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درېیمــه ګڼــه: د ښــځو، ســولې او امنیــت اجنــډا پــر پــي کولــو د 
کویــډ-۱۹ وبــا اغېــزې

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان
د ۲۰۲۰ کال د می میاشتې ۷مه نېټه

د جنــډر اړونــد تېــرو پوهاویــو پــه تعقیــب1  پــه افغانســتان کــې د 

ښــځو پــه چارو کــې د ملګرو ملتونو دفــر لخوا دا د پوهــاوي درېیمه 

خپرېېدونکــې ګڼــه ده چــې پــه افغانســتان کــې د کویــډ-۱۹ وبــا لــه 

املــه پــر جنــډر داغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. د پوهــاوي پــه 

دې ګڼــه کــې د ښــځو، ســولې او امنیــت لــه پلــوه د کوویــډ-۱۹ وبــا  

پــر اغېــزو مترکــز کــوي. پــه دې ګڼــه کــې هــم د تېــرو ګڼــو پــه څېر د 

جنــډر اړونــد مهمــې اغېــزې تربحــث النــدې نیــول کیــږي، خــو د دې 

ترڅنــګ پــه ښــځو پــورې پــر تړلیــو ځانګړیــو خطرونــو، مــدين ټولنــې 

پــر ســازمانونو، او حقوقــو پــر هغــو مدافعینــو رڼــا اچــوي چــې پــه 

افغانســتان کــې د پاېیدونکــې اوږدمهالــه ســولې د رامنــځ تــه کولــو 

ــه مخــې یــې  ــو هــم مترکــز کــوي چــې ل ــر هغــو فرصتون ترڅنــګ پ

ښــځې کــوالی يش پــه تصمیــم نیونــه او خپــل هېــواد د راتلونکــې پــه 

جوړونــه کــې د دوی د حقونــو الرسســی بــاوري کــوي. د یادونــې وړ 

ده چــې پــه دې ګڼــه کــې هغــه بېړنــۍ اړتیــا هــم تربحــث النــدې 

ــر  ــورا د ۱۳۲۵ من ــت ش ــو د امنی ــرو ملتون ــې د ملګ ــږي چ ــول کی نی

ــي کاري  ــتان د م ــم د افغانس ــک )۲۰۱۹-۲۰۲۱( رسه س ــړه لی پرېک

پــان دوام پــي کــول بــاوري کــوي او همدارنګــه د جنــډر د کوېــډ-

۱۹ وبــا پــر وړانــدې د هغــې اوږدمهالــه پــي کېــدا څرنګــوايل بــاوري 

کــوي چــې د جنــډر د تســاوي د برابــری ســبب کیــږي. 

پــه دغــه پوهــاوي کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنــې پــه 

ــتان د  ــو د افغانس ــاملیږي، ترڅ ــه ش ــوه ټولګ ــتنو ی ــه د سپارښ موخ

دغــې حساســې مــودې پــه جریــان کــې د ښــځو، ســولې او امنیــت 

اړونــد آجنــډا2   بشــپړ پــي کــول بــاوري کــړي. پــه افغانســتان کــې 

ــت،  ــان دول ــر د افغ ــو دف ــرو ملتون ــې د ملګ ــارو ک ــه چ ــځو پ د ښ

ملګــرو ملتونــو، او مــي او نړیوالــو همکارانــو ماتــړ تــه ژمــن دی، 

ترڅــو د ښــځو، ســولې او امنیــت اړونــد خپلــه آجنــډا پــه پــي کولــو 

کــې پرمختــګ وکــړي. پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــه چــارو کــې 

ــې پاېېدونکــې ســولې او  ــه افغانســتان ک ــر پ ــو دف ــرو ملتون د ملګ

پرمختــګ تــه د بڼــې او شــکل ورکولــو پــه موخــه د رهــرۍ، تخصص 

1Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020) and Issue II: Gender Alert on COVID 
19 in Afghanistan: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020). 
2UN Women supports women’s full and equal representation and participation in all levels of peace processes and security efforts. UN Women’s work on women, peace, 
and security is guided by 10 UN Security Council resolutions—2467 ,2242 ,2122 ,2106 ,1960 ,1889 ,1888 ,1820 ,1325, and 2493—and is bolstered by a number of related 
normative frameworks, which make up the broader women, peace, and security (WPS) agenda.
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رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې

او تجربــې د لوړولــو لــه الرې د هغــو ښــځو د ماتــړ پــه برخــه کــې 

مرســته کــوي چــې د جګــړو او بحــران څخــه آغېزمنــې شــوې وي. د 

پوهــاوي پــه دا ګڼــه کــې پــر ښــځو، ښــځو پــر مــدين ټولنــه او حقونو 

ــت د  ــر ښــځو، ســولې او امنی ــډون پ ــه ګ ــزو پ ــو د آغې ــر مدافعین پ

آجنــډا پــر ټولــو ســاحو د کوویــډ-۱۹ وبــا اغېــزو پــه هکلــه د پــام وړ 

مهــم بحــث د اســاس پــه رامنــځ تــه کولــو پــه وســیله د پورتــه ذکــر 

شــوي هــدف د ترالســه کولــو رسه مرســته کــوي. 

پــه ۲۰۱۵ کال کــې د ملګــرو ملتونــو امنیــت شــورا د ښــځو، ســولې 

ــې  ــب رسه منل ــه تصوی ــک پ ــړه لی ــم پرېک ــه اړه د ات ــت پ او امنی

ده چــې د وبــا خپرېدونکــې ناروغــۍ د نړیوالتــوب د چټکــې ودې 

ــه مهمــو  ــو ل ــې ی ــال ک ــز چاپېری ــي او ســوله یی ــه امنیت ــه پ ــه کبل ل

