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د جنــډر اړونــد تیــرو پوهاویــو پــه تعقیــب،1  د ښــځو پــه چــارو کــې 

ــو د دفــر لخــوا دا د پوهــاوي شــپږمه خپرېدونکــې  د ملګــرو ملتون

ــر  ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه ده چ ګڼ

جنــډر د اغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. د پوهــاوي پــه دې 

ــه  ــې پ ــه اړه چ ــن پ ــد رک ــت اړون ــولې امنی ــځو، س ــې د ښ ــه ک ګڼ

ځانګــړي ډول پــه اوســني افغانســتان کــې د ښــځو پــه ګــډون پــورې 

ــه دې  ــاوي پ ــې د پوه ــې وړ ده چ ــږي. د یادون ــز کی ــري مترک اړه ل

برخــه کــې رشیکانــو تــه هــم د ګــډون فرصــت ورکــوي چــې څنګــه 

پــه مشــرک ډول کــوالی يش د ســولې پــه بین االفغــاين پروســه کــې د 

ښــځو ګټــور او اغېزمــن ګــډون بــاوري کــړي. د پوهــاوي پــه دې ګڼــه 

کــې هغــه الرې چــارې پــه ګوتــه کیــږي چــې پــه هغــې کــې د ښــځو 

د اغېزمــن ګــډون نشــتوالۍ او یــا هــم لــه پروســې څخــه د هغــوی 

د ایســتلو څرګندونــه کــوي، او لــه بــل لــوري د رهــرۍ پــه بســتونو 

کــې د ښــځو د اوســني کــم شــمېر ترڅنــګ د نارینــه تــر واک النــدې 

ــه  ــو څرګندون ــدې د خنډون ــر وړان ــوذ پ ــځو د نف ــې د ښ ــواردو ک م

هــم کــوي. دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه افغانســتان کــې د 
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شــپږمه ګڼــه: ښــځې، ســوله او امنیــت او د افغــان ســولې پــه پروســه 
کــې د ښــځو د ګټــور او اغېزمــن ګــډون بــاوري کــول 

هغــو کارپوهــو ښــځو شــمېر زیــات دی چــې د ملــت لپــاره خدمــت 

کولــو تــه چمتــو دي. پــه افغانســتان کــې د رهــرۍ وړ زیــات شــمېر 

هغــو ښــځو د حضــور پــه هکلــه چــې د ســولې او امنیتــي مســایلو 

ــرڅ  ــه ت ــې پ ــري، د پوهــاوي د دغــې ګڼ ــه برخــه کــې تخصــص ل پ

ــه  ــه او همدارنګ ــايف خنډون ــدې اض ــر وړان ــډون پ ــې د دوی د ګ ک

پــر پاېیدونکــې ســیايس حــل الر یــې اغېــزې پــه ګوتــه کــوي. پــه دې 

ګڼــه کــې هــم د تېــرو ګڼــو پــه څېــر د جنــډر اړونــد مهمــې آغېــزې 

ــوي  ــږي، خــو د دې ترڅنــګ دا هــم جوت ــول کی ــدې نی تربحــث الن

ــا څنګــه د دوی پــراخ  چــې د الزمــې پاملرنــې پرتــه د کوېــډ-۱۹ وب

حضــور تــر خپلــې ســیورې النــدې راويل. همــدا راز بایــد بــاوري کــړل 

ــو،  ــدين ټولن ــځو د م ــم د ښ ــې ه ــان ک ــه جری ــد پ ــې د ټولبن يش چ

ــوريت  ــو مش ــې د پراخ ــو کارپوهان ــري حقون ــور او ب ــډر د حض جن

ــاره د الرسيس وړ دي. ــو لپ ــو رسه د مرکچــي لوری فرصتون

د ۲۰۲۰ کال د می میاشتې ۲۸مه نېټه

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان



2

د کوېډ-۱۹ رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې 

ــه  ــه پروس ــولې پ ــاين س ــې د بین االفغ ــه ک ــه ګڼ ــه دغ ــاوي پ د پوه

ــمېر  ــو ش ــاط د ی ــه ارتب ــډون پ ــن ګ ــور او اغېزم ــځو د ګټ ــې د ښ ک

ــډر  ــه د جن ــه امل ــه افغانســتان کــې د جګــړو ل ــګ پ مســایلو ترڅن

ــدې  ــث الن ــارې تربح ــل الرې چ ــو د ح ــو موضوعات ــد حساس اړون

نیــول بــاوري کیــږي. لــه دې جملــې څخــه یــو شــمېر مســایل یــې د 

کوېــډ-۱۹ وبــا څخــه مخکــې د موجــودو ننګوونــو څرګندونــه کــوي. 

ــادو  ــام رسه ی ــه پ ــه پ ــا رشایطــو ت ــډ-۱۹ وب ــه هــر صــورت، د کوې پ

ــړي چــې د  ــاوري ک ــاره الزم دی، ترڅــو ب ــام د دې لپ ــه پ مســایلو ت

ښــځو، ســولې او امنیــت اړونــد اجنــډا د تطبیــق لومړيتــوب ال هــم 

پــر خپــل ځــای پاتــې دی، ترڅــو پــه دې ډول پایېدونکې ســولې څخه 

ډاډ ترالســه يش. د پوهــاوي د دغــې ګڼــې پــه تــرڅ کــې پــه النــدې 

ــه داســې حــال کــې  ــږي، پ ذکــر شــویو مــواردو ځانګــړی مترکــز کی

چــې پــه کوېــډ-۱۹ وبــا پــورې تړلــې نــوې ننګوونــې هــم تــر تحلیــل 

ــډا  ــډون: د اجن ــتقیم ګ ــځو مس ــي: )۱( د ښ ــدې نی ــې الن او څېړن

ترتیبــول او خپــل نفــوذ څخــه ګټــه اخیســتل؛ )۲( پــه ټولــو پړاوونــو 

کــې د مــدين ټولنــې او ښــځو د حقونــو د مدافعینــو عمومــي ګــډون 

او مشــارکت؛ )۳( پــه مســتقیمو او مشــوريت پروســو کــې د ښــځو د 

پــراخ حضــور پــر وړانــدې د خنډونــو تشــخیصول؛ )۴( د کوېــډ-۱۹ 

وبــا پرمهــال د ایتالف/اتحادیــې جــوړول او رامنــځ تــه کــول. 

