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 د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي د موسسې په باره کښې
 

یسۍ په سطحه او ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره د ټولنې او پال میرمنود په افغانستان کښې یوه غیر انتفاعي اداره ده، چې  هد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسس
غلې نرګس نهان له لورې چې د  سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي  ۰۲۰۲شانوالي موسسه د د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوژمنتیا لري. 

 
کال په لمړیو کښې د دا

و په پرمختیاي  ي تر څکار کوي او ځوانانو د وړتیا د لوړولو لپاره  میرمنوموسسې عمومي مشره ده، تاسیس شوې ده.  د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسه د 
یاوې په ګوته کړای ړترو، سولې رامنځته کیدو او دموکراتیک بهیر کښې د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې د کارونو د سرته رسولو له الرې د هغوی اچا

ښې بې ثباتي یعنې په افغانستان کزو او ځوانان د هغوی پر وړاندې پرتو ستون میرمنې چېپردې سربیره غواړي  هشي. د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسس
 و مومي.باندې برالسي 

 
او ځوانانو لپاره داسې خط مشی جوړه کړې، تر څو السونه یو کړي، یوه شبکه تاسیس کړي، په خپلو منځو  میرمنود سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې د 

افغانستان په داسې یو دموکراتیک هیواد بدل کړي چې د تاو تریخوالي او تبعیض څخه پاک وي. د  کښې د باور او اعتماد فضا رامنځته او په ګډه کوښښ وکړي چې
یدل او د ښه ، د خدماتو وړاندې کشبکې چې د ټولنې له لورې مشري کیږي  ائ تالفسولې دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې د روڼتیا او حساب ورکولو د افغاني 

یتي شبکې په ټولنیزه وال میرمنو لري.  د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې دموقعیت ت، بامیان، ننګرهار، او کابل کښې حکومتولۍ پلوي کوي چې په هرا
بامیان، ه  هرات، پ اولپاره د اندیښنې وړ دي  میرمنوله لورې رهبري کیږي، هغه موضوعات په ګوته او پاملرنه ور ته کیږي چې په ټولنه کښې د  میرمنوسطحه د 

 ننګرهار، فاریاب، کندوز، کندهاراو کابل کښې قرار لري.
 

ورو سازمانونو د سازمانونو څخه یوه ده چې د مدني ټولنو د ن وپر دې سربیره، د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسه په کابل کښې یو د هغه ممتازو مدني ټولن
رالسه او د ، تر څو د بشري حقوقو د ساتنې ډاډ ته حکومتولۍ په برخه کښې د حکومت د پالیسۍ جوړونې بهیر څاري او ډلو سره یووالی رامنځته کوي، او سولې او ښ

د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې ټیم، د هیواد بیال بیلو برخو د سفر تر څنګ او د خلکو سره د هغوي په اندیښنو باندې مدني ټولنو ګډون باوري شي. 
پاره د یوشانوالي للو لپاره خبرې اترې کوي، په مراکزو کښې د پالیسۍ جوړونکو سره د خلکو د غږ پورته لپاره غونډې او بحثونه جوړوي. د سولې او دموکراسۍ د پوهید

  کوي.پلوي همیشني بوختیا د ګ ټورې او موسسې مشرتابه په نړیوالو کنفرانسونو کښې د ګډون او په افغانستان کښې د نړیوالې ټولنې 
 

 ستاینه او مننه
 

 د والیتي شبکې او نورو اړوند مراجعو قدردانۍ کوي، چا چې په ټول میرمنوتر هر څه لمړی او په لوړه کچه غواړي د وکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسه د سولې او دم
دا څیړنه شوني شوې نه وه.  د سولې او دموکراسۍ لپاره د  چې د هغوی د ګډون پرته بهاو د هغه چا  افغانستان کښې په دغو مشورتي غونډو کښې ونډه اخستې

جننګز، -ا پارتیزاو بهرني مرکه کونکي حن مالي مرسته او مالتړ برابر کړې دی ېلپاره ي  پروژې یوشانوالي موسسه همدارنګه د هالنډ د سفارت څخه  مننه  کوي چې ددې 
او نظریاتو د ورکولو له امله مننه کوي. د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسه غواړي چې د ماریز ایس ډاک تر پام ګرین او فریده میا د هغوی د ګران بها افکارو 

چې د دې څیړنې  تړ له املههبر څخه د دې راپور د لیکنې او ترتیب کولو او د دې څیړنې د طرحه کولو له امله مننه وکړي. د ماریتز او شمسیه نوري څخه د هغوی د مال
چې د دې پروژې خه څ ې د ټول ټیممنځته کیدو او معلوماتو په راټولو کښې مرسته کړې ستاینه کوي. په پای کښې د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسد را 
چارواکو څخه د دې  موسسې د والیتي خاصه توګه د ذبیح هللا زاهد او د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانواليپه او  ي،کو ځانګړې مننهکړی کښې ي  ې مالتړ جریان په 

   لو له امله مننه کوي.وسروې د سرته رس
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 لنډیزونه
 

ACTA   یووالی افغاني ورکولو بحسا او روڼتیا د 
AFN     ،سکه مروجه افغانۍ 

AGO    دفتر څارنوالۍ لوي  ې د 
AIBA    ټولنه وکیالنو خپلواکو د افغانستان د 

AIHRC  کمیسون خپلواک حقونو بشري  د افغانستان د 
AISA     مالتړاداره د څخه پانګوالۍ د افغانستان د 
ALP       پولیس محلي افغان 

AMDG   اهداف پرمختیاي  ي افغانستان د لپاره ې زریز  د 
AMICS   سروې ایزه ډله لرونکي شاخص څو لپاره افغانستان د 

ANA       پوځ ملي افغانستان د 
ANC       مراقبت وړاندې څخه زیږیدنې د 

 ANDS    سترتژی  پرمختیاي  ي ملي فغانستان د     
APRP      پروګرام ادغام بیا او سولې د افغانستان د 
ASPP      پروګرام مالتړ ټولینز د افغانستان د 

AWBF     ټولنه میرمنو سوداګرو  افغان د 
BC          المال متحد بودجې د 

BPHS  ټولګه خدماتو روغتیاي  ي عامه لمړني 
CDC  شورا  پرمختیاي  ي ټولنیزه 

CEDAW  ګۍ جرګه مخنیوي د تبعیض ډول هر د وړاندې میرمنوپر د 
CSO         اداره مرکزي  احصاي  ي د 

DoWA    ریاست چارو  د میرمنو د 
EPD        موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د  

EUPOL   ماموریت پولیسو د ټولنې اروپاي  ي د 
CEDAW  مخنیوی تاوتریخوالي د وړاندې پر میرمنو د 

 FRU      څانګه ویلو ځواب د ته ستونزو  کورنۍ 
GBV        اوترخوالیت والړ جنسیت پر 
GDP        تولید کورنی خالص نا 

GIRoA  جمهوریت اسالمي افغانستان د 
GIZ      مرستې تخنیکي نړیوالې المان د 
GPE         ګډون نړیوال لپاره روزنې او ښوونې د 
GRB         بودجه ویونکې ځواب ته ستونزو  میرمنو د 

HMIS     مدیریت سیستم معلوماتي روغتیا د 
HPC        شورا  عالي سولې د 

IARCSC کمیسون خپلواک خدماتو ملکي او اصالحاتو ادارې  د 
  ICT       تکنالوژي  مفاهموي او معلوماتي 

IEC          کمیسون خپلواک ټاکنو د افغانستان د 
IGDK  ریاست خپلواک چارو  د کوچیانو د       

JICA    اداره مرستو نړیوالو د جاپان د 
LOTFA  صندوق کولو رامنځته د قانون او نظم د پاره ستانافغان د 

M&E       ارزونه او څارنه 
MAIL      وزارت مالدارۍ  او رسولو اوبو کرهڼې، د 
MMR  کچه مړیني د میندو د مهال پر زیږون د      
MoEd      وزرات روزنې او ښوونې د 

MoF        وزرات مالي  ي د 
MoHE   وزارت کړو  زده لوړو د 

MoI         وزارت چارو  کورنیو د 
MoJ        وزرات عدلي  ي د 

MLSA  وزارت چارو  د معلولینو او شهیدانو ، امورو اجتماعي کار، د  
MoPH  وزارت روغتیا عامې د 

MoWA  وزارت چارو  د میرمنو د   
MRRD   وزارت پرمختیا او رغونې بیا د کلیو د 

NABDP  پروګرام پرمختیاي  ي ایز سیمه ملي 
NAPWA پالن ملي عمل د لپاره میرمنو د افغانستان د 

NCO    مامور  رتبه ټیټ 
NGO      موسسه دولتی نا 
NPP       پالن لمړیتوب ملي د 

NRVA     سیب او خطر د
 
    پروګرام ملي ارزونې ا

NSP       پروګرام پیوستون ملي د 
PDC       کمیټه انکشافي والیتي 
PPC        شورا  والیتي سولې د 
PRR        لمړیتوب اصالحاتو د بیارغونې د 

PTSD      نظمي بی فشار د وروسته کیدو زخمي د 
PWN      شبکه والیتي میرمنو د 

SBA        څارنه مسلکي والدت د 
SME       وبار کار متوسط او کوچنی 
ToT       روزنه روزونکو د 

 UN        ملتونه ملګري 
UNAMA هئیت مرستې د ملتو ملګرو  د لپاره افغانستان د 

UNDP    پروګرام پرمختیاي  ي ملتو ملګرو  د 
UNFPA  صندوق نفوسو د ملتو ملګرو  د  

UNICEF صندوق مرستو تعلیمي او فرهنګي د د ملتو ملګرو  د 
USAID  اداره ایاالتو متحده د امریکا د لپاره پرمختیا نړیوالې د 

USD     سکه همروج ډالر، ایاالتو متحده د امریکا د       
VAW  تریخوالی تاو وړاندې پر میرمنو د    
WPC  کورونه امن د لپاره د میرمنو د 
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، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د په دې خواکال را  ۰۲۲۰د 
سره  په قوانینو،  معاهدو، توافقاتو، پالیسیو او ستراتژیکو  میرمنوافغان 
صریح ژمنې کړې دي،  ۰۰۲۲کښې د جنسیت د برابرۍ په اړه اسنادو 

کالو  ۰۲دا داسې یو شمیره ده چې  بې شیمره شفاهي ژمنې چې په تیرو 
.  په داسې حال کښې چې په بحثونو  هم پکښې شاملې ديشوي ديکښې 

د عمل  لپاره میرمنود افغان تمرکز کښې د حکومت د ژمنو په اړه زیاتره 
کیږي، دا سند یوازې د شوو ژمنو یوه کوچنۍ برخه  په ملي پالن باندې

جوړوي. دا څیړنه په دغو ژمنو باندې په څو مهمو ساحو کښې یو نظر 
ولې بهیرونه، امنیت، ښوونه او روزنه، عدالت ته السرسی، ساچوي: د 

او ترخوالی، منابعو او خدماتو ته السرسی، سیاسي پر وړاندې ت میرمنود 
سیب پذیره ډلو ساتنه، او د  ،کارموندنه او ګډون، اقتصادي فرصت

 
د ا

ه ل میرمنوعامه خلکو د پوهاوي د سطحې لوړوالی. دا څیړنه د افغان 
نقطه نظره په هره برخه کښې د  سرته رسیدلې سروې له مخې چې د سولې 

 ۰۵۲د شبکې د  میرمنوسۍ د یوشانوالي موسسې د والیتي او دموکرا
ورو والیاتو کښې د څیړنې د د فتر او نسره د افغانستان په پنځو  میرمنو

ذیدخلو اړخونو سره  تر سره شوې، دواړه هم پرمختګ او هم نیمګړتیاوې 
  ارزیابي کوي.

د دولت د ژمنو په اړه د پرمختګ د اندازې د معلومولو د یو اساس په 
ې د توګه، د دې راپور مقصد دادی چې دا معلومه شي چې  حکومت په

 لڅخه را په دیخوا څومره عملي ګامونه اخستکال  ۰۲۲۰الره کښې د 
او ښه والي ته د انتقال د لسیزې ي او کومه ساحه ال ډیرې توجه شوي د

یعنې  و دواړ د هغه شاخصونه غوره شوي وو چې  اړتیا لري.په دوران کښې 
هم د افغان دولت د پالیسۍ د اسنادو کښې یادې شوې تر ټولو مهمې 

افغان  دچې لپاره هغه مهمې ساحې  کیدو ژمنې او هم د ښه والي رامنځته
کښې د واقعي مثبت بدلون استازیتوب وکړي. په ژوند په  میرمنو

افغانستان کښې د جنسیتي برابرۍ د راپور پاڼه به د سولې او دموکراسۍ 
ور د شبکې له خوا تیاره او دا د راپ میرمنود یوشانوالي موسسې د والیتي 
 دني ټولنې،چې م وسیلې په توګه تیاریږي پاڼه به په کال د څارنې د یوې 

افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته دا توان ورکوي چې د حکومت څخه د 
او جنسیتي برابرۍ په اړه ي  ې کړي دي،  میرمنوچې د افغان  هغه د ژمنو

 پوښتنه وکړي.
 

او جنسیتي یوشانوالي اړوند  میرمنود 
 پرمختګ، انحطاط او شاته تګ

 
م د سقوط څخه وروسته، افغانستان د شپږو کالو بد د طالبانو د رژی

رفتارۍ او ظلم څخه وروسته د جنسیتي یوشانوالي له نظره د ویرونکو 
و یا هیڅ ا یو شمیر محدودچې په ښوونځیو کښې ننګونو سره مخامخ شو 

ته نه شوې. دا دې سبب وګرځیده چې مسلکي ځیو نانجوني ښوو 
 
کښې پا

ه یز ټول لږه ونډه، په میرمنویو چارو کښې د او ډاک ټرانې، په ورځن میرمنې
په سیاسي فعالیتونو او تصمیم نیونه کښې د هغوی ګډون  او تقریبا توګه 

د ونډې څخه بې برخې شي. ډیرې داسې ساحې  میرمنېټولو امورو کښې 
کښې رخه ب پهاو د جنسیتي یوشانوالي موضوعاتو  میرمنوشته چې افغان 

، چې د افغان درلود مختګ او پر شا تګ پر کال را په دې خوا  ۰۲۲۰د 
( Fاو یا )( Aد ) و تهد والیتي شبکو غړو د افغان حکومت کړن میرمنو

په دې  . داولېسدي سرته ر نه  ېژمن ېخپلدرجه نه ده ورکړې او حکومت 
 .یدکښې ناکام شوی د خپلو ژمنو سر ته رسولو حکومت  ده چېنه معنا 
پلې خساحې نشته چیرې چې هغو دا هم درک کړې ده چې داسې  میرمنو

  ژمنې تر سره کړې دي.
 

ي. حقوق منلي د ونارین او میرمنونن ورځ د افغانستان اساسي قانون د 
 ۰۰ونډه او په والیتي شورا کښې  سلنه ۰۲ته په ولسي جرګه کښې  میرمنو

. د ور کړ شوې دهسلنه وڼده  ۰۵کښې  ټولنیزه انکشافي شورا سلنه او 
 ېمسیون په وینا د ټاکنو په لمړني پړاو کښې چې ټولټاکنو د خپلواک ک

سلنه  ۰۶ میرمنو رایه ورکونکو ونډهد میلونه راي  ې کارول شوې وې  ۶.۶

                                                        
هغه معلومات چې په دغه عمومي لنډیز کښې شامل شوي دي، کیدای شي د د دې راپور 1

 په عمومي متن کښې په تفصیل سره وموندل شي

د ملي پولیسو په چوکټ کښې په دندو ګمارل شوې  میرمنې ۰،۰۲۵وه. 
ته رسیده. په ملکي  میرمنو ۰۲۲کال کښې   ۰۲۲۵دي، چې دا شمیره په 

 .1په دندو ګمارل شوې دي. منېمیر سلنه  ۰۲خدماتو کښې 
 
د روغتیا او ښوونې روزنې په برخه کښې د پام وړ پرمختګ شوی  میرمنود 

نه کارکونکي یځروغتیاي  ي خدماتي مرکزونه لږه تر لږه یو ښد سلنه  ۴۲دی. 
له جملې څخه په  ۰۲۲،۲۲۲لري. د زیږون په مهال د مړیني کچه 

ته را  ۲۲۲ل کښې  کا ۰۲۰۲مړینو څخه په  ۰۶۲۲کل کښې د  ۰۲۰۰
کال کښې  ۰۲۲۵زیاتیږي یعنې په  رو رو اوسط عمر  میرمنوټیټه شوې ده. 

 ۰ته لوړ شوی دی. نن ورځ  ۶۰.۲کال کښې ۰۲۰۰په څخه  ۵۲.۰د 
د ښوونکي  میرمنېسلنه  ۰۲میلونه انجوني ښوونځیو ته ځي. شاو خوا 

ښې ک شمیره د ښوونکو روزنې په مرکزونو میرمنودنده پر مخ وړي، او د 
سلنه جوړوي. حکومت هم یوه اندازه مثبتې عملي  پالیسۍ  معرفي  ۵۲

کړې دي تر څو د انجونو شاملیدل په ښوونې او روزنې په موسسو کښې 
 زیاته شي.

 
کال کښې  ۰۲۲۲پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په  میرمنود 

 منومیر د  ، دا په خپل وارد یو فرمان له مخې پاس  شوی دی د ولس مشر
 وا ورکولته د سز ککړو دغه جرم  پهپر وړاندې د تاو تریخوالي د مخنیوي او 
جرمي  دپر وړاندې  میرمنوچې دا د  په برخه کښې یو د پام وړپرمختګ دی.
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اعمالو سرته رسولو لکه د مثال په توګه جنسي تیري، کورنی تاو ترخوالی، 
پر  میرمنوول او د په کم عمر کښې واده، په جبر ودول، بدو کښې ورک

وړاندېد تاوتریخوالي نورو پيښو ته الره هواره کړي. چې په مجموع کښې 
 ډوله جزاء ګانو ته د ۰۰مشخصو ډولونو او ۰۰د دا ډول پيښو شمیره د 

د پاره چې دا ډول جرمونه تر سره کوي، رسیږي. حکومت ل هغه چا
ښې، د ه ککورنیو ستونزو د ځواب ویلو لپاره د افغان پولیسو په برخ

وي  ې ، د لد ساتنې مرکزونه میرمنود وزرات تر ادارې الندې  د چارو  میرمنو
 پر خالف د تاو تریخوالي د مخنیوي میرمنوڅارنوالۍ په چوکاټ کښې د 
ونه کورنیو د ساتنې مرکز هغو کښې د  وزارتڅانګه، او د عامې روغتیا په 

 د میرمنوښې د په ټول افغانستان ک په بیال بیلو کچو دي، چېجوړ کړې 
پر وړاندې د تاو تریخوالي ښکار  میرمنواو د  ېخه محرومڅمصئونیت 

شوي دي، شتون لري. پردې سربیره، د افغانستان د بشر د حقوقو د 
د شکایتونو د ثبتولو، د مشورې د تر السه  میرمنود  کمیسونخپلواک 

 میرمنو د کولو او قانوني مالتړ لپاره په ټول افغانستان کښې دفترونه لري.
ی راغلی کښې د پام وړزیاتوال پر وړاندې د تاو تریخوالي د قضیو په ثبتولو

کال تر منځ  ۰۲۰۰او  ۰۲۰۰د دی. د قضیو د ثبت اړوند دا زیاتوالی  
پر وړاندې تاو تریخوالي دا کړنې لکه جنسي تیری،  میرمنود   راغلی دی.

کښې  بدو ،واده کورنی تاو تریخوالی، د کوچنیو انجونو ودول، اجباری 
 چې په، پر وړاندې د تاو تریخوالي نور ډولونه میرمنو، او د  2 ورکول

جرمو مه توګه د  مشخص په وا، خاص ډولونه تشکیلوي ۰۰مجموع کښې 
ندل مجرم پیژ  وچې د دا ډول کړنو په سر ته رسولمجازات کسانو لپاره 
ته  و ملي پولیسو په چوکاټ کښې د کورنیو ستونز  حکومت د  شوي دي.

    د تحفظ د مرکزونو څانګې جوړې کړې دي. میرمنود ځواب ویلو او د 
 

منابعو او معلوماتو او د مفاهمې وسایلو ته د السرسی په اړه باید و ویل 
کال را په دې خوا، پر ساحوي بنیاد والړ ملي پر  ۰۲۲۰شي، چې د 

ره سڅخه زیاتې د اوبو او حفظ الصحې پروژې تر  ۶۰۰مختیاي  ي پروګرام د 
میلونه خلکو ته ګ ټه رسیدلې  ۰.۰ټول افغانستان کښې ي  ې  هکړي چې پ

ی د ري، چې دا زیاتوالرسی لسسلنه افغانان برښنا ته ال ۰۲ده. نن ورځ 
سلنه افغان  ۲۲سلنه زیاتوالی په ګوته کوي.  ۶پرتله  کال په ۰۲۲۰
 ګرځنده تلیفون ته په منظم او یا قسمي توګه السرسی لري. میرمنې

 
چارې ثبت شوې  یزهګرياښځينه سود ۰۶۲۲کال را په دیخوا  ۰۲۲۰د 

کال کښې ي  ې بنسټ  ۰۲۲۲ټولنه، چې په  میرمنودي. د افغان سوداګرو 
وزارت د چارو  میرمنود افغانستان د سوداګریو او دل شوی دی، وایښ

سره يوه تفاهمنامه السلیک کړې ده، او د افغانستان د صادراتو د مالتړ 
او صنایعو د خونې له خوا ي  ې مرسته  فغانستان د سوداګریواد ادارې  او د 

یراث د م میرمنوتر السه کړې. د افغانستان په اساسي قانون کښې د 
ي شوه معرفقانون تسجیل شو، او د افغانستان د مدني حقوقو نظامنامه 

وکوالی شي د واده، میراث یا را نیولو له الرې د ملکیت  میرمنېتر څو 
 رل و کړای شي.پیرودل او پلو 

 

                                                        
 د بدو یا بدل په مقابل کښې د میرمنو ورکول2 
تي ادارو مد مرکزی احصاي  ي مطبوعاتي خپرونه او د میرمنو د چارو مشترک ورکشاپ د حکو3 

تر منځ د جنسیټي یو شوانوالي معلوماتو شریکولو  د هم غږۍ د را منځته کولو، د 
 ,کال،  ۰۲۰۲ ۰۰افغانستان د سالمي جمهوریت ویب پاڼه، د سپتمبر 

دولت نړیوالو مرسته کونکو له الرې د عامه پوهاوي څو کمپاینونه، ترسره 
 عدالت، ښوونې اود نورو موضوعاتو تر څنګ د کړي دي. دا کمپاینونه 

تر سره  ېاړتیا ته پاملرنې برخه کښ میرمنو اوروزنې، روغتیا، امنیتي برخه 
ته ځواب ویونکې ستونزو  میرمنوپردې سربیره، دولت د شوي دي. 

