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په رسوې ګانو کې د 

ښځو د خوندي ګډون د 

تضمین الرښود

د افغانستان په 

برشدوستانه کړنو کې 

د جنسیت کاري ډله

»GiHA WG«

مهم ټکي:پیلیزه:

پــه افغانســتان کــې اوســنی ناڅرګنــد ســیايس وضعیــت او نښــتې 

ــې او  ــیتې ناخوال ــې جنس ــري. محدودوونک ــزې ل ــیتي اغې ــکاره جنس ښ

اغېزمنوونکــې کړنــې د زیاتېــدو پــه حــال کــې دي. ښــځې او نجونــې لــه 

مخکــې څخــه ډېــرې لــه هــر څــه د بــې برخــې کولــو او لــه پرمختــګ 

څخــه د شــاته پاتــې کېــدو پــه حــال کــې دي. لــه ښــځو رسه د ســا او 

مشــوره کولــو د بهیــر دوام او د هغــوی غــږ اورېــدل لــه لــوړ ارزښــت 

څخــه برخمــن دي. د هغــوی د غــږ ماتــړ بایــد ويش او پــه برشدوســتانه 

ارزونــو او پرېکــړو کــې بایــد ګــډون ورکــړل يش. اوســنیو رشایطــو تــه پــه 

ــو  ــو او لومړیتوبون ــاوو، خطرون ــو د ځانګــړو اړتی ــو د ښــځو او نجون کت

ارزونــه او پــه دوام داره توګــه د هــر والیــت لپــاره د ځانګــړو جنســیتي 

تحلیلونــو تــررسه کــول ډېــر مهــم دي. د دغــه ټکــي یــادول هــم مهــم 

دي چــې ښــځې او نجونــې پــه افغانســتان کــې پــه پرلــه پســې ډول تــر 

څــار او نظــارت النــدې قــرار لــري او ټولنــه هغــوی د پولیســو پــه څېــر 

تــر څارنــې النــدې لــري. تــر ټولــو مهــم او لومړنــی ټکــی دا دی چــې د 

رسوې ســراتېژي بایــد ددې تضمیــن وکــړي چــې هغــو ښــځو او نجونــو 

ــان نــه  ــه هغــوی رسه ســا مشــوره تــررسه کېــږي، هېــڅ زی ــه چــې ل ت

رســېږي.  

درک، فهــم او ژمنــې: درک او فهــم: ښــځې او نجونــې د زیامننېدونکــو 
قربانیانــو، منفعلــو مالومــايت رسچینــو  او یــا د مرســتو ترالســه کوونکــو 

ــاوي او د  ــه درن ــځو رسه پ ــه ښ ــئ. ل ــه نیس ــې م ــام ک ــه پ ــه پ ــه توګ پ

ــواب  ــو ځ ــو او لومړنی ــم نیوونک ــو، تصمی ــون د عوامل ــو، د بدل رهربان

ــي  ــه رواين او روغتیای ــوازې ل ــه ی ــد وکــړئ. دا ن ــه توګــه چلن ویونکــو پ

اړخــه د پېژندنــې او هڅونــې لــه مهمــو بڼــو څخــه ده، بلکــې ښــځې او 

نجونــې هــم هڅــوي، څــو پــه رسوې ګانــو کــې ګــډون وکــړي او خپلــې 

ــو تــه وهڅــوي.  همځولــې د دغــه کار کول

ژمنــې: توضیحــات ورکــړئ چــې څنګــه د ښــځو او نجونــو د وضعیــت 

د ښــه وايل پــه ګــډون، د ځــواب ویلــو او ماتــړ پــه پروګرامونــو کــې لــه 

ــه مــه  ــږي. ددې ژمن ــه اخیســتل کې ــو څخــه ګټ ــو او رسوې ګان مالومات

ــون  ــه بدل ــت ت ــو وضعی ــځو او نجون ــه د ښ ــه رسوې ب ــې دغ ــوئ چ ک

ــه  ــو ل ــئ، څ ــې ونیس ــام ک ــه پ ــه پ ــت طریق ــو د مدیری ــړي. د مت ورک

ــړی.  ــوی وک ــدو څخــه مخنی ــي کې ــدو او ناهی خواشــیني کې
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خوندیتــوب تــه لومړیتــوب ورکــول: د ارزونــې پــه ټولــو مرحلــو کــې 
ــړئ.  ــر وک ــه فک ــه هکل ــوب پ ــځو د خوندیت ــو ښ ــه کېدونک ــل د مرک ت

ــو  ــا د خلک ــې او ی ــدين ټولن ــزې م ــیمه ای ــه س ــکارۍ: ل ــډون او هم ګ

ــړاو  ــه ښــځو رسه ت ــې شــئ، چــې ل ــه اړیکــه ک ــو رسه پ ــو ټولن ــه هغ ل