د پوهــاوي پــه دغــه ګڼــه کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنې 

پــه موخــه د سپارښــتنو لومړنــۍ او مقدمــايت ټولګــه شــاملیږي، ترڅو 

د ســولې او امنیــت پــه پروســو، پــه ځانګــړي ډول پــه بین االفغــاين 

ــړ  ــه مالت ــډون څخ ــن ګ ــور او اغېزم ــه ګټ ــځو ل ــې د ښ ــوګ ک ډیال

وکــړي. د پوهــاوي پــه دغــه ګڼــه کــې هغــه وروســتۍ سپارښــتنې او 

ــږي چــې د ښــځو، ســولې او  ــول کی ــدې نی ــه تربحــث الن وړاندیزون

امنیــت ترڅنــګ د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت د ژمنــو 

پــه ارتبــاط د ملګــرو ملتونــو د عمومــي منــي د راپــور پــه تــرڅ کــې 

د ملګــرو ملتونــو ســازمان او نــورو رشیکانــو تــه وړانــدې شــوې دي. 

په بین االفغاين ډیالوګ کې د ښځو ګټور او پراخ حضور

د یادونــې وړ ده چــې د نــړۍ پــه کچــه د ســولې پــه پروســو۲  کــې 

ــه اســتثنايي  ــاوري کــول یــوه ل د ښــځو د پــراخ حضــور او ګــډون ب

ــي د  ــي من ــو عموم ــرو ملتون ــږي. د ملګ ــل کی ــه ګڼ ــو څخ ننګوون

ــتي  ــل وروس ــه خپ ــه پ ــورا ت ــت ش ــازمان د امنی ــو س ــرو ملتون ملګ

ــا  ــر پېچلتی ــوع پ ــې د دې موض ــړۍ ک ــه ن ــوازې پ ــه ی ــې ن ــور ک راپ

ــه  ــه کبل ــړو ل ــرک جګ ــت او پ ــې د اوږدو او تی ــوی، بلک ــګار ش ټین

یــې د اســتازیو او پرېکــړې کوونکــو پــه توګــه د ښــځو د ګــډون او 

حضــور پــه اړه خــرداری ورکــړی دی؛ د یادونــې وړ ده چــې هغــه 

غیــرې دولتــي لوبغــاړي چــې د »جنــډر نابرابروالــی تــه نــه یــوازې دا 

چــې د ټولنیــز تاريخــي جوړښــت لــه عینکــو ګــوري، بلکــې د ښــځو 

ــو  ــدې د ایډیالوژیــک مخالفــت او انګېرن ــر وړان ــو او رول پ د حقون

لــه پلــوه  دا د دوی ښــځو پــر وړانــدې د ســراتیژیک هــدف څخــه 

ګڼــل کیــږي.۳  بایــد پــه لنــډه توګــه وویــل يش چــې د نــړۍ پــه کچــه 

د ډېــرو فعالیتونــو وضعیــت او څرنګوالــۍ پــه همــدې ډول ترســرګو 

ــو  ــه ټول ــولې پ ــځو د س ــځ ښ ــو ترمن ــږي. د ۱۹۹۰ او ۲۰۱۷ کلون کی

عمــده پروســو کــې د منځګړیــو یــوازې ۲٪، مذاکــره کوونکیــو ۸٪ او 

شــاهدانو او الســلیکوونکو ۵٪ برخــه تشــکیلوله.۴  او همدارنګــه پــه 

۲۰۱۷ کال کــې د ســولې لــه یوولســو الســلیک شــوو تړونونــو څخــه 

یــې یــوازې دریــو تړونونــو )۲۷٪( د جنــډر اړونــد ځــواب ویوونکــي 

احــکام درلــودل.۵  دا پــه داســې حــال کــې ده چــې موجــود شــواهد 

او مــدارک د دې څرګندونــه کــوي چــې د ښــځو حضــور او ارزښــت 

د ســولې پــر پروســو مثبــت اغېــز لــري. 

پــه افغانســتان کــې د کیفــي څېړنــو لــه مخــې ښــودل کیــږي چــې د 

۲۰۰۵ کال څخــه بیــا تــر ۲۰۱۴ کال پــورې د خرواتــرو پــه درویشــتو 

دورو کــې ښــځو یــوازې د خرواتــرو پــه دوو دورو کــې حضــور 

ــه  ــل پ ــتې د کاب ــرورۍ میاش ــه د ۲۰۱۸ کال د ف ــود.۶ همدارنګ درل

پروســه کــې هــم د ښــځو د اســتازیتوب د نشــتوايل موضــوع د ښــځو 

ــورو  ــویو ن ــول ش ــه غورځ ــه پام ــازمانونو او ل ــې د س ــدين ټولن د م

هغــو شــبکو د دوامــدارې پاملرنــې باعــث شــوه چــې پــه جــال ډول 

د خلکــو د اســتازیتوب او طالبانــو رسه د غېــرې رســمي سالمشــورو 

لــه الرې د ښــځو د حضــور او نفــوذ هڅــې کــوي.۷  پــه دې رسبېــره، 

ــه  ــو پ ــوازې د ګوت ــې ی ــوده ک ــه م ــه ټول ــو پ د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلون

شــمېر ښــځو پــه هغــو غېــرې رســمي خــرو کــې حضــور درلــود چــې 

ــو د  ــده ایاالت ــازمانونو، متح ــو س ــې د مخکښ ــدين ټولن ــځو د م د ښ

ځانګــړي اســتازي او افغانســتان د اســالمي جمهوریــت ترمنــځ د یــو 

شــمېر دوه اړخیــزو سالمشــورو ترڅنــګ دایــرې شــوې وې. کــه څــه 

هــم چــې ښــځو پــه ۲۰۱۹ کال کــې د جــوړې شــوې لویــې جرګــې د 

غړیــو ۳۰ ســلنه برخــه جوړولــه، خــو د دوی د لــه پامــه غورځولــو 

ــړل  ــه ورک ــر راپورن ــام وړ ډې ــې د پ ــه ک ــه برخ ــو پ ــډې کول او څن

ــو  ــو او طالبان ــه فــروري میاشــت کــې د متحــده ایاالت شــوي دي. پ

ترمنــځ د ســولې د تــړون لــه الســلیک وروســته پــه اوســنۍ پروســه 

کــې د اســالمي جمهوریــت او طالبانــو ترمنــځ راتلونکــو مســتقیمو 

2For the purposes of this brief, the terminology of “peace process” refers to track I, formal diplomatic processes aimed at resolving armed conflict in Afghanistan. Additional 
references, including to track two and multi-track diplomacy, are specified. Further briefs may focus on track II processes.
3S/800/2019, para. 12.
4Data from the Council on Foreign Relations (5 January 2018). Women’s Participation in Peace Processes.
5S/900/2018, para. 42. See also, UN Peacemaker (http://peacemaker.un.org).
6Council on Foreign Relations, citing the 2010 talks in the Maldives (9 percent), and the 2012–2011 talks in France (10 percent)
7Ibid.
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ــم  ــي ټی ــیز مرکچ ــت کس ــه د یوویش ــه موخ ــډون پ ــې د ګ ــرو ک خ