زمیښتي برنامه پیل کړې، چې په هغه کښې د جندر جزء لپاره 
 
بودجې یو ا

د لمړي او دوهم متحد المال کښې شامله شوې ده. د د جنسي پیښو 
اړوند معلومات راټولول او نور جنسيتي حساسو مسایلو پالن جوړونه، 

زي مرک تطبیق، او څارنې دولتي پروګرام هم منل شوی دی. د احصاي  ي
کال د سپتمبر په میاشت کښې  ۰۲۰۲چارو وزارت د  میرمنوادارې او د 

 نظیمتد معلوماتو د شریکولو او جنسیتي موضوعات اړوند یو ورکشاپ 
 .3.کړی وه

 
په داسې حال کښې چې د دې بحثونو ترسره کیدل یو ښه پیل دی، اړتیا 

ړل کته نه یوازې په پالیسیو کښې ځای ور  ولیدل کښې چې دې موضوعات
شي بلکه عملي جامه واغوندي تر څو د جنسیتي نورو حساسو موضوعاتو 

و د پروګرام پالن جوړولو، تطبیق، څارنې چې د ااړوند شاخصونو، 
م شوی میرمنوافغان 

 
 ، وده ورکړل شي. وي اړتیاو ته پکښې پا

 
، چې هلته په ښه کچه کوم پرمختګ او ډیر هپه هر حال، څو ساحې شت

د سولې  سولې په بهیر کښې، یعنې د میرمنېدل کیږي. بد شاته تګ نه لی
ه کچ لوړهغړو  شتون په  میرمنو ۲ ( سلنه یوازې د۰۰) په عالي شورا کښې 

 او تر دغه مهاله په دغه برخه کښې کوښښ نه لږ استازیتوب ګڼل کیږي 
ړتیا ته ا میرمنورا منځته کولو په بهیر کښې د  دد سولې  تر څو دی شوی

ه دي ن داسې کوښښونه ري و ل ا په ملي سطحه د دولت له پام وکړي او ی
سولې په بهیر کښې سال او مشوره وشي. د  سره د ملي میرمنوشوي چې د 

لوړه شوې  سلنه ۶۰کال را په دیخوا  ۰۲۰۰ښځینه ملکي تلفاتو شمیر د 
یسو د افغان پول کمیسونده، او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک 

ان ال تر اوسه د افغ میرمنېکړي دی. ثبت سم چلند له لورې د پام وړ نا 
یوازې سلنه یاد شوی دی.  ۰په چوکاټ کښې یوازې ځواکونو پولیسو 
ې ي  ې ثبت ټولنه کښ ښځینه وکیالنې شته چې د افغان وکیالنو په ۰۰۵

شوي دي، چې د هغوی زیاته شمیره د کابل او هرات سره تړاو لري او 
سلنه  ۲.۲لري. په افغانستان کښې یوازې والیتونو ښځينه وکیالنې نه  ۰۰

سلنه  ۰۲سلنه څارنواالنې او یوازې  ۶ښځینه قاضیانې شتون لري، 
د حقوقو په څانګه  میرمنېسلنه  ۵وکیالن شتون لري. د هغوی یوازې 

 یوازې  کښې چوکاټکښې کار کوي. په حقیقت کښې د ملي خدماتو په 
سلنه او تر  ۰۲چې  شته کار کوي، پنځه لس وزارتونه میرمنېسلنه ۰۲

 سلنه ښځینه کارکونکي لري  ۶چې یوازې  شتههغه لږې او شپږ وزارتونه 
 چې له هغې جملې څخه یوازې کم شمیر د مشرتابه د نقش لرونکي دي.

 
په داسې حال کښې چې اساسي قانون په ملي شورا کښې لږ تر لږه د هر 

 ر ضمانتد دوه ښځینه غړو د راتلو د حضو  ولسي جرګهوالیت څخه 
 رمنومییتي شورا کښې د الکال کښې چې پارلمان په و ۰۲۰۲کوي، په 

تومات شکل پ هفیصل ا دکړ.   هلنه را کمس ۰۲څخه د  ۰۵د   ونډه
 
ه په ا

http://demo.afghanistan.af/en/news/press-release-central-statistics-
organization-and-ministry-of-womens-affairs-joint-workshop-for-

establishment-of-coordination-between-government-entit. 
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ه د ګرځید، ځک د راکمیدو سبب و ونډېد  میرمنومشرانو جرګه کښې د 
هغوی یوه برخه غړي د والیتي شوراګانو څخه ټاکل کیږي. دا په یوازې 

زرو له جملې څخه  ۰۵۲۲کال کښې د  ۰۲۰۰توګه د استازو شمیره په 
له جملې څخه  ۰۵. په وروستي وخت کښې د ټیټ کړته را  میرمنو ۲۲۲

کال   ۰۲۰۲په داسې حال کښې چې د وې.   میرمنېیوازې دوه وزیرانې 
سلنه  ۵۰وې،  میرمنېسلنه رایه ورکونکي  ۰۶په لمړي دور ټاکنو کښې  

او یا  ډې اخستلو په اړه يو څهنیتي  یا ملي ټاکنو کښې د ووال اوس هم په
 ته د والیتي  ټاکنو په اړه هیڅ میرمنوسلنه  ۰۲زیات د ډار احساس لري، 

 معلومات نه دی ورکول شوی.
 

یا ده، ب شوېسره له دې چې د زیږون پر مهال د مړیني کچه را ښک ته 
 ۰۲وازې او ی لوړه ده سلنه ده چې په ټولنه کښې تر ټولو ۰۲ اندازههم دا 

وا خکلنو تر منځ د مسلکي پرسونل له  ۰۲۰۰او  ۰۲۰۲سلنه والدتونه د 
هیواد دی.   ۰۰څار ل شوي دي، دا هیواد اوس هم د په نړۍ کښې 

لرنې ته السرسی نه لري، سره له دې چې داسې ماوس هم رواني پا میرمنې
ني ي فشار او روا( د روانېمیرمنسلنه افغانان )زیاتره  ۶۲اټکل کیږي چې 

 ینوراار دي. په لمړنیو ښوونځیو کښې د نکمشکالتو یا ذهني بې نظمیو ښ
سلنه توپیر موجود دی او په ثانوي دوره کښې د  ۰۶او ښځینه تر منځ 

سلنه ده.   یوازې  ۰یوازې  اندازهپوهنتونو کښې دا  سلنه دی او ۰۲توپیر 
ې د حال کښې چلوست کوالی شي، په داسې  میرمنېسلنه افغاني  ۰۴

د لوست کچه  لوړه  میرمنوسلنه ده، خو د ځوانو  ۲۵بیا  اندازهسړیو 
فیصدو ته لوړ  ۰۲څخه  ۰۲شوې ده، د جنسیت له نظره دا توپیر د 

 شوی دی.
 

معرفی  قانون مخنیوی پر وړاندې د تاوتریخوالي میرمنود  سره له دې چې
اړخ  يدې تطبیقانړ پر و پر وړاندې د تاوتریخوالي  میرمنود شوی دی، 

پر وړاندې د  میرمنود  شتون نه لري. دا په داسې حال کښې ده چې
سلنه  ۰۲نو تر منځ وکل ۰۲۰۰او  ۰۲۰۰د  د قضیو ثبتول  تاوتریخوالي
د شیعیه ګانو د  سلنه قضیو ته د جزاء ِغوښتنه شوې ده.  ۰۲وو، یوازې 

 د میرمنوکال کښې، د  ۰۲۲۲په  شو او شخصي احوال قانون معرفي
 یرمنومحقوقو تر السه کولو لپاره یو پر شا تګ وه، چې په قانوني توګه د 

کالو څخه د کم عمره پیغلو واده ته اجازه  ۰۶تګ راتګ محدودوي، د 
اک ود ساتلو  میرمنود سړیو ته نګړو شرایطو الندې اچې د ځورکوي 
د مدني حقوقو قانون، د جنسي برابرۍ  میرمنود  الک ۰۲۴۴د ورکوي. 
بدلون  پورې په قانون کښې هیڅ هره یو پرمختګ ګڼل کیږي، تر اوسله نظ

نه دی راغلی تر څو نا برابر قانوني احکام لکه، طالق، میراث، قانوني 
 کړي.   ی والی رامنځتهساحو کښې نو قیمومیت، او نورو

 
 ۲۲په داسې حال کښې اوبو او برښنا ته السرسی ښه شوی دی، یوازې 

چې د هغوی کورنۍ تل د څښلو پاکو اوبو او  يواي   میرمنېسلنه افغان 
د څښلو پاکو اوبو ته  میرمنېسلنه  ۰۵سلنه برښنا ته السرسی لري.  ۰۴
په داسې  ، داسلنه برښنا ته د نه السرسي له کبله شکایت کوي ۶۲او

 .حال کښې ده چې د څښلو پاکو اوبو او برښنا ته السرسی ښه شوی دی
علوماتو په خاطر انټرنټ ته السرسی د م میرمنېسلنه افغان  ۰یوازې 

د نو په منځ کښې ژ  سلنه خلک د ګډو شبکو ۲۲لري، سره له دې چې 
سلنه خلک د څلورو شبکو له الرې ګرځنده ټلیفون ته  ۲۲کوي او 

د معلوماتو د تر السه کولو په  میرمنېافغان  ۶څخه   ۰۲السرسی لری، د

اوس  میرمنېسلنه  ۰ی نه لري. یوازې سخاطر  ګرځنده ټلیفون ته السر 
ترانسپورتي خدماتو څخه ګ ټه نه شي اخستلی، او په الرو  هماهم د ع
پر وړاندې ډارونکي سلوک د اندیښنې وړ موضوع  میرمنود کښې کوڅو 
 ده.
 

داره توګه د اقتصادي فرصتونو په الر کښې د سترو خنډونو مپه دو میرمنې
تر  و مالي مالتړو انپورود  ېمیرمن ې سلنه افغان سوداګر  ۲۰مخ دي. سره 

د افغان  میرمنوسلنه  ۰۰السه کولو په برخه کښې ستونزې لرې، او یوازې 
دولت له الرې کاروباري فرصتونو ته السرسی درلود. په داسې حال کښې 

د میراث د حقوقو د ساتنې مالتړ کوي، په حقیقت کښې  میرمنوقانون د 
وي تر لو لپاره مبارزه کد خپلو حقوقو د تر السه کوهم اوس  میرمنېډیری 

 ۰۲کال په مطالعه کښې چې په  ۰۲۰۰څو خپل حق تر السه کړي. د 
تر  د میراث خپل حق میرمنوسلنه  ۰۴والیتونو کښې تر سره شوې وه ، 

سلنه نارینه د میراث خپل حق تر السه  ۲۲، په داسې حال کښې السه 
ې ارو کښچ په کرنیزو  میرمنېسلنه  ۶۵کړی وه. په داسې حال کښې چې 

ي او دبوختې دي، اوس د هغوی یو کم شمیر د خپلې ځمکې څښتنانې 
ې ا پر هغوی کنټرول لري، او یا ي  یلږه ونډه لري، کښښې په دغه برخه 

سلنه  ۲ګ ټه الس ته ورځي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ  وزارت یوازې 
  استخدام کړې دي. میرمنې

 
پروګرامونو د شتون او یا د  افغانستان اوس هم د ټولنیزې سوکالۍ د

سیب پذیره 
 
ر کښې د ، د بیلګې په توګه په کو میرمنېافغانستان زیاتره ا

د اټکل  ښځینه  مشرتابه، کونتون، او معیوبیت له ستونزو سره مخ دي.
شتون لري، چې  میرمنېمیلونه کونډې  ۰.۵له مخې په افغانستان کښې 

ړ و یا ټولنیزو شبکو د مالتا ېخوښد کورنۍ ژوند د بقا لپاره د هغوی د 
ره په دوامداره توګه د زیات ستونزو س میرمنېکوچیانې څخه برخمنې دي. 

د والدت پر  میرمنېسلنه ښاري  ۰۰په داسې حال کښې چې  مخ دي. 
 یرمنومرسونل د خدماتو څخه ګ ټه اخلي، د کوچیانو پمهال د مسلکي 
حال کښې کښې سلنه ده. په داسې  ۰۰یوازې  اندازه اپه منځ کښې د

د کوچیانو انجونو تر  ،سلنه ده ۲۲انجونو تر منځ د والدت په اړه مرسته 
سلنه ده. پر دې سربیره، دا چې دولت د  ۰۰یوازې  اندازهمنځ دا 
د حقونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه تر سره کړی، دا یو ډول میرمنو

وکاټ بر منزوي کمپاینونه وو او د حکومت له لورې د کوم عمومي چ
  .د عامه پوهاوي کومه برنامه نشتهبنسټ 

 
وښښ کړی ک پر دې سربیره، په وروستيو کلونو کښې، محافظه کارو کړیو

 پر شا عد حقوقو د تر السه کولو موضو  میرمنوچې په افغانستان کښې د 
کال کښې، د افغانستان د علماو شورا، چې  ۰۲۰۰ګ سره مخ کړي. په ت

ده او د هیواد نامتو مالیانو څخه تشکیل شوې، هبي مشورتي شورا ذیوه م
ځیني  د حالت په اړه د میرمنویوه بیانیه خپره کړه چې په هغې کښې د 

ه شوې، چې له هغې جملې څخه دا خبره هم یاده نمثبتو قواعد یادو
شوې چې ښځه د ملکیت د لرلو، ملکیت او سوداګرۍ، د میراث حق د 

 حق ګڼل میرمنېد په رڼا کښې چې د اسالمي اصولو "یادونې وړ دی 
. په هر "کیږي او همدارنګه په خپله خوښه د خاوند غوره کولو حق لري 

او زیاته  ېئولیتونو یادونه هم شوحال، دې بیانیه کښې د یو شمیر مس
یات کښې  ۰۲قران کریم د سورة النساء په لمړي او "کړې ي  ې ده چې 

 
ا

دویمي حیثیت  ېمیرمنداسې یادونه شوې چې سړي بنسټ جوړوي او 
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د ګرځیدو او راګرځیدو په اړه هم د اغیز لرونکو احکامو  میرمنو. د "لري 
ال باید د پرديو سړيو سره په بی میرمنېدا چې "یادونه هم شوې ده یعنې 

بیلو ټولنیزو حاالتو کښې، لکه تعلیم، سودا را نیولو، دفتري او د ژوند 
حرم د شرعي م"، او دا چې "نورو برخه کښې یو ځای سفر او کار و نه کړي 

حامد کرزي په لمړي وخت کښې  ."پرته بل چا سره چیرې والړه نه شي
ددې اعالمي  ي مالتړ و کړ، په داسې حال کښې د دې اعالمي  ي انکلیسي 
متن د ارګ د انټرنټ له صفحې و ایستل شو او د پښتو او دري متنونه په 

کښې، افغان کال  ۰۲۰۲پر دې سربیره، په   .4خپل ځای پاته شول
پارلمان یو قانون منظور کړ چې خپلوان نه شي کوالی د یو بل پر وړاندې 

صل د قانوني اه له نظر شاهدي ورکړي ، ځکه چې دا به کورني خشونت 
په اړه سخت عواقب و لري، خو حامد کرزي د دې قانون په عملی کیدو 

 5سمدالسه بندیز و لګاوه. 
 

کال کښې  ۰۲۲۴ثبات قانون په د ملي مصالحې، عمومي عفوې او ملي 
منظور شو، سره له دې چې حامد کرزي ژمنه چې د دې قانون د عملي 

کال د غږ او غوږ پرته په ملي جریده  ۰۲۲۲کیدو مخه ونیسي. دا الیحه په 
کښې چاپ شوه، او د یو قانون بڼه ي  ې خپله کړه، مګر په څرکنده توګه 

حال کښې چې دا قانون د  په داسې 6 کال پورې تایید نه شوه.  ۰۲۰۰د 
 ،افغان دولت په مخالفینو غږ کوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي

همدرانګه د پردې الندې د موقتې ادارې تر جوړیدو د مخه ټولو سیاسي و ا
 7 عفوې اعالن کوي. عمومي، د وو ډلو او ګوندونو ته چې په جګړو اخته 

ا را برسیره کړي، خو د دا اجازه ورکوي چې خپلې قضایته دا افرادو 
په داسې حال  8 افغانستان شرایطو کښې دا کار عمال د تصور وړ نه دی.

تر ډیرې کچې په لوړه سطحه په پيښو کښې شریکو  کښې چې دا قانون
کوالی شو په عمومي ډول هغه د یو خنډ په عملي کیږي، باندې خلکو 

رخو کښې ب وتوګه په محلي سطحه د سولې او جګړې موضوعات په مختلف
د افغانانو او دولت تر منځ د بې باوریو د رامنځته کولو او همدارنګه د 

پر وړاندې په جنایت تورن دي، د بشري  میرمنوهغه چا پر وړاندې چې د 
حقوقو له نظره د اختنو پوښتنو په الر کښې د یو خنډ په توګه را څرګند 

 .شي
 

  

                                                        
ن ویکنز، 4 
 
په سویډن کښې د ښځو حقوق ته ژمنتیا، په  "د هدف د السه ورکول"ا

کال عملیات، او  ۰۰۰۵د  خه ترکیونیا  پوري،څکیوینا افغانستان کښې سوله او امنیت، 
  " ۰۲۰۰و موسسه، نومبر، د افغانستان لپاره د سویډن د مرست

http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/2dace78f80bc92e6d7493423d7
29448e.pdf. 

لیزابت کامیرون او ډاک ټر جوریت کمنګا، 5
 
 د بندو دروازو تر شا: د افغانستان راتلونکې د"ا

کسفام،  "تعیینولو په برخه کښې د میرمنو د غږ د مخنیوي خطر،
 
 ،۰۲۰۲ا

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp2
00-behind-doors-afghan-women-rights-241114-en.pdf. 

ارک تایمز، نیوی "د جنګي مجرمینو د بخښنې لپاره وضع شوی قانون، –افغانستان وینا "6
 ،۰۲۰۲مارچ،  ۰۶

http://www.nytimes.com/2010/03/17/world/asia/17kabul.html?_r=0. 
 .هماغه ځای7 
 ,۰۲۰۲، ۰۲هویمن رایټ واچ، د مارچ  "افغنستان: د عفوې د قانون لغو، " 8

http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law. 
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 کال د راپور پاڼه ۴۱۰۲د 
 

د هغه د کړو حکومت کړنې چې مرکه ور سره شوې، د  میرمنې ۰۵۲و السته راوړنو تر څنګ، د دغې څیړنې په مقصد په مجموعي توګه د دغه پرمختګونو ا
دا ژمنې د سولې په بهیر، امنیت، روغتیا، ښوونه او ده. ړې ورک درجه( +C)سره ي  ې کړې وې د  میرمنوچې له  په رڼا کښېاو د جنسیتي یوشانوالي ژمنو 

سپر وړاندې تاو ترخوالی، سیاسي ګډون، سرچینو او منابعو ته السرسی، اقتصادي فرصتونه، د  میرمنوعدالت ته السرسی، د روزنه، 
 
پذیره ډلو څخه  یبا

تریخوالي، او پر وړاندې ت میرمنوسولې بهیر، امنیت، عدالت ته السرسي، د د  حکومتد ژمنو څخه عبارت دی.  و مالتړ، او د عامه پوهاوی لوړتیا په اړه شو 
سیب( درجه ورکړل شوې او د +C( یا )Cسیاسي ګډون، سرچینو او منابعو ته السرسی، اقتصادي فرصتونو په برخه کښې د ) میرمنود 

 
پذیره ډلو څخه  ا

 ( درجه ورکول شوې دي.-Cپه اړه د ) مالتړ
 

 +C د سولې بهیر
 C ونډه میرمنود سولې په ملي جوړښتونو کښې د 

 C سره مشوره میرمنویرونو کښې د د سولې په ملي به
 +C حقوقو او اړتیاو ته پاملرنه میرمنود سولې په ملي بهیرونو کښې د 
 +C پخوانیو محرومیتونو ته پاملرنه میرمنود سولې په ملي بهیرونو کښې د 

 +C بوختیا میرمنود سولې په ملي جوړښتونو کښې د 
 C وره سره د سولې په محلي بهیرونو کښې مش میرمنود 

 -B حقوقو او اړتیاو ته پاملرنه میرمنود سولې په محلي بهیرونو کښې د 
 C پخوانیو محرومیتونو ته پاملرنهمیرمنود سولې په محلي بهیرونو کښې د 

 C اړتیاو ته پاملرنه  میرمنود پخوانیو جګړه مارانو د سولې د بهیر سره د یو ځای کیدو په بهیر کښې د 
 

 +C امنیت
 -C او انجونوساتنه میرمنوکي مصئونیت او امنیت له نظره د د فزی

 -B د حقوقو په اړه پوهاوی میرمنوامنیتي فعالین، د 
 C د حقوقو ساتنه میرمنوامنیتي فعالین، د 

 +C لپاره د کار برابر فرصتونه میرمنوپه امنیتي سک تور کښې د سړیو او 
 B اندازه میرمنولیسو کښې د پد تیرو پنځو کالو په پرتله په افغان ملي پو

 
 -B روغتیا

 -B السرسی میرمنواساسی روغتیاي  ي خدماتو ته د 
 +C په حکومتی مراکزو کښې په کار پوهو روغتیاي  ي ښځینه کارکونکو شمیر 

 B د تیرو پنځو کلونو په پر تله په کار پوهو روغتیاي  ي ښځینه کارکونکو شتون
 -B السرسی نومیرمحکومتي روغتیاي  ي مراکزو ته د 

سانتیاو له نظره د 
 
 B او ته پاملرنهیاړت میرمنود ا

 -C لري و پوهاوی چې کله باید ښځه کوچنیانو  میرمنود ستراتژیو او پالن جوړونې په اړه د 
 C شوې ده هغه والدتونه چې په کار پوهو ښځینه متخصصو کارکونکو له خوا مرسته ور سره

 B زیږون پر مهال د مړینې اندازه د تیرو پنځو کلونو په پر تله د
 -B عاطفي او رواني نظره  حکومت له لورې د مسلکي روغتیاي  ي مالتړ شتون د
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 -B ښوونه او روزنه
 -B د ښوونې او روزنې د ثانوي سطحې پورې د انجونو د شمول اندازه
 B د ښوونې او روزنې د ثانوي سطحې پورې د هلکانو د شمول اندازه

 B ۍ او ثانوي دورې په کچه د انجونو اړتیا ته پامد لمړن
سانتیاوې برابرول

 
 -B هلکانو او انجنو لپاره د تعلیم مساوي ا

 +C د ښځینه ښوونکو شته والی
 B د تیرو پنځو کلونو په پر تله د ښځینه ښوونکو شته والی

 C د ښځینه الیقو ښوونکو په اړه د حکومت کوښښونه
زموینې د تیارۍ د انجنو لپاره د پوهن

 
 -C کورسونو تیارول تون د ا

سانتیاو په اړه پاملرنه میرمنود 
 
 +C لپاره د پوهنتون د ا

 B د لوست د کچې ښه والی میرمنود 
 B لپاره د لوست د زده کړې کورسونو د اړتیا په اړه پاملرنه میرمنود 
 -B او انجونو لپاره د اسالمي ښوونې او روزنې شتون میرمنود 
 

 +C الت ته السرسیعد
 -B او انجونو قانوني ساتنه میرمنود 

 +C او انجونو د حقوقو  ساتنه میرمنود دولت د عدلي ارګانونو له لورې 
 +C یو شانوالی میرمنواو  د قانون پر وړاندې د سړیو

 C لپاره دولتي عدلي ارګانونو ته السرسی میرمنود 
 +C د السرسی مصئونیت لپاره دولتي عدلي ارګانونو ته میرمنود 
 -C لپاره د قانوِن مالتړ شتون میرمنود 