ګواښــونو څخــه ګڼــل کېــده3.  د همــدې کال پــه جریــان کــې 

افغانســتان هــم پــه خپــل وار رسه د )۲۰۱۵- ۲۰۲۲( کلونــو لپــاره د 

۱۳۲۵ منــر پرېکــړه  لیــک پــه هکلــه خپــل مــي کاري پــان تصویــب 

ــا  ــه زیامنننــې نیولــې بی کــړ. مــي کاري پــان پــه افغانســتان کــې ل

د جنــي تیــري او جنــډر پــر بنســټ تاوتریخــوايل ترڅنــګ عدالــت، 

روغتیايــي مراقبــت خدمتونــو، ښــوونې او روزنــې، او کاري فرصتونــو 

تــه د محــدود الرسيس لــه کبلــه د جنــډر د پامــه غورځولــو پــه 

ګــډون پــر ښــځو او مېرمنــو د وســلوالو جګــړو اغېــزې پــه مفصــل 

ډول ترشیــح کــوي.4   مــي کاري پــان د مرســتې او ژغورنــې اړونــد 

حکمونــو پــه چــوکاټ کــې د ښــځو لپــاره د کايف اقتصــادي رسچینــو 

نشــتوالۍ تربحــث النــدې نیــي او د همــدې موخــې لپــاره د متیــويل 

مېکانیزمونــو د رامنــځ تــه کولــو، اقتصــادي پرمختیايــي فرصتونــو، او 

پــه مســاوي ډول د مرســتې او ژغورلــو اړونــد خدمتونــو د وړانــدې 
کولــو غوښــتنه کــوي. 5

ــودې  ــد موج ــډر اړون ــې د جن ــتان ک ــه افغانس ــی ډول پ ــه عموم  پ

ــه  نابرابــرۍ چــې د دوامــدارو وســلوالو جګــړو او بــرشي ناوریــن ل

ــې د  ــايي چ ــوې دي ښ ــې ش ــم پراخ ــورې ه ــا ن ــه ی ــځ ت ــه رامن کبل

ــې  ــم پراخ ــورې ه ــرۍ ن ــادې نابراب ــې ی ــرڅ ک ــه ت ــا پ ــډ-۱۹ وب کوی

يش.6 د ملګــرو ملتونــو عمومــي منــي د امنیــت شــورا تــه پــه خپــل 

ــو د  ــځو او مېرمن ــر ښ ــې پ ــور ک ــي راپ ــدې کېدونک ــتي وړان وروس

دوامــدارو وســلوالو جګــړو اغېــزې پــه ګوتــه کــړې دي چــې د ښــځو 

او ماشــومانو پــه ګــډون ۴۲ ســلنه یــې ملکــي تلفــات تشــکیلوي. 7 

رسه لــه دې چــې پــه دې برخــه کــې د ارقامــو او راپــور ورکولــو اړوند 

مالومــات پــه الس کــې نشــته، خــو د جګــړو د فشــار پــه ګــډون د 

ــنې وړ  ــۍ د اندېښ ــټ تاوتریخوال ــر بنس ــډر پ ــري او جن ــي تی جن

ــې  ــه افغانســتان ک ــې وړ ده چــې پ ــږي. د یادون ــل کی موضــوع ګڼ

»دوامــداره بې ثبــايت، د جنــډر اړونــد نابرابــري، کډوايل/بېځاینــه 

کېــدل، غېــرې کايف خدمتونــه، د الرسيس پــر وړانــدې خنډونــه او لــه 

تبعیضــه ډک فعالیتونــه« د جګــړو لــه املــه د جنــي تیــري اړونــد 

د راپــور د نــه ورکولــو رسه مرســته کــوي.8  ملګــري ملتونــه د ښــځو 

او نجونــو پــر وړانــدې د جنــي او جنــډر پــر بنســټ د تاوتریخــوايل 

هغــه قضیــې ثبتــوي چــې د جګــړې ښــکېل لــوري یــې پــه ارتــکاب 

تــورن شــوي دي9  پــه پــای کــې د شــخړو لــه املــه د ښــځو د 

حقونــو مدافعینــو بېځایــه کېــدل،10 او همدارنګــه د ښــځینه مرشانــو 

ــه  ــوي بریدون ــان ش ــدار پ ــدې دوام ــر وړان ــو پ ــو مدافعین او حقون

او هــديف وژنــې د هغــو ســتونزمنو رشایطــو څرګندونــه کــوي چــې 

ښــځې د خپــل ژونــد پــه بیــه پــه یــادو رشایطــو کــې کار کــوي. دا او 

دېتــه ورتــه نــور هغــه متایــات چــې د جنــډر اړونــد پــه تېــرو دوو 

پوهاوېــو کــې ترصیــح شــوي دي او د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال د یــادو 