ــه الرسســی  ــوی ت ــدي ډول هغ ــه خون ــو پ ــړئ څ ــکاري وک ــري او هم ل

ــې او  ــانو اړیک ــو کس ــوره کېدونک ــتونکو او مش ــه اخیس ــئ. د ګټ وموم

شــهرت پــه پــام کــې ونیســئ. لــه تعــارض رسه حساســیت یــا غربګــون 

ښــودل: د تعــارض پــر وړانــدې حســاس اوســئ – هېڅــوک بــې طرفــه 

نــه دي. پــر پوهــه والړ رضایــت: تــل د ښــځو د پوهــاوي پربنســټ والړ 

ــګار وکــړئ چــې د هېچــا ګــډون  رضایــت څخــه ډاډ ترالســه کــړئ. ټین

ــه او  ــه داوطلبان ــه بشــپړه توګ ــډون پ ــه ګ ــه دی او دغ ــاري ن هــم اجب

ــه د هغــوی د  ــه دی. ســاتنه: پــه رسوې کــې ګــډون کوونکــو ت محرمان

اظهاراتــو لــه محــرم وايل څخــه ډاډ، د مالوماتــو حفاظــت او ســاتنه، د 

شــاهد او افشــا کوونکــي ســاتنه او لــه ګــډون کوونکــو څخــه د ســاتنې 

لپــاره د اړینــو کړنــو تــررسه کــول. د اجــازې ترالســه کــول: مهمــه ده څــو 

لــه اوســنیو والیتــي چارواکــو، د ټولنــې لــه مرشانو/غــړو او د کورنــۍ لــه 

غــړو څخــه لــه خوندیتــوب او الرسيس څخــه د ډاډ لپــاره اجــازه واخلــئ.

افشــا کــول: کــه چېــرې افشــا کېدنــه رامنځتــه شــوه، ځــواب ویونکــي 
اوســئ او اړونــدې رسچینــې تــه یــې پــه اړه ووایاســت. ځــواب ویــل: 

شــخص تــه ډاډ او ارامتیــا ورکــړئ. ډېــره پلټنــه مــه کــوئ. هغــوی تــه 

غــوږ ونیســئ. بــاور وکــړئ او قضــاوت مــه کــوئ. ځینــې جملــې لکــه: 

ــه ده«، »تاســو د ډاډ او امنیــت  ــاه ن ــاور کــوم«، »ســتا ګن ــا ب ــر ت »زه پ

لرلــو الیــق یاســت«، »تاســو یــوازې نــه یاســت« هغــوی تــه ووایاســت. 

ارجــاع: د ارجــاع کولــو لــه سېســتم څخــه پــه ګټــې اخیســتو د هغــوی د 

موضــوع د ارجــاع لپــاره د هغــوی رضایــت ترالســه کــړئ. 

طریقــه پېژندنــه: د مرکــې کولــو طریقــه: د مرکــې کولــو لپــاره د تــر 
ټولــو غــوره طریقــې د انتخابولــو پــر مهــال، خوندیتــوب او مصونیــت ته 

لــه لومړیتــوب ورکولــو څخــه ډاډ ترالســه کــول، لــه ځانګــړي ارزښــت 

څخــه برخمــن دي. د دغــې موضــوع پــه هکلــه بایــد ګام پــه ګام 

تصمیــم ونیــول يش. کــوالی شــو چــې د رسوې لپــاره مرکــې پــه شــخيص 

ــړو. داســې  ــررسه ک ــوه ارام ځــای، لکــه ښــځينه فضــا کــې ت ــه ی ډول پ

ــږدې وي،  ــه ن ــه کايف توګ ــه پ ــور ت ــخص ک ــي ش ــه کېدونک ــې د مرک چ

څــو د تــګ راتــګ محدودیــت او امنیتــي خطرونــه پــه پــام کــې ونیــول 

ــل  ــه ب ــاره د الرسيس وړ وي. ل ــځو لپ ــو ښ ــد د ټول ــا بای ــه فض يش. دغ

لــوري، مرکــې کېــدای يش د مبایــل لــه الرې هــم تــررسه يش )پــه عامــه 

ــه ګټــې اخیســتو  ــه یــوې کــود اېښــودل شــوې کرښــې څخــه پ توګــه ل

ــاره چــې د ښــځو د اواز  ــرام(. ددې لپ ــا تلګــرام پروګ لکــه د ســېګنال ی

اورېــدل کېــدو لــه خطــر څخــه مــو مخنیــوی کــړی وي، کــوالی شــئ لــه 

لنــډو هو/نــه پوښــتنو کار واخلــئ. مرکــې همــدا راز کــوالی يش د یــوه 

خونــدي ســایټ )لکــه د ســېګنال بېړنــی مســنجر( لــه الرې تــررسه يش. 