 +C  ساتنه میرمنود قاضیانو، څارنواالنو او نورو عدلي ارګانونو له لورې د 
 B اړتیاو او عالقه مندیو له نظره د دولتي عدلي ارګانونو پاملرنهد  میرمنود 

 C شتون د دولتي ښځینه عدلي کارکونکو
 

 +C وړاندې تاو تریخوالید میرمنو پر 
 +C د میرمنو لپاره د فزیکي، رواني او جنسي تاو تریخوالی قانوني تحفظ
 -C د محلي سوء استفادې له نظره د ښځینه قربانیانو  لپاره دولتي مالتړ

 +C شتوند هغو میرمنو لپاره چې د محلي یا کورني تاو تریخوالي قرباني شوي د امن ځای له نظره د دولتي اسانتیاو 

ختنې پوښتنې
 
 -B د میړمنو څخه د محلي سوء استفادې په تور ا

 C په بدو کښې د ورکولو مروجه تجارب
 B د واده کولو په اړه د میرمنو د ردولو واک

 
 C ګډون میرمنوپه سیاسي بهیر کښې  د 

 C ګډون میرمنوپه محلي سطحه په سیاسي ادارو کښې د  
 D ګډون میرمنوارو کښې د والیتي سطحه په سیاسي ادپه 

 D ګډون میرمنوپه ملي سطحه په سیاسي ادارو کښې د 
 C د ښځینه رایو ورکولو د مرکزونو لپاره د دولت له خوا د امنیت تامین

 B ي  ې ورکولو مرکزونو ته پاملرنه کولرا اړتیاو په نظر کښې نیولو سره د  د ښځینه
سته  میرمنود رایو مرکزونو تر موقعیت پورې 

 
 C نتیاو برابرولو کوښښونهاد دولت له خوا د ترانسپورتي ا

 +C په اړه د معلوماتو برابرولو دولتي کوښښونه د ښځینه رایه ورکونکو لپاره د رایو مرکزونو
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 C سرچینو او خدماتو ته السرسی
 B السرسی میرمنواوبو ته د  اکوپ د څښلو

 C السرسی میرمنود معلوماتی ټکنالوژۍ ته 
 +C السرسی میرمنود رښنا ته ب

 -D چینو برابرولر په نظر َکي نیولو سره د س ود اړتیا میرمنود  
 C اره د عامه ترانسپورتي خدماتو شتوناو انجنو لپ میرمنود 
 +C او انجنو د عامه ترانسپورتي خدماتو مصئونیت میرمنود 

 C شریکیدل میرمنود سرچینو د استعمال په اړه په ټولینزه تصمیم نیونه کښې د 
بادۍ 

 
 C شریکیدل میرمنوټولینزه تصمیم نیونه کښې د  اوپه ټولنیزه بیا ا

 
 C اقتصادي فرصتونه

 C ګریزو پرګرامونو څخه دولتي مالتړداد ښځینه سو
 C په اړه مثبت اقدام وپوسټون يد دولت

 +C په دندو ګمارل میرمنود دولت له خوا د 
 +C روزنې د اندازې د دولت کوښښونه تر څو په روغتیاي  ي او ښوونیزه برخه کار وکړي ښوونې او لپاره د زده کړې  میرمنود 

 C لپاره چې کروندو کښې په کار بوختې دي، عاید د السته راوړلو فرصتونه برابرول میرمنود دولت له  لورې د هغه 
 

سیب  پذیره ډلې
 
 -C ا

 C رولغریبو ښځینه د کور مشرانو ته دولتي مالتړ براب
 +D ته دولتي مالتړ برابرول میرمنوکوچیانو 

 C السرسی میرمنوخدماتو ته د معیوبو 
 C ته د د حرفوي زده کړو اقتصادي فرصتونو برابرول  میرمنود دولت له لورې معیوبو 

 +D اړتیاوې په پام کښې ولري  میرمنود داسې پالیسیو او پروګرامونو په پام کښې نیول چې د کونډو 
 
 -B عامه پوهاوي لوړول د

 +C د قانوني حقوقو په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونه میرمنومنځ د تر  میرمنود سړیو او 
 +C د السرسی په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونه  میرمنوعدالت ته د  ترمنځ میرمنود سړیو او 

 +C و تریخوالی په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونهپر وړاندې د تا میرمنوعدالت ته د ترمنځ  میرمنود سړیو او 

 +C او انجنو لپاره د تعلیم ورکولو په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونه میرمنود  ترمنځ میرمنود سړیو او 
 -B د ګډون په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونه میرمنوپه سیاست او ټاکنو کښې د ترمنځ  میرمنود سړیو او 

 +C د ګډون په اړه د عامه پوهاوي لوړولو کوښښونه  میرمنود سولې په بهیر کښې د ترمنځ  میرمنوسړیو او د 
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افغان  ، د"د انتقال لسیزې ته داخلیږي "  لکه څنګه چې افغانستان
یا دا چې نړیوال میرمنو

 
 یا  ړی ژمنو عمل ک وټولنې په خپل ېپر حالت او ا

، ډیرې زیاتې خبرې کیږي. په هر ته غورځولې ديشا  ېژمن ېخپلي  ې 
د یوې لسیزې په موده کښې د اساسي قانون او حکومتولۍ حال، 

د وزارت د تاسیس سره سره بیا هم د  میرمنوسیستم جوړیدل، او د 
سره د مختلفو کړو ژمنو په اړه لږې خبرې کیږي. افغانستان  میرمنوافغان 

څخه د ال زیات خپلواک او په خپله حالت اسي او امنیتي د یو سخت سی
حکومتولۍ سیستم د نړیوالو فعالینو د لږې تخنیکي الس تنظیم شوی 

د افغانستان د حکومت کړنې او  انتقال موميمرستې په صورت کښې 
  شوو ژمنوعملي کیدلو اهمیت مخ په زیاتیدو دی.سره  میرمنوپرمختګ د 

 
، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت تر اپه دې خوکال را  ۰۲۲۰د 

ي سره څرګندې یا په قوانینو کښې د جنسیت میرمنود افغانستان د  ۰۰۲۲
، پالیسۍ، او ستراتژیک اسنادو له یو شان والي، لوظنامې او هوکړې 

، دا هغه شمیر دی چې په هغو کښې بې شمیره شوې ژمنې کړې دي مخې
ې. په نه دي شامل ښې شوې ديشفاهي ژمنې چې په تیرو څوارلس کالو ک

تان د فغانساچې د خبرو په جریان کښې زیات توجه د داسې حال کښې 
ر کړو سره پ میرمنود ملي عمل پالن پر بنسټ د دولت له لورې  میرمنو

اندې شوو ژمنو بدا سند یوازې په سطحې توګه د دغو  ،دیژمنو زیات والړ 
ښوونې او روزنې څخه دا ژمنې په پراخه اندازه ساحې، د بحث کوي. 

ي نتر نیولې بیا تر روغتیاي  ي خدماتو ته د السرسی تر پولې پورې او انت
د حقوقو اړوند عامه پوهاوي  میرمنواو د اسالم په دین کښې د  خدمات

حو ریصد افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د  تر پوښښ الندې نیسي.
پاره تر ل میرمنود قوي ژمنو، د هغه پرمختګونو په اړه چې د افغانستان 

اوسه تر سره شوې دي د دې زیاتو اهدافو په پوره کولو کښې پاته راغلی 
 دي.

 
رونه، لکه: د سولې بهی دا سند په یو شمیر ساحو کښې د دولت  شوو ژمنو

ر پ میرمنوامنیت، روغتیا، ښوونې او روزنې، عدالت ته السرسی، د 
ی، سیاسي ګډون، سرچینو او خدماتو السرسوړاندې تاو تریخوالی، 

سیب پذیره ډلو تحفظ  او د عامو  په کار ګمارنېاقتصادي او 
 
فرصت، د ا

ظره له ن میرمنودا د افغان  وګړو ترمنځ د عامه پوهاوي لوړول شامل دی.
 د هغې سروې له په دې ټولو ساحو کښې د پرمختګ او شاته تګ، او

( غړو EPDمخې چې د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي د موسسې )
( سره د هیواد په پنځو والیتونو کښې PWN) د والیتي شبکې میرمنود 

سره د انترنت له الرې را ټولو شوو وی سره شوې، ارزونه کوي چې د هغ
شوي  یو ځای ته راغلي ديسال له الرې  رکو ممهمو معلوماتي معلومات او  

 یژمنه ي  ې شوې ده، د افغانستان اسالمچې دي. په هره ساحه کښې 
له خوا چې مرکه ورسره شوې یوه درجه  میرمنوجمهوریت ته د هغو 

 هورکول شوې ده. تر هغوې وروسته بیا یوه ژور تحلیل او یو مثلث ډول
ړه اچې رښتوني معلومات لری د دولت د پرمختګونو او کړنو په څیړنه 

څیړنه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت  دا .صورت نیوالی دی
په ګوته کوي او په ور ته وخت کښې همدارنګه د هغو ساحو بریالیتوبونه 

په نخښه کولو کار ته چې په راتلونکي کښې اصالحاتو ته اړتیا لري، دوام 
 ورکوي.

 
ور ، د دې راپتوګه د دولت د ژمنو د پرمختګ د معلومولو د یو اساس په

څخه را  ۰۲۲۰مقصد دا دی تر څو دا معلومه کړای شي چې د دولت د 
په دغه برخه کښې څومره الره وهلې ده، او کومې ساحې ډیرې خوا په دی 

 د سولې او پاملرنې او اصالحاتو ته د پرمختګ په خاطر اړتیا لري.
ې له د والتي شبک میرمنودموکراسۍ د یو شانوالي موسسه هر کال به د 

الرې په افغانستان کښې د جنسیتي یو شانوالي اړوند یو راپور تیار کړي 
. دا ارول شيک کلن راپور پاڼه به د څارنې د یوې وسیلې په توګه و او دا یو

ې چ کار مدني ټولنو، د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې ته توان ورکړي 
د حکومت څخه د افغان میرمنو سره د هغه کړو ژمنو او جنسیتي شانوالي 

سیلې وپه اړه و پوښتي. دا کار به د څارنې او ارزونې د بهیر لپاره د یوې 
ون په اړه  بدل وګه کار ورکړي چیرې چې به پرمختګ او ادارک کښې  دتپه 

یو څوک و پو هیدای شي او دا به هم معلومه شي چې کومې ساحې زیاتې 
 توجه او پاملرنې ته اړتیا لري.

 
 

 کړنالرې 
 

په  لري، چې د هغه څخهو ته اړتیا  و څو اړخیزې کړنالر يوې به دا څیړنه 
ودو امکاناتو او د څرنګوالي له نظره مهمو معلوماتي مرکو دفتر کښې موج

په دفتر کښې   .ياو همدارنګه د مقدار د معلومول یوه سروې شامله و
څخه زیاتو قوانینو، پالیسیو،  ۲۲موجودو امکاناتو له الرې سروې به  د 

چې  خیز مرور له الرې ړ ستراتژیو، قراردادونو او هوکړه لیکونو د يوې هر ا
کال را په دې خوا جوړ کړي دي، پیل شي.  ۰۲۲۰نستان دولت له د افغا

. يد میرمنو، انجونو، یا جنسیتی یو شانوالي له نظره مطالعه شدا اسناد 
ه نظره د سک تور او موضوع ل بهیوه سند په بڼه راټولې او بیا د ه ب دا ژمنې

 .وېکړای ش ېله یو بله بیل
 

 ادارک د او کښې راټولیدلد دولت له لورې د شوو ژمنو په یوه سند 
 سروې کښې یوولس برخې شاملې وې. دپه  معلومولو سروې تر سره شوه.

ه د هرې ژمنې لپار  ېدولت له لورې پورتنیو یادو شوو ساحو کښې د شو
ره د او پردې سربی پنځو څخه تر دولسو پورې پوښتنې تیارې شوې وې

لړۍ  دېهم په  په اړه د معلوماتو یو بله اضافي برخه و د حدودونفوس
 کښې شامله وه.

 
کسانو سره  ۰۵۲د د والیتي میرمنو د شبکې د اندازې د معلومولو سروې 

ره تر ستونو کښې ید بامیانو، ننګرهار، هرات، فاریاب او کندوز وال
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 ۵او  وسلنه کره معلومات ۲۰دا سروي د والیتي میرمنو د شبکې د  .9.شوه
 ده، استازيتوب کوي.  شوېسره تر سره په نظر کښې  و سلنه سهو 

 
د هرې پوښتنې ځواب د شمیره لرونکي نخښې پواسطه یعنې یو پنځه 

نه "د اندازه کولو وسیله چې ( Likert-typeنکاتي لکیریت ډوله )
یو غوروای هم ور زیات شوی دی. تر  "ر ګڼم ځواب ور نه کړمتپوهیږم/به

قي ې حقیټولو مهمه دا ده، چې د میرمنو څخه دا نه دي غوښتل شوي چ
څخه د  ۰درجه ورکړي، بلکه د هغه پر ځای ي  ې د ځوابونو یوه ټولګه د 

ډیر "نمره ورکول د  ۰پورې نمرې ورکولو له الرې وړاندې کړې ده، چې  ۵
 هداز د ان خهڅ له دي استازیتوب کوي. "بلکل نه"د  شمیره ۵ او "زیات

ې ژمنې سو ساحو چکولو داسې توپير رامنځته شو چې د دولت د ټولو یوول
ر اندازې او معیار توپي ېد هرې پوښتنې لپاره د متوسطي  ې شوې دي او 

 رامنځته شو چې په هغه د درجې ورکولو یوه مقیاسه کړای شو. باسمح
ر ت کښې حتی یو لړ هر متوسط ارزښت یو مترادفې درجې سره سمون لري 

د هرې برخې  ه درجه ورکړل شي.باس( یو منF( تر )+Aڅو هر یو ته د )
 بهمحاسه درجه  اره په مجموعي ډول د هر متبادل مقیاس لپاره یولپ

شوې ده او هر یوې ځانله مادې لپاره د متوسط مقدار د درجه بندۍ له 
 مخې د دې مقیاس څخه کار واخستل شي.

 
( یوه لوړه درجه ورکول کیدای شي په عمومي توګه Bد دې راپور لپاره، د )

بود ه، چې دا به د بشيرک سبب د یوې مثبتې ارزیابی د دکیدای شي 
 د پام وړ پرمختګ باعثمګر په هر صورت د یوې  انعکاس ورکونکې وي

( په لړۍ کښې شاملې دي د هغو C( او هغه درجې چې د )-Bرخې. د )ګو 
اس ورکونکې ده چیرې چې حکومت نه دی توانیدلی د پام وړ کساحو انع

 پرمختګ مثبت پرمختګ و لري او ځواب ورکونکو داسې ګڼلې چې
هغه  یا د (-Cرامنځته شوی، یا حالت کښې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د )

اغلی او ر  یام وړ پرمختګ نه دپڅخه ټیټه درجه داسې ګڼل کیږي چې د 
د افغان میرمنو په ورځيني ژوند کښې ي  ې چې را منځته شوی څه یا کوم 
 . رامنځته کړی دی ګ ټور بدلون ي  ې نه کوم 

 
د  ډوله ګډون کونکوپه استفاده څیړنه د درې  د داخلي امکاناتو څخه

درک او نظریاتو پر بنسټ په هره مهمه ساحه کښې د نورو میکانیزمونو 
له الرې د تحلیل او تجزی  ی او پرمختګ د معلومولو لپاره، په داسې حال 

 کښې چې د ګډونوالو نظر ته لمړیتوب ورکول کیده، تر سره شوه. 

 د درجې ورکولو مقیاس
 پورې تر  څخه له درجه

A+ ۰ ۰.۰ 

A ۰.۰۰ ۰.۵۲ 

A- ۰.۶ ۰.۲ 

B+ ۰.۲۰ ۰ 

B ۰.۲۰ ۰.۰۲ 

B- ۰.۲ ۰.۶ 

C+ ۰.۶۰ ۰.۲ 

C ۰.۲۰ ۰.۰۲ 

C- ۰.۰ ۰.۲ 

D+ ۰.۲۰ ۰.۶ 

D ۰.۶۰ ۰.۲۲ 

D- ۲ ۲.۰ 

F ۲.۰۰ ۵ 
 

هغه سرچینې چې ډیره مراجعه ور ته شوې د راپورونو او یا سروې ګانو 
ملتو، نړیوال بانک، یا نړیوالو فعالینو،  څخه عبارت دی چې د ملګرو 

افغان اسالمی جمهوري  نړیوالو یا ځاي  ي نا دولتي موسسو یا خپله د
پر  ي. دپر بنسټ تیار شوی  موجودو معلوماتو و دولت له لورې تیار شو 

د  هئیدې سربیره، تر کومه ځایه ي  ې چې امکان درلود، ارقام او احصا
اجازه  دېد ړنه والړ دي، دا په خپله د له مخې په څی ادراکڅرنګوالي او 

ورکوي تر څو د یو مستقیم تعامل له مخې د هغو مسائلو سره چې د ګډون 
او  او د موضوعاتو په اړه د خپل نظرکونکونو له خوا په خپله ټاکل شوي 

غه یو شمیر دخیلي مراجع لکه د د شوې دي.توضیح لمړیتوب پر بنسټ 
یل اړخونه چې په مرکزي سطحه مرکه افغان دولت اړوند او نړیوال دخ

، د (MoEd) ونې او روزنې وزارتو د ښ عبارت دي له: ،ور سره شوې
 د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق، (MoPH) عامه روغتیا وزارت

(UNICEF)د اروپاي  ي ټولنې د پولیسو ماموریت ، (EUPOL) د ،
ل مرستو او د چاپان د نړیوا (UNDP)ملګرو ملتو پرمختیاي  ي پروګرام 

  .(JICA)اداره 

  

 میرمنو د والیتي شبکې په اړه معلومات د
 

  د میرمنو والیتی شبکه د موسسې د سولې او دموکراسۍ د یو شانوالی
PWN چې پخوا )د جنډر )جنسیتی( یو شانوالی د ټولنې په نامه ،
 وپه دې هیله چې د ټولنې د بیال بیلو برخکال کښې  ۰۲۰۰ه پیادیده( 
میرمنې په یوه ټولنه کښې د زده کړې او پرمختګ لپاره سره را  سره تړلې
یو ره کښې د نورو ډلو س وټولن واو په خپلو منځو کښې او خپل ټولې کړي 

                                                        
د کندهار والیت د تخنیکي ستونزو له امله په دې مثال کښې د سروې لپاره  نه وه شامل 9

 شوی.

ې په د ګډ کار په نتیجه کښ د ټولنې غړو . منځته کړي را او یوالی ئ تالف ا
افغانستان کښې د سولې او انتقال د بهیر او د میرمنو پر ژوند د هغوی د 

حل  و ړ شخد ترویج،  ېسولد دا زده کړل چې په ټولنه کښې څخه  اغیز 
بکې دې شو څاري.  په بنسټیزه کچه او د میرمنو پورې اړوند موضوعات 
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دا هم په ګوته کړه تر څو هغه موضوعات په ګوته کړي چې د ښځو په پر 
  مختګ اغیز لري او ور ته حل الره پیدا کړي.

 
بکه او پراخه ټولنې تر منځ د ټولنیز مالتړ ش غړو  ېشبک يوالیتد د میرمنو 

ده، تر څو هغوی ته الرښونه، روزنه، مشوره ورکړي، او پر خپل منځ 
کښې د مرستې کولو لپاره د باور فضا را منځته او پر نورو د اتکاء څخه 

اسې حال کښې محلي نا دولتي ادارې او پروژې دځان خالص کړي. په 
یتی شبکې طرحه دا کوښښ کوي تر څو ډیرې ګ ټورې دي، د میرمنو وال

و تهغه په رسمي سهولتونو یا مالي مرسداسې یوه ټولنه رامنځته کړي چې 
  څخه بې غمه شی.  پرمخ تلونکو فعالیتونو له اتکاء 

 
ې دي چد میرمنو د والیتی شبکې مقصد د یوې داسې شبکې جوړول 

و پر بنسټ وني تر څو د خپلو نوښتړ انفراي میرمنې یو بل ته السونه ورک
د پرواګرام ملکیت تر السه  او هغه څه تر سره کړي چې د ټولنې لپاره 

 تر منځ د باور فضا را منځته مهمې ستونزې ګڼل کیږي. کله چې د غړو 
شوه، نو بیا هغوی کوالی شي د میرمنو د پرمختګ لپاره نورې ډلې پیدا 

سه والی موساو یو یو والی رامنځته کړي. د سولې او دموکراسۍ د یو شان
له الرې د میرمنو د والیتی شبکې د غړو مالتړ کوي،  ءد اتکاځان پر خپل 

د  د هرې شبکېچیرې چې د سولې او دموکراسۍ د یو شانوالی موسسه 
جوړیدو په برخه کښې مرسته کوي او د میرمنو والیتی شبکه غړو ته زده 

کوي تر ه ور کړې او تخنیکي مالتړ برابروي، نور بیا د هغوی غړو ته اجاز 
حال  نیسي، په داسې څو د خپلو اهدافو او لمړيتوبونو په اړه تصمیم و

    په برخه کښې مالتړ کوي.  کښې د هغوی د وړتیا د لوړولو او بهیرونو
 

د دې ټولنې له الرې، د سولې او دموکراسۍ د یو شانوالی موسسه 
پاینونو د مهمدارنګه د مباحثاتو او خبر اترو، په محلي او ملي سطحه د ک

ځای برابر کړی دی. د سولې او دموکراسۍ د  سیباتنظیمولو لپاره یو من
یو شانوالی موسسې د ډیرو ک فرانسونو لکه میرمنې او ټاکنې، او په لویه 
جرګه کښې د میرمنو د ونډې په اړه، کوربه توب کړی دی. د میرمنو د 

السه او دا ډاډ تر  د فعالیتونو لپاره د مالتړ پیدا کولو، والیتی شبکې غړو 
رته سدوی ي  ې په ټولنه کښې ه چې کول چې د زدکړو د برنامو او فعالیتون

ښښ کړی کو شتون لري  تر منځ پیونداو په ملي کچه بهیرونو ي  ې رسوي 
د میرمنو والیتی شبکې د فعالیتونو یو بل مهم جزء د دولتي . دی

سانتیا را منځتهتکارکونکو او جوړښ
 
ل دي. په کو ونو د متقابلو اړیکو ا
ا غړي، د والیتي شور  رئیسان،غونډو کښې ګډون کونکي د بشر د حقوقو 

استازی، او پولیس وي. په غونډو کښې د دولتي کارکونکو د  ياړوند وزارت
ګډون څخه د ډاډ تر السه کولو په خاطر د میرمنو والیتی شبکې ټولنه په 

عال په بروي.  فټولنیزه سطحه د دولت او میرمنو ترمنځ کاري اړيکې برا
 والیاتونو کښې دننګرهار، کندهار، هرات، کندوز، فاریاب او بامیان 

 چې ټول درې سوه غړي لري.  لري شتون ې میرمنو شبک
 

 همطالعنفوسو د 
 
ځواب ورکونکو چې د دې څیړنې لپاره مرکې ورسره شوي دي،  ۰۵۲د 

او  ۰۰ه د سلن ۰۰کاله یا تر هغه لږ، او  ۰۲سلنه  ۰۰ټولې میرمنې وې. 
ترمنځ یا تر هغو  ۵۵او  ۲۶سلنه د  ۶. لدرلود ونهکالو تر منځ  عمر  ۰۵

سلنه  ۰۲ سلنه خپل عمرونه نه دي ښودلي. ۰۲ل، درلود ونهزیات عمر 
سلنه د خپل واده حال نه  ۰۲نا واده کړې میرمنې، کونډې میرمنې او 

 ۰۲سلنه ي  ې پښتنې،  ۰۲دی ویلی د هغو چې مرکۍ ورسره شوي دي 
سلنه ي  ې  ۰، ېسلنه ي  ې ازبک ۰۲سلنه ي  ې هزاره،  ۰۲ه ي  ې تاجکې، سلن
  سلنه میرمنو خپل قومي هویت نه دی څرګند کړی. ۰۶او  ېترکمن

 
سلنه ځواب ورکونکو چې د څیړنې پرمهال مرکې ور سره شوي دي  ۰۰د 

سلنه ي  ې لمړنی  ۲سلنه لوستي چې ښوونځي ته نه دي تللي.  ۰نالوستي، 
سلنه ي  ې د لیسې  ۰۵سلنه د منځنۍ دوره او  ۰۲، ښوونځی سرته رسولی

 په. ده کلنه دوره  پای ته رسولې ۲سلنه ي  ې د لوړو زده کړو  ۰۲دوره او 
سلنه چې  ۰۲ښودلې. ده سلنه خپله د زده کړو اندازه نه  ۰۵هر حال، 

سلنه  ۰۴مرکه ورسره شوې په خصوصي سک تور کښې تنخواه لرونکي، 

خپل شخصي کار  هسلنه پ۰۰. کي وو په دولتي سک تور کښې کار کون
سلنه په کور کښې د عاید د السته راولو په کارونو  ۲وو، نور  ېبوخت

سلنه ځان د کورنۍ د بې معاشه کارکونکی را پيژندلی  ۵وخت وو. یوازې ب
یا  هنه درلود دندهې هیڅ ی  سلنه  ۰۲سلنه ي  ې کار نه درلوده.  ۵دی او 

 ي  ې نه غوښتل ځواب ورکړي.
 