ــام وړ ګــواښ بلــل کیــږي.  ــاره د پ رشایطــو د ال خرابېــدو لپ

ــو او متحــده ایالتــو ترمنــځ د  د فــرورۍ پــه میاشــت کــې د طالبان

ســولې تــړون لــه الســلیک وروســته د احتــايل بین االفغــاين خرواتــرو 

ــه  ــو پ ــیايس رشایط ــو س ــم د حساس ــا ه ــډ-۱۹ وب ــډون د کوې ــه ګ پ

درشــل کــې د خپرېــدو پــه حــال کــې ده. پــه داســې حــال کــې چــې 

ــه دې  ــه ګــډون پ ــو پ ــم د ټاکل د افغــان دولــت لخــوا د مرکچــي ټی

ــډ- ــه د کوې ــو هم مهال ــوی دی، خ ــک ش ــګ چټ ــې پرمخت ــه ک برخ

ــاد  ــو عمومــي منــي د ی ــدو رسه د ملګــرو ملتون ــه خپرې ــا پ ۱۹ وب

ویــروس رسه د مبــارزې لپــاره د عمومــي غرګــون او یــووايل د ماتــړ 

پــه برخــه کــې د نړیــوال اوربنــد غوښــتنه کــړې ده. د تېــر پــه څېــر 

نــن هــم افغــان ښــځینه مرشانــې، فعالینــې او مــدين ټولنــې اســتازې 

لــه تناقــض پرتــه پــه ډېــر جــرأت رسه مبــارزه کــوي، ترڅــو د دوی 

غــږ واورېــدل يش، لومړیتوبونــه یــې پــه پــام کــې ونیــول يش او پــه 

ــې د  ــه پروســو ک ــه د رســېدو پ ــات ت ــې ســولې او ثب افغانســتان ک

پــراخ حضــور او ګــډون لــه الرې د دوی اســتازیتوب ومنــل يش. د وبــا 

ــه پروســو کــې د  ــات پ ــه ګــډون د ســولې او ثب ــو پ اړونــد غرګونون

دوی د نفــوذ د دوام پــر وړتیــا د کوویــډ-۱۹ وبــا د اغېــزې پــه هکلــه 

3United Nations Security Council Resolution 2015) 2242) recognizing global nature of pandemics as part of the evolving peace and security landscape. See also UN 
Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020)
4Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 2022-2015) 1325) (hereinafter NAP 2022-2015) 1325), page 2. See also Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325 
Phase II (2022-2019) (hereinafter NAP 1325, Phase II (2022-2019), pages 8-6, pillar 1, strategic objective 2. 
5Ibid., NAP 2022-2015) 1325), page 7 and NAP 1325, Phase II (2022-2019), page 9-8, pillar 4, strategic objective 4. 
6See UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020); Njoki Kinyanjui, COVID19-: a double burden for women in conflict settings, 
London School of Economics (23 April 2020); Gender Implications Of Covid19- Outbreaks In Development And Humanitarian Settings, Care (April 2020).  
7Report of the Secretary-General on the situation in Afghanistan and its implications for international peace and security (S/2010/2020), para. 36. 
8Ibid., para 80. 
9Report of the Secretary General on conflict-related sexual violence (S/280/2019). 
10Report of the United Nations Special Rapporteur on the situation of women human rights defenders (A/HRC/60/40). 
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ــه د ښــځو  ــادې پروســې او غرګونون ــړای يش چــې ی ــاوري ک ــد ب بای

حقونــه خونــدي او زیاتېدونکــې اړتیــاوو تــه یــې ځــواب وايــي. 

د پام وړ مسایل

د ښــځو، ســولې او امنیــت اجنــډا او پــي کــول بایــد د وبــا، امنیــت، 

روغتیــا او بــرشي غرګونونــو پــه څېــر بېړنیــو حاالتــو پــه تــرڅ کــې 

یــو لــه اســايس لومړیتــوب څخــه وي.11 د ښــځو، ســولې او امنیــت د 

اجنــډا رشایــط پــه مــدين چاپېریــال او ښــځو د مــدين ټولنــې او ســوله 

غوښــتونکیو ښــځو پــه منظــور د خوندیتــوب میکانیزمونــو پــه برخــه 

کــې دوامــدارې پانګوونــې تــه اړتیــا لــري. پــر دې رسبېــره، د وبــا پــه 

غرګونونــو کــې بایــد د ښــځو د پــام وړ ګــډون او رهــرۍ ترڅنــګ 

د برابــرۍ ســاتنې او وبــا د مخنیــوي الرې چــارې شــاملې وي. دا کار 

ــو  ــه د طالبان ــت هم مهال ــان دول ــت وړ دی چــې افغ ــه د اهمی ځک

رسه د جګــړې د پــای تــه رســولو لپــاره یــوې هوکــړې تــه د رســېدو 

پــه موخــه د بین االفغــاين خرواتــرو پــه لــور ګامونــه اخــي. 

پــه افغانســتان کــې د ســولې او امنیتــي پروســو پــه اړونــده پرېکــړو 

کــې د ښــځو پــراخ ګــډون نــه یــوازې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې 

ــوي  ــاوري ک ــول ب ــاوو ډک ــو نیمګړتی ــه د هغ ــل الرې او غرګونون ح

ــې  ــو ګڼــو کــې ی ــه دې او مخکینی ــد پوهــاوي پ ــډر اړون چــې د جن

ــه ســولې  ــه افغانســتان کــې د اوږدمهال ــه شــوې ده، بلکــې پ یادون

ــتان د  ــې د افغانس ــوالی يش چ ــځې ک ــګ ښ ــو ترڅن ــاوري کول د ب

ــررسه کېدونکــي پرېکــړو کــې د ګــډون  ــه ت ــه پ ــه هکل راتلونکــي پ

لــه الرې لــه خپلــو حقونــو اســتفاده وکــړي. متوازنــې بېړنــۍ عامــه 

روغتیايــي اندېښــنې او اوږدمهالــه اغېــزې چــې د ســولې هراړخیــزې 

خــرې اتــرې او تــړون یــې د افغانســتان پــه راتلونکــي درلــودای يش 

ــر  ــدې ذک ــږي. د الن ــل کی ــو څخــه ګڼ ــو اســايس کارون ــه مهم ــو ل ی

شــویو برخــو پــه تــرڅ کــې د ښــځو، ســولې او امنیــت هغــه لومــړين 

مســایل وړانــدې کیــږي چــې د رشیکانــو لــه اصــي اندېښــنو څخــه 

بلــل کیــږي. 

په بین االفغاين خربواترو کې د ښځو اغېزمن ګډون

رسه لــه دې چــې د تېــرو ۱۹ کلونــو پــه تــرڅ کــې د افغانســتان پــه 

عامــه او ټولنیــز ژوندانــه کــې د ښــځو د اســتازیتوب او ګــډون پــه 

برخــه کــې پرمختګونــه شــوي دي، خــو د قانــون پــر وړاندې تســاوي، 

پــراخ ګــډون، تاوتریخــوايل پــر وړانــدې د مصونیــت او خوندیتــوب، 

او د اړتیــاوړ او ټولنیــزو خدمتونــو تــه د الرسيس پــه ګــډون د ســولې 

پروســه کــې د ښــځو د پــراخ حضــور اړونــد بنســټیزې برخــې ال هــم 

پــر خپــل حــال پاتــې دي.12 د جګــړې د حــل او ســولې پــه هلوځلــو 

کــې یــادې دوامــدارې ننګوونــې او ښــځو د پــراخ حضــور نشــتوالۍ 

د شــاتګ پــه مانــا دی، پــه ځانګــړي ډول تــر کومــه بریــده چــې د 

ــړ  ــو د مات ــرو او د دوی د حقون ــه خروات ــولې پ ــو رسه د س طالبان

ــه دوام  ــو پ ــوګ د هڅ ــاين ډایال ــز بین االفغ ــت او هراړخی ــه اهمی پ

پــورې اړه لــري.   