پــه تشــکیل کــې یــوازې څلــور ښــځې ټــاکل شــوې دي.۸   خــو رسه 

ــه  ــورو ادارو پ ــې او ن ــدين ټولن ــت، م ــې د دول ــه ده چ ــه دې الزم ل

ــو مهــم مــي رشیــکان خپلــې ټولــې  ــه ټولنــه، تــر ټول ګــډون نړیوال

ــو مســایلو  ــوازې د بحــث وړ ټول ــه ی هڅــې وکــړي، ترڅــو ښــځې ن

پــه پروســه کــې د نفــوذ او اغېــزې پــه موخــه پــه مرکچــي ټیــم کــې 

غښــتلې کــړای يش او پــه دې برخــه کــې د خپلــو تخصــي مهارتونــو 

وړاندیــز وکــړي )نــه یــوازې د جنــډر او ښــځو د حقونــو پــه هکلــه(، 

بلکــې د دغــې پروســې پــه تــرڅ کــې بایــد د دوی عمومــي حضــور، 

ــوب او  ــو خوندیت ــري حقون ــارکت او ب ــې مش ــدين ټولن ــځو د م ښ

ترویــج هــم پــه پــام کــې ونیــول يش. 

عمومــي پایلــې تــه پــه پــام رسه لــه افغانســتان ورهاخــوا پــه ډېــرو 

مــواردو کــې ښــځې د مرکچیانــو، منځګړیــو، څارونکیــو، مــدين ټولنې 

د غړیــو، مرانــو، ټولنیــزو فعالینــو، بــري حقونــو د مدافعینــو او 

ــو  ــورو څ ــا ن ــرو ی ــد خروات ــل اړون ــړو د ح ــه د جګ ــه توګ ــورو پ ن

ــرې  ــه ل ــډون څخ ــتقیم ګ ــې د مس ــو ک ــو هڅ ــزو ډیپلوماټیک اړخی

ســاتل شــوې دي. یــاد مــوارد پــه خپــل وار رسه د ســولې پــه هغــو 

تړونونــو کــې چــې د جنــډر د حساســیت اړونــد مســایلو د تطبیــق 

ــږي،  ــل کی ــم ګڼ ــې مه ــه ســوله او ســوله ییزو پروســو ک ــوه پ ــه پل ل

د جنــډر د حساســیت اړونــد مــواردو څخــه د ښــځو د ایســتلو 

ــا نــه  رسه مرســته کــوي چــې باالخــره پــه پایلــه کــې یــې متزلــزه ی

ــږي.  ــه کی ــځ ت پایېدونکــې ســوله رامن

ــل نفــوذ څخــه  ــول او د خپ ــډا ترتیب ښــځو مســتقیم ګــډون: د آجن

ګټــه اخیســتل

ــه دېخــوا  د افغانســتان اســالمي جمهوریــت د ۲۰۰۱ کال څخــه را پ

ــه هڅــو کــې  ــب پ ــو او اساســاتو د تعقی ــو د نورمون د بــري حقون

ــړي ډول  ــه ځانګ ــو، پ ــري حقون ــودلې او د ب ــا ښ ــتیني لېوالتی رښ

ــت  ــې ثاب ــې ی ــه وده ک ــان د ازادۍ پ ــو او بی ــري حقون ــځو ب د ښ

پرمختــګ کــړی دی. افغانســتان د مربوطــه مــي قوانینــو د تصویــب 

لــه الرې د خپلــو مکلفیتونــو د تحقــق پــه منظــور د اړتیــا وړ قانــوين 

خوندیتابــه او بــري حقونــو د رعایــت پــه منظــور د خپلــې ژمنــې 

ــه  ــه او تړون لیکون ــاري پروتوکولون ــګ اختی ــق9   ترڅن بیاځــي تصدی

ــوي.   تصویب

ــره د  ــر ډې ــه ت ــه پرمختګون ــې دغ ــه ک ــه برخ ــو پ ــځو د حقون د ښ

ــه پایلــه کــې ترالســه  ــا او پرله پســې هڅــو پ افغــان ښــځو د زړورتی

شــوي دي.10  د ښــځو د حقونــو او ټولنیــزې او ســیايس غښــتلتیا پــه 

برخــه کــې الســته راوړنــې د ښــځو د انســجام او هڅــو او همداشــان 

پــه اســايس قانــون کــې د پورتــه ذکــر شــویو بدلونونــو پــه پایلــه کــې 

ــته  ــویو الس ــر ش ــې د ذک ــې وړ ده چ ــوې دي.11 د یادون ــه ش ترالس

راوړنــو اســايس ارزونــو تــه پــه پــام رسه د ســولې د پروســې د یــوې 

ــو  ــتان د ټول ــې د افغانس ــته چ ــال ش ــه د دې احت ــه توګ ــې پ برخ

ــان آزادي د خطــر  ــه او بی ــه ځانګــړي ډول د ښــځو حقون ــو، پ وګړی

ــو رسه  ــه یادول ــې موضــوع پ ــۍ د دغ ــم صاف ــخ يش. مری رسه مخام

د ملګــرو ملتونــو امنیــت شــورا تــه پــه مســتقیم ډول یادونــه وکــړه 

ــه ډول  ــوله هغ ــاره س ــځو لپ ــې د ښ ــف دی چ ــت مکل ــې: »دول چ

ــږي.  ــه کی ــځ ت ــې رامن ــه ک ــه پایل ــې پ ــړي چــې د پخالین ــف ک تعری

زمــوږ د موندنــو رسه ســم ښــځې پــه دې بــاور دي چــې د حقونــو 

راتلونکــی یــې د ســولې پروســې د پایلــو رسه پــه ډېــر پېچــي ډول 
ــړل شــوی دی«. 12 ت