لــه هــر ډول طریقــې څخــه د ګټــې اخیســتو پــه تــړاو د پرېکــړې کولــو 

ــام کــې  ــه پ ــوب اصــي موخــه وي. وروســته پ ــد خوندیت ــال بای ــر مه پ

ونیســئ چــې څــه ډول کــوالی شــئ مرکــه کېدونکــو تــه الرسســی پیــدا 

ــو  ــرادي بحــث )FGD(: د ی ــدې انف ــر وړان ــې پ ــزې ډل ــړی. د متمرک ک

کســیزو مرکــو تــر منــځ د تصمیــم نیولــو پــر مهــال پــه یــاد ولــرئ چــې 

ښــځې یــوه ځانګــړې ټولنیــزه ډلــه ده او پــه یــوه متمرکــزه ډلــه کــې د 

یــوې بلــې ډلــې پــه توګــه لــه هغــوی رسه چلنــد کــول ښــايي پــه دې 

مانــا وي چــې هغــوی د اطاعاتــو افشــا کولــو تــه لېوالتیــا نــه لــري، چــې 

کېــدای يش پــه ټولنــه کــې د هغــوی خوندیتــوب د ځــان سانســور کولــو 

او د هغــوی د همځولــو د ټولنیــز نظــارت لــه الرې لــه خطــر رسه مــخ 

يش. د مرکــه کېدونکــو انتخــاب: ډاډه شــئ چــې انتخــاب شــوې مېرمــن 

ــه  ــه تاســو رسه مرک ــه اســتازیتوب ل ــې اســتازې ده او د ښــځو پ د ټولن

کــوي. مرکــه کېدونکــي پــه بــې طرفــه ډول وټاکــئ. 

د پوښــتنلیک ترتیبــول: عمومــي پوښــتنې: پوښــتنې بایــد پــه کايف توګه 
ــتنو  ــر پوښ ــي پ ــواب ویونک ــې ځ ــه يش چ ــو ډاډ ترالس ــي وي، څ عموم

پوهېــږي او د ځــواب ورکولــو لپــاره ســتونزه نــه لــري. پــر ښــځو بانــدې 

مترکــز کــول: داســې پوښــتنې وکــړئ چــې محــور یــې د ښــځو د ژونــد 

د حاالتــو پــه ارزونــې متمرکــز وي. فــردي کچــه: د جنســیت د تحلیــل 

ــه د  ــې يش، ن ــه راټول ــردي کچ ــه ف ــد پ ــتنې بای ــد پوښ ــې اړون او تجزی

کورنــۍ پــه ســطحه. دغــه اطاعــات او مالومــات د هــرې ښــځې رول، 

ګــډون او هغــه څــه چــې د ژونــد د هوســاینې، ځواکمنتیــا، خوندیتــوب، 

ــه: د  ــړې برخ ــيي. ځانګ ــري، ښ ــا ل ــه اړتی ــاره ورت ــت لپ ــت او منزل امنی

رسوې پوښــتنې د ســیمې د دود او عنعناتــو پــر بنســټ تــررسه کــړئ او 

ــه ګټــې  ــه هغــې ژبــې څخــه ل ــو او ل ــه مطــرح کول د هغــو پوښــتنو ل

ــاروي او  ــیت راپ ــه حساس ــز اړخ ــه ټولنی ــې ل ــړئ، چ ــتو ډډه وک اخیس

ــا  ــدو او ی ــه کې ــر رامینځت ــه د خط ــځو ت ــو ښ ــه کېدونک ــايي مرک ــا ښ ی

هغــوی تــه د زیــان رســېدو المــل يش. لــه کلیشــه یــي پوښــتنو څخــه 

ډډه کــول: داســې پوښــتنې مــه کــوئ چــې ځینــې کلیشــه یــي ارزښــتونه 

تــر پوښــتنې النــدې راويل او یــا د قربــاين کېــدو احســاس پیــاوړی کــړي. 