مستقیم ګډون، حضور او ائتالف جوړول

11UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020). See also United Nations Security Council Resolution 2015) 2242) recognizing 
global nature of pandemics as part of the evolving peace and security landscape. 
12For an overview of the “building blocks” required for women’s meaningful participation in peace processes, see UN Women, Report of the Expert Group Meeting on 
Women’s Meaningful Participation in Negotiating Peace and the Implementation of Peace Agreements (2018).
13“UN Envoy Welcomes Afghan Negotiation Team,” TOLO News, 1 April 2020 (accessed 5 May 2020). 

کــه څــه هــم چــې د رســمي مرکچــي پــاوي پــه لومړنــۍ ګومارنــه 

کــې پنځــه ښــځې شــاملې دي، 13 خــو د پیوســتون پــه هکلــه 

ماحظــات او ښــځو د حقونــو د خوندیتــوب ترڅنــګ پــه مذاکــرايت 

ــه هغــو برخــو  ــراخ حضــور او سامشــورې ل ــم کــې د ښــځو د پ ټی

ــه  ــا پ ــري. د کویډ-۱۹وب ــا ل ــه اړتی څخــه دي چــې مشــرکو هڅــو ت

ــوې دي. د  ــدودې ش ــتې مح ــه ناس ــګ او عام ــګ رات ــې ت ــه ک پایل

ــاين  ــايل بین االفغ ــه احت ــو پ ــادو محدودیتون ــې ی ــې وړ ده چ یادون

خرواتــرو کــې د پــراخ حضــور او نفــوذ پــه ارتبــاط د مېکانیزمونــو 

ــې  ــه ک ــدين ټولن ــه م ــځو پ ــه د ښ ــه موخ ــهیل پ ــارو د تس او الروچ

ــر دې  ــې ایجــادوي. پ ــوې ننګوون ــدې ن ــر وړان ــو پ د ایتــاف جوړول

ــفافیت  ــول او ش ــه ک ــال رامنځت ــدين چاپېری ــدي م ــره، د خون رسبې

درلــودل بــه هــم د دې لپــاره د پــام وړ وي، ترڅــو بــاوري کــړي چــې 

ــې  ــان جوړون ــه د پ ــه موخ ــېدو پ ــه د رس ــولې ت ــو رسه س د طالبان

ــوي.  ــډون منعکــس ک ــراخ ګ ــه پروســه پ روان

ــې د  ــاتنې او پالن ــزې س ــراتیژۍ د هراړخی ــرۍ س ــال ډې ــر دې مه ت

ودې او پرمختــګ پــر هغــو مېتوډونــو او منونــو متمرکــزې دي چــې 

ــري. د اعتــاد  ــا ل ــه اړتی ــوګ ت شــخيص ګــډون، ډيپلوماســۍ او ډیال

جوړونــې، د اوربنــد د امکاناتــو، بــرشي مرســتو تــه د الرسيس، 

زندانیانــو د تبادلــې او دېتــه ورتــه نــورو موضوعاتــو پــه ګــډون ټــول 

لوبغــاړي بــه مکلــف وي چــې د ښــځو او نــورو ګروپونــو د وړتیــا د 

پراخــوايل پــه موخــه د اوســنیو ســراتیژیو رسه ځانونــه د دې لپــاره 

ــوله  ــایلو، س ــايس مس ــو اس ــد ټول ــولې اړون ــو د س ــړي، ترڅ ــار ک عی

ییــزې حــل الرې پــه لــور د جګــړې د خــواوو پــه هڅــو کــې ګــډون 

ــه  ــړي. باالخــره پ ــې وک ــه ی ــري او څارن ــوذ ول ــر هغــې نف ــړي، پ وک

ــرو  ــد خروات ــن بڼــه د ســولې اړون ــه آنای داســې حــال کــې چــې پ

پــه لــور د آســانتیا برابــرول ګړنــدي کیــږي، نــو الزمــه ده چــې پــه 

ــا  ــی درک او د اړتی ــدود الرسس ــه مح ــوژۍ ت ــې ټکنال ــتان ک افغانس

رسه ســم د ټولــو ګــډون او حضــور تــه پــه ابتــکاري او ځانګــړي ډول 

ځــواب ووايــي. د یادونــې وړ ده چــې د هېــواد د ټولــو وګړیــو لــه 
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ــري، ځکــه  ــه الرسســی ل ــټ ت ــې انټرنې ــوازې ۱۴٪ ی ــې څخــه ی جمل

چــې پــه هېــواد کــې د آنایــن اړیکــو نیولــو مهــارت تــر ډېــره بریــده 
تــر ښــاري ســیمو پــورې محــدود دی.14