د ذکــر شــویو الســته راوړنــو رسبېــره ښــځې د رهــرۍ بســتونو کــې 

د نفــوذ او اغېــزې پــه برخــه کــې ال هــم د یــو شــمېر ننګوونــو رسه 

ــه کــې د ښــځو، ســولې  ــره ګڼ ــه تې ــډر د پوهــاوي پ مــخ دي. د جن

او امنیــت پــه هکلــه یادونــه شــوې وه چــې پــه افغانســتان کــې د 

ــز  ــن، ســیايس او ټولنی ــن، ژورنالیســتان، مــدين فعالی ــو مدافعی حقون

ــم د دوی د کار  ــړې ه ــښ غ ــتونو مخک ــځینه خوځښ ــران او ښ م

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.13 

د ســولې پــه بیــن االفغــاين پروســه کــې مســتقیاً یــا هــم د 

ــا  ــډون د وړتی ــن ګ ــور او اغېزم ــځو د ګټ ــه الرې د ښ ــورې ل سالمش

ــان  ــه دې اړه اطمین ــو پ ــه ده، ترڅ ــه الزم ــه موخ ــو پ ــاوري کول د ب

ترالســه يش چــې دوی پــه آجنــډا کــې د نفــوذ او آغېــزې وړتیــا لــري 

ــه د  ــدو برخــو کــې د دوی تخصــي مهارتون ــه اړون او همداشــان پ

ارزښــت وړ او د مرکچــي ټیــم لخــوا تصدیــق د اســتفادې پــه موخــه 

تاییدیــږي. پــه دې کار رسه د جنــډر پــر تخصــص رسبېــره پــه داســې 

حــال کــې چــې د افغــان مېرمنــو پــه ګــډون ښــځې اوســمهال د یــو 

8Initially, five women were appointed. At the time of writing, the current composition of the negotiating team was 4 women of 21 total. 
9This includes, for example, the Constitution (2004), the Law on Ending Violence Against Women (2009), the Criminal Procedure Code (2014), the Penal Code (2018), Anti-
Torture Law (2017), and Juvenile Code (2015). 
10International Human Rights Law ratifications by Afghanistan, i.e.: i) CEDAW – 05 March 2003; ii) CRC-Op-Sale of Children – 19 September 2002;
iii) CRC-Op-CAAC – 24 September 2003; iii) CRPD – 18 September 2012; iv) OPCAT – 17 April 2018. 
11In 2002, the first Women’s Summit brought together Afghan women from different countries. Women mobilized to be included in newly established transitional 
administration and government structures and the first Ministry of Women’s Affairs. In 2004, women further mobilized to ensure that their rights were reflected and 
protected in the 2004 Constitution, resulting in inclusion of Article 22, which is the foundation for incorporating principles of gender equality and non-discrimination in 
government policies and initiatives and other provisions spanning rights for education, healthcare, welfare, and employment services for women. These gains span the full 
scope of the WPS agenda, from participation and conflict prevention to protection and relief and recovery in partnership with the Government of Afghanistan. See e.g., 
https://www.usip.org/publications/10/2018/afghan-peace-process-work-women-must-be-involved.
12S/PV.2018( 8199(
13For 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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لــړ تخصــي مهارتونــو پــه درلــودو رسه پــه مرکچــي ټیــم کــې ځــای 

ــې  ــې ننګوون ــې د دغ ــې وړ ده چ ــوې دي.14  د یادون ــای ش ــر ځ پ

ــه ځانګــړي  ــه حــل الره نشــته، پ ــې او دقیق ــاره ټاکل او ســتونزې لپ

ډول د دا ډول خنــډ پــر وړانــدې بریالیتــوب پــه ځانګړیــو رشایطــو 

پــورې اړه لــري، هغــه کــه د مرکچــي ټیــم یــا مــدين ټولنــې د هغــو 

ــه  ــتازیتوب پ ــوازي اس ــې د م ــې وي چ ــوکاټ ک ــه چ ــازمانونو پ س

نوښــتونو او نــورو مــواردو کــې بوخــت وي. د دې پــر ځــای د مــي 

ــو  ــو رشیکان ــه ګــډون د ټول ــووايل پ ــو او ثابــت ی ــو رشیکان او نړیوال

لخــوا ځانګــړې شــوي اســتازیتوب او اشــراک تــه اړتیــا لیــدل کیــږي. 