سلنه ځواب ویونکي چې د مرکې لپاره غوره  ۲۰ال کښې چې په داسې ح
سلنه   ۰۲نه ي  ې غوښتل خپل میاشتینی عواید څرګند کړي،  ېشوي و

سلنه ي  ې د  ۰۲امریکاي  ي ډالره(،  ۵۲)افغانیو  ۰۲۲۲ي  ې د میاشتې د 
سلنه د  ۰۰امریکاي  ي ډالر( تر منځ عاید،  ۰۴۵)  ۰۲۲۲۲او  ۰۲۲۰

سلنه ي  ې د  ۰ډالرو(  تر منځ، او  ۰۶۲افغانیو ) ۰۵۲۲۲او  ۰۲۲۲۰
سلنه داسې څرګنده  ۵۲ډالرو( څخه پورته عاید درلود.  ۰۵۲) ۰۲۲۲۲۰

رنيو سره د عواید په السته راوړلو کښې و کړه چې میرمنې د هغوی د ک
 مرسته کوي. 
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 محدودیتونه او ننګونې
 

دا مطالعه یو شمیر محدودیتونه لري. لمړی، دا د ټولو افغان میرمنو 
 ۶تازیتوب نه کوي. د میرمنو والیتي شبکه یوازې د افغانستان  په سا

والیتونو کښې کار کوي، او یوازې په سیمه ایز ه سطحه کار کوي او سږ 
کال کندهار والیت د دې کال د سروې څخه بهر پاته شوي . دا ځکه چې 
د سروې په تنظیم کښې یو څه تخنیکي ستونزو شتون درلود.. نو له دې 

ت په دې راپور کښې نه دي منعکس اد جنوبي برخې هیڅ نظریامله 
وسو د برخې د سروې څخه معلومیږي، د فلکه څنګه چې د نشوي. 

میرمنو د والیتي شبکې غړي ډیر تعلیم یافته خلک دي او د اقتصادي 
دی، او  ېفعال ې نظره تر نورو افغان میرمنو پر نسبت په اوسط ډول ډیر 

ې نورې میرمنې د هغو کورنیو سره تړاو لري میرمنو د والیتي شبکې ډیر 
چې میرمنې په اقتصادي لحاظ د خپلو کورنیو سره د نورو په نسبت 

غړي دي  ېد والیتي شبکې غړي د مدني ټولنې  فعال مرسته کوي. د میرمنو
د میرمنو د حقوقو مالتړ کوي. له دې امله، د یوې کښې او په خپلو ټولنو 

ته  رځیدو راګرځیدوګ صادي، تعلیمي اوپه توګه چې ډیر اقت میرمنې
 د خپلو کورنیو ډیر مالتړ ور سرهچې او داسې څرګندیږي السرسی لري، 

ان نه شي کوالی چې د ټول افغانست ې غړ  ېدی، نو د میرمنو والیتي شبک
 د میرمنو د نظر استازیتوب و کړي. 

 
یدای شي کمقیاس ډوله نکاتي لیکریټ د سروې په جریان کښې د پنځه 

په برخه د شخصي تمایالتو پر بنسټ محدودیتونه ولري. په  وځوابون د
هر حال، پنځه نکاتي مقیاس په مساوي توګه د دوه مثبتو ځوابونو توزیع 

 د،  یو مستک ف ځواب، او دوه منفي ځوابونه تر څو پر تعصب شوی وه
ګه څخه په بې ترتیبه تو څخه سرچپه رمزونو تمایل مخه ونیول شي.  الړو

ای تمایل کم کړ ذکر کیدو ستل شوی تر څو لمړنی او وروستنی کار اخ
شي، ځکه زیاتره ځواب ورکونکي عالقه لري چې لمړی او یا ورستی 
انتخاب خوښ کړي. پر دې برسیره، سروې په خپله تیاره شوې وه )په 

معنا چې د سروې پانې د میرمنو والیتي شبکې غړو ته ویشل شوې دې 
رډینیټر ته سپارلې ووې، چا هغه په خپله ډکې ک

 
 ې(ړې او بیا ي  ې خپل کوا

د ګډون کونکو د غیری ضروری اغیز د مخنیوي لپاره چې یو شمیر به و 
 ۰۰، باسي. په هر حال غواړي په خپلو هم فکره دوستانو خپل اغیز پری 

د خپل سلنه به وي  ۰۵)چې تصور کیږي سلنه نا لوستي ځواب ورکونکي 

(، د چا سره چې په شفاهي توګه د ښکاره کړي نه ده تحصیل اندازه 
رډینټر پواسطه تنظیم شوې یا د میرمنو د 

 
میرمنو د والیتي شبکې د  کوا

والیتي شبکې د غړو په مالتړ تکمیل شوې وې، کوم چې د میرمنو په 
 ځوابونو اغیز درلودالی شي.

 
ي. د يلکټاو ارقام ا حصاېئاتره ایپر دې عالوه، په افغانستان کښې ز

وسو فملي سطحه د نپه خوا په کال را په دې  ۰۲۴۲د افغانستان 
، نو له دې امله هغه معلومات چې په دې راپور ایه نه ده را ټوله کړې صاح

دې کیږي، وړان کښې د بحث پر مهال وړاندې کیږي زیاتره په اټکلي توګه
ه څخه سمدالس په ځانګړې توګه هغه معلومات چې د طالبانو سقوط 

ر دې سربیره، په پر تله شوی معلومات په ورته پ .شويوروسته وړاندې 
موضوع تل د یوې مرجع څخه الس ته راځي، چې دا په خپله د پر تله 
کولو اعتبار محدودوي. په هر حال، د دې څیړنې له الرې، کوښښونه 

 وې باورې سرچینېیشوي دي تر څو دا ډاډ تر السه شي چې معلومات د 
وي معلومات چې د عین سرچینې څخه السته راغلي دي، او هغه مقایس

څخه السته راغلي دي یا تر سره شوې سروې چې هر ځای چې اړتیا ي  ې 
یادو شوو محدودیتونو په نظر کښې نیولو  ولیدل شي کاریدالی شي. د

له واهدو شبلکه د سره باید دا په پرتله کول مطلق سم و نه ګڼل شي، 
د مهمو  سیتي برابرۍ معلوماتي و ګڼل شي چې د میرمنو او جننسبتا مخې 

 شاخصونو په رڼا کښې د کار عمومي پرمختګ او / یا شاته تګ څرګندوي. 
 

له دې محدودیتونو سره سره، په داسې حال کښې چې دا څیړنه د ټولو 
افغانو میرمنو استازیتوب نه کوي، بیا هم د دولت د کړنو په اړه د میرمنو 

 ه د رهبرانو په توګه دد اداراک معولومولو یوه ښه وسیله ده. يوه ښځ
میرمنو د والیتي شبکې غړې فعالې او په ټولنه کښې د السرسۍ وړ دي او 
د میرمنو د غوښتنو د یوې ترجمانې په توګه چې د افغان میرمنو د اړتیاو 

ه تي شبکې غړې پیاو ننګونو سره په تماس کښې دي.  د میرمنو د وال
او  بتکارات تر سره کوي،محلي، والیتي، او ملي سطحه پروګرامونه او ا

هره ورځ ورسره مخ دي او هغوی چې دوی د افغان میرمنو ستونزو 
همدارنګه په پراخه کچه او په هر سطحه په افغانستان دولت کښې د  

 پالیسیو او تجاربو سره سرو کار لري.
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د میرمنو او جنسیت اړوند د افغانستان د 
  ي کړنېاسالمي جمهوریت عموم

 

C+ 10:کړنې عمومي د دولت 
 

ر سره تپه عمومي توګه، هغه میرمنې چې د دې څیړنې لپاره سروې ورسره 
ې د افغان میرمنو او چته ي  ې د هغه د کړو ژمنو  حکومتشوې ده 

که په  ده.  ( درجه ورکړی +Cجنسیت د برابرۍ په اړه ي  ې کړې دي، )
 ،سولې پروسه کښې د میرمنو ونډه، امنیت، روغتیا هغو ژمنو کښې د

ښوونه او روزنه د میرمنو پر وړاندې تاو تریخوالی، سیاسي ګډون، عدالت 
ینو او خدماتو ته السرسی، اقتصادي فرصتونه، د چته السرسی، سر 

سیب پذیره ډلو مال
 
 تړ، او عامه پوهاوي لوړوالی شامل دي. ا

 

 ښوونې او روزنې، او او ډولونو کښې، د دولت کړنې د روغتیا ۰۰په دې 
 ي( ارزول شوي دي. حکومت-Bي له نظره په ډیر مثبت ډول )عامه پوهاو

کړنو ته د سولې د بهیر، امنیت، عدالت ته السرسي، د میرمنو پر وړاندې 
د تاوتریخوالي، د میرمنو سیاسي ګډون، سرچینو او خدماتو ته الرسي او 

(  ورکول +C( یا )Cاقتصادي فرصتونو په برخو کښې ټیټې درجې یعنې )
سیب پذیره ډلو مالتړ +Cدرجه  )ټیټه ر ټولو شوې دي خو ت

 
( ي  ې بیا د ا

 په برخه کښې تر السه کړې ده.

  

                                                        
 =SD=.29 ,2.78اوسط10 
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 د سولې بهیر
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C+  11:کړنېعمومي 
 

افغان دولت د میرمنو او جنسیتي برابرۍ په برخه کښې ډیرې ژمنې کړې 
دي، او د سولې په بهیر کښې د میرمنو د ال زیات ګډون لپاره کوښښونه 

ځکه چې دا به د دې سبب وګرځي تر څو دا ډاډ تر السه شي، روان دي، 
چې د میرمنو د حقوقو په برخه رامنځته شوی ماتیدونکی پرمختګ پر 

 12 ."سولې قرباني نه شي"خپل ځای و ساتل شي او میرمنې د 
 

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په ملي انکشافي ستراتژۍ او د 
 دپه ملي پالن، او د سولې اړوند  افغانستان د میرمنو لپاره د عمل

لمړیتوبونو ملي پروګرام کښې د سولې او ملي مصالحې، د نورو پالیسیو، 
ن ژمنې کړې دي. د افغانستا حقوقی، او ستراتژیکو ژمنو تر څنګ ډیرې 

 ۰۰۰۵ پر د میرمنو لپاره د عمل ملي پالن د ملګرو ملتو د امنیت شورا 
 کوي او په دې اړه خپل تعهد نویمصوبه پوهیږي او د تطبیق مالتړ ي  ې 

 کوي: 
 

و د مند اختالفاتو په مخخنیوي، حلولو او سولې رامنځته کولو، د 
د سولې او امنیت ساتلو په ټولو  مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار او

کوښښونو کښې بوختیا او د شخړو په مخنیوي او حل او فصل په تصمیم 
 ا.نیولو کښې د هغوی د نقش د زیاتوالي اړتی

 
دولت ویلي دي چې هغه د سولې په اړه د ښوونې او روزنې ستراتژی 

ې ي  رامنځته کړي چې په هغې هغه نقش ته پاملرنه شوې وي چې میرمنې 
سرته رسوالی شی او داسې مفصله ستراتژۍ به جوړې کړي چې سوله، 
مصالحه، او عدالت به د عمل پالن کښې د میرمنو شاملیدل باوري کړي. 

اسالمي جمهوریت متعهد دی چې د انتقالي عدالت په  د افغانستان
 ونکمیسمقصد د افغان دولت، د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک 

(AIHRC)  تر څو میرمنې را شریکې او د علمي مرکزونو او کوښښ کوي
الرې او د نظر د السته راوړلو د یو رښتونی میکارنیزم په  لهمحلي  ټولنې 

لي. حکومت دا هم ویلي دي چې حکومت به واسطه د میرمنو نظر واخ
، او د مصالحې او کمیسونفصل، د مصالحې د  د شخړو د حل و

منځګړیتوب په برخه کښې د میرمنو د ګډون مالتړ وکړي. باالخره، د 

افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي پالن میرمنې د افغانستان د شخړي 
الن ي  ې کړی دی تر څو د لمړنۍ قربانیانې ګڼي او د داسې یو پالن اع

 سیږي. ر  غرامت ورکولو داسې  پروګرام ایجاد کړي چې میرمنو ته ي  ې ګ ټه و
 

د لمړیتوبونو ملي پروګرام په مشخصه توګه د سولې او مصالحې پروګرام 
تمرکز په افغانستان کښې پرسولې او بیا ادغام پر پروګرام  والړ دی او دا 

ر نه لویدونکي نقش د سولې د بهی د میرمنو د پام څخه"روښانه کوي چې 
داسند ژمنه کوي تر څو دا ډاډ ترالسه شي  "له الرې ترویج او ډادمن شي.

چې میرمنو ته به د سولې په عالي شورا کښې څوکۍ ورکول شي، او افغان 
لوبوي او  یو ټاکونکی نقش وکښې میرمنې به د سولې او بیا ادغام په بهیر 
څنګه ترویج کړي. اعالمیه دا هم  دولت ته مشوره ورکوي چې سوله

زیاتوي چې میرمنې به د سولې د عالي شورا او د سولې والیتي شورا غړې 
به د السرسۍ په پیدا کولو، مذاکراتو، او شکایتونو د حل او فصل 

 بهیرونو کښې پراخه ونډه ولري.
 

په مجموع کښې، میرمنې په دې برخه کښې دولت ته د سولې د بهیر په 
( درجه ورکوي. په فاریاب او کندوز +Cمحلي او ملي کچه د ) اړه او په

په اړه په دغو والیتونو کښې د بامیانو او  کړنوکښې میرمنې د دولت د 
م هننګرهار په نسبت ډ یر مثبت نظر درلود، او لږ تر لږه په هرات کښې 

 13 مثبت وه. 
په داسې  14 وه یاتپورې تړلو میرمنو تر منځ  توپیر ډیر ز نود مختلفو قوم

و پر کو او هزاره ګانجحال کښې چې د ازبکو او تاجکو په منځ کښې د تا
 15 په اړه زیات مثبت تصور موجود وه. کړنونسبت د حکومت د 

ښونو کوښ دولتد عمر، عاید د اندازې یا تاهل له نظره د سولې لپاره د  
 دچې د سولې او میرمنو په برخه کښې تر سره کوي کوم څرګند توپير موجو

نه وه. په هر حال، د ښوونې او روزنې له نظره د میرمنو په برداشت او 
نظر کښې د تعلیم د سطحې د لوړتیا  په سبب د دولت د کړنو په اړه 

، چیرې چې ډیرو تعلیم یافته میرمنو له نظره د توپیر زیات د پام وړ وه
 16. یرې ضعیفې ويډدولت کړنې 

 

  

                                                        
  SD=.60  ،2.70اوسط = 11 
 .۰۲۰۰نظامي اړتالفي مرکز،  –ملکي  "د سولې بهبیر او د افغانستان د میرمنو راتلونکې."سټیفني نیسان، 12 

F(4, 99)=5.85, p<.001;  13(17)بامیان M=2.75, SD=.59;  (26)هرات M=3.04, SD=.39;  (20)ننګرهار M=2.81, SD=.73;   2.52کندوز, SD=.54; (20) M= (21)فاریاب M=2.31,  
SD=.49 

F(5, 89)=5.41, p<.001 14 
  (2)نور قومونه  ;M=2.22, SD=.16 (2)ترکمن  ;M=2.22, SD=.48 (16)ازبیک  ;M=2.77, SD=.62 (16)هزاره  ;M=2.99, SD=.54 (39)تاجک  ;M=2.52, SD=.60 (20)پښتون 15

M=3.06, SD=.39 
R=.277, p<.05 16 



 20   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

 د سولې ملي بهیر
 

C 17ي جوړښتونو کښې د ښځو ګډوند سولې په مل 
C 18د سولې په ملي بهیر د ښځو سره مشوره 

C+ 19د سولې په ملي پروسه کښې د ښځو حقوقو اواړیتا و ته پاملرنه 
C+ 20د سولې په ملي پروسه کښې د ښځوپخوانیو ستونزو ته پاملرنه 

 
کال کښې، ولسمشر حامد کرزي د یوه  ۰۲۰۲د لندن د کنفرانس وروسته په 

الن اعالن وکړ چې د سولې یوه مشورتي جرګه را وغواړي او په هغو الرو چارو پ
خبرې وکړي چې طالبان او نورې مسلحې مخالفې ډلې هم د سولې په بهیر کښې 

کال د جون په میاشت کښې  ۰۲۰۲را شریکې  کړي. د سولې مشورتي جرګه د 
استازو په  ۰۶۲۲د لوي  ې جرګې په خیمه کښې را وبلل شوه چې په هغې کښې 

دیارلسو ک تګوریو کښې ګډون کړی وه. په دغو استازو کښې د پارلمان غړي، د 
والیتي شورا غړي، دیني علماء، قومي مشران، د مدني ټولنو استازو، د ایران 

. د سولې مشورتي جرګه کښې 21او پاکستان څخه افغاني کډوال، شامل وو 
ه له دې چې د نتایجو سر  22سلنه( ښځو برخه درلوده. ۰۲یعني  ) ۰۰۲یوازې 

بررسۍ مختلفې پایلې لرلې، د سولې د عالي شورا د جوړیدو فیصله ي  ې و کړه. 
کوم چې به  24او د سولې او بیا یو ځای کیدنې بهیر ته مشروعیت ورکړ، 23 

کال کښې پیل په دې هیله جوړشوی وه ټیټ رتبه جګړه ماران د محلي ۰۲۰۲
د  ي او تشویقونکي  تیار کړي چېټولنو سره یو ځای کړي او ته داسې هڅونک

طالبانو مالتنړ پریږدي، چې څرګند هدف ي  ې یوې سیاسي طرحې له الرې د 
د "سولې د بهیر پلي کول وو. جرګې یوه فیصله وکړه چې په کښې راغلي دي: 

افغانستان خلک یوه عدالنه سوله غواړي، کوم چې به د ټولو اوسیدونکو په 
 25"انو حقوق خوندي کړي.ځانګړي ډول د میرمنو او کوچنی

 
په دې سروې کښې، میرمنو دولت ته په دې بهیر کښې  د میرمنو د ګډون په 
برخه او همدارنګه د ښځو سره د سولې د بهیر په اړه د مشورو په برخه کښې د  

C   غړې لري. د  ۲غړو له جملې څخه  ۴۲درجه ورکړه.  د سولې عالي شورا د

                                                        
SD=.92M=2.82,  17 

M=2.94, SD=1.23 18 
M=2.64, SD=1.16 19 
M=2.75, SD=.98 20 

 .۰۲۰۲، ۲د سولې عالي شورا، د جون "هغه فیصله د سولې د ملي مشورتي جرګې په پای کښې و منله شوه" 21
http://www.hpc.org.af/english/index.php?____option=com_content&view=article&id=28&Itemid=12&option=com_content. 

 کال. ۰۲۰۲د افغاني میرمنو شبکه او د سولې د مبارزینو د میرمنو نړیواله شبکه،  "ګڼه پریکړه لیک:د افغانستان د مدني ټولنو د څارنې یو راپور، ۰۰۰۵د امنیت شورا د "ذرین حامد،22
http://www.gnwp.org/sites/default/files/resource-field_media/Afghanistan.pdf. 

یا موونږ په سمه الر روان یو؟، دیپلوماتیک ژوند، د جنوري مر23 
 
 http://www.diplomaticourier.com/news/regions/central-،۰۲۰۰، ۰۲یم صافي، د افغانستان د سولې بهیر:ا

asia/386-the-afghan-peace-process-are-we-on-the-right-path. 
 .۰۲۰۰لت لپاره د ټولنې غږ، سوله، او مصالحه، د افغانستان د څیړنو او ارزونو اداره، جنوری، ایملي ویټر بوتم، د جړې د ټپ،نو رغول: د عدا24 

https://www.ecoi.net/file_upload/2162_1326102513_2012-01-09-areu-healing-the-legacies-of-conflict-in-afghanistan.pdf. 
 .۰۲۰۰، ۰۰ایچ ډی مرکز، د جنورۍ  ": د خوښ باورۍ لپاره ځای؟میرمنې او په افغانستان کې سوله ساتل"وحیده، صمد، 25 

http://www.hdcentre.org/fileadmin/user_upload/Our_work/Mediation_support/Current%20activities/1%20Gender%20and%20Mediation/Gender%20
main%20page/2%20Sous%20page%20Women%20at%20the%20Peace%20Table%20Asia%20Pacific/Supporting%20documents/Women%20and%20p

eacemaking%20in%20Afghanistan%20-%2012%20January%202011.pdf. 
 ،۰"د سولې بهیر او د افغانستان میرمنې،"سټیفني نجسین، 26

لیزابت کامیرون او ډاک تر کمنګاه ،27 
 
 .۰۲۰۲ "د تړلو دروازو تر شا،"ا

 .،۰۲۰۲د سولې او دموکګراسۍ د یوشانوالي موسسه، اګست،  "په افغانستان کښې میرمنې،  سوله او امنیت: مخ پر وړاندې ک تل. "ري ایس هبر،جننګز او ما –حنا پارتیز 28 
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/WPS-paper.pdf. 