په محي کچه د تلپاتې سولې او ثبات پر وړاندې ننګوونې

ــرو  ــد د اوام ــوا د ټولبن ــو لخ ــو او پولیس ــي ځواکون ــي امنیت د دولت

ــې  ــو ی ــر مدافعین ــو پ ــه او حقون ــدين ټولن ــر م ــذ او د ښــځو پ تنفی

ــزې اغې

ــو  ــي خدمتون ــو عمومــي روغتیاي ــګ او اغېزمن ــګ رات ــر ت د ښــځو پ

ــو  ــرو محدودیتون ــدو د ال ډې ــر راټولې ــه پ ــه موخ ــو پ ــه کول د ترالس

وضــع کــول پــه دې مانــا دي چــې د ښــځو اړونــده هغــه ســازمانونه 

چــې مخکــې یــې د ښــځو د ایتافونــو او غورځنګونــو د جوړولــو پــه 

برخــه کــې فعالیــت درلــود، ترڅــو بــاوري کــړي چــې پــه هــر ډول 

راتلونکــو بین االفغــاين خــرو اتــرو کــې بــه د دوی حقونــه منعکــس 

ــه ټبــه والړ دي. بایــد  ــه پ ــه کبل ــو ل کیــږي، اوســال د ډېــرو الملون

ــر  ــو د دف ــرو ملتون ــې د ملګ ــه چــارو ک ــل يش چــې د ښــځو پ ووی

هغــه رشیــکان چــې پــه وســلوالیو او والیتونــو کــې فعالیــت کــوي 

اوســمهال یــې د ســولې راوســتلو هڅــې او هغــه پروګرامونــه درويل 

ــې د بېســواده  ــه ی ــه موخــه ب ــړ پ ــو د مات ــو حقون دي چــې د خپل

یــا لــږ ســواد لرونکیــو ښــځو د رول پیــاوړي کولــو رسه مرســته کولــه 

او هــم یــې پــه مــي کچــه د ســولې پــه هکلــه د دوی د مهارتونــو 

ــه همــدې وخــت  ــډويل دي. پ ــه ځن ــو پروګرامون ــو او لیدلوری لوړول

ــه  ــا ل ــو شــمېر هغــه ســازمانونه چــې د اړتی ــد ی ــې د ښــځو اړون ک

مخــې د ټولنــو لپــاره ځانګــړې شــوې دي او د همغــو ټولنــو بېړنیــو 

اړتیــاوو تــه ځــواب وايــي، لــه فعالیتــه الس پــه رس شــوې دي. یــاد 

واقعیتونــه د ښــځو اړونــد هغــو فعالــو ســازمانونو د فعالیــت، مــايل 

رسچینــو او خوندیتــوب پــر وړانــدې د خطرونــو ســبب کیــږي چــې 

ددغــو ننګوونــو د حــل پــه منظــور ثابــت ماتــړ تــه اړتیــا لــري. د 

ــث  ــدو باع ــه کې ــځ ت ــناریو د رامن ــوې س ــې ی ــا د داس ــډ-۱۹ وب کوی

کیــږي چــې لــه مخــې یــې فزیکــي واټــن او عامــه روغتیايــي تدابیــر 

ــه  ــې پ ــه درشــل ک ــګ پ ــان ســولې د پروســې د پرمخت ــاً د افغ حت

دغــه حســاس پــړاو کــې د ســازمان دغــه خوځښــت د خنــډ او ځنــډ 

رسه مخامــخ کــوي.  

پورتــه ذکــر شــوې ننګوونــې تــر هغــو اســايس تخنیکــي، عملیــايت او 

مــايل ســتونزو پــورې هــم پراخیــږي چــې د دغــې مــودې پــه تــرڅ 

ــې ســازمانونه،  ــد مــدين ټولن ــدې شــوې وي. د ښــځو اړون کــې وړان

ــو اتحادیــې او نــور رشیــکان بــه  بــرشي حقونــو مدافعیــن، قربانیان

ــه ډېرېدونکــي  ــري، ترڅــو ل ــا ول ــه اړتی ــړ ت ــتثنايي ډول مات ــه اس پ

انفــرادي اقتصــادي، ټولنیــزو او نــورو فشــارونو پــه ګــډون پــه 

ــو  ــدې د پرت ــر وړان ــو پ ــي کیدونکــو پروګرامون افغانســتان کــې د پ

ــځو د  ــده، د ښ ــر بری ــکان ت ــي. د ام ــايل راووځ ــه بری ــو څخ ننګوون

ــډ-۱۹  ــر د کوې ــه څې ــدوق پ ســولې او بــرشي مرســتو د وجهــي صن

وبــا پــر وړانــدې د بېــړين غرګــون مســوولیت )وېنــډو( نوښــتونو تــه 

چــې افغانســتان یــې یــو لــه پــه رشایطــو برابــرو هېوادونــو څخــه دی 

ــه  ــړ پ ــر مات ــا وړ ال ډې ــد د ســوله غوښــتونکو ښــځو رسه د اړتی بای

ــه ورکــړل يش.  ــراخ او محــي بڼ منظــور پ

ــه ګــډون د پولیســو  ــې پ ــراخ ځــواک د کارون ــه کچــه د پ ــړۍ پ د ن

لخــوا پــه زیاتېدونکــي ډول د حقونــو څخــه د رسغړونــو، پــه ځانګړي 

ډول د زیان منونکــو ګروپونــو د پــه نښــه کېــدو او همدارنګــه 

د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د دغــو زیان منونکیــو ګروپونــو د 

خوندیتــوب پــه منظــور د اقداماتــو پــه اخیســتلو کــې پاتــې راتلــو 

پــه اړه راپورونــه ورکــړل شــوي دي.15  د دغــې مــودې پــه تــرڅ کــې 

پــه ځانګــړي ډول د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( 

قضايــي  او  پولیســو  او  الرسيس  د  تــه  خدمتونــو  لخــوا  کســانو 

خدمتونــو رسه تعامــل اړونــد مســایل د پوهــاوي پــه مخکینــۍ ګڼــه 

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــورت، پ ــر ص ــه ه ــوي وو.16 پ ــح ش ــې ترشی ک

ښــځو پــه ګــډون د حقونــو مدافعیــن، ژورنالیســتان، مــدين فعالیــن، 

ــړي/ ــز مــرشان او ښــځینه خوځښــتونو مخکــښ غ ــیايس او ټولنی س

غــړې هــم د دوی د کار او فعالیــت لــه املــه د عمومــي ځورونــې، 

تاوترخــوايل د ګواښــونو، مســتقیم هــدف ګرځولــو او تــرور ترڅنــګ 

د جنــډر اړونــد دودیــزو نورمونــو د ننګوونــو او منونــو پــه ګــډون پــه 

دواړو عمومــي او خصــويص چاپېریــال کــې د پــام وړ تاوتریخوالــی 

رسه مخامــخ دي.17  پورتــه ذکــر شــوې ننګوونــې د هغــو ښــځو پــه 

برخــه کــې ډېــرې د پــام وړ دي چــې پــه ســیايس موقفونــو کــې قــرار 

لــري او یــا هــم د پولیســو یــا وســلوالو ځواکونــو پــه لیکــو کــې دنــده 

ــه  ــې پ ــورو ســکټورونو او مــدين ټولن ــه ن ــا هــم پ ــررسه کــوي او ی ت

برخــه کــې پــه کار بوختــې دي. 