ــې د  ــو ک ــو پړاوون ــه ټول ــګ پ ــرو ترڅن ــې د تدابی ــاد جوړون د اعت

ښــځو د مــدين ټولنــې او ښــځو د حقونــو مدافعینــو رسه پــه ګــډه او 

هراړخیــزه توګــه کار کــول

د اوربنــد د تدابیــرو او اختالفاتــو د هراړخیــز حــل د الرې لــه ځنــډ 

ــډ  ــور د کوې ــه منظ ــدف پ ــولو د ه ــه رس ــای ت ــو د پ ــه د ترګین پرت

ــتو او  ــري مرس ــه د ب ــو رسه هم مهال ــون او هڅ ــا د غرګ – ۱۹ وب

روغتیايــي غرګونونــو د چټکــو ترتیباتــو پــه برخــه کــې ډېــر ټینــګار 

ــاره مهمــه ده، ترڅــو د بــري  ــو لپ ــاوري کول ــږي. د دې کار د ب کی

مرســتو او روغتیايــي کارکوونکــي وکــوالی يش چــې د کوېــډ-۱۹ 

ــه  ــاوو ت ــه د خطــر رسه مخامــخ ولســونو اړتی ــه امل ــزو ل ــا د آغې وب

چټــک ځــواب ووايــي. پــه هــر حــال، پــه اوربنــد کــې د ګړندیتــوب 

لــه املــه د جنــډر اړونــد رشایطــو نــه شــاملولو، ښــځو ګروپونــو او 

ــز څــار د  ــا هــم د ټولنی ــو ی ــه کول ــې رسه د سالمشــور ن مــدين ټولن

هغــو مېکانېزمونــو د نشــتوايل پــه هکلــه چــې پــه هغــې کــې ښــځې 

ــو  ــه کت ــه پ ــو ت ــوالی. واقعیتون ــي ک ــاوت ن ــاملې وي قض ــم ش ه

رسه اوربنــد، بــري مرســتو تــه د الرسيس، او بندیانــو د تبادلــې یــا 

خالصــون د ترتیباتــو پــه څېــر د ســولې پروســې د اجنــډا لــه ترتیــب 

څخــه نیولــې بیــا د بــاور جوړونــې پــه تدابیــرو کــې تــر ګــډون پورې 

ــپړه  ــه بش ــه پ ــرۍ وختون ــراک ډې ــو اش ــوري او د هغ ــځو لیدل د ښ

توګــه لــه پامــه غورځــول شــوی دی. د اوس لپــاره د ښــځو د ژونــد 

ژغورنــې پــه موخــه پــه راتلونکــي کــي د ښــځو د اشــراک د بــاوري 

ــه  ــه ګوت ــه پ ــه ن ــه واقعیتون ــه هغ ــي خنډون ــر عموم ــه څې ــو پ کول

ــاً ښــځې او د دوی  ــه هغــې کــې دقیق ــې پ ــه مخــې ی کــوي چــې ل

هغــه تخصــي مهارتونــه شــامل وي چــې د پایېدونکــو پایلــو باعــث 

ــو  ــه کــې د ښــځو او نجون ــه پایل ــږي، ترڅــو د مثبــت غرګــون پ کی

ــد وژغــورل يش.  ژون

ــرو مــدين  ــه اوږدو کــې دغــه واقعیــت د ښــځو د ډې د ۲۰۱۹ کال پ

ټولنــې د ســازمانونو، جنــډر، ســولې او امنیــت د کارپوهانــو د 

اســتازیتوب، پــه ځانګــړي ډول د اوربنــد اړونــد مــورد پــه برخــه کــې 

انعــکاس ورکــړل شــوی. نومــوړي لومړیتوبونــه ال هــم د متخاصمــو 

لوریــو ترمنــځ د اوربنــد پــه هکلــه پــه هــر ډول راتلونکــو خرواتــرو 

کــې د پــي کېــدا وړ دي15  د دغــو عمــده لومړیتوبونــو څخــه 

ــو  ــه ټول ــکټور پ ــي س ــه: )۱( د امنیت ــارت دي ل ــې عب ــمېر ی ــو ش ی

ــاملول؛  ــځو ش ــو او ښ ــځو د ګروپون ــې د ښ ــو ک ــي پړاوون پرمختیاي

)۲( د هغــو ښــځو پــه ګــډون چــې د دولــت او طالبانــو تــر کنــرول 

النــدې ســیمو کــې ژونــد کــوي د عامــو خلکــو رسه سالمشــورې کول؛ 

)۳( د جنــډر اړونــد هغــو مــواردو شــاملول چــې د ښــځو د ګروپونــو 

ــځینه  ــخیصوي؛ )۴( د ښ ــاوې تش ــړې اړتی ــو ځانګ ــځو او نجون او ښ

ــي  ــه د داخ ــه امل ــړې ل ــازمانونو، جګ ــې د س ــدين ټولن ــو، م ګروپون

ــو، او  بېځایــه شــویو خلکــو، ځوانانــو د ګروپونــو، جګــړو د قربانیان

ــۍ د  ــې او بررس ــر ډول څارن ــو رسه د ه ــو مېرمن ــت لرونک معلولی

پروســې پــه موخــه هراړخیــزې سالمشــورې کــول، پــه ځانګــړي ډول 

پــه لومړنیــو مراحلــو کــې د اوربنــد څخــه د رسغړونــو پــه صــورت 

ــه  ــې ل ــول چ ــالوه ک ــواردو ورع ــو م ــې د هغ ــټ ک ــه لېس ــې او پ ک

ــږي.  ــل کی ــه بل اوربنــده رسغړون

ــه  ــه هکل ــو16  پ ــډر او بــري مرســتو د فعالیتون څرنګــه چــې د جن

ــوې  ــه ش ــې واضح ــرڅ ک ــه ت ــې پ ــوې ګڼ ــړې ش ــاوي د ځانګ د پوه

وه، د بــري غرګــون پــه پــالن جوړونــه او رهــرۍ کــې د ښــځو د 

بشــپړ ګــډون بــاوري کــول او هغــه غرګــون تــه پــه شــکل ورکولــو 

ــې  ــه مخ ــې ل ــږي چ ــل کی ــول الزم ګڼ ــدې ک ــو وړان ــې د خدمتون ک

یــې د دواړو ښــځو او نارینــاوو بــري اړتیــاوې رفــع کیــږي. د وبــا 

ــه او غرګــون کــې د ښــځو الزم اســتازیتوب او  ــالن جوړون ــد پ اړون

ــر  ــاوې ت ــړې اړتی ــځو ځانګ ــه د ښ ــه ب ــورې پرت ــه مش ــځو رسه ل ښ

ــه د الرسيس د بحــث  ــري مرســتو ت ــې يش. دا ب ــره نیمګــړې پات ډې

شــویو ترتیباتــو اړونــد د ســولې پروســې پــه برخــه کــې صــدق کــوي، 

ــدې  ــول او وړان ــتل، پیل ــي پرانیس ــو بیاځ ــايس خدمتون ــو د اس ترڅ

ــړۍ  ــه او د لوم ــه توګ ــخاصو پ ــرادي اش ــړي. د انف ــک ک ــول چټ ک

ــه الرې  ــازمانونو ل ــه س ــو مربوط ــدې کوونک ــو وړان ــې خدمتون کرښ

د ځانګــړي شــوي تخصــي مهــارت او ښــځو رسه د سالمشــورې 

پرتــه بــه نومــوړي تدابیــر ښــځو او نجونــو تــه هېــڅ ډول ګټــه ونــه 

رســوي. 

14The current negotiating team is comprised of four women. 
15At the time of writing, both the Taliban and the Government had announced unilateral ceasefires for three days over Eid celebrations in May 2020.  
16Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020).
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پــه مســتقیمو او مشــوريت پروســو کــې د ښــځو د ګټــور او آغېزمــن 

ګــډون پــه موخــه د موجــودو خنډونــو حــل

د کووېډ – ۱۹وبا پرمهال ائتالف جوړول

یــادې ننګوونــې تــر هغــو اســايس تخنیکــي، عملیــايت او مايل ســتونزو 

ــدې  ــرڅ کــې وړان ــه ت ــږي چــې د دغــې مــودې پ ــورې هــم پراخی پ

ــې د ښــځو،  ــه ک ــره ګڼ ــه تې ــد پوهــاوي پ ــډر اړون شــوې وي. د جن

ســولې او امنیــت پــه اړه یادونــه شــوې چــې د ســولې پــه پروســو 

کــې د ښــځو د پــراخ او آغېزمــن ګــډون پــه موخــه بنســټیزې برخــې 

ال هــم پــه خپــل حــال پاتــې دي چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال دا کار 

نــور ســتونزمن شــوی دی. پــه ځانګــړي ډول د قانــون پــر وړانــدې 

برابــري، پــراخ حضــور، امنیــت او د تاوتریخــوايل څخــه د خوندیتوب، 

ــو  ــه د هغ ــی د ژوندان ــه الرسس ــو ت ــزو خدمتون ــا وړ ټولنی او د اړتی

مشــخصاتو څخــه ګڼــل کیــږي چــې د ښــځو د ګټــور او پــراخ ګــډو 

د بــاوري کولــو لپــاره ورتــه اړتیــا لیــدل کیــږي، خــو د اوس لپــاره پــه 

بشــپړه توګــه تــر فشــار النــدې دي. 