دا زمونږ  "ټینګار وکړ ۰۲۰۰نور صافۍ په  سولې د عالي شورا یو غړې ګاللۍ
مرسالت دی تر څو معلومه کړو چې د سولې په عالي شورا کښې میرمنې څومره 
فعال نقش لري او نه دا چې زمونږ د حضور څخه د شمیر د پوره کولو لپاره 

 26 "کار واخستل شي.
ې د کال کښ ۰۲۰۰د سولې او بیا یو ځای کیدنې پروګرتم او دارالنشاء هم په 

جنډر د برابرۍ یوه پالیسي ترتیب کړه  چې هدف ي  ې په دولتي چوکاټ کښې 
د سولې په بهیر کښې د میرمنو د ګډون ډیروالی وه.په هر حال، یو وروستي 
راپور دا ښودلې چې په دولت کښې د ژمنو د لفاظۍ، مذاکراتو، او سولې د 

، نظر رمنود خبرتیاد افغان می"خبرو اترو  سره سره خبرو د تړلو دروازو شاته 
 27صورت نیوالی دی. "او ګډون پرته

د سولې او دموکراسۍ د یو شانولي د موسسې د یو پخواني راپور پر بنسټ، د 
سولي عالي شورا او د مصالحې د بهیر په اړه افغان دولت پراخه طرحه د ال 
ډیرو اعتراضونو الندې پر مخ ځي، ځکه چې د عامو خلکو او مدني ټولنو د 

څخه بې برخې ده، او همدا چې په بهیر کښې د نه روڼتیا له امله ي  ې ګډون 
خپل اعتبار له السه ورکړی دی. دا کار د دې سبب شوی دی دی چې د دولتي 
سولې بهیر هڅو او مدني ټولنو تر منځ یو اندازه واټن را منځته شي، چې په 

ر لسو کالو یځانګړې توګه د میرمنو په اړوند د اندیښنې وړ موضوعات لکه په ت
 28 .کښې السته راغلي پرمختګونه د منځه والړ نه شي

 
چې  په ملي سطحه د سولې  ولې او بیا یو ځای کیدو یو کار کونکي وبلي دي

جنډاء نه ده، او هغه ژمنې چې شوې د د هغهلپاره 
 
بهیر د دولت د ورځې ا
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د جنسیتي موضوعات د څارنې یو  29 بودجهپه نظر کښې نه ده نیول شوې.
ستم ایجاد شوی تر څو دا معلومه کړي چې څوک عمال څه کار کوي او سی

 .30همغږي زیاته شي، بلکه د مالتړ د نشتون له امله هیڅکله عملي نه شو. 
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته په دواړو یعنې هم د سولې په بهیرونو 

میرمنو  د کښې د افغان میرمنو د حقوقو او اړتیاو او هم د سولېپه بهیر کښې
درجه ور کړې ده. د افغانستان د  +Cپخوانیو ستونزو ته د پاملرني له نظره د 

کال  ۰۲۲۵بشر د حقوقوخپلواک کمیسون یوه سروې تر سره کړې ده او په 
پور تر عنوان الندې ی  ې خ "د عدالت لپاره بلنه"یو راپور ي  ې تیار کړی دی او 

بور د ترتیبولو لپاره د 
 
افغانانو سره په ټول  ۲۰۵۰کړی دي، چېد دې را

افغانستان او هم د افغان کډوالو په پنډغالو کښې مشوره شوې ده، چې په 
سلنه  ۶۲میرمنې هم شاملې وې. په دې راپور کښې، هغه  ۰۰۰۲هغو کښې 

سلنه پورې میرمنو  ۲۰شاملې میرمنې د جګړې اړوند جرمونو قربانیانې وې. تر 
سلنه میرمنو  ۴۶ا رسولو په  معنا، او په نظر، عدالت د محکمې له لورې د جز 

سلنه میرمنو دا احساس کاوه چې جنګي  ۵۲عدالت یوه ډیر مهم عنصر و ګاڼه.
سلنه بیا داسې  ۲۰مجرمین باید سمدالسه په جزاء محکوم کړای شي، او 

انګیرله چې د بشري حقوقو پایمالولونکي دې باید د دولتي څوکیو څخه  لیرې 

شي. د دې پراخه مشورو سره سره بیا هم، دې راپور  کړای شي.  دې بند کړای
څخه په پراخه کچه کار و انخستل شو یا د سولې او مصالحې په پالنون کښې 
شامل نه کړای شو، او همدارنګه د میرمنو اړتیاوې او نظریات چې د دولت له 
خوا راټولې شوې وې په پراخه کچه له نظره لویدلې وو. له هغه ځایه چې د 

ال دا هڅې سره بیا هم په ملي سطحه د دولت له لورې هیڅ کوښښ ک ۰۲۲۵
 .31نه دی شوی تر څو د میرمنو سره د سولې د ملي بهیر په اړه مشوره و شی.

 چې "کاله د د سولې د بهیر د الرې نقشه ۰۲۰۵تر "د سولې د ملي بهیر سند 
ن کال کښې خپور شوی یو د لوړو غوښتنو سند دی، او داسې یو پال ۰۲۰۰په 

ي  ې طرحه کړی چې طالبان، حزب اسالمي او افغانستان کښې نورې وسله والې 
کال پورې به د  ۰۰۲۵ډلې به وسله وال مخالفت څخه الس واخلي او د 

افغانستان په سیاسي او قانوني بهیرونو  کښې د فعالو ګډونوالو په بڼه وا وړي، 
انه شوي بیرته ستدابه داسې مهال وي چې ټول بهرني ځواکونه به له هیواده 

څ ځای کښې هی پهو ا  دې د میرمنو څخه یوازې یو ځل یادونه کړې ده.وي.
ي  ې نورو اړتیاو ته او یا جنسیتي اندیښنو او نظریاتو ته د سولې او مصالحې په 

برخه کښې پام اړولو ته اهمیت نه دی ورکړی. 

 بهیر سیمه ایزد سولې 
 

 +C 32و  ګډونارګانونو کښې  د میرمنسیمه ایز د سولې  
 C 33بهیر کښې له میرمنو  سره سال او مشورې سیمه ایز د سولې  په 
 -B 34بهیر کښې د میرمنو  حقوق په پام کښې نیول سیمه ایزد سولې  په 
 C 35بهیر کښې د میرمنو  پخوانیو ستونزو ته رسیدګېسیمه ایز د سولې  په 

 C 36میرمنو  اړتیاوو ته پام کول د پخوانیو جګړه مارانو د بیا پخالینې په بهیر کښې د
 
و کچه د سولې پروسې  زیاتره وختونه  په سیمه ییزو جنجالون سیمه ایزهپه 

او شخړو باندې متمرکزې وي، اوهمدارنګه د سولې  او بیا پخالینې ) 
APRP ( په ملي پروسو کښې د سولې  والیتي  شورا )PPCs  فعالیتو نو )

خړې اک ثرا د کورنیو موضوعاتو، د پر مخ بیول کیږي. سیمه ییزې ش
ځمکو، اوبو، منابعو او خداماتو د السرسی، د قدرت په سر سیالې، د 
ملي شخړو سیمه ییزه بڼه غوره کول او د قومي او توکمیزو جنجالونو په 
سر را پیدا کیږي. زیاتره وختونه دودیز جوړښتونه  لکه  ملکان، 

ې زو شخړو په هوانقشو کښشوراګانې، جرګې او دیني  مشران د سیمه یی
که څه هم دلته داسې دقیق ارقام نشته، خو بیا  37ارزښتمن نقش لوبوي.

شخړې د رسمي قضای  ي سستم څخه د  ۲۲۸هم په اټکلیزه توګه نږدي 
که څه هم د افغانستان   38باندې په دودیزه توګه حل او فصل کیږي.

م کښې په پا اساسي او نور عادي قوانینو د میرمنو  لپاره خوندیتوبونه

                                                        
 .۰۲۰۲، ۰۰کارکونوکو سره مرکه ، د دسمبر  APRP -UNDPد  29 
 .۰۲۰۲، ۰۰کارکونوکو سره مرکه ، د دسمبر  RP AP-UNDPد 30 
د عدالت لپاره غږ: په افغانستان کښې د بشري حقونو په باب پخواني خالف ورزیو په "31 

 کال. ۰۲۲۵، ۰۵د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون، د جنورۍ  "اړه مشوره
http://www.refworld.org/pdfid/47fdfad50.pdf. 

 32=2.70, SD=1.12 Mاوسط  
 SD=1.26 ,2.91=اوسط33 
 SD=1.17 ,2.57=اوسط34 
 SD=1.26 ,2.83=اوسط35 
 SD=1.13 ,3.19=اوسط36 
 37 USIP, 2011,  .لیسه سکرچ، د افغانستان د سولې پروسې هر اړخیزه نوښتګره 

نیولي دي، خو بیا هم په دي کچه د قضای  ي سستم څخه بهر د 
 موضوعاتو حل د میرمنو  لپاره کومه معنی نلری.

 
رسمي غیر رسمي قضای  ي سک تورونو تر منځ  پهپه اوسني وخت کښې 

کومه رسمي او قانوني اړیکه شتون نه لري، همدارنګه په رسمي قضای  ي 
قضای  ي ساختارونو لپاره کوم ممانعت  ساحه کی د دودیزو او غیر رسمي

کال کښې د عدلی  ې د  ۰۲۰۲وړاندوینه هم نه ده شوی. که څه هم په 
پورې د رسمي قضای  ي  ۰۲۰۲څخه تر  ۰۲۲۲نوې وزیر له را تګ سره د 

سیستم  او د شخړو د حل شورا تر منځ د ملي پالیسۍ په طرحه باندې 
ودریده او په ځای ي  ي مګر دا کار ورسته په ټپه   39زیات کار شوی وو،

نوی قانوني طرحه رامنځته شوه چې کار ی  ې تر اوسه پورې د عدلی  ې په 
هغه سیمه ییزو جوړښتونه چې د سولې   40وزارت  کښې بشپړ شوی نه دی.

 ,.USIP, n.g ”په افغانستان کې د قانون حاکمیت38 
.afghanistan-http://www.usip.org/programs/projects/rulelaw 
 
 

د  ”,نوح کابورن، په افغانستان کې د نړیولې ټولنې د شخړو هوارولو غیر رسمي ارګان39 
 ,د 2013کال د  USIP سولې کار

http://www.usip.org/sites/default/files/PW84-
Informal%20Justice%20and%20the%20International%20Community

%20in%20Afghanistan.pdf. 
د  ”د دولتي فعالیتونو ارزونه :د افغانستان په لویدیځ کې عدالت او حکومتدارې 40

 ,.n.g ,هماهنګۍ دفتر

http://www.usip.org/programs/projects/rulelaw-afghanistan
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او شخړو هوانقشو په چارو کښې عمال  بوخت دي او د رسمي قضای  ي 
ت په لسک تور تر منځ د ښې همغږۍ نشتوالي له کبله د افغانستان دو

دې کښې پاتې راغلی ترڅو په اغیزمنه توګه د میرمنو  حقوق خوندي او 
 اړتیاوو ته ی  ې پاملرنه وکړي. 

 
په سروې کښې ویل شوې دي، چې د سولې په سیمه ییزو تشکیالتو کښې 

درجه ورکوي. په  +Cد میرمنو  د ونډې شتون په اړه میرمنو دولت ته د 
ینه اره له  دریو څخه  تر پنځو ښځرسمیاتو کښې، د هرې والیتي شورا لپ

غړیو لپاره د غړیتوب سهم  ورکړل شوی دی. په هره والیتي شورا کښې د 
غړیو شمیر د ولسوالیو په شمیر پورې اړه لري او هره ولسوالۍ یوازې یو 

مګر د افغانستان د بیا پخالینې د پروګرام یو تن   41کس معرفي کوي. 
ه سطحه په چارو کښې د میرمنو  چارواکي بیا وای  ي چې د والیتونو پ

ده،  ۵۲۸مشارکت مختلط دی، او په والیتي شورا کښې د میرمنو  ونډه 
د یوې څیړنې  42اما په عمل کښې دا میکانیزم په سترګو نه لیدل کیږې. 

په اساس چې د بلخ او کابل والیتونو کښې سرته رسیدلې وه څرګنده شو 
مګر د میرمنو  دا ګډون  چې میرمنې د سولې په چارو کښې ګډون لري،

 43یوازې په سمیه ییزه کچه دی.
 

همدارنګه راپور زیاتوې چې میرمنو  او انجونو اک ثرا وختونه  یوځای په 
کومې ساحې چې   44ډله ایز ه توګه د میرمنو  اړوند ساحو کښې کار کړی،

د دوی د فعالیتونو لپاره خوندي بلل کیږي، مګر میرمنې نشی کوالی 
جرګو او شوراګانو کښې ګدون وکړي او یا د کوم بل تصمیم چې په دودیزو 

نیونکی جوړښت او ساختار چې د سولې چارې پر مخ بیای  ې د سړیو سره 
یوځای کار وکړي. چې دا چارې یوازې او په ځانګړې توګه په نارینه وو 
پورې تړاو لري او دغه په نارینه وو پورې منحصر قومي او دیني جوړښتونه 

ولې په بهیر کښې د میرمنو  د ګډون مخه ونیسي او کوالی شي د س
   45خنډونه ورته جوړ کړي. 

 
همدارنګه دولت ته د هغو هڅو په اړه چې میرمنو  ته د سولې سیمه ییزو 

درجه ور کړل شوې  او د میرمنو   Cپروسو په اړه سال او مشورې ورکړې 
ل شوې.  درجه ورکړ  -Bحقوقو او اړتیاوو ته د پاملرنې کولو په اساس 

کیدای شې  په سیمه ییزه کچه باندې د سولې ماموریتونو کښې د میرمنو  
پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخستل شوی وي، په ځانګړې توګه هغه 
ماموریتونو کښې چې د سیمه ییزو مذهبي او قومي مشرانو له خوا اداره 
ه ر کیږي. د یو بل راپور په حواله، دغه غیر رسمي میکانیزمونه زیات

وختونه د میرمنو په ګ ټه نه وي، او یا میرمنې د جنسیت )جنډر( پر 
همدارنګه، تر   46وړاندې د حاکمو نامساوي دودونو قرباني شوي دي.

اوسه پورې د مرستې داسې رسمي پروګرام نه دې  جوړ شوي چې ګ ټه ی  ې 

                                                        
http://www.tloafghanistan.org/2014%2001%2016%20Provincial%20%

20Kabul%20Level-Government%20Engagement_formatted.pdf. 
ن ویلکنس، ] د هدف ورکول[   -41۰۲۰۰

 
 ا
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 نړې کې. رول[ اکشن ایډ، د پراختیای  ې مطالعاتو انستیوت، او میرمنې په
http://www.womankind.org.uk/2014/02/country-focus-womens-roles-

in-local-peacebuilding-in-afghanistan-liberia-nepal-and-sierra-leone/. 
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  45حنا پارټس او مارې هبر ]میرمنې، په افغانستان کې سوله او امنیت[   -۰۲۰۲

یوازې  میرمنو  ته ورسیږي، بلکه ټولې مالي مرستې چې د افغانستان د 
 بیا سولې د 

 
پخالینې د پروګرام له الرې ورکول کیږي په ځانګړې توګه د کورنۍ نارینه  

که څه هم  د سولې او بیا پخالینې ملي   47مشرانو غړیو السته ورځي.
پروګرام  په پالیسۍ  کښې جنس )جنډر( ته پام شوی، خو بیا هم په دغه 
 د پروګرام  کښې د میرمنو  ونډه کم رنګې ښکارې، په ځانګړې ډول

تصمیم نیونې په برخه کښې، میرمنو  ته د بیا پخالینې د فعالیتونو د 
ارزوني په باره  کښې محدود صالحیت ورکړل شوی دی، او همدارنګه 
زیاتره میرمنې د افغانستان د سولې او بیا پخالینې پروګرام په اړه محدود 
 دپوهاوی لري. څیړنې دا هم په ګوته کړي چې په ټول افغانستان کښې  

بیا پخالینې په بهیر کښې د میرمنو  نقش او ونډه فرق کوي، په ځینو 
سیمو کښې د میرمنو د سولې شوراګانې له رسمي او غیر رسمي دولتي 
ارګانونو سره غونډې کوي، که څه هم د دوی دغه نقش یوازې په کورنیو 
مسایلو پورې محدود دی او زیاتره د کورنیو جنجالونو په هوانقشو کښې 

 نځګړو په توګه کار کوي.د می
 

راپور زیاتوې، په کندز کښې هغه کسان چې د بیا پخالینې د پروسې له 
الرې پخال شوي او اوس مهال په افغان سیمه ییزو پولیسو کښې دندې 
اجرا کوي، دوی وړاندې په ټولنه کښې د میرمنو د ښکاره نقش مخالفت 

ې مستقیم ډول خپلکولو او میرمنو  ته ی  ي اجازه نه ورکوله ترڅو په 
ستونزې له حکومت سره مطرح کړي.  د راپور په اساس، تر ټولو مهمه دا 
چې میرمنو  ته دا حق نه ور کول کیده تر څو د خپلې ټولنې او سیمې بیا 

 48پخال شوي کسان ومني او یا ی  ي رد کړي. 
 

د میرمنو  پخوانیو ستونزو ته د حل پیدا کولو او د پخوانیو جګړه مارانو د 
یا پخالینې په بهیر  کښې  د میرمنو  ونډې ته د پام  کولو له امله دولت ب

کال کښې یو بل راپور  ۰۲۰۲درجه ور کړل شوې ده. همدارنګه په   Cته 
وای  ي چې د بیا پخالینې په پروګرام کښې د میرمنو  اړتیاو او غوښتنو ته پام 

یرمنو  منه دی شوی. او تاکید ی  ي کړی چې په سیمه ییزه کچه باید د 
ظرفیت لوړ شی ترڅو په والیاتو کښې میرمنو  ته د بیا پخالینې په بهیر 

 EPDدسولې او دموکراسۍ د یو شانوالي موسسې  49ونډه ورکړل شي. 
پخوانی راپور د سولې او امنیت په اړه د افغانستان میرمنو  او د میرمنو  

ښې د کنظر داسې لیکلې دي چې د سولې او بیا پخالینې په ملي بهیر 
میرمنو  ګډون کیدای شي د میرمنو  او افغانستان خلکو لپاره یوه بله 
امنیتي انديښنه را پورته کړي. د راپور زیات ګډونوال چې په خپلو اړوند 
سیمو کښې ی  ې د طالبانو د بیا پخالینې په بهیر کښې دخیل وو له 

ل، وستونزو، ډار، تاوتریخوالي ، امنیتي ستونزو او ګواښونو سره مخ ش

د امنیت شورا  –ټولنې د څارنې راپور، د میرمنو  بخش  د مدنې -۰۲۰۰ زرین حامد  46 
 ,]د سوله غوښتونکو ښخو نړیواله شبکه -۰۲۰۰ ,[۰۰۰۵فیصله 

http://www.gnwp.org/wp-content/uploads/2010/02/ 
Afghanistan_Report.pdf. 

 
ن ویلکنس، ] د هدف ورکول[  -۰۲۰۰

 
  47 ا

د سولې د  -ینې په پروګرام کې د ښځو ونډههوم فرنټ: د افغانستان د سولې او بیا پخال48
 روزنې او څیړنې سازمان.

http://www.ptro.org.af/site_files/13990989651.pdf  
 ۰۲۰۲.هوم فرنټ: کرس سنو او سم برټ،  49 

http://www.ptro.org.af/site_files/13990989651.pdf
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ځینو خلکو په شدت سره د طالبانو ټولنې ته بیا د راتلو مخالفت کولو. د 
تیرو تجربو په اساس ځینو میرمنو  ویل چې په طالبانو باور نشې کیدای 
او طالبانو ته  د یو ګواښ په سترګه ګوري. همدارنګه راپور زیاتوي، ځینې 

ي منفې ای شخلک په دې باور دي چې د طالبانو بیا راتګ ټولني ته کید
تاثیرات له ځانه سره ولري. او کیدای شی چې بیا پخال شوي جنګیالي د 
بیا ځل لپاره په تاوتریخوالي الس پورې کړي او په خپلو ټولنو کښې به د 

 دولت ضد فعالیتونه پیل کړي.  
 
په خپروندویه لړۍ کښې د میرمنو  نظر په اړه داسې ویل شوي  EPDد 

ې مشوره تر غوښتل شوې ده د بیا پخالینې دي، له زیاتره هغو ښځو چ
له پروګرام سره ي  ې مخالفت کړی او د پروګرام د دنقشو سپارښتنه ی  ې 

 کړیده. 

د بیا پخالینې پروګرام موضوعات عبارت دی له رغونې، حقیقت، عدالت  
او جبران څخه دي او دغو موضوعاتو ته باید د سیاست په ډګر کښې  په 

د بیا پخالینې پروګرام  د ګډونوالو  50سیدګې وشې.ملي او سیمه ییزه کچه ر 
په وړاندې  دوامداره مقاومت دا څرګندوي چې په افغانستان کښې د بیا 
پخالینې بهیر په دې ونه توانیده تر څو یوه اډانه رامنځ ته کړي او پخوانیو 
تربګانیو او ستونزو ته ځواب ووای  ې او میرمنو  ته تر جګړې ورسته د یوه 

انستا تصویر وړاندې کړي.  په افغانستان کښې عمده مشکل د متحد افغ
جنسیت )جنډر( حساسیت دی. په ملي کچه، میرمنې ال هم د سولې او 
بیا پخالینې په پروسو کښې په کم شمیر کښې لیدل کیږي. په سیمه ییزه 

 کچه، د شخړو د هوانقشو تصامیم زیاتره وختونه نارینه نیسي. 

  

                                                        
 دالنه ټولنو جوړول: بیا پخالینه د انتقال پهاینریکو سنکز او سلویا رونګیک، ]د عا50 

 .۰۲۰۰جون  ۶-۵د ملګرو ملتونو د غونډې راپور، اکرا غانه  –مرحله کې 
http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/Reconciliation%20work

shop%20report%20WEB.pdf10 



 24   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتامن
  



 25   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

 +C 51مجموعي فعالیتونه:
 

ۍ او ، پالیسۍ د سولې د ک ټګورۍ  په څیر، دولتي اسناد، ستراتیژ 
قوانین په مجموع  کښې دا ټول د میرمنو  د امنیت په باب یو شمیر ژمنې 
 په ګوته کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یا 

NAPWA د میرمنو   داسې شرایط ایښې دي تر څو د جنډر نظری  ې او
ګډون ته په امنیتي سک تورونو کښې وده ورکړي. همدارنګه دغه موضوع 
د ملي امنیت په تعهد کښې هم یاده شویده ) په امنیتي سک تور کښې د 
جنسیت یا جنډر په متوازن ډول وده  ورکړئ(  ترڅو )په امنیتي سک تور 

 کښې د وړو ښځینه مامورینو شمیر زیاد شي(.
 

نیت په دې باور دی چې  په امنیتي سک تور کښې په د افغانستان ملي ام
ټولو پالیسیو او پروګرامونو کښې نارینه او ښځینه دواړه باید یو شان 

ولیتونه ولري. حکومت دی ته ژمن  دی ترڅو د جنډر ئحقوق او مس
موضوع، د میرمنو  حقوقو، د میرمنو  د تصمیم نیونې نقش د لوړوالي او 

و رمنو  لپاره د کار مساوي حقوقو او فرصتونپه امنیتي سک تور کښې د می
په برابرو نقشو کښې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. همدارنګه دولت دی 
ته هم ژمن دی ترڅو د ارزونې  داسې میکانیزم رامنځته کړي چې له مخې 

 به ی  ې په امنیتي سک تور کښې د جنډر اهدافو د تحقق څارنه کوي.