پــه داســې حــال کــې چــې د ښــځو پــر وړانــدې د روانــو رسغړونــو 

او تاوتریخــوايل د نــورو ډولونــو پــه برخــه کــې معافیــت ال هــم پــر 

ــي  ــوا د عموم ــو لخ ــي ځواکون ــو او امنیت ــای دی، د پولیس ــل ځ خپ

ټولبنــد اوامــرو تنفیــذ ورعــاوه کــول کــوالی يش چــې ښــاریان، پــه 

ځانګــړي ډول ښــځې او نــور زیان منونکــي ګروپونــه د واک څخــه د 

نــاوړه ګټــې اخیســتنې او مرســتې د غوښــتلو مرجــع د نشــتوايل لــه 

14See Individuals using the internet, World Bank (accessed 5 May, 2020). 
15Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020). 
16For one example, see Violence against Women in Afghanistan’s 2018 Parliamentary Elections, UN Women and Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (2019) and 
Violence Against Women in Elections in Afghanistan: An IFES Assessment, International Foundation for Electoral Systems (2019). 
17For one example, see Violence against Women in Afghanistan’s 2018 Parliamentary Elections, UN Women and Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (2019) and 
Violence Against Women in Elections in Afghanistan: An IFES Assessment, International Foundation for Electoral Systems (2019).
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ــط  ــر خطــر رسه مخامــخ کــړي. دغــه رشای ــۍ د ال ډې ــه د قربان کبل

همداشــان کــوالی يش چــې د راپــور ورکولــو د نشــتوايل او د دا ډول 

رسغړونــو لخــوا اغېزمنــو کســانو تــه د الرسيس د نشــتوايل لــه کبلــه 

ــر وخــت د ټاکلیــو موخــو د کشــف مخــه  ــو د ثبــت او پ د رسغړون

ــذ وړ اوامــر واضــح  ــاوري کــړای يش چــې د تنفی ــد ب ډب کــړي. بای

ــو د  ــې او ځــواب ویل ــو مطابــق د څارن ــو قوانین او د مــي او نړیوال

څرګنــدو مېکانیزمونــو رسه ســم اعــان شــوي دي. د هغــو امنیتــي 

ــاوري  ــه ب ــه قانــون څخــه الزمــه پیــروي او څارن ــو ترمنــځ ل ځواکون

کولــو پــه موخــه چــې د ټولبنــد اوامــر تنفیــذوي، د امنیتــي پالیســیو 

پــه طرحــه او د خطــر مېــزان د راټیټولــو ســراتیژیو پــه برخــه کــې د 

ښــځو او ټولنــې د زیان منونکــو غړیــو رشیکــول، د ځــواب ویلــو پــه 

برخــه کــې تــر ټولــو مهــم لومړنــۍ ګام ګڼــل کیــږي.   

مرســته او ژغورنــه: د بــري همــکارۍ پــه طرحــه او وړانــدې کولــو 

کــې د ښــځو رهــربي او اغېزمــن ګــډون

ــه  ــې ن ــه ده چ ــې الزم ــو ک ــه رشایط ــون پ ــا د غرګ ــډ-۱۹ وب د کوی

یواځــې د مرســتې او ژغورنــې د پروګرامونــو پــه طرحــه او پــي کولــو 

کــې د ښــځو اړتیــاوو تــه ژمنتیــا پــه پــام کــې ونیــول يش، بلکــې دوی 

بایــد پــر وخــت او ډیــری وختونــه پــه دغــو پروګرامونــو کــې ګــډون 

ولــري. د بــرشي مرســتو د غرګــون پــه پانولــو، رهــرۍ او وړانــدې 

کولــو کــې د ښــځو د بشــپړ ګــډون بــاوري کــول هغــه غرګــون تــه 

ــږي چــې د  ــو کــې الزم ګڼــل کی ــدې کول ــو او وړان ــه شــکل ورکول پ

ســړیو او ښــځو دواړو بــرشي اړتیــاوې پــوره کــوي. 

د هغــو خوځښــتونه یادونــه چــې د پوهــاوي پــه مخکینــې ګڼــه کــې 

ــډ-۱۹  ــې د کوې ــه افغانســتان ک ــه: پ مطــرح شــوې وې، لومــړۍ ګڼ

ــد حســاس  ــډر اړون ــد پوهــاوی: د جن ــډر اړون ــه د جن ــه هکل ــا پ وب

بــرشي غرګــون بــاوري کــول، پــر وخــت مالومــات د دې څرګندونــه 

ــام رسه  ــه پ ــه پ ــوي چــې د تاورتریخــوايل د زیاتېدونکــې کچــې ت ک

ــر  ــې ت ــا نیول ــه روغتی ــه ل ــه امل ــا ل ــې د کویډ-۱۹وب ښــځې او نجون

اقتصــاد او امنیــت نیولــې تــر ټولنیــز خوندیتــوب پــورې د متفاوتــو 

ــه  ــکل ل ــره، د اټ ــر دې رسبې ــخ دي. پ ــو رسه مخام ــو خطرون او زیات

ــر  ــډر پ ــه د جن ــې ب ــه ک ــه پایل ــا پ ــې وب ــې خپرېدونک ــې د دغ مخ

بنســټ تاوتریخــوايل د پــای تــه رســولو پــه لــور پرمختــګ کــې یــو 

ــې چــې د  ــه داســې حــال ک ــه يش.18  پ ــځ ت ــۍ رامن ــر درې کموال پ

ــږي،  ــدو متــه کې ــدې د تاوتریخــوايل د کچــې د لوړې ــر وړان ښــځو پ

خوځښــتونه/ډینامیک هــم د پېچلتیــا پــه حــال کــې دي ځکــه چــې 

د کویــډ-۱۹ وایــروس ښــايي د نــاوړه ګټــه اخیســتونکو لخــوا د یــو 

ګــواښ پــه توګــه د دې لپــاره وکارول يش، ترڅــو د خطــر افشــا کولــو 

پــه موخــه د مرســتې غوښــتلو پــه منظــور د ښــځو لــه نیمګړتیــا یــا 

ضعــف څخــه نــاوړه ګټــه پورتــه کــړي. د جنــډر اړونــد پوهــاوي پــه 

مخکینــۍ ګڼــه 19  کــې یادونــه شــوې چــې د پولیســو اړونــد اړینــو 

اقداماتــو، عدالــت او روغتیايــي خدمتونــو تــه د الرسيس پــه موخــه 

ــړل يش.20  د  ــه ک ــه ګوت ــخص او پ ــد مش ــې بای ــې ننګوون زیاتېدونک

ــا  ــز د وړتی ــوب د مترک ــر خوندیت ــګ پ ــارو ترڅن ــوي د الروچ مخنی

نشــتوالۍ د بدلــون وړ تغیراتــو امکانــات محــدودوي. په افغانســتان 

کــې لــه جګــړې  څخــه د بېځایــه شــویو ۶۵۰۴۵ کســانو لــه جملــې 

ــه شــوي  ــو ســتونزمنو ســیمو کــې بېځای ــرو پرت ــه ل ــې ۷٪ پ څخــه ی

ــي او  ــې او روغتیاي ــې د زیان منن ــې ی ــه ک ــه پایل ــې پ ــان دي چ کس
ــږي.   22 ــوي کچــه لوړی ــه د الرسيس د مخنی ــو ت ــورو خدمتون ن