د فرضیاتــو لــه بیانولــو او یــا د یــوه ټــاکي لــوري پــه اړه لــه بحــث او 

پوښــتنې څخــه ډډه وکــړئ. لــه حساســیت را پاروونکــو پوښــتنو څخــه 

ــال رسه د  ــر احت ــه ډې ــې پ ــتنې چ ــايت پوښ ــه احساس ــړئ: هغ ډډه وک

ــې او  ــوم ځورون ــوايل، ماش ــیت والړ تاوتریخ ــر جنس ــې، پ ــي رضب روح

یــا نــورو حساســو مســایلو المــل کېــږي، مــه مطــرح کــوئ. کــه چېــرې 

ــه  ــا رامنځت ــدو ی ــز د را پارې ــوه ج ــه ی ــتنه د پورت ــه پوښ ــو کوم ستاس

کېــدو المــل کېــږي، نــو تــر »افشــا کــول« عنــوان النــدې الرښــوونو تــه 

ــړئ  ــه ک ــه: ډاډ ترالس ــو پلټن ــوو اطالعات ــک ش ــړئ. د تفکی ــه وک مراجع

ــوالی يش د  ــې ک ــږي چ ــل کې ــو الم ــو اطاعات ــو د هغ ــتنې م ــې پوښ چ

ــر بنســټ تفکیــک او تشــخیص يش.  ســن، جنــس او معیوبیــت پ

د رسوې د مطالبــو لومړنــۍ ارزونــه: لــه ممکنــه ګواښــونو څخــه د 
مخنیــوي لپــاره پــه آزمایښــتی بڼــه د رسوې مطالــب یــو ځــل وڅېــړئ 

او وارزوئ. مخکــې لــه دې چــې پوښــتنلیک پــه پــراخ ډول خپــور کــړئ، 

هغــه اصــاح کــړئ. 
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د اطالعاتــو مدیریــت: د مرکــه کېدونکــو لــه ډاډ او خوندیتــوب څخــه 
د بــاوري کېــدو لپــاره بایــد ټــول اطاعــات ناپېژانــده او محــرم وســاتل 

يش. شــخيص اطاعــات بایــد هېڅکلــه راټــول نــي.

د مرکــه کوونکــي او مرکــه کېدونکــي انتخــاب: مرکــه کوونکــي: د 
مرکــه کوونکــو د ټاکلــو پــر مهــال، ډاډ ترالســه کــړئ چــې لــه ښــځو رسه 

بایــد یــوازې د ښــځو پــه وســیله مرکــه ويش. مرکــه کېدونکي: ډاډ ترالســه 

کــړئ چــې مرکــه کېدونکــي مــو مختلــف کســان دي. مرکــه کېدونکــي 

بایــد د جنســیت، عمــر، نــه ځواکمنتیــا، قومیــت او د تنــوع او زیامنننــې 

اړونــد نــورو مســایلو پــر بنســټ مختلــف کســان وي. دغــه چــاره بــه 

پــه راتلونکــي کــې د ارزونــې پــه وړانــدې کولــو رسه پراخوالــی ومومــي. 

ــه د حساســو  ــړې توګ ــه ځانګ ــال، پ ــر مه ــو پ ــو د ټاکل ــه کېدونک د مرک

ــو رسه  ــو ښــځو او نجون ــه همغ ــړئ ل ــه هڅــه وک ــه هکل ــو پ موضوعات

ــد برشدوســتانه بنســټونو رسه  ــو اړون ــه ټول ــا مرکــه مــه کــوئ. ل ــا بی بی

همغــږي وکــړئ او ناپېژانــده اطاعــات لــه هغــوی رسه رشیــک کــړئ. 

د مرکــه کوونکــي چمتــو کــول: د مرکــه کوونکــي ښــوونه او روزنــه: 
ډاډ ترالســه کــړئ چــې ټــول هغــه کســان چــې رسوې تــررسه کــوي، پــه 

النــدې برخــو کــې ښــوونه او روزنــه ترالســه کــړې ده: ســن او جنســیتی 

تنــوع، د افشــا کېدنــې پــه صــورت کــې د موضــوع د ارجــاع کولــو وړتیــا، 

حفاظــت )د جنیســت پــر بنســټ تاوتریخوالــی او لــه ماشــومانو څخــه  

ــیت،  ــارض رسه حساس ــه تع ــتې، ل ــۍ مرس ــې لومړن ــړ(، د ارواپوهن مات

جنســیتي برابــري، د ښــځو حقونــه او ګــڼ نــور اخاقــي اصــول. 

ټولشــمولیت: ډاډ ترالســه کــړئ چــې رسوې کوونکــي لــه تبعیــض څخــه 

د اجتنــاب کولــو لــه طریقــو څخــه خــرب دي. د محــدود تحــرک لرونکــو 

ــدوارو ښــځو او بــې  ــا امې ــوخ عمــر لرونکــو ی ــو ښــځو، پ ښــځو، معیوب

ــه د  ــوی ت ــړئ او هغ ــه ک ــه ډاډ ترالس ــاملولو څخ ــه ش ــځو ل ــواده ښ س

مرکــې د ځــای، وخــت او مرکــې د طریقــې پــه هکلــه ډاډ او مالومــات 

ورکــړئ. 