کښې  دولت دا  NAPWAل ملي پالن یا د افغانستان میرمنو لپاره د عم
تژمنه سپارلې تر څو د میرمنو لپاره داسې امنیتي فضا رامنځته کړل شي 
ترڅو چې میرمنې بې له کوم ډار، تاوتریخوالی او تهدید څخه خپل ژوند 
وکړي او همدارنګه د میرمنو  لپاره داسې زمینه سازي وشې ترڅو میرمنې 

 ښې خپله ونډه واخلي. د امنیت په ښه کولو او ساتلو ک
 

په ټولیز ډول په دې سروې کښې میرمنو دولت ته د ښه امنیت ساتلو په 
درجه ورکړی. دا په دې معنی چې  دولت توانیدلی  ترڅو د  +Cخاطر د 

د میرمنو  او انجو امنیت او حقوق خوندي کړي، او همدارنګه دولت 
ړي. یاته کهڅه کړې ترڅو په امنیتي سک تور کښې د میرمنو  ونډه ز

همدارنګه په راپور کښې د میرمنو  له نظره د والیاتو په سطحه او یا د 
میرمنو  ترمنځ د نژادي ترپیر کوم داسې مهم توپیر نه په سترګو کیږې. په 
همدا ډول په راپور کښې د میرمنو تر منځ د عمر، مدنې حالت، د تعلیم 

یږي. م توپیر نه لیدل کد کچې او یا د کار او وظیفې درلودلو په  اړه هم کو
بیا هم په هغه ځایونو کښې چې میرمنې ښه میاشتنی کورنی عاید لري 
نسبت هغه سیمو ته چیرې چې میرمنې په ټیټه کچه کورنی عاید لري 

  52امنیت ډیر خراب دی.

 د میرمنو او انجونو ساتنه
 

 -C 53د میرمنو  او انجونو د ځان او امنیت ساتل
 

میرمنې  چې  سروې شوې دي دولت ته ي  ې د  په دې څیړنه کښې هغه
درجه  ورکړی. د  -Cمیرمنو  او انجونو د ځان او امنیت ساتلو په اړه د 

EPD  تازه څیړنه وای  ې چې په ورځیني ژوند کښې د میرمنو  او انجونو د
ځان ساتل او امنیت خوندي کول ال تر اوسه هم په افغانستان کښې د 

چې دغه کمزوري په زیاته کچه په ټول   54مهمو کمزوریو څخه ګڼل کیږې،
همدارنګه د   55افغانستان کښې د یوې جدي ستونزې په توګه ښکاري.

EPD  پخوانۍ سروې څرګندوې چې میرمنې تر اوسه هم د ځانمرګو
حملو، په انجونو باندې ښونځي ته د تلو په مهال حملو، په لرې پرتو 

و ي شخړو او د زور واکسیمو کښې په ټولیز ډول د امنیت خرابوالی، قوم
 56ترمنځ جګړو او شخړو په اړه ویره لري.

 

                                                        
51Mean=2.67, SD=.74  
 52R=.268, p<.01 
 53Mean=3.27, SD=3.47 
 حنا پارټس او مارې هبر ]میرمنې، په افغانستان کې سوله او امنیت[   -54۰۲۰۲ 
 .http://afghansurvey.asiafoundation.org ,.۰۲۰۲-کې: د افغانستان خلکو یوه سروې[ د اسیا فونډیشن ۰۲۰۲زاک وارنر ]افغانستان په 55 
 ن کې سوله او امنیت[  جننګ او مارې هبر ]میرمنې، په افغانستا -حنا پارټس -56۰۲۰۲ 
 ۰۲۰۰]د افغانشتان ملي پولیسو په اړه د ښځو ذهنیت: سمیول هال کانسلتنګ او هینریچ بول ستفن[ 57 
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 .۰۲۰۲: د جګړې په مهال د ملکیانو ساتل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ پروګرام، ۰۲۰۰-]د افغانستان کلنی راپور 59 
http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC-report_2013-Full-report-ENG.pdf. 

ځینې نورې څیړنې وای  ې چې موجوده جنګي حالت  په افغانستان کښې  
د میرمنو  په تګ راتګ، تفکر او په ټولینزو او عامه مجالسو د ګډون 

عالوه پر دې، هغه میرمنې چې په دولتي   57ساحه محدوده کړیده.
او بین المللې سازمانونو، د میرمنو  او بشري حقوقو  دوایرو، سیمه ییزو 

  58په دفاترو کښې په کار بوختې دي  زیاتره وختونه په نښه کیږي،
په هغه څیړنه کښې چې د میرمنو   EPDهمدارنګه دغه اندیښنه د  

 حقوقو د فعالینو په هکله ی  ې کړې ده هم ښکاری. 
 

دې د میرمنو په ژوند باند یادولو وړ ده چې بې امنیتۍ  په مسلسل ډول 
کال د ملکي تلفاتو په اړه تر ټولو  ۰۲۰۰را پدې خوا  ۰۲۲۲اغیز کړی.  له 

خونړی کال ښودل شوی، او همدارنګه په دې کال د میرمنو  تلفات 
د ښځینه تلفاتو په هکله   59زیات شوي دي. ۰۲۸ته  ۰۲۰۰نسبت 
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ې د کال ته ډیر خونړی وو، په دې کال کښ ۰۲۰۰کال نسبت  ۰۲۰۲
میرمنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له  ۲۲۲خپل منځي شخړو له کبله 

هغه ی  ې زخمي شوې، چې ۶۰۰میرمنې مړې او  ۰۲۲دې جملې څخه 

کال ته  ۰۲۰۰زیاتوالی نسبت  ۰۰۸کال کښې  ۰۲۰۲دغه شمیره  په 
دغه احصاییه دا په ډاګه کوي چې دولت په هیواد کښې  د   60ښی  ې.

ت ساتلو په هکله ډیر کم څه کړي دي. میرمنو او انجونو د امنی

 امنیتي فعالین او د میرمنو حقوق
 

 -B 61د میرمنو  حقوقو په اړه د امنیتي ځواکونو عامه پوهاوی
 C 62د امنیتي ځواکونو لخوا د میرمنو  د حقونو ساتل

 
په دې سروې کښې چې کومې میرمنې پوښتل شوې دي امنیتي ځواکونو 

ت ساتلو او د میرمنو  د حقونو په هکله د دوې بې ته ی  ې د میرمنو  د امنی
خبرۍ  په هکله نسبتا کمې درجې ور کړې دي. په اوسط ډول امنیتي 
 -Bځواکونو د میرمنو د حقونو په باره کښې د پوهاوي درلودلو په تړاو د 
 Cدرجه اخستی،  او همدارنګه د میرمنو  د حقونو په ساتلو کښې ی  ې د 

پخوانۍ سروې کښې  EPDنو په باره کښې د درجه اخستی دی. د میرم
ګډونوالو د سولې او امنیت، د پولیسو او نورو چارواکو له خوا  د قدرت 
څخه د ناوړه استفادې او د ملي پولیسو د زدکړو او وړتیاوو د لوړولو 
ضرورتونو په هکله بحثونه شوې. په دې سروې کښې ځینو میرمنو د 

نده کړې ده، او ویلې ی  ې دي چې  پولیسو په اړه خپله بې باورې څرګ
پولیس باید ښه و روزل شي او همدارنګه د ګمارلو په مهال باید له پوره 
پام څخه کار واخستل شي ترڅو د جرمي سابقې لرونکي خلک د پولیسو 

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون  63لیکو ته الر پیدا نکړي.
تي میرمنو په وړاندې په زور زیاد افغانستان په ملي پولیس د  AIHRCیا 

 AIHRCتورنوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یا 
پورې  پولیسو تقریبا  ۰۲۰۰څخه تر  ۰۲۰۰کال راپور وای  ې چې د  ۰۲۰۰
د  میرمنو د عزت په سر وژنو او په میرمنو  باندې د جنسي تیریو په  ۰۵۸

فغان ملي پولیسو په کال کښې د ا ۰۲۰۰په   64پیښو کښې الس درلود.
افغانان په دې باور دې  ۰۰۸اړه د عامه ذهنیت مطالعه ښی  ې چې نږدې 

چې افغان ملي پولیس د میرمنو درناوی کوي او همدارنګه ښه چلند ور 
څخه کم افغانان د میرمنو  پر وړاندې د  ۰۲۸له   65سره کوي. 

بیا په  څخه کم  نور ېې  ۰۲۸تاوتریخوالي پیښو په اړه او همدارنګه له 
چې دا  66میرمنو باندې د جنسې تیریو په اړه ملي پولیسو ته راپور ورکوي. 

                                                        
60M=2.59, SD=.92 

: د جګړې په مهال د ملکیانو ساتل، په افغانستان کې ۰۲۰۰-]د افغانستان کلنی راپور 61 
 . ۰۲۰۵ -د ملګرو ملتونو د همکارۍ پروګرام، فبرورې 

http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights
Final.pdf-Civilians-of-Protection-on-Report-Annual-/2015/2014 

  62SD=1.00 M=2.81, 
 جننګ او مارې هبر ]میرمنې، په افغانستان کې سوله او امنیت[   -حنا پارټس -63۰۲۰۲ 

 ښځې او د افغانستان پولیس” اکسفام بریفینګ پیپر:  -۰۲۰۰سپتمبر،  64۰۲
http://www.iawp.org/campaigns/Afghanistan/Oxfam_bp-173-

afghanistan-women-police-100913-en.pdf. 
65 ”UNDP and ACSOR, 2011, ” ۰۲۰۰پولیسو په اړه د ذهنیت معلومولو سروې 

 “کال: د افغانانو له نظره،
http://www.undp.org.af/Publications/KeyDocuments/2011/PPS-

Eng%20Version-2011%20Final%20Lowest%20Res.pdf. 

دواړه  په امنیتي ځواکونو کښې د میرمنو  حقوقو په اړه په بې خبرۍ  
نارینه له پولیسوسره  پیښې او موضوعات  ۶۰۸داللت کوي. یوازې 

په   67میرمنې پولیسو ته مراجعه کوي. ۰۴۸شریکوي او همدارنګه یوازې 
دې برسیره، افغان محلي پولیسو باندې د خلکو  نقشو او د جنسې تیریو 

د کورنیو چارو وزارت د امنیتي لوبغاړو تر منځ 68د ګواښونو تور هم شته.
د جنډر په اړه د ستونزو څیړلو لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي او 

ه په اته ر ورسره ی  ې په د ګزمې په سطحه چارواکو د اساسي چمتووالي لپا
اونیو کښې د جنډر او بشري حقونو په اړه درې ورځنۍ روزنې ترسره کړې 

د   69او د بریدمن او د افسر په کچې ی  ې نورې غونډې په الره واچولې.
څخه  (LOTFA)افغانستان لپاره د قانون او تنظیم د وجهي صندوق  

ون نیوه چارواکي وویل چې د کورنیو چارو وزارت د اخالقي اصولو له قا
پولیس افسرانو د روزنې لپاره ګ ټه پورته کړې او د رونیزو  ۰۲،۲۲۲څخه د 

تنظیم  (ToTs)فعالیتونو د دوام د ودې لپاره د ډیرو روزونکو روزنې 
ددې سربیره، د کورني تاوتریخوالي، په ستونزو کښې راګیرو   70شوي دي.

کښې د  کال ۰۲۲۶ماشومانو او د جرم ښځینه قربانیانو څیړلو لپاره په  
کال له  ۰۲۰۰رامنځ ته شول. د  (FRUs) څانګې کورني ځواب وینې 

 ۰۶۵FRUsارزونې سره سم، په ټول افغانستان کښې د نیمه فعالیت 
شتون درلود. خو له دوی څخه یوه ی  ې هم د مرکې بیلې خونې نه درلودل 

سانتیاوې درلودې.
 
د کورنیو  71او د ښځینه افسرانو لپاره ی  ې محدودې ا

ګست کښې د جنډر د ستراتیژۍ د  پلي  ۰۲۰۲ارت هم د چارو وز 
 
په ا
چارواکي  LOTFAکلن پالن دی، خو د  3کیدو پالن تایید کړ، کوم چې 

یادونه وکړه چې هغه یو بل خیالي فهرست دی او موخې ی  ې له حقیقت 
د زیان اړونده شخړو لپاره د جبران په برخه کښې    72څخه لرې دي.

66 Ibid. 
67Ibid 

دي  و د عالي کمشنر لخوا را ټول شويهغه شکایتونه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقون68 
ضمیمې  ۰۵پراګرف د  ۰۵ضمیمه د  ۵پراګراف او  ۵/۰د بشري حقونو شورا د فیصله له 

فیصلو سره مطابقت کوي. افغانستان، ]د  ۰۶/۰۰سره سمون خوري کوم چې د شورا د 
ه نبشرې حقونو شورا کاري ګروپ چې په نړیولو مسایلو باندې وخت نا وخت د نظر څرګندو

 .http://www.refworld.org/pdfid/52ea4c8a4.pdf\.  ۰۲۰۰نومبر،  ۰۰ –کوي 
 ښځې او د افغانستان پولیس . 69
 د  -۰۲۰۲ډیسمبر  LOTFA -UNDP ۰۲چارواکو سره مرکه 70.
کې  د پروژې په اړه دوهم ربعوار  ۰۲۰۰وښتل: قانون او د افغانستان لپاره د بودیجې غ 71 

 .۰۲۰۰راپور ]د ملګرو ملتونو پراختیای  ي پروګرام، 
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/AFG/LO

TFA_Phase%20VI_QPR_Q2_2013.pdf. 
 د -۰۲۰۲ډیسمبر  LOTFA -UNDP ۰۲چارواکو سره مرکه72 

http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/52ea4c8a4.pdf./
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 ترالسه کولو له ستونزې سره مخ دي. په یوه میرمنې هم د خپلو حقونو د
، ټولنیزو چارو، شهیدانو 73قانون او د کار ۲۲راپور کښې ویل شوي چې 

 تد کار، اجتماعي امورو ، شهیدانو او معلولینو د چارو وزار  )او معلولینو
پیسو ورکړې د جبران او د زیان اړوند شخړې لپاره د حمایت په برخه  د

السرسی نه تضمینوي. که څه هم میرمنې اجازه کښې د میرمنو مساوي 
لري چې د مرستې غوښتنه وکړي، خو ټولنیزې فرهنګې ستونزې د میرمنو 
مخه نیسي چې ادعا وکړي او مرسته ترالسه کړي. پدې راپور کښې راغلي 
چې ډیری وخت سړي د میرمنو  په استازیتوب خبرې کوي او ډیری وخت 

لو او یر څخه پیل، د پیسو د ترالسه کونارینه خپلوان د درخواستۍ له به
د هغوی په استازیتوب مالي پریکړه هم نیسي. عالوه پردې، له خپل 
نارینه پرته چې میرمنې په خپله د ځان دفاع وکړي ځینې وخت نه شي 
کولی چې د کورنۍ د مشر او د کورنۍ لپاره د اصلي نفقه ګ ټونکي له السه 

    74ورکولو وروسته مرسته ترالسه کړي.
د ودې اړوند، د کورنیو چارو وزارت لخوا د جنډر ریاست رامنځ ته د جنډر 

شوی تر څو د نورو مسؤلیتونو تر منځ د جنډر اړونده  معلومات را ټول کړي 

تر څو د هغو شمیرو د راټولولو لپاره یوه وسیله و اوسي چې د جنډر په برخه 
وروستی راپور  LOTFAکښې حساس او بیلوالی رامنځ ته کوالی شي. د 

د څارنې او ارزونې  (UNDP)څرګندوي چې د ملګرو ملتونو پراختیاي  ي پروګرام 
(M&E)   ټیم د دغه ډول سیستم د رامنځ ته کولو او د بیالبیلو میتودولوژیو

او د معلوماتو د اوسنیو سرچینو د ودې په شمول لکه د بشري سرچینو د 
که د ل –معلوماتو راټولول دي معلوماتو مالتړ کوي. له دې کار څخه موخه د 

ښځینه پولیسو او ملکي کارکوونکو دقیقې شمیرې، د میرمنو  د کار برخې، او 
تر څو د هغو پالیسیو په جوړولو او ستراتیژیو کښې  –د پرمختګ فرصتونه 

ترې ګ ټه واخیستلی شي چې د افغانستان ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت 
سربیره   75پر دندو ګمارلو او ساتنې کچه لوړوي. تر منځ د ښځینه کارکوونکو

څانګې جوړ شوي چې د کورنیو  ۵۲پردې، په ټول افغانستان کښې د جنډر 
چارو وزارت په مشرۍ د پرمختګونو او ننګونو په اړه د بحث کولو لپاره په کال 

76کښې دوه ځله غونډه کوي

 کښې د مېرمنو ګمارل په امنیتي سک تور 
 +C 77کښې د مېرمنو او سړیو  لپاره د کار مساوي مواقع په امنیتي سېک تور 

 B 78ند تیرو پینځو کالو به پرتله افغان ملي پولیسو کښې د مېرمنو  شتون اندازه 
 

افغان حکومت ژمنه کړې چې په ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزات په ملکي 
ې د وزارت کښخدمتونو کښې د مېرمنو د ګمارلو او پولیسو او د کورنیو چارو 

جنسي ترکیب له مخې د مېرمنو د امنیت په برخه کښې د دوی اړتیاو او  عالقه 
 مندیو ډاډ تر السه شي. 

 
په تېرو لسیزو کښې، د افغانستان دولت ملي پولیسو کښې مېرمنو جذبولو 
لپاره زیات شمېر نوښتونه کړي، او د دوی شمېر په مناسب ډول زیات شوی 

مېرمنې او په  79ی  ې  ۰۲۲څخه ی  ې یوازې  ۵۰۲۲۲کال کښې له  ۰۲۲۵چې په 
  ی  ې مېرمنې وې. ۰۲۲۲څخه یوازې  ۰۵۴۲۲۲کښې له  ۰۲۰۰کال 

 

سربېره پردې، د ملي پولیسو تشکیل کښې د ملکي ښځینه مامورینو او پولیس 
بستونه ځانګړي شوي دي. سره له دې چې  ۰۰۲۲صاحب منصبانو  لپاره 

                                                        
Code 99 funds are monetary payments offered to civilians for war-related 

73deaths and injuries through the President’s Code 99 fund 
لپاره  ملکیان په جکړه کې –ځان ته پام کول: ملکي تلفاتو ته د افغانانو یو قوي ځواب 

 ۰۲۰۰74.مرکز، 

http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report
._2013_smaller_final.pdf 
، د پروژې د دوهمې ربعې د پرمختګ راپور، قانون او د بودیجې غوښتل 75۰۲۰۲ 

 .  ۰۲۰۲ –افغانستان لپاره 
http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/crisisprev/LOT

FA/LOTFA-1QPR-2014.pdf. 
 77M=2.72, SD=1.31 
 78 M=2.18, SD=.89 

 مېرمنې او افغان پولیس 79
 هماغه ځای80 
 هماغه ځای81 

سلنه  ۰د ملي پولیسو یوازې 80ډکوي.  مېرمنې د دغو بستونو  له نیمای  ې هم کم
 81،. هم کمه ده. ۵ی  ې مېرمنې دي او په ملي پوځ کښې د مېرمنو سلنه له 

 
، او د اروپای  ي اتحادی  ې د پولیسو د ماموریت LOTFAاو د  82د دولت د ژمنو 

(EUPOL )83 ،سربېره )د نړیوال مالتړ سربېرهEUPOL  او د کورنیو چارو
سلیک کړ چې په کابل کښې د پولیسو ښځینه وزارت د همکارۍ یو یادښت ال

( په ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت کښې د 84پوهنتون تاسیس کړي.
سلنه  ۰چې د پولیسو د ځواکونو   85مېرمنو د ګمارلو پرمختګ ټکنی شوی دی 

تشکیلوي، چې دا د کورنیو چارو د وزارت له هغې هدف څخه کم دی چې له 
د و ګمارل شي چې دا خبره په وروستیو  وختو کښې مېرمنې بای ۵۲۲۲مخې ی  ې 

ملي پولیسو سره د ښخینه پرسونل د اړیکو  په ستراتیژیک تطیق پالن کښې 
هغه ممکنه محدودیتونه چې پېژندل شوي دا دي په کاري 86یاده شوې ده. 

لس کلن ستراتېژیک پالن تطبیق لپاره د کورنیو چارو وزارت د سمونو اروزونه؛ سلسله 82 
 ۰۲۰۰ونه، مشورتي خدمت

https://ipcb.files.wordpress.com/2014/04/institutional-reform-
assessment-report-final.pdf. 

افغانستان کښې د اروپای  ي ټولنې د پولیسو ماموریت: د حقایقو ک تاب )فیکټ شیټ(،  83
  ۰۲۰۲د اروپای  ي ټولنې د پولیسو ماموریت، 

http://www.eupol-
afg.eu/sites/default/files/EUPOL%20Afghanistan_Factsheet%20_Sept

ember%202014.pdf. 
د جنسیت سالکار سره په مرکه کښې ذکر شوې وه. مطبوعاتي  EUPOLدا خبره د 84 

 .http://www.eupol-afg.eu/node/500خپرونه ی  ې دلته ک تلی شئ: 
عتماد ولو د اد پروژې د لومړۍ ربعې د پرمختګ راپور، افغانستان لپاره د قانون او اص85 

 ۰۲۰۲مرسته، 
ملي پولیسو سره د ښځینه پرسونل په پیوستون د ستراتژيک پالن تطبیقول، د کورنیو  86 

 ۰۲۰۲چارو وزارت، 

http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdf
http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdf
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چاپېریال کښې د مېرمنو نا امني، د ساتنې حاالت، د ښګېڼې د ټولګې 
ودې وړتیاوې او په رهبرۍ کښې د مېرمنو نشوالی. نشوالی، د پرمختګ محد

87 
 

سربېره پر دې، داسې ښکاري چې دلته سیاسي اراده هم نشته، د مثال په 
توګه، مېرمنو  لپاره د لیک لوست اړتیا نسبت سړیو ته نسبتا زیاته ده او د 
ښځینه پولیس مامورینو )افسرانو(  سره د تیري په وړاندې غبرګون نامناسب 

کښې د یوې شخصي ملي راډیو  لخوا څېړنې څرګنده کړه  ۰۲۰۰ه کال پ88وو. 
چې په مزار شریف کښې د ښځینه پولیسو افسرانو مقابل کښې جنسي تیری 
شوی وو، او عالوه پردې د پولیسو لوړ پوړو چارواکو د ښځینه پولیسو څخه د 

 89پرمختګ او ترفیع لپاره د جنسي اړیکو غوښتنه کړې وه. 
 

راپور کښې څرګنده شوې چې د مېرمنو  په مقابل کښې له ګمارلو  د اوکسفام په
وروسته منفي وضع او کړنې زیاتې شوې. په اساسي ډول ښځینه پولیسې 
یونیفورم نه لري، روزنه ی  ې کمه یا له هېڅ سره برابره ده، او  مېرمنو ته زیاتره 

سړیو   چې دا ال زیات د90وختونه سپک کارونه ورکول کېږي لکه چای تیارول. 
د واکمنۍ ټولنیز نورم څرګندوي، او  د څارنې او  امنیت برابرول په دودیز  
ډول یوازې د نارینو   فعالیت ګڼل کېږي او داسې فکر کېږي چې مېرمنې دې 

او په افغانستان  91کار لپاره مناسبې نه دي . دا درک په نړۍ کښې ډېر لیدل ، 
ارینه ل شوې ټولنه ده او د نکښې چې په بشپړ   ډول د جنسیت له پلوه ویش

 او ښځینه معیارونه په کښې پراخ بنسټ لري، یوه احتمالي ستونزه ده.
په بله مانا، د دولت له چوکاټ څخه د باندې، داسې ښکاري د ښځینه 
پولیسو  قبلول مخ په زیاتېدو دي، چې د ملګرو ملتونو  یوې سروی چې په 

 چې، د جنای  ي قضیو په حل کال کښې تر سره  شوې وه په ډاګه کړه ۰۲۰۰
دا وړاندیز   EUPOLEورکول کېده، او اعتبار  کښې ښځینه پولیسو ته زیات

کړی وو چې د ښځینه پولیسو زیات شمېر کولی شي دولت لپاره د خلکو  مالتړ 
 ۴۰سلنه سړیو او  ۶۴کال سروی کښې،  ۰۲۰۰د 92کښې قوي رول و لوبوي. 