پــه عمومــي ډول د ښــځو اړونــد مــدين ټولنــې ســازمانونه، د بــري 

ــه  ــه پ ــکان ب ــور رشی ــې او ن ــو اتحادی ــن، د قربانیان ــو مدافعی حقون

اســتثنايي ډول مالتــړ تــه اړتیــا لــري، ترڅــو لــه ډېرېدونکــي انفــرادي 

اقتصــادي، ټولنیــزو او نــورو فشــارونو پــه ګــډون پــه افغانســتان کــې 

ــو څخــه  ــو ننګوون ــدې د پرت ــر وړان ــو پ ــو پروګرامون ــي کیدونک د پ

ــرۍ  ــدو او ره ــو دن ــې د پخوانی ــه دې چ ــه ل ــي. پرت ــايل راووځ بری

ــې  ــول يش پــه افغانســتان ک ــې ونی ــام رول پــه پــام ک د لــوړ مق

ــه  ــه توګ ــو پ ــو کارونو/کارکوونک ــت او کورني ــځې د مراقب ــرې ښ ډې

زیاتېدونکــی فشــار تجربــه کــوي. نومــوړي واقعیــت تــه پــه پــام رسه 

ــه  ــه پ ــه کچ ــرۍ پ ــځې آن د ره ــرې ښ ــه چې ــا ده ک ــه دې مان دا پ

لــوړو مقامونــو کــې هــم وي یــا هغــه ښــځې چــې د مــدين ټولنــې 

ســازمانونه او نــورو نهادونــو چــارې پــر مــخ بیايــي د خپــل عــادي 

او مســلکي ژونــد لپــاره ډېــر کــم وخــت پــه واک لــري. لــه همــدې 

املــه مهمــه ده چــې رشیــکان د خرواتــرو د پیلولــو څرنګوالــۍ پــه 

پــام کــې ونیــي او بــاوري کــړي چــې د دغــو ســختو ننګوونــو حــل 

الر به د ښــځو رسه د دوی د مشــارکت د کار او د ســولې په پروســه 

کــې د ښــځو رســمي او غېــرې رســمي ګــډون یــوه برخــه وي.  

د امــکان تــر بریــده، د ښــځو د ســولې او بــري مرســتو د وجهــي 

ــون  ــړين غرګ ــدې د بې ــر وړان ــا پ ــډ-۱۹ وب ــر د کوې ــه څې ــدوق پ صن

مســوولیت )وېنــډو( نوښــتونو تــه چــې افغانســتان یــې یــو لــه پــه 

رشایطــو برابــرو هېوادونــو څخــه دی بایــد د ســوله غوښــتونکو ښــځو 

رسه د اړتیــا وړ ال ډېــر مالتــړ پــه منظــور پــراخ او محــي بڼــه ورکــړل 

يش. رسبېــره پــر دې، د ســولې د پروســې اړونــد مشــوريت پروســو کــې 

د ګــډون پــه موخــه د ښــځو د مــدين ټولنــې ســازمانونو د مــايل مالتــړ 

ــم  ــول مه ــه ک ــځ ت ــه منظــور روښــانه او واضحــو الرو چــارو رامن پ

ګڼــل کیــږي. پــه تېــرو وختونــو کــې د دغــو تدابیــرو همغږيتــوب تــه 

پــه پــام رسه د دې احتــال شــته چــې دغــې ننګوونــې تــه د همغږۍ 

ــل الر  ــو رسه ح ــه موندل ــو پ ــو او الرسيس وړ مېکانېزمون ــه زیاتول پ

ومونــدل يش، ترڅــو د فرصــت د رامنــځ تــه کېــدو پــه صــورت کــې 

ــازمانونو او  ــدو س ــځو اړون ــوه د ښ ــايل پل ــه د م ــه موخ ــډون پ د ګ

اشــخاصو څخــه مالتــړ وکــړي. 

ــږدې  ــه ن ــه هکل ــت پ ــولې او امنی ــې د ښــځو، س ــتان ک ــه افغانس پ

د ټولــو کاري رشیکانــو ترمنــځ اوســمهال یــوه پوښــتنه کیــږي چــې 

ــو  څنګــه کــوالی يش د ښــځو د مــدين ټولنــې د ســازمانونو او حقون

مدافعینــو څخــه د اړتیــا لــه مخــې پــه دې منظــور مــايل مالتــړ وکړي 

ــه  ــځ ت ــتونو رامن ــو او خوځښ ــه د ایتالفون ــه موخ ــولې پ ــې د س چ

کولــو اړونــد خپلــو لومړیتوبونــو تــه دوام ورکــړي؟ د افغانســتان پــه 

څېــر هېــواد کــې د دغــې پوښــتنې لپــاره واضــح ځــواب نشــته ځکــه 

ــه آنالیــن بڼــه  ــر مــټ پ چــې یــوازې ۱۴٪ وګــړي یــې د انټرنېــټ پ

ــوب  ــۍ او منځګړت ــري. د دیپلوماس ــی ل ــه الرسس ــتو ت ــوريت ناس مش

پــه دې ډیالــوګ او پروســو کــې شــخصاً حضــور تــر ټولــو غــوره الر 

ګڼــل کیــږي. د ســولې پــه خرواتــرو کــې د بحــث شــویو حساســو 

ــډون  ــه ګ ــا پ ــه د اړتی ــه موخ ــرت پ ــه او بصی ــو د خوندیتاب مالومات

ــږي. د دې رسه  ــل کی ــه الزم ګڼ ــه امل ــو ل ــورو دالیل ــمېر ن ــو ش د ی

هم مهالــه پــه افغانســتان کــې انالیــن ارتباطــات نــه یــوازې د 

امنیتــي ملحوظاتــو لــه پلــوه ننګوونکــي دي، بلکــې انټرنېــټ تــه د 

محــدود شــمېر خلکــو د الرسيس پــه صــورت کــې د یــوې هراړخیــزې 

پروســې لپــاره د آســانتیا پــه برابرولــو کــې یــې رول تــر ډېــره بریــده 

محــدود وي. 

د ښــځو، ســولې او امنیــت پــه برخــه کــې د جنــډر اړونــد پوهــاوي 

پــه تېــره ګڼــه17  کــې ټینــګار پــه دې ؤ چــې د ښــځو پــر تــګ راتــګ 

او اغېزمنــو عمومــي روغتیايــي خدمتونــو د ترالســه کولــو پــه موخــه 

پــر راټولېــدو د ال ډېــرو محدودیتونــو وضــع کــول پــه دې مانــه دي 

چــې د ښــځو اړونــده هغــه ســازمانونه چــې مخکــې یــې د ښــځو د 

ایتالفونــو 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 کیــږي، اوســمهال پــه ډېــرو 

ځایونــو کــې د بدلېدونکــو او متفاوتــو رشایطــو رسه د مطابقــت پــه 

موخــه د احتــايل هڅــو پــه درلــودو رسه ال هــم پــه ټپــه والړ دي. 