بایــد وویــل يش چــې هم مهالــه، ښــځې د ناوریــن پــه رشایطــو کــې 

ــه  ــو پ ــر د بــرشي اقدامات ــو پــه څې ــه اقتصــادي پروګرامون د لنډمهال

ګــډون د مرســتې او ژوغورنــې پــه طرحــه او وړانــدې کولــو کــې پــه 

ــوا د  ــځو لخ ــوې دي. د ښ ــول ش ــه غورځ ــه پام ــاده ډول ل فوق الع

مطــرح شــویو لومړیتوبونــو پــه هکلــه د دوی رسه د سامشــورې یــا 

اقــدام پــه برخــه کــې پاتــې راتلــل هغــه پایلــې د خطــر رسه مخامــخ 

کــوي چــې نــه یــوازې دا چــې پایېدونکــې نــه دي بلکــې پــه اوږده 

مهــال کــې د جنــډر د نابرابــرۍ د ال پراخېــدو ســبب کیــږي. د وبــا 

ــتازیتوب  ــځو د الزم اس ــې د ښ ــون ک ــه او غرګ ــان جوړون ــد پ اړون

پرتــه بــه د ښــځو ځانګــړې اړتیــاوې تــر ډېــره بریــده الینحــل پاتــې 

يش. د پوهــاوي اړونــد پــه دې او تېــرو ګڼــو کــې د تشــخیص شــویو 

او بحــث شــویو متایاتــو پــه ارتبــاط ارزونــه، همغــږي او ځــواب ویل 

رشیکانــو تــه فرصــت ورکــوي، ترڅــو د دې لپــاره پــه مشــرکه توګــه 

کار وکــړي چــې پــه بېړنیــو حاالتــو، منځ مهالــه او اوږدمهالــه مــودې 

پــه تــرڅ کــې پــه خپلــو غرګونونــو کــې د ښــځو بــرشي حقونــه او 

جنــډر اړونــد ماحظــات منســجم کــړي. 

18Impact of the COVID19- Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage Pandemic threatens achievement 
of the Transformative Results committed to by UNFPA, UNFPA (27 April 2020). 
19Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020).
20UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020). 
21See Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 May 2020) outlining that among those displaced by conflict 20 per cent men, 21 per cent adult women, 60 
per cent children under the age of 18. 
22Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 May 2020). 

پــه وبايــي غربګونونــو کــې مقطعــي تبعیــض او لــه پامــه غورځــول 

شــویو ګروپونــو شــاملول

د جنــډر اړونــد پوهــاوی پــه ټولــو ګڼــو کــې پــه افغانســتان کــې د 

ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر لخــوا د ښــځو د اړتیــاوو 

د تحلیــل او ارزونــې او همدارنګــه د مربوطــه غرګونونــو پــه ډیزایــن 

کــې د اغېزمنــې رهــرۍ او تجربــې پــه موخــه د مقطعــي تبعیــض 
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)توپیــر( د روشــونو د لومړیتــوب اړتیــا مطــرح کــړې ده. د دې لپــاره 

بایــد پــه افغانســتان کــې د ښــځو متفــاوت موقفونــه او رشایطو درک 

او تشــخیص کــړای يش. پــه دې کــې د زیــات عمــر لرونکــې ښــځې، 

فزیکــي او رواين معلولیــت لرونکــې، کــور ناســتې ښــځې، محبوســې 

ــې  ــاه غوښــتونکې، کډوال ــې، پن ــه راســتنې شــوې کډوال ښــځې، بېرت

او داخــي بېځایــه شــوې ښــځې شــاملیږي، خــو تــر دوی پــورې نــه 

ــزه د  ــو اســايس آغې ــر ټول ــه ت ــوه ل ــا ی ــډ-۱۹ وب ــږي. د کوی محدودی

ټولنــې پــه اشــراک او هغــوی چــې د ســولې پــه رامنــځ تــه کېــدو او 

خپرېدونکــې وبــا اړونــد هڅــو کــې تــر ټولــو ډېــرې آغېزمنونکــې دي 

اړه لــري، د ولســوالۍ، محــي او آن د والیــت پــه کچــه پــر مســتقیم 

اشــراک د محدودیــت وضــع کــول دي. د لومړنیــو خدمتونــو او 

ــرې  ــازمانونو او غې ــو س ــر نړیوال ــه، پ ــو پرت ــدې کول ــتې د وړان مرس

دولتــي او مــدين ټولنــې د ســازمانونو پــر ګرځېــدو راګرځېــدو وضــع 

ــه د هغــو  ــوژۍ ت ــا دي چــې ټکنال ــه دې مان ــه پ شــوي محدودیتون

خلکــو الرسســی چــې لــږ یــا هــم پــه دې برخــه کــې هېــڅ امکانــات 

ــه موخــه د مــخ  ــو د دوام پ ــاً ناشــونی دی. فعالیتون ــري تقریب ــه ل ن

پــر ډېرېدونکــو آنایــن یــا ټیلیفــوين اړیکــو لــه الرې د پــي کوونکــو 

رشیکانــو رسه د ماتــړ زیاتوالــۍ او مــدين ټولنــې د ســازمانونو رسه 

ــو څخــه  ــه ګامون ــه هغــو لنډمهال ــو ل ــړ ی ــايت مات تخنيکــي او عملی

دی چــې بایــد پورتــه کــړل يش.