رته د س افسره مېرمن وي، دوی به و سلنه مېرمنو څرګنده کړه که چېرته پولی
سلنه  ۲۰سلنه سړیو او   ۰۴کال کښې،  ۰۲۰۲په 93جرم په اړه خبر ورکړي. 

مېرمنو په کلکه ومنله چې مېرمنې کولی شي پولیسو  یا اردو کښې دنده تر سره  
کړي. خو اوس هم زیات وخت ته اړتیا ده، او له دې ښکاري چې د ښځو  رول 

ې د امنیت په برخه کښې کار  و کړي افکار و څومره په اړه چې په ټولنه کښ
بدلون موندلی دي. دا څېړنې ښکاره کوي که چېرې په ټولنه کښې د جنسیت 
اصولي عقاید په امنیتي موسساتو کښې د مېرمنو د پرمختګ مخه ونیسي، دا 
به د ټولنې ډېر کم ممانعت سره مخ شي  ي. سره له دې چې د افغانستان دولت 

توب ه په مناسب ډول لومړيه پولیسو  ګمارل او  اغېزمن مالتړ  تباید د ښخین
 ور کړي.

یو چارواکی چې دې څېړنې لپاره ورسره مرکه شوې  EUPOLپه بل عبارت، د 
وه ویلي وو چې داسې ښکاري چې د ښځینه پولیسو مالتړ لپاره د ستراتژۍ 

ې د لوړ ښنهای  ي کولو، د جنسیت پالن تطبیقولو او د کورنیو چارو وزارت ک

                                                        
د پروژې د لومړۍ ربعې د پرمختګ راپور، افغانستان لپاره د قانون او اصولو د اعتماد  87 

  ۰۲۰۲مرسته، 
ډه سؤلیت ته پراختیا ورکول. د لنډیز ګوخت باید ضایع نشي، د افغان ملي پولیسو م 88

 . ۰۲۰۰می  PTRO ،۰۲، اوکسفام او CIVIC ،HRRACپاڼه، 
http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/no-time-to-lose-

may2011.pdf. 
 . ۰۲۰۰مېرمنې او افغان پولیس،  89 
 همغه ځای90 

 ین پداویک وګورئ: د فاحشو لپاره باید یو قانوند مثال لپاره د انستېژیا پراکاس او ایر 91
، څلورمه 9وي: د پولیسو روزنیزه اکاډمۍ کښې د سړیتوب درسونه، جنسیت، کار او اداره 

 .۲۵۲-۲۰۲:  ۰۲۲۰ګڼه، اګست 

پوړو ښځینه چارواکو د حمایت  له مخې یو لوی مال تړ شته. سره له دې چې 
بله 94مېرمنو  لپاره تشکیل کښې ځانګړي شوي بستونو نیم ی  ې سړیو ډک کړي. 

چارواکو هم په تېر پرمختګ څرګندونې کړې وې، چې د  EUPOLخوا، د 
 کورنیو چارو وزارت غواړي د جنسیت څانګه ضعیفه کړي، چې د

 
چاواکي دا هم وویل، 95نړیوالې ټولنې د غبرګون له مخې ی  ې مخه و نیول شوه. 

چې دوی پداسې هېڅ کوښښ نه دي خبر چې د جنسیت بیلتون  په اړه 
په سېستم  M&Eمعلومات را ټول شوي، او  نه کورنیو چارو وزات کښې د 

د  96چې په کورنیو چاور وزارت کښې د جنسیت معلومات ساتي، خبر لري.
NOTFA  یو چارواکي وویل، چې د کورنیو  وزارت ال زیاته هڅه کوي چې

مېرمنې  ۰۲۲کال کښې ی  ې  ۰۲۰۲ښځینه مامورینې جذب کړي، چې په 
سلنه ده، ټولې جذب شوې  ۴۲ګمارلې وې چې د تېر کال په نسبت تقریبا 

مېرمنې د دولسم ټولګي فارغې یا لوړې زده کړې لري، او ترکی  ې ته د څلورو 
روزنې لپاره لېږدول شوي. چارواکي دا هم وویل چې د افغانستان د میاشتو  

( خورا زیات ناشونی AMDGسلنه مېرمنو د زریز ې د پرمختګ هدف ) ۰۲
سلنه السته راوړنه به هم د ستاینې وړ وي.  ۰)غیر حقیقي( ښکاري، چې حتی 

د کورنیو چارو وزارت هڅه کړي چې د ښځینه پولیسو ستونزې مرتب کړي، 97
کال جنسي تجاوز د موضوع په اړه الرښوونه هم شامل  ۰۲۰۰پکښې د چې 

ده. څېړونو څرګنده کړې چې په محلي کچه دا الرښوونې نه دي تعقیب شوي 
او یا د کورنیو چارو وزات لخوا په اغېزمن ډول نه دي  څارل شوي، او زیات 

د وړاندې  هپولیس له دې پالیسۍ او اړندو قوانینو او ستراتېژیو لکه د مېرمنو پ
 افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام ( قانون او  EVAWتاوتریخوالي )

NAPWA  .98یا خو خبر نه دي  او یا کم معلومات لري 

عالوه پردې، د اوکسفام څېړنې څرګنده کړې، چې د ښځینه اړتیاو ځواب 
ویونکو امکاناتو نشوالي، د ښځینه تشنابونو محدودیت او یا مېرمنو لپاره 

شنابونه قلفول او په ماموریتونو کښې د ښځینه امکاناتو  نشوالي د ښځینه ت
پولیسو اسیب پذیري زیاته کړې. پر دې سربېره، هغه مېرمنې چې تر تیري 
الندې نیول کېږي یا ځورول کېږي کوښښ کوي چې ځانته مالتړ پیدا کړی، 

ل بې وکال د مرستې تیلیفون د ښځینه پولیسو لپاره په عام ډ ۰۲۰۲چې د 
 99.نتیجې وګڼل شو

سره له دې چې د دې څېړنې څرګندونې دا ښکاره کوي چې یوه اندازه پرمختګ 
شوی، له لسیزې زیات وخت په امنیتي برخه کښې د کاري فرصتونو له مخې  

ورکړې د مثبت فکر  لږوالی د امنیتي برخې د  +Cد جنسیتي مساوات لپاره، 
ې څرګندوي چې د پرمختګ لپاره ی   جنسیت پېژندنې په اړه یوه جدي موضوع
ر، 

 
د یو پام وړ څېړنې سربېره،  ۰۰۰۵باید غم وخوړل شی. یو این ایس سي ا

ښودلې ده چې د جنسیت مساوات او په امنتي اداري پرېکړو کښې د مېرمنو  100
ګډون د باثباته سولې لپاره ډېر بحراني دی. دا اړینه ده چې د امنیتي برخې 

ساواتو او پرمختګ اصالحات راوړل شي او دا جوړښتونو کښې د جنسیت م
  اوږدمهاله امنیت لپاره چاپېریال برابرولو کښې مرسته کوي.

 هماغه ځای92 
 ۰۲۰۰د پولیسو د افکارو سروی،  93 
 

 ۰۲۰۲دسمبر  11چارواکي سره مرکه،  EUPOLد  94 
 هماغه ځای 95 
 غه ځایهما96 

 ۰۲۰۲دسبمر   ۰۲چارواکي سره مرکه،  UNDP-LOTFAد  97
 ۲۰۲۰مېرمنې او افغان پولیس، 98 
 هماغه ځای99 
د جنسیتي برابرۍ او په جنسیت او امنیت کښې د نړۍ امن په اړه د والري ایم هوډسن 100 

 سپانویل، او چاډ ایف. ایمي څېړنه وګورئ.-بالیف
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 روغتیا
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ت
 
 -B 101عمومي اجراا

 
افغان مېرمنو د طالبانو په حکومت کښې د روغتیا ساتنې له پلوه درانده 

یا ډېر امله د مېرمنو په وړت بحرانونه ولیدل. د مېرمنو په ګرځېدو  د بندیز له
محدودیتونه ولګیدل او مېرمنو نشو کولی چې روغتیاي  ي اسانتیاو  ته السرسی 
ومومي. پر دې سربېره، د مېرمنو او نارینو ترمنځ په اړیکو د بندیز له امله د 
مېرمنو  روغتیا ساتنې ته هم ډېره لږه پاملرنه وشوه، نارینه ډاک ترانو نشو کوالی 

اروغان په سمه توګه معاینه کړي او ترڅنګ ی  ې ښځینه روغتیاپالو چې ښځینه ن
لپاره روغتیاي  ي روزنیز پروګرامونه هم په ټپه و درېدل. د روغتونونو ټول ښځینه 
پرسونل، د ډاک ترانو، روغتیا پاالنو او فارماسېستانو په شمول په عامه 

ن څخه چې وروغتیای  ي مرکزونو کښې له کار کولو منع شول، پرته له یو روغت
.ښځینه ډاک ترانو لپاره روزنه او 102ک ټونه )بسترونه( لرل ۰۵ناروغانو لپاره ی  ې 

مسلکي تمریناتو او روغتیا پالنې ته د مېرمنو السرسي قانون )کړنالر( نشتون 
قوي خنډونه رامنځته کړل چې اغېز  ی  ې حتی د طالبانو رژیم نسکورېدو 

 وروسته هم پاتې شو.
 

مخ کېدو  وروسته، د افغانستان اسالمي جموریت دې ننګونو سره له مخا
مېرمنو سره د روغتیا په هکله ځینې ژمنې وکړې، چې عمومي مقصد ی  ې د 
مېرمنو  رواني، ټولنیز او فزیکي سالمتي ډاډمنول او د دوي والدتي )زېږونې( 

)ناپوا(  NAPWA افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام حقونو ساتنه ده. په
انستان اسالمي جمهوریت ژمنه وکړه چې د روغتیای  ي خدمتونو کښې، د افغ

اساسي ټولګې غښتلي او دې ټولګو ته د مېرمنو السرسی ال ښه کړي او د ښځینه 
روغتیا پاالنو په روزنه کښې زیاته پانګونه وکړي. په ای این ډي ایس کښې، د 
( رنورو اسنادو ترڅنګ، حکومت دا ژمنه وکړه چې د وړ )په شرایطو براب

ښځینه روغتیاپاالنو شمېر به زیات کړي او د مېرمنو په وړاندې د هر ډول 
( په فرمان ی  ې ټینګار  وکړ  چې د مېرمنو CEDAWتعصباتو محوه کولو تړون )

په مقابل کښې به هر ډول تعصب له منځه وړي او دا به ډاډمن کړي چې 
اړه سال  مولو پهنارینه او  مېرمنې دواړه روغتیای  ي خدمتونو او د کورنۍ تنظی

 مشورې او معلوماتو ته یو شان السرسی ولري. دا ال زیات د دې اړتیا 
چې په دوامدار ډول د مېرمنې واک ته رسول ال مالتړ  شي چې د ه ده جوت

( دا واضح NAPWAخپل ځان او  کورنۍ د روغتیا په اړه پریکړه وکړي. ناپوا )
ول تونو  ته په دوره ی  ي ډکړل چې روغتیای  ي خدمتونه به ښونځیو او  پوهن

وغځول شي چې روغتیاي  ي پاملرنې ته د کوچنیانو، ځوانوانجونو او مېرمنو د 
 السرسي په اړه ډاډ ترالسه شي.

 
حکومت د مېرمنو د زېږون اړوند روغتیای  ي فعالیتونو په اړه لېوالتیا وښوده، 

ن ډول مچې د زېږون روغتیا ملي ستراتژۍ لپاره د سرچینو  زیاتول او په اغېز 
پلی کول، د مېرمنو د حامله کېدو کچه ټیټول پکښې شامل وو، همدارنګه د 
زېږون روغتیا د خدمتونو په اړه د اجباري ظرفیت د کړنالرې )پالیسي( عملي 

د قضیو  VAWکول، د کورنۍ تنظیمول، او په ټولو روغتیای  ي مرکزونو کښې د 
ډي  ه جدي توګه، ای اینسره سروکار لرلو  په اړه ی  ې هم لیوالتیا وښوده. پ

ایس، هم د مېرمنو چارو د شریک په ډول، د دې مالتړ کوي چې نارینه باید 
و هڅول شي چې د زېږون لپاره په چمتووالي، له زېږون د مخه پاملرنې 

(ANC د زېږون پرمهال او له زېږون وروسته پاملرنې باندې پوه شي او همدا ،)
 کښې مرسته وکړي، روغتیاي  ي غذای  ي رژیم راز، د نوو میندو کاري اندازې کمولو

هڅول او  پاملرنه و څاري. دا په نارینوو غږ کوي چې یو مثبت منځګړی و اوسي 
او له واده وروسته د زیاتو اوالدونو لپاره پر مېرمنو فشار  وانچوي. دا ژمنې دا 
اړتیا محسوسوي چې هغه ټولنیز جنسیتي نورمونه له سره وضع شي چې اوس 

منو ته پداسې بڼه زیان رسوي چې د مېرمنو ساتنه او  روغتیا، د مهال مېر 
اوالدونو روزنې مسؤلیت مساوي برخه، او د نارینه او مېرمنو ترمنځ د پرېکړې 

  کولو  ته پرمختګ ورکوي.
د افغانستان اسالمي جمهوریت کلک هوډ کړی چې د میندو د مرګ تناسب 

د زریزې  ، اوNPPS، ی د فغانستان ملي پرمختیاي  ي سترتژ ، NAPWAپه 
او ژمنه ی  ې  –کښې را کم کړي  AMDGs لپاره د افغانستان پرمختیاي  ي اهداف

او   ۰۲۲۰فیصدي د  د زیږون پر مهال د میندو د مړیني کچهکړی چې د 
کچه به په  ۰۲۲۰سلنه را کمه کړي او  ۵۲کلونو ترمنځ موده کښې  ۰۲۰۵
کښې  ۰۲۲۰ري چې په سلنې ته راښک ته کړي. او دوی هوډ ل ۰۵کښې  ۰۲۰۲

په 103په هر روغتیای  ي مرکز کښې یوه ښځینه روغتیای  ي کار کونکیه وګماري. 
سلنه  ۲۲کښې، د افغانستان اسالمي جمهوریت پالن لري چې  ۰۲۰۶

روغتیای  ي مرکزونه به د زېږون لپاره مسلکي او په کار پوه قابله ګانې ولري چې 
فیصده روغتیاي  ي  ۰۲۲او سلنه وو،  ۶۲له مخې  ی  ې لومړنی شمېر  ۰۲۰۰د 

عصري طرحې چې اساسي شمېر  ۰مرکزونه به لږ تر لږه د کورنۍ تنظیمولو 
سلنه زېږون به د مسلکي قابله ګانو له خوا تر سره کېږي  ۵۲سلنه، او  ۲۰ی  ې

 104سلنه دی.  ۰۲چې اصلي شمېر به ی  ې 
 

په عمومی ډول، په دې سروی کښې مېرمنو د افغانستان اسالمي جمهوریت 
درجه ورکړه چې د حکومت کړنې ی  ې روغتیا  -Bروغتیا په برخه کښې د  ته د

پالنې ته د مېرمنو د السرسي په برخه کښې، د کورنۍ تنظیمولو او  زېږونې 
روغتیا، مېرمنو  لپاره درکاتي کېدو او د رواني مالتړ په برخه کښې ارزولي دي. 

کوم  حکومت کړنو کښېدلته د مېرمنو په اړه د والیاتو او یا توکم له پلوه د 
ځانګړی توپیر نه وو. همداسې د عمر او  یا مدني حالت، د تعلیم کچه او یا د 
وظیفې لرلو او نه لرلو  له پلوه هم کوم خاص توپیر نه وو. خو، هغه مېرمنې 
چې د کور میاشتنی عاید ی  ې زیات وو د حکومت کړنې ی  ې د روغتیا په ساحه 

کیدی شي  105ی  ې کم وو ډېرې کمې لیدلې،کښې نظر هغو مېرمنو ته چې عاید 
زیات السرسی ی  ې ښوده او ځکه د حکومت روغتیای  ي خدمتونو څارنه، یا د 

 مناسبې روغتیاپالنې لوړو معیارونو څخه ځان خبروي.
 

  

                                                        
 SD=.36، 2..6اوسط =  101 
 

، 2 لندیز حقونو بشري  د ی،پوهنځ حقوقو د واشنګ ټن، پوهنتون امریکای  ي ʽʽ وې مخ کښې دوره په طالبانو د کښې افغانستان په ورسره مېرمنې چې بحرانونه روغتیای  يʼʼبېڅکيسټېفني ډو102 
 ،۰۲۲۲، ۰شمېره 

  http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=hrbrief 
  NPPروغتیا ټولو افغانانو لپاره103 
  ۰۲۰۶ ۰۲۰۰د عامې روغتیا وزارت د زېږونې روغتیا ملي ستراتژي 104 

105R=.225, p<.05 
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 روغتیاي  ي خدمتونو ته د مېرمنو السرسی
  

 -B 106د روغتیا اساسي خدمتونو ته د مېرمنو السرسی
 +C 107کزونو کښې د مسلکي ښځینه روغتیای  ي کارکوونکو شمېرپه حکومتي روغتیاي  ي مر 

 B 108د تېرو پنځو کلونو په پرتله د روغتیا ښځینه کارکونکو شتون
 -B 109د حکومتي روغتیای  ي مرکزونو ته د مېرمنو السرسی
 B 110د اسانتیاوو له مخې د مېرمنو اړتیاوو ته پام کول

 
تان اسالمي جمهوریت د په دې راپور کښې سروی شوې مېرمنو د افغانس

په کچه و ارزوه. د  -Bروغتیا اساسي خدمتونو  ته د مېرمنو السرسي لپاره د 
روغتیاي  ي  لمړني عامه روغتیاي  ي خدماتکښې  ۰۲۲۰عامې روغتیا وزارت په 

خدمتونو د الرښود ایجاد کړ چې د افغانستان اسالمي جمهوریت به ترې ټولو 
په  ټه واخلي چې د روغتیا په برخه کښېافغانانو لپاره په هغه سیمو کښې ګ 

عمده ستونزو اغېز  ولري، د زېربناء له نظره د السته راوړنې وړ وي، مناسبه 
بیه ولري، او روغتیای  ي خدمتونو ته په کلیو او ښارونو کښې د یو شان السرسي 

د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د معلوماتو د مدیریت  111اسانتیا برابره کړي.
لمړني عامه کال کښې د  ۰۲۲۲( د راپور له مخې، په HMISسېستم )

 ۰۲۰۲کال کښې  ۰۲۰۰څخه په  ۰۲۴۵فعال مرکزونه له  روغتیاي  ي خدمات
سلنه زیاتوالی په ګوته کوي او د کلیو  منځنی نفوس چې  ۴۲ته ورسېدل، چې 

مرکز تر  پوښښ الندې راوستل له  لمړني عامه روغتیاي  ي خدماتیو فعال 
 112ته په ورته وخت کښې ټېټ شول. ۲۲۰۲۲څخه  ۰۵۰۴۵

 
ی  ي روغتا لمړني عامه روغتیاي  ي خدماتداسې نور، په یو کال کښې د ماو ه

میلیونو  ۲۲،۲میلیونو څخه  ۰.۰مرکزونو ته د ناروغانو د ورتګ ټول شمېر له 
ته لوړ شو، او د هغو ناروغانو شمېر چې په یوه ورځ کښې روغتیای  ي خدمتونه 

کال کښې  ۰۲۰۰څخه په  ۶۵۰۴کال کښې له  ۰۲۲۲ترالسه کوي په 
ته لوړ شو، سره له دې چې دا شمېرې د جنسیت په برخو نه دي  ۰۲۰۲۲۶

 په مرکزونو کښې د څلور چنده لمړني عامه روغتیاي  ي خدماتویشل شوي او د 
خو افغانستان کښې د مېرمنو  منځنی عمر مخ په  113زیاتوالی راپور ور کوي.

                                                        
 106SD=.88، ...6اوسط=  

107M=2.63, SD=.95 
108M=2.33, SD=.86 
109M=2.46, SD=1.24 
110M=2.01, SD=1.03 

ر. اسېرا، کارا اسکیان، زبیر ای. قریشي، او راهول کی.111 
 
شرما، په افغانستان کښې د روغتیاپالنې سېستم رغاونه: لمړنیو پاملرنې او اضطراري خدمتونو ته لنډه ک تنه، د اضطراري درملو  جان ا

 ./http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700223، ۰۲۲۲جون  ۵، ۰نړیوال ژورنال، ګڼه 
یا او حیات هللا ستانکزی، د افغانستان د روغیتا لمړنیو ټولګه: د دې پراختیا او د روغتیا سېستم په رغاونه ی  ې اغېز. نړیواله عامه  روغتویلیم نیو برانډر، پاول ایسکښېکس، فیروزالدین فیروز، 112
 S6-S28( : 6112ګڼه )جوالی  ۰، ۲

  هماغه ځای113
 k.orghttp://data.worldban.د نړیوال بانک معلومات 114 
 د احصائي مرکزي اداره، ۰۲۰۲، د احصای  ې مرکزي ټولنه، د افغانستان اسالمي جمهوریت، ۰۲۰۲–۰۲۰۰د افغانستان کلنی احصایوي ک تاب 115 

http://.gov.af/Content/files/Government%20Civil%20Service%20Employees.pdf. 
 ، ۰۲۰۰اپریل  ۰۲د، د لوی پرمختګ لسیزه، نړیوال بانک، افغانستان: مېرمنو، ماشومانو او غریبو لپاره غوره عای116 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/18/afghanistan-better-health-outcomes-women-children-poor. 
 ۰۲۰۲ي  ي خدمتونو اساسي ټولګه، ویلیم نیو برانډر، پاول ایسکښېکس، فیروزالدین فیروز، او حیات هللا ستانکزی، د افغانستان لپاره د روغتیا117 

 ۰۲۰۲118: تعلیم، د افغانستان اسالمي جمهوریت د احصائی  ي مرکزي اداره، ۰۲۰۲–۰۲۰۰احصایوي کلنی ک تاب 

نظر نارینوو  ۶۰،۲کښې  ۰۲۰۰او  ۵۲،۰ښې ک ۰۲۲۵زیاتېدو دی، چې په 
 114ته لوړ شوی دی 

 
سره له دې چې مېرمنو نظر تېرو پنځو کلونو ته حکومت ته د ښځینه روغتیاپالو 

درجه ورکړې، حکومت د هغه سروی له مخې چې په دولتي  Bد شتون له امله 
  هروغتیاي  ي مرکزونو کښې د مسلکي ښځینه روغتیاپالو د شمیر له مخې  تر سر 

درجه ترالسه کړې. د احصای  ې مرکزي ټولنې د کلني ک تاب له مخې   +Cشوې د 
کلنو کښې دواړه قراردادي او دولتي چارواکي چې د عامې  ۰۲۰۲او  ۰۲۰۰په 

نارینوو ته ښځی  ۲۴۲۲ی  ې په والیاتو کښې نظر   ۰۰۲۶روغتیا وزارت ګمارلي 
خو، دا 115ې دي. ی  ې مېرمن ۰۲۰۲نارینوو ته  ۲۲۶۲دي او په مرکز کښې نظر 

کلنو کښې  ۰۲۰۰او  ۰۲۲۲اوس هم د پام وړ پرمختګ په ګوته کوي. چې په 
ته لوړ شو، چې په دې کښې  ۰۲۲۴څخه  ۲۲۶د روغتیاي  ي مرکزونو شمېر 

سلنه مرکزونه لږ تر لږه یوه ښځینه  ۴۲ی  ې د روغتیا لمړنیو مرکزونه او  ۰۶۲۲
له مخې، د ټولنیزو روغتیاي  ي د عامې روغتیا د وزارت د راپور 116کارکوونکې لري. 