بایــد وویــل يش چــې د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو د دفر 

هغــه رشیــکان چــې پــه وســلوالیو او والیتونــو کــې فعالیــت کــوي 

17Gender Alert on COVID19-, Afghanistan: Issue III: The Impact of COVID19- on the Implementation of the Women, Peace and Security Agenda (7 May 2020).
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اوســمهال یــې د ســولې راوســتلو هڅــې او هغــه پروګرامونــه درويل 

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

ــه محــي  ــو رسه پ ــاوړي کول ــو ښــځو د رول پی ــږ ســواد لرونکی ــا ل ی

کچــه مرســته کولــه او هــم یــې پــه مــي کچــه د ســولې پــه هکلــه د 

دوی د مهارتونــو لوړولــو او لیدلوریــو پروګرامونــه ځنــډويل دي. پــه 

همــدې وخــت کــې د ښــځو اړونــد یــو شــمېر هغــه ســازمانونه چــې 

ــو  ــړې شــوې دي او د همغ ــاره ځانګ ــو لپ ــه مخــې د ټولن ــا ل د اړتی

ــه رس  ــه الس پ ــه فعالیت ــي، ل ــه ځــواب واي ــاوو ت ــو اړتی ــو بېړنی ټولن

ــو ســازمانونو  ــاد واقعیتونــه د ښــځو اړونــد هغــو فعال شــوې دي. ی

ــو  ــدې د خطرون ــر وړان ــوب پ ــو او خوندیت ــايل رسچین ــت، م د فعالی

ســبب کیــږي چــې ددغــو ننګوونــو د حــل پــه منظــور ثابــت مالتــړ 

ــځ  ــناریو د رامن ــوې س ــې ی ــا د داس ــډ-۱۹ وب ــري. د کوی ــا ل ــه اړتی ت

تــه کېــدو باعــث کیــږي چــې لــه مخــې یــې فزیکــي واټــن او عامــه 

روغتیايــي تدابیــر حتــاً د افغــان ســولې د پروســې د پرمختــګ پــه 

درشــل کــې د عمومــي تنظیــم پــه دغــه حســاس پــړاو کــې د ســازمان 

دغــه خوځښــت د خنــډ او ځنــډ رسه مخامــخ کــوي.

پــه عمومــي ډول رشیــکان بایــد پــه افغانســتان کــې انټرنېــټ تــه د 

الرسيس محدودیــت او بــې کیفیتــه انټرنېــټ او آن انټرنیــټ تــه پــه 

ــه د خرواتــرو  ــام رسه آنالیــن بڼــې ت ــه پ ــه پ الرسيس کــې تتاقــض ت

ــاط رسه  ــر احتی ــه ډې ــې پ ــه ک ــه برخ ــږد پ ــي لې ــډو د عموم او غون

ــده د  ــر بری ــکان ت ــد د ام ــې بای ــړي. دا ډول هڅ ــه ک ــه پورت ګامون

ــه  ــو پ ــه منظــور د غرګونون ــو پ ــاوري کول ــي اشــراک د ب ــراخ ول پ

ــې ســازمانونه او ښــځې  ــب کــې د ښــځو مــدين ټولن طرحــه او ترتی

او نجونــې د رشیکانــو پــه توګــه د پــراخ تخنیکــي، مــايل او عملیــايت 

ــړ څخــه برخمــن وي.  مالت

سپارښتنې:

النــدې لومړنــۍ سپارښــتنې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو لپــاره 

عمومــي اړتیــا منعکــس کــوي، ترڅــو پــه بین االفغــاين ډیالــوګ کــې 

د ښــځو د ګټــور او پــراخ ګــډون پــه منظــور همغــږي، همــکاري او 

ژمنــه بــاوري کــړي. پــه دې کــې د مرکچــي ټیــم د غړیــو پــه توګــه د 

ښــځو مســتقیم ګــډون چــې د هغــو تشــکیالتو لــه مخــې یــې مالتــړ 

کیــږي چــې پــه مربوطــه مرکچــي ټیــم پــه چــوکاټ کــې پــه پرېکــړو 

ــه د  ــوي او همدارنګ ــازه ورک ــه اج ــزې ت ــوذ او اغې ــې د دوی نف ک

ــړي  ــه ځانګ ــرو، پ ــد تدابی ــورې اړون ــزې سالمش ــزې او ټولنی هراړخی

ډول د ښــځو د مــدين ټولنــې د ســازمانونو رسه د سالمشــورو څخــه 

ــه د  ــې ب ــرڅ ک ــه ت ــو پ ــډو مالومات ــي لن ــاملیږي. د تعقیب ــړ ش مالت

ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر د ښــځو عمــده مــدين 

ټولنــې د ســازمانونو رسه خپــل کار تــه د دوام ترڅنــګ پــه والیتــي 

ــان  ــړي، ترڅــو افغ ــې هڅــې پراخــې ک ــه کچــه خپل او ولســوالۍ پ

ــه  ــه پروس ــولې پ ــازمانونه د س ــې س ــدين ټولن ــځو م ــځې او د ښ ښ

کــې شــامل کــړي. رسبېــره پــر دې، د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو 

ملتونــو دفــر بــه د مــي او نړیوالــو رشیکانــو مالتــړ تــه د دې لپــاره 

ــاوري کــړي چــې د ښــځو، ســولې او امنیــت  دوام ورکــړي، ترڅــو ب

پــه ارتبــاط هڅــې همغــږې، هراړخیــزې او جنــډر اړونــد مســایلو تــه 

ځــواب ویوونکــې دي.

ميل او نړیوال لوبغاړي/فعالین

ــه  ــو پ ــو غرګونون ــې د هغ ــوالی يش چ ــن ک ــوال فعالی ــي او نړی م

ــو  ــویو اقدامات ــر ش ــدې ذک ــې د الن ــړي چ ــته وک ــې مرس ــه ک برخ

ــوله ییزو  ــرو او س ــولې د خروات ــې د س ــتان ک ــه افغانس ــه الرې پ ل

ــپړوي:   ــونه بش ــايل روش ــد انتق ــو اړون تړونون

ــراخ . 1 ــور او پ ــځو ګټ ــې د ښ ــرو ک ــه خروات ــولې پ ــان س د افغ

ګــډون: پــه بین االفغــاين ډیالــوګ کــې د ښــځو د ګټــور ګــډون 

ــو د  ــړي، ترڅ ــار ک ــه عی ــراتیژیو رسه ځانون ــنیو س ــد اوس اړون

مشــوريت اشــراک یــا ایتــالف جوړونــې، ټېکنالوژيکــو نوښــتونو 

او مســتقیمو نویــو ســراتیژیو پــه مــټ د ښــځو بــري حقونــو 

ــړي.  ــاوري ک ــګ ب ــوب او پرمخت خوندیت

د جنــډر او بــري حقونــو تخصــي مهــارت: د افغانســتان . 2

ــې د ښــځو  ــه واک ک ــم پ ــت د مرکچــي ټی د اســالمي جمهوری

بــري حقونــو پــه ګــډون د جنــډر لپــاره ځانګــړی شــوی 

تخصــي مهــارت بــاوري کــړي. پــه دې کــې بایــد همدارنګــه 

ــه ګــډون  ــو پ ــز ګــډون د موضوعات د دغــو مــواردو او هراړخی

ــړ  ــت، مالت ــو، منښ ــاد جوړول ــځ د اعت ــو ترمن ــي غړی د مرکچ

مېکانیزمونــه شــامل وي. 