د پام وړ مسایل

النــدې لومړنــۍ سپارښــتنې د ښــځو، ســولې او امنیــت اړونــد فعالینو 

پــه موخــه عمومــي اړتیــا منعکــس کــوي، ترڅــو پــه افغانســتان کــې 

ــا  ــډ-۱۹ وب ــق د کوی ــر تطبی ــډا پ ــت د اجن ــولې او امنی ــځو، س د ښ

اړونــد اغېــزو د همغــږۍ او مســتقیمې پاملرنــې مېــزان لــوړ کــړي. 

د دغــو لنــډو مالوماتــو پــه تعقیــب بــه پــه افغانســتان کــې د ښــځو 

پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر د ډیالــوګ لپــاره زمینــه برابــره 

ــت  ــه وضعی ــه ب ــه موخ ــړ پ ــو د مات ــي رشیکان ــو او م او د نړیوال

ارزیــايب کــړي، ترڅــو د ښــځو، ســولې او امنیــت د اجنــډا رسه ســم 

د ښــځو او نجونــو د ژوندانــه پــه واقعــي اغېــزو کــې د غرګونونــو 

پایلــه بــاوري کــړي.  

ــر  ــدې ذک ــې د الن ــوالی يش چ ــن ک ــوال لوبغاړي/فعالی ــي او نړی م

شــویو فعالیتونــو لــه الرې د خپرېدونکــې وبــا د ډیــزان او وړانــدې 

کولــو پــه ګــډون پــه ســوله، امنیــت او بــرشي پروســو کــې د ښــځو 

او ښــځو د مــدين ټولنــې پــه پــراخ حضــور او اشــراک کــې ښــه والــۍ 

رامنــځ تــه کــړي: 

د . 1 پروګرامونــو  پــر  پرمهــال  ناوریــن  د  وبــا  کوېــډ-۱۹  د 

ــت شــورا د  ــو د امنی ــډون د ملګــرو ملتون ــه ګ ــو پ محدودیتون

۱۳۲۵ منــر پرېکــړه لیــک )۲۰۱۹-۲۰۲۱( رسه ســم د افغانســتان 

ــول.  ــړ ک ــه مات ــان د دوام څخ ــي کاري پ د م

ــد . 2 ــور ګــډون اړون ــوګ کــې د ښــځو د ګټ ــه بین االفغــاين ډیال پ

اوســنیو ســراتیژیو رسه ځانونــه عیــار کــړي، ترڅــو د پوهــاوي 

ــه  ــاوت الرسيس پ ــوي متف ــخیص ش ــې د تش ــه ک ــه ګڼ ــه دغ پ

ــو  ــاف جوړول ــا ایت ــراک ی ــوريت اش ــتقیم او مش ــور د مس منظ

ــه  ــو ســراتیژیو پ ــي نوښــتونو او نوی ــه منظــور د ټېکنالوژيک پ

ګــډون د ښــځو د بــرشي حقونــو خوندیتــوب او هغــې تــه وده 

ــاوري کــړي.  ورکــول ب

ــه . 3 ــل پ ــو د تحلی ــد اوســني رشایط ــې د ټولبن ــتان ک ــه افغانس پ

موخــه د ښــځو او ښــځو د مــدين ټولنــې ســازمانونو ګــډون او 

ــي  ــې د امنیت ــه ک ــه برخ ــړ پ ــر مات ــو د ال ډې ــرشي حقون د ب

ســکټور لپــاره د عملیــايت اصولــو د مرســتې څرنګوالــی تربحــث 

النــدې نیــول.

ــو . 4 ــرشي حقون ــځو د ب ــې د ښ ــو ک ــه رشایط ــا پ ــډ-۱۹ وب د کوی

ــه  ــه موخ ــو پ ــوب د میکانیزمون ــاره د خوندیت ــو لپ د مدافعین

فرصتونــه پــه پــام کــې نیــول او د هغــو متایاتــو ثبتــول چــې د 

ــري.  ــورې اړه ل ــوب پ ــه خوندیت دوی پ

د ټولبنــد د مبــارزې پــه مــوده کــې د پــي کوونکیــو رشیکانــو د . 5

ماتــړ پــه موخــه د اضــايف ماتــړ د تأمیــن او پــروژو د تطبیــق د 

نــورو تدابیــرو پــه ګــډون د ښــځو د مــدين ټولنــې د ســازمانونو 

لپــاره د چټکــو او انعطــاف منونکیــو متویــي فرصتونــو د 

ــده، د ښــځو د ســولې او  ــر بری ــکان ت ــرول. د ام ــو براب امکانات

ــا  ــډ-۱۹ وب ــر د کوې ــه څې ــدوق پ ــي صن ــتو د وجه ــرشي مرس ب

ــتونو  ــډو( نوښ ــوولیت )وېن ــون مس ــړين غرګ ــدې د بې ــر وړان پ

تــه چــې افغانســتان یــې یــو لــه پــه رشایطــو برابــرو هېوادونــو 

ــا وړ ال  ــد د ســوله غوښــتونکو ښــځو رسه د اړتی څخــه دی بای

ډېــر ماتــړ پــه منظــور پــراخ او محــي بڼــه ورکــړل يش. 

لــه دې وړانــدې د پوهــاوي اړونــد د دوو خپــرو شــویو ګڼــو د . 6

سپارښــتنو رسه ســم د هغــو ښــځو لپــاره د خدمتونــو وړانــدې 

کولــو دوام چــې د جګــړو لــه املــه اغېزمنــې او پــه کــور د ننــه 

بېځایــه شــوې وي، پــه ځانګــړي ډول د هغــو لــرو پرتــو ســیمو 

د ښــځو لپــاره چــې الرسســی ورتــه ســتونزمن دی.

ــرۍ او . 7 ــډر د براب ــړ، جن ــه د مات ــډون څخ ــراخ ګ ــځو د پ د ښ

ښــځو د بــرشي حقونــو څخــه د پیــروي او همدارنګــه د جنــډر 

ــه  ــرو پ ــاين خروات ــه منظــور د بین االفغ ــل پ ــارت او تحلی د مه

لــور د ګړندیتــوب د هڅــو پــه ګــډون د هغــو مــي او نړیوالــو 

ــی  ــه وال ــې ښ ــږۍ ک ــه همغ ــټم پ ــځ د سیس ــازمانونو ترمن س

راوســتل چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه جریــان کــې د ښــځو، ســولې 

او امنیــت پــه برخــه کــې کار کــوي.


