هررررا ماننررررد توجرررره
ونگهررررداری امورخانرررره واعضررررای آن میشررررود .اکثرررررا درجوامررررع عنعنرررروی نسرررربتا بیشررررتر گسررررترده تربرررروده
اعضرررای فامیرررل مثرررل شررروهر ،خرررانم ،اطفرررال ،خسرررر ،خشرررو و بعضررری اعضرررای مرررؤقتی ماننرررد مهمانررران را
نیرررز در برمیگیررررد .عرررالوه بررررآن برخررری از وظرررایف عمرررده دیگرررر از قبیرررل آمررراده سررراختن پوشررراک ،مراقبرررت
از صررررحت تمررررام اعضررررای فامیررررل ،جمررررع آوری مررررواد سرررروخت ،تهیرررره آب ،مراقبررررت از حیوانررررات خررررانگی،
کرررار آشرررپزخانه وحرررویلی ،تنظررریم امورخارجررره ونظافرررت ،بوجرررود آوردن و حفرررظ روابرررط برررا شررربکه انرررات
نیرررز بررررآن مشرررتمل میگرررردد .کارتولررردی زیربنرررای بقرررای بشروانکشررراف را تشرررکیل میدهرررد .زنهرررا بررره مثابررره
مرررادر اکثررررا در مقابرررل انکشررراف جسرررمی ،روانررری ،تعلیمررری واجتمررراعی اطفرررال خرررود مسرررؤلیت دارنرررد ،اگرررر
کمی ونقصی وجود داشته باشد ،مادران مسؤل قرار میگیرند.
 -2نقش تولیدی :
ایرررن نقرررش تولیررردی ارتبررراط بررره تولیرررد امررروال خررردمات قابرررل اسرررتفاده خانررره و تجرررارت کررره شرررامل باغبرررانی،
مررراهیگیری ،تجرررارت ،خررردمات کررره شرررامل کارمنررردان و اسرررتخدام خرررودی میباشرررد ،میگیررررد .کرررن پرداخرررت
میتوانرررد کررره بررره شرررکل پرررول یرررا تبادلررره خررردمات برررا جرررنس صرررورت گیررررد .مردهرررا وزنهرررا هرررردو میتواننرررد در
فعالیرررت هرررای تولیررردی شرررامل باشرررند لررریکن نقشرررها ومسرررؤلیت هرررای شررران اکثررررا بررره اسررراس تقسررریمات جنررردر
خواهررررد بررررود .کررررار تولیرررردی بصررررورت عمرررروم آن فعالیررررت هررررای را کرررره مردهررررا انجررررام میدهنررررد محسرررروب
میگردد.
بطرررور مثرررال :در جامعررره شرررهری یررر

مررررد بررره حیرررث یررر

میکننرررد ،معلمررری بررره صرررورت گسرررترده بررره حیرررث یررر
ارتبررراط بررره اطفرررال وشررراید هرررم بررره حیرررث یررر

افسرررردولتی وخرررانم آن بررره حیرررث یررر

معلرررم کرررار

وظیفررره مناسرررب بررررای خرررانم هرررا قبرررول شرررده اسرررت .زیررررا

پسرررت مسرررلکی ویرررا یررر

میشود ،بررسی شده است.
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نقرررش رسرررومی کررره توسرررط مادرهرررا اجرررر

یرررا :اگریررر

مررررد از تخرررم بررررای فرررروش و یرررا و ررره گیرررری اسرررتفاده میکنرررد ،ایرررن یررر

میشرررود .اگرررر یررر

کارتولیررردی حسررراب

زن عرررین کرررار را انجرررام میدهرررد ایرررن از جملررره کارهرررا یرررا وظرررایف امورخانررره شرررناخته میشرررود