د جنــډر پــه حساســیت پــورې اړونــد اروبنــد پــه هکلــه خــرې . 3

ــدې ســیمو کــې د  ــرول الن ــر کن ــو ت ــت او طالبان ــرې: د دول ات

اوســېدنکیو ښــځو پــه ګــډون د عامــو خلکــو رسه د سالمشــورې 

ــي ســکټور  ــرو کــې د امنیت ــد خــرو ات ــد اړون ترڅنــګ د اوربن

پــه ټولــو پرمختیايــي پړاوونــو کــې د ښــځو د ګروپونــو او ښــځو 

ــواردو  ــو م ــد هغ ــډر اړون ــول؛ د جن ــړ ک ــه مالت ــور څخ د حض

شــاملول چــې د ښــځو د ګروپونــو او ښــځو او نجونــو ځانګــړې 

ــې د  ــدين ټولن ــو، م ــځینه ګروپون ــخیصوي؛ او د ښ ــاوې تش اړتی

ســازمانونو، جګــړې لــه املــه د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو، 

ځوانانــو د ګروپونــو، جګــړو د قربانیانــو، او معلولیــت لرونکــو 

مېرمنــو رسه د هــر ډول څارنــې او بررســۍ د پروســې پــه 

ــه  ــړي ډول پ ــه ځانګ ــول، پ ــورې ک ــزې سالمش ــه هراړخی موخ

لومړنیــو مراحلــو کــې د اوربنــد څخــه د رسغړونــو پــه صــورت 

کــې او پــه لېســټ کــې د هغــو مــواردو ورعــالوه کــول چــې لــه 

اوربنــده رسغړونــه بلــل کیــږي. 
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مدافعینــو . 4 د  حقونــو  د  ښــځو  او  ټولنــې  مــدين  د  ښــځو 

خوندیتــوب: د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه رشایطــو کــې ښــځو د بــري 

ــو  ــوب مېکانېزمون ــه د خوندیت ــه موخ ــو پ ــو د مدافعین حقون

اړونــد فرصتونــو پــه پــام کــې نیــول او دوی د خوندیتــوب رسه 

ــول.  ــو ثبت ــه مالحظات ــو مربوط تړلی

د ښــځو، ســولې او امنیــت پــه اړه مــي کاري پــالن: د کوېــډ-. 5

۱۹ وبــا د ناوریــن پرمهــال پــر پروګرامونــو د محدودیتونــو پــه 

ګــډون د ملګــرو ملتونــو د امنیــت شــورا د ۱۳۲۵ ګڼــه پرېکــړه 

لیــک )۲۰۱۹-۲۰۲۱( رسه ســم د افغانســتان د مــي کاري پــالن 

د دوام څخــه مالتــړ کــول. 

د ښــځو پــه مــرۍ ســازمانونو اوږدمهالــه مالتــړ: ټېکنالوژیکــي . 6

ــو  ــد کمپاینون ــړ اړون ــه د مالت ــن بڼ ــه آنالی ــا پ ــي ی او انټرنیټ

ــتازیتوب  ــورې د اس ــه پ ــه پروس ــولې پ ــه الرې د س ــو ل د هڅ

ــډون  ــځو ګ ــې د ښ ــوله ک ــه س ــه او پ ــي فعالیتون ــو امنتی تړلی

بــاوري کــړي چــې د ښــځو د مــدين ټولنــې د ســازمانونو رسه د 

اوږدمهالــه اشــراک او پــراخ تخنیکــي، مــايل او عملیــايت مالتــړ 

ــږي.  ــه برخــه کــې همــکاري او مرســته تــررسه کی پ

د ښــځو مــدين ټولنــې د ســازمانونو او ســوله غوښــتونکو لپــاره . 7

ــه مــوده  ــارزې پ ــد د مب ــه: د ټولبن د متویــل چټــک مېکانیزمون

ــايف  ــه د اض ــه موخ ــړ پ ــو د مالت ــو رشیکان ــي کوونکی ــې د پ ک

مالتــړ د تأمیــن او پــروژو د تطبیــق د نــورو تدابیــرو پــه 

ــو  ــاره د چټک ــازمانونو لپ ــې د س ــدين ټولن ــځو د م ــډون د ښ ګ

ــرول.  ــو براب ــو د امکانات ــي فرصتون ــو متوی ــاف منونکی او انعط

ــتو د  ــري مرس ــولې او ب ــځو د س ــده، د ښ ــر بری ــکان ت د ام

وجهــي صنــدوق پــه څېــر د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د بېــړين 

غرګــون مســوولیت )وېنــډو( نوښــتونو تــه چــې افغانســتان یې 

یــو لــه پــه رشایطــو برابــرو هېوادونــو څخــه دی بایــد د ســوله 

ــور  ــه منظ ــړ پ ــر مالت ــا وړ ال ډې ــځو رسه د اړتی ــتونکو ښ غوښ

ــه ورکــړل يش.  ــراخ او محــي بڼ پ

د خدمتونــو وړانــدې کــول: لــه دې وړانــدې د پوهــاوي اړونــد . 	

ــو  ــم د هغ ــتنو رسه س ــو د سپارښ ــویو ګڼ ــرو ش ــو خپ مخکینی

ــړو  ــې د جګ ــو دوام چ ــدې کول ــو وړان ــاره د خدمتون ــځو لپ ښ

ــه  ــه شــوې وي، پ ــه بېځای ــه کــور د نن ــې او پ ــه آغېزمن ــه امل ل

ــې  ــاره چ ــځو لپ ــیمو د ښ ــو س ــرو پرت ــو ل ــړي ډول د هغ ځانګ

ــتونزمن دی. ــه س ــی ورت الرسس

ــډر د . 9 ــړ، جن ــه د مالت ــډون څخ ــراخ ګ ــځو د پ ــږي: د ښ همغ

برابــرۍ او ښــځو د بــري حقونــو څخــه د پیــروي او همدارنګه 

بین االفغــاين  د  پــه منظــور  تحلیــل  او  د مهــارت  د جنــډر 

ــو  ــډون د هغ ــه ګ ــو پ ــوب د هڅ ــور د ګړندیت ــه ل ــرو پ خروات

ــه  ــې ښ ــږۍ ک ــه همغ ــځ پ ــازمانونو ترمن ــو س ــي او نړیوال م

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

ــوي. ــې کار ک ــه برخــه ک ــت پ ســولې او امنی