وهیس وقت کار محسوب نمیگردد که به حیث نان آورخانه شناخته شود.
 -3نقش اجتماعی :
کرررارنقش اجتمررراعی بررره سرررازمانها وگرررروپ هرررای خررردمات اجتمررراعی مربررروط بررروده کررره بررره صرررورت
عمرررومی در برررر گیرنرررده مجرررالس و محافرررل میباشرررد .همچنررران شرررامل هماهنرررگ سررراختن سرررعی و ترررالش
و ارتقرررررای خررررردمات اجتمررررراعی ،امنیتررررری ویرررررا حفاظرررررت ( شررررروراهای محرررررل /جرگررررره ) واشرررررتراک در
گروپ ها ،سازمانها ،فعالیت های سیاسی و منطقوی نیزمیباشد .
یکررری از مثررررال هررررای عمررررده در افغانسرررتان نقررررش اجتمرررراعی مسررررجد اسررررت کررره اکثرررررا مجررررالس در مسرررراجد دایررررر
میگردد.
کارهرررای اجتمررراعی بصرررورت عمررروم رایگررران یرررا افتخررراری اسرررت واکثررررا وقرررت زیررراد را دربرمیگیررررد وبررررای
بهترررر برررودن مسرررایل فرهنگررری و مرررذهبی اجتماعرررات ضرررروری اسرررت و میتوانرررد یررر
های اجتماعی وکارکردن جهت خود کفایی ی

راه مثمرررر بررررای سرررازمان

اجتماع باشد و جندر همچنان در آن مراعات میگردد.

ب  -ضرورت جندر:
همرره افررراد بشررر نرروعی ازضررروریات مشررخص بنیررادی دارنررد .اگررر قرارباشررد کرره بشررر زنررده بمان رد و رشررد یابررد
ایررن ضررروریات بایررد برررآورده شررود ،فرررق نمیکنررد کرره کرری درکجررا زنررده گرری میکنررد ،مرررد اسررت یررا زن ،جرروان
اسرررت یرررا پیرررر ،ضرررروریات همررره یکسررران انرررد .ضررررورت هرررای اساسررری زنهرررا و مردهرررا هررریس فررررق نمیکنرررد ماننرررد
هرروا ،آب ،خررواب ،غررذا ،دوا و غیررره کرره درایررن مرروارد مسررله جنرردر هرریس نقررش نرردارد .ضرررورت هررا برره اسرراس
مسرررایل بیرررالوژیکی و فزیکررری برررین مردهرررا و زنررران فررررق میکنرررد .مرررثال کلینیررر

هرررای نسرررایی و و دی ،کلینیررر

حمایه طفل و مادر وغیره.
مسرررل له جنررردر وقتررری مطرررر میگرررردد کررره زنهرررا ازظلرررم و بررری عررردالتی شرررکایت کننرررد کررره ضررررورت آنهرررا قسرررمیکه
زم اسرررت ماننرررد ضررررورت مردهرررا در نظرگرفتررره نمیشرررود ویرررا جامعررره بررره آنهرررا ارزش قایرررل نیسرررت بررره علرررت
اینکررره زن درمقرررام تصرررمیم گیرررری نیسرررت وبایرررد از تصرررامیمی کررره توسرررط مرررردان اتخررراذ میگرررردد ،اطاعرررت کننرررد.
همررررین تقسرررریمات صررررالحیت غیرمترررروازن منجررررر برررره عرررردم دسترسرررری آنهررررا برررره منررررابع اقتصررررادی و اجتمرررراعی
میگردد.
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ضرررررورتهای مررررردم ماننررررد نقررررش هررررای شرررران یکسرررران نبرررروده وایررررن ضرررررورتهابه دودسررررته تقسرررریم میشرررروند.
ضررررورت هرررای عملررری وضررررورت هرررای کررره مربررروط موقرررف و مقرررام میگردد(معمرررو بنرررام ضررررورت هرررای
اسرررتراتی یکی یرررا سررروق الجیشررری یررراد میشرررود) کررره بصرررورت عرررادی بررره موقرررف و مقرررام اجتمررراعی تعلرررق میداشرررته
باشد.
أ -ضرورت های عملی جندر:
 ایرررن ضررررورتها ازجملررره نیازهرررای مهرررم واساسررری زنرررده گررری میباشرررد کررره بعضرررا ممکرررن آنررررا
حقوق اساسی تلقی نمایند.
 این ضرورت ها درشرایط دشوارپدیدارمیگردد.
 تقسررریم بنررردی جنررردردر کارهرررا و نقرررش هرررای مشرررخص جنررردر بررره مسرررؤلیت هرررای حمرررل کننرررده
نقش جندرارتباط میگیرد.
 ضرررررورت هررررای کرررره از تقویررررت کررررردن زنهررررا در نقشررررهای تولرررردی ( برررردون مررررزد وتولیررررد
شناسایی ناشده ) ظاهرمیشوند.
روابرررط موجرررود برررین نقشرررهای اجتمررراعی مردهرررا وزنهرررا متفررراوت بررروده کررره احسررراس رضرررایت بررررای ضرررروریات
اکثرا نا برابری ها و در مقام دوم قراردادن مقام زنها را تداوم میبخشد.

مثالهای ضرورتهای عملی جندر:


مراقبت از صحت فامیل ( بخصو



غذا برای فامیل.



تهیه آب.



عاید برای تدارکات امور خانه ( ظروف ،بستره وپوشاک).

اطفال و بزرگان ).

ب -ضرورت های استراتیژیک یا سوق الجیشی جندر:
 ایرررن ضرررروریات بعرررد از تحلیرررل وتجزیررره درشرررکل وسررراختمان قررردرت در یررر

جامعررره پیررردا میشرررود کررره

بصورت عموم همیشه موقف زنها را درمقام دوم نشان میدهند.
 بعرررد از آنکررره ایرررن ضررررورت هرررا مشرررخص شررردند ،طرررورطبیعی روابرررط برررین زنهرررا و مررررد هرررا را بررره
مقابله میگیرند.
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 اگر مؤفقانه بود ،آنها باید تقسیم بندی موجود جندر در کار را تغییر بدهند.
 مقاصدی که کنترول زنها را به طرف مساوات جندر زیاد میکند.
مثالها برای ضرورتهای استراتیژیک جندر:


از بین بردن تبعیض های منسوب شده مثل حق داشتن زمین و ملکیت.



داشتن حق انتخاب در قسمت وقت و تعداد تولد اطفال.



کاهش در مسؤلیت های سنگین کارهای خانه و مراقبت اطفال.



امحاء یا لغو حقوق تبعیضی غرض تعلیم ،تربیه وکار.



استقالل جهت دسترسی به منابع دیگر.



اقدام و حمایت علیه خشونت ذکور با ی زنان.
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ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر بعد از برگزاری برنامه
یادداشت آموزگار:

 .1آموزگار به اشتراک کننده گان توضیح بدهد که بعد از هر برنامه ارزیابی اشتراک کننده گان جهت
سنجش یادگیری آنها و موفقیت آموزگار زم است.
 .2آموزگار اشتراک کننده گان را آماده ارزیابی سازد.
 .3آموزگار زمان مشخص برای ارایه پاسخ ها و خانه پری فورم را اعالن نماید.
 .4آموزگار فورم ذیل را به اشتراک کننده گان توزیع کند.
 .5آموزگار از پروسه نظارت دقیق نماید تا اشتراک کننده گان باهم صحبت نکنند و هرکس مطابق
معلومات خود پاسخ بدهد.

ارزیابی اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی جندر بعد از برگزاری برنامه
لطفآ فورمه ذیل را به دقت خانه پری نموده و نظریات خویش را ارایه بدارید.
بخش اول:
سواالت ذیل را به شکل تشریحی جواب دهید.

سوال اول:
آیا ورکشاپ جندر برای شما مفید بود؟ توضیحات ارایه بدارید.
جواب:
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سوال دوم:
در ضروریات جندر چی میدانید بیان نمایید؟
جواب:

سوال سوم:
نقش جندر در انکشاف چیست؟
جواب:

بخش دوم:
لطف نموده سواالت ذیل در جدول را به اساس معلومات ذیل عالمت (✔( گذاری نمایید.
( =5آگاهی بسیار بلند =4 ،آگاهی خوب =3 ،آگاهی کم  =2 ،من در باره این موضوعات آگاهی داشتم =1،
من در باره این موضوعات هیچ نمیدانم)
شاخص ها

شماره
1

در مورد معینیت شاروالیها /اداره مستقل ارگانهای محلی آگاهی دارم

2

در مورد شناخت جندر آگاهی دارم

3

درمورد نقش جندر در انکشاف آگاهی دارم

4

ضروریات جندر را میدانم
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4 3 2 1

5

بخش سوم:
پیشنهادات و نظریات خویش را در مورد سواالت ذیل ارایه بدارید.
سوال اول - :شما برای بهبودی ورکشاپ کدام توصیه های الزم را پیشنهاد مینماید؟
جواب:

سوال دوم - :چه چیز زیادتر در این ورکشاپ با مفهموم وباارزش بود؟
جواب:

سوال سوم - :چه چیز در این ورکشاپ بی مفهموم و کم ارزش بود؟
جواب:

سوال چهارم - :آیا توقع نین ورکشاپ ها را در آینده دارید؟ اگر بلی ،روی ی موضوعات؟
جواب:
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