 117 سلنې ته رسېده. ۲۲کښې  ۰۲۰۰کارکوونکو شمېر چې مېرمنې وې په 
 

کلنو کښې د کابل پوهنتون  ۰۲۰۲او  ۰۲۰۰په ډاډمنه توګه ویل کېږي چې په 
 ۰۲سلنه ی  ې مېرمنې وې. دا شمېره له هغې  ۲۲د طب پوهنځي له محصالنو 

اتو کښې روغتیاي  ي تعلیمي موسس سلنې زیاته ده چې د افغانستان په خصوصي
په مرکز او والیاتو کښې په خصوصي 118 د مېرمنو د ګډون شمېر په ګوته کوي.

 ۰۲لوړو زدوکړو موسساتو کښې په روغتیاي  ي پوهنځیو کښې د مېرمنو ګډون 
سلنه ی  ې د درملنې په  ۰۲ی  ې په عامه روغتیای  ي برخه،  ۰۲سلنه دی، چې 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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سلنه ی  ې د روغتیا پالۍ په  ۶۲ولوژي  او سلنه ی  ې د ستومات ۵۲برخه کښې،او 
 ۰۰کال کښې  ۰۲۰۲پر دې سربېره، په 119څانګه کښې په درس بوختې دي. 

 120ته راکم کړای شو.  ۰۰د قابلګۍ ښوونځي جوړ شوی وو چې بیا وروسته 

 
هغه مېرمنې روغتیاي  ي مرکزونو ته د السرسي لپاره سروی شوې وې د 

کال د مطالعې  ۰۲۲۲درجه ورکړې. د  -Bافغانستان اسالمي جموریت ته ی  ې 
ساعتونو د مزل وروسته لمړني  ۰سلنه نفوس د  ۲۵له مخې ، د افغانستان 

کال کښې د افغانانو د سروی  ۰۲۰۲د  121روغتیاي  ي مرکزونو ته السرسی درلود.
سلنه مېرمنو په اغېزمن ډول وکوالی شول  ۲۲له مخې ، راپور ورکړل شو چې 
سلنه  ۲روغتیاي  ي مرکزونو ته السرسی ولري، چې د یو ساعت مزل وروسته 

سلنه نورې ی  ې دوو ساعتونو نه زیات وخت کښې  ۰دوه ساعتونو کښې، 
سلنه مېرمنې په  ۲۰روغتیاي  ي مرکزونو ته السرسی ومومي. د راپور له مخې  

سلنه ی  ې په  ۰۰سلنه په موټر یا الریو،  ۰۴سلنه د ځناور سپرلۍ،  ۲پښو،
سلنه ی  ې په  ۰سلنه ی  ې په بس او  ۰ې په سایکل او فیصد ی   ۰موټر سایکل او 

 رکشا کښې روغتیاي  ي مرکزونو  ته السرسی موندلی شي.
 

سره له دې چې، د کاغذ پرمخ دا د السرسي یو ستر  پرمختګ دی، خو په 
افغانستان کښې نظر نارینوو ته د دوو ساعتونو مزل مېرمنو ته لویه ننګونه ده. 

او دستور کېدی شي دا پوښتنه را پورته کړي  د امنیت په څېر موضوع، دود
یا د دوو ساعتونو لرېوالی افغان مېرمنو ته د السرسي لپاره مناسب دی او 

 
چې ا

که نه، په ځانګړي ډول هغه مېرمنو  لپاره چې د کور مشري کوي او یا په لرو 
 ۰۲۲۲هماغه څېړنه په ګوته کوي چې د  ۰۲۲۲پرتو او کلیوالو سیمو کښې. د 

خلک د روغتیا اساسي خدمتونو څخه بې برخې  ۰۲۲۲۲۲امنیو له امله  کال نا
شول. او دا چې نظر خوندي  سیمو ته په ناامنه والیاتو کښې د روغتیاي  ي 

 خدمتونو
سربېره پردې، د زېربنا نشتوالي او د سړکونو نا 122اړتیا درې برابره لوړه ده.  

ي له خنډ نه ته السرسسمه شبکه په ژمي او  شدید موسم کښې روغتیاي  ي مرکزو 
سره مخ کوي، په ځانګړې توګه هغوي چې روغتیای  ي حالت ی  ې ډېر شدید 

دا هم ډېره ستونزمنه ده چې په لرو کلیوالو سیمو کښې ښځینه   123وي.
روغتیاي  ي کارکوونکي ولرو، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت لرو پرتو سیمو 

ې کړې دي. مالي اسانتیاوې برابر ته د ښځینه کارکوونکو د لېږلو لپاره هڅونکي 
124 

 
حتی که مېرمنې ک تنځیو او روغتون ته تللی هم شي، دوی تل پداسې شکل نه 
دي  جوړ شوي چې د دوي اړتیاوو ته ځواب ووای  ي، د افغانستان اسالمي 

درجه  Bجمهوریت ته روغتیاي  ي مرکزونو سره د مېرمنو د اړتیاوو د درک له مخې 
ن ته یاد  شوي د ښځینه روغتیاي  ي کار کونکیانو شتوورکړې. سره له دې چې پور 

یا نشتون او د ک تنځیو او  روغتونو ته السرسی په روغتیاي  ي برخه کښې د درک 
لوی عاملونه دي، د مېرمنو اړتیاوو ته د مرکزونو ځواب ویېنه هم ځنې عاملونه 
 لري لکه فزیکي موقعیت، ډیزاین او طرحه، د ناروغ فیس، او  ځانګړو درملو

کال څېړنه په ګوته کوي  ۰۲۰۰او  ټیکنالوجیو نشتون. د مثال په ډول، د 
چې ځنې ک تنځي د ناروغانو لپاره انتظار خونې نه لري، او یا ډېرې لوی دي او 

په 125په ژمې کښې نه تودېږي. نورو د درملو ساتنې لپاره مناسبې خونې نه لرلي. 
ه خنډ مېرمنو السرسي ت نورو څېړنو کښې، د ښځینه انتظار خونو نشتون هم د

څخه د زېږونې روغتیا په برخه  ۰۲۲۲په یو بل مثال کښې له 126واقع شوی. 
فیصد روغتیاي  ي مرکزونو د ماشوم زېږونې بشپړ او فعال  ۰کښې یوازې 
سلنه مرکزونو له ناروغانو فیسونه اخېستل، د څېړنو یو  ۴۰تجهیزات لرل. 

ل د ناروغانو  ی  ې فیس اخست ځای کول په ګوته کوي چې هغه مرکزونه چې له
. پردې سربېره، د عامې روغتیا 127ماشوم زېږونې کم تجربه قابله ګانې ګارلي

کال ارزونې په ډاګه کړې چې د جنسیت حساسو موضوع ګانو  ۰۲۰۰وزارت د 
لکه فزیکي او جنسیتي تاوتریخوالي او د رواني ناروغیو د درملنې ، په ځانګړي 

 128فیت نه وه موجود. ډول د مېرمنو لپاره کافي ظر 
 

د عامه روغتیا  HMIS د روغتیاي  ي مدیریت معلومات سیستم سره له دې چې
په اړه معلومات راټولوي او  زیاتره ملي پروګرامونه د جنسیت جدا معلومات 
لري او ځنې پروګرامونه د جنسیت ترکیبي معولومات نه لري. د جیکا یو کار 

کار کوي دا محسوس کړې چې  کونکی چې د عامې روغتیا په وزارت کښې
شاخصونه اوسمهال کافي نه دي  او وزارت دې ته  اړتیا لري چې پوه شي د 
نارینه او ښځینه ناروغانو پر روغتیا څومره لګښت کېږي. دا مهال افغانستان 

ډالر مصرفوي، چې نظر نړیوال نورم  ۲اسالمي جمهوریت سړي سر  په روغتیا 
 ۰۵ن له مخې  تر ټولو لږ  سړي سر  لګښت ته د د نړیوال روغتیاي  ي سازما

ډالره دی، او  د جنسیت د عاید د ګ ټې د کچې بیلوالی تر اوسه نامعلوم دی. 
129 

 
 
 

                                                        
 هماغه ځای119 
ر ایج پ ي 120 

 
 ۰۲۰۲دسمبر  ۰۲چارواکي سره مصاحبه،  ۰د جیکا ا

ر. اسیرا، کارال ایسکیان، زبیر ای. قریشي، او راهول کی. شرما، د121 
 
ان افغانست جان ا

 ۰۲۲۲روغتیاپالنې سېستم رغونه، 
 هماغه ځای 122 
 هماغه ځای 123 

ر ایج پ ي 
 
 ۰۲۰۲124دسمبر  ۰۲چارواکي سره مصاحبه،  6د جیکا ا

یا بیا به ی  ې ته ویجاړ کړې؟: له انتقالي حکومت 125 
 
ماري ایس. هبلر، که ته کور جوړ کړئ، ا

ژو پرمختګ، اینټیګریټي واچ د ټولنو ګډون او حمایت پرو  PRTوروسته افغانستان کښې د 
 .۰۲۰۰افغانستان، ډسمبر   

 

په افغانستان کښې روغتیای  ي خدمتونو د السرسي زیاتوالي تر څنګ د جنسیت    126
. ۰۲۰۰حساسو  روغتیاي  ي خدمتونو  برابرول، نړیوال روغتیای  ي پروګرام، 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1585.pdf
.  
، ډیویډ، ایچ. PhD، پیټر ایم. هانسین، MD ،PhD ،MPHاورین مای هو، م127 

، الک ویندر پ ي. PhD ،MPH ،MBA، انبراسي ایډوارډ، MD ،DrPHپیټر، 
، او ګیلبرټ MD، اشرف مشکور، PGDDHM، ویکاس دویدیوی، DPHiLسینګ، 

ه مقطعي وبورن هام، ایم ډي، پ ي ایچ ډي، افغانستان کښې د مسلکي قابله ګانو تعین: ی
 .۰۲۵۶-۰۲۲۲،: ۰۲۲۲، لسمه ګڼه، اک توبر ۲۲څېړنه، د عامه روغتیا امریکای  ي ژورنال 

په افغانستان کښې روغتیای  ي خدمتونو د السرسي زیاتوالي تر څنګ د جنسیت حساسو  
 ۰۲۰۰128روغتیاي  ي خدمتونو  برابرول، نړیوال روغتیای  ي پروګرام، 

ی، چارواکی،  129 
 
ی ا

 
 .۰۲۰۲مبر دس ۰۲جیکا ار پ ي ایچ ا
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د مور او زېږونې روغتیا او کورنۍ د تنظیمولو 
 پالن

 
 -C 130د اوالد زېږونې پالن د ستراتژۍ په اړه د مېرمنو پوهاوی 

 C 131وا تر سره  کېږي د ماشوم زېږون د مسلکي قابله ګانو لخ
 B 132د میندو تلفات )مرګ( نظر تېرو پنځو کلونو ته 

 
سره له دې چې اوس هم ننګونې شته، خو د مېرمنو د زېږونې )والدت( روغتیا 
په برخه کښې د پام وړ پرمختګ شوی، چې دا یوه داسې برخه منل شوې چې 

د بې وزلۍ  ي لکهپکښې پرمختګ د نورو برخو  په نسبت د پام وړ اغېز کولی ش
کموالی، د مېرمنو  واکداره کول او د دوي ګډون، د ماشومانو روغتیا  )غربت(

د میندو د ټولو تلفاتو )مرګونو( درې برخې ی  ې د والدت پر مهال 133 او زده کړه.
یا له والدت فورا وروسته واقع کېږي چې کېدی شي د مسلکي روغتیاپالو چې 

ږون د زید والدت پر مهال موجود وسې. په د والدت به چارو کښې مهارت ولري 
کښې د پام وړ پرمختګ لیدل شوی، په نړۍ  پر مهال د میندو د مړیني کچه

 ۰۲۲۰څخه چې په  د زیږون پر مهال د میندو د مړیني کچهکښې د مطلق لوړ  
 ۰۲۰۲مړه کېده چې په  ۰۶۲۲ژوندیو  والدتونو څخه به  ۰۲۲۲۲۲کښې د هر 
ته  ۲۲۲و  والدتونو څخه د تلفاتو شمېر یوازې ژوندی ۰۲۲۲۲۲کښې ی  ې د 
سره له دې  چې، مېرمنو د حکومت کړنې په دې سروی کښې نورو  134راکم شو.

برخو سره ثابتې و ارزولې چې د مسلکي قابله ګانو لخوا د والدتونو تر سره  کول 
 درجه کښې ارزولي. Bاو  د میندو مرګ ی  ې نظر تېرو پنځو کلونو ته  Cی  ې 
 

د مخنیوي وړ مړینه زیات وختونه د خطر د نښانو د نه پېژندلو  له  د میندو
امله رامنځته کېږي، د روغتیاي  ي خدمتونو غوښتنې لپاره د پریکړې له امله، 
روغتیاي  ي خدمتونو ته د رسېدو له امله، یا په روغتیای  ي مرکزونو کښې د 

شي کولی د ن روغتیاي  ي خدمتونو  ترالسه کولو له امله چې هلته مېرمنې بیا هم
خپل صحت په اړه په ډاډه زړه فیصله وکړي او بیا هم روغتیای  ي خدمتونو  

د زیږون پر سره له دې چې 135ترالسه کولو  لپاره د یو چا ملتیا ته اړتیا لري. 
په افغانستان کښې پام وړ کچې ته را ټېټ شوی،  مهال د میندو د مړیني کچه
په افغانستان کښې د میندو  136مه درجه لري.  ۰۲خو اوس هم په نړۍ کښې 

                                                        
 130M=3.36, SD=.2.61 
 131M=2.99, SD=2.70 

132M=2.33, SD=.94  

د د میندو د مړینې د کښې د ژوندیو کوچنیانو په ژوند مثال په ډول وګورۍ وانیسا ایم. بوالنګر، کاترین ایل. فاب، جین شومه، او جینیفر لیننګ، د میندو په مړینه بې پروای  ي: په تانزانیه  133 
 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071674.. ۰۲۰۰رک، پ ي ایل او ایس ون، اتمه ګڼه، اغېزې مقداري مدا

 web.pdf-Report_FINAL-SWOP14-pdf/EN-http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub. ۰۲۰۲، یواین ایف پ ي ای، ۰۲۰۲د نړۍ د دنفوس حالت  134 
 خدمتونو برابرول، نړیوال روغتیای  ي پروګرام، په افغانستان کښې روغتیای  ي خدمتونو د السرسي زیاتوالي تر څنګ د جنسیت حساسو روغتیاي  ي 135 

۰۲۰۰. 
 136http://data.worldbank.orgد نړیوال بانک معلومات: 

  ۰۲۰۰افغانستان: د میندو او والدت د مخه روغتیا پروفایل، نړیواله روغتیای  ي اداره،  137 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/profiles/maternal/afg.pdf 

 ./http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/mdgoverview/overview/mdg5. ۰۲۰۲: د میندو د روغتیا پرمختګ، یو این ډي پ ي، افغانستان، ۵ایم ډي جي  138 
 ۰۲۰۰139انو د حالت څارنه، د احصای  ې مرکزي اداره او یونیسیف، د افغانستان څو شاخصه ډله ایزه سروی: د مېرمنو او کوچنی

 هماغه ځای140 
 

کال کښې تر سره  شوي، د میندو  ۰۲۰۲د مرګ تر ټولو نیږدې سروی چې په 
د مرګ د کلنۍ شمېرې تر څنګ، تقریبا په هر یو ساعت کښې یوه مور په 

  137والدت مري.
 

( په ډاګه کړه چې، هغه AMICSد افغانستان څو شاخصه ډله ایزه سروی )
سلنه ی  ې د مسلکي پرسونل  ۰۲ې تر سره شوي، والدتونه چې په تېر کال کښ

په الس تر سره شوي، چې لوړ شمېر ی  ې په مرکز او تر ټول کم شمېر  ی  ې په 
سلنه والدتونو کښې مرسته کړې، قابله  ۰۲سویلي سیمو کښې وو. ډاک ترانو 

سلنه وه. دا هم یو د پام  ۰سلنه، او د قابله ګانو ونډه  ۰۶ګانو او روغتیا پاالنو 
شو.  پورتهسلنه اټکل شوي بیس الین څخه  ۶د  ۰۲۰۰مختګ وو. چې د وړ پر 

 ۵سلنې کم وو، نظر هغه نړیوال معیار ته چې له  ۲برخې والدتونه له  Cد 138
سلنه والدتونه په  ۰۰د راپور له مخې ، یوازې  ۰۲۰۰د 139 سلنې دی. ۰۵تر 

 نوسلنه ی  ې په خصوصی مرکزو  ۰۲روغتیاي  ي مرکزونو کښې تر سره کېږي، چې 
دا شمېر  روښانه  140سلنه ی  ې په کورونو کښې تر سره  کېږي. ۶۵کښې، او پاتې 

کوي چې سره له دې چې کافي پرمختګ شوی، د مېرمنو ارزونه چې د سروی 
لپاره شوې د یو پام وړ پرمختګ انعکاس دی چې اوس هم ورته اړتیا شته. د 

 سې وای  ې:جیکا یو چارواکي چې به عامې روغتیا وزارت کښې کار کوي دا
 

بې  ، د مسلکي قابله ګانو لخواظرکښې نیولو سرهنپه خدمتونو د هر اخیزه 
زیات  ۰۲۲۲له او اوس مهال شمېره والدتي خدمتونه وړاندې کېږي، 

روغتیاي  ي مرکزونه دا ډول خدمتونه وړاندې کوی. اک ثریت ی  ې مېرمنې دي 
یزات سلکي تجه]......[. دلته محلي قابله ګانې دي چې نه روزل شوي او نه م

 ۶۲لري. اوس دلته د قابلګۍ ښوونځي جوړ شوي دي. خو د ټولو  والدتونو 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071674
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071674
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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 ۲۴ه؛ چې راوړنې هم شتالسته  سلنه په کورونو کښې تر سره  کېږي. خو دلته
سلنه والدتونه د مسلکي قابله ګانو لخوا تر سره کېږي، دا که په کور کښې وي 

  141او که په روغتیای  ي مرکز کښې.

 
سلنې  ۶سلنه وو، چې له  ۰۲کښې، له زیږون د مخه پوښښ  ۰۲۰۰په کال 

کال کښې وو، او هغه والدتونه چې په روغتیاي  ي  ۰۲۰۰زیات شو چې په 
سلنې زیات دي چې په  ۴سلنه وو، له  ۲۰مرکزونو کښې تر سره  شوی وو 

سلنه مېرمنو د حمل په موده  ۲۲کال کښې،  ۰۲۰۰کال کښې وه. په  ۰۲۲۲
دا  ترالسه کړي، چې د زیږیدنې څخه وړاندې مراقبتیو ځل کښې لږ تر لږه 

کچه په سویلي سیمه کښې نظر مرکزي سیمي ته خورا ټیټه ده، او له هرو شپږو 
میندو  څخه یوازې یوې ی  ې له والدت د مخه پاملرنه لږ تر لږه څلور ځلې ترالسه 

له سروی ی  ې دوه کاله مخکښې زېږون  AMICSهغه میندې چې د 142کړې. 
 ۰۵سلنه میندو  د وینو بېلګې د والدت د مخه اخېستل شوې،  ۰۲، د کړی 

سلنه نورو  ی  ې د ادرار )تشې  ۰۲سلنه میندو د وینې فشار معاینه شوی، 
سلنه میندو درې واړه خدمتونه  ۰۰متیازې( نمونې البراتوار ته ورکړي. او یوازې 

  143ترالسه کړي.
 

ې پرمختګ شوی، سره له دد کورنۍ د تنظیمولو  په برخه کښې هم یو څه 
هغه مېرمنې چې سروی شوي، په ټولنه کښې د مېرمنو  پوهاوی د کورنۍ د 

په کچه ارزولي. دا د مېرمنو د روغتیا لپاره  -Cتنظیمولو د ستراتژۍ په اړه د 
سلنه مرګ د بې پالنه   ۰۵زیات اهمیت لري، د نړیوال اټکل له مخې  د میندو 

 ۰۲۰۰په کال   144ی  ې مخنیوی کېدی شي. حامله کېدو د مخنیوي له الرې 
سلنه واده شوې مېرمنو د حمل د مخنوي پالن کارولی، چې  ۰۰،۰کښې، 

سلنه واده شوې مېرمنې(،  ۰۲زیات عام ی  ې د پيچکارۍ له الرې مخنیوی وو )
 سلنه واده شوې مېرمنې(. ۶کارول )او د ګولیو 

 

. 145یو  پورې تړاو لري د حمل بندولو  درمل د لوړو زده کړو کچې او شتمنو کورن
سلنه لمړني وضعیت څخه لوی پرمختګ دی، خو دا  ۵کال د  ۰۲۲۰دا د 

سلنه  ۵۲کال لپاره ی  ې  ۰۲۰۵اوس هم د ای ایم ډي جي د هدف څخه چې 
څو شاخص  لپارهافغانستان د کال کښې  ۰۲۰۰په 146ټاکلی ډېر کم دی. 

عمرونه ی  ې د سلنه مېرمنو چې  ۰۲په ډاګه کړه چې،  لرونکي ډله ایزه سروې
سلنه مېرمنو حمل  ۰۲کلنو تر منځ وو ژونه دي  والدتونه کړي وو،  ۰۲او  ۰۵

کلنو تر منځ  ۰۲او  ۰۲اخېستل پیل کړي وو، هره مېرمن چې عمرونه ی  ې د 
 147کلنې د مخه ی  ې یو ژوندې والدت کړی وو.  ۰۲وو له 

 
 ۰۲ه لعالوه پردې، هغه مېرمنې چې کم لوستې او یا له غریبو کورنیو  وې 

کال د امېندوارۍ نړیوال رابور له  ۰۲۰۰د 148کلنۍ د مخه حامله شوي. 
مخې، د امېندوارۍ کچه )د مېرمنې پر سر یو والدت( په ټول افغانستان کښې 

 150ته راټیټه شوې وه. ۰.۵کښې دا کچه  ۰۲۰۰حال دا چې په  149وه،  ۲،۰
لوړ  ۰۰کال د معلوماتو له مخې  دا کچه اوس هم په نړۍ کښې  ۰۲۰۰خو د 

 151 مقام دی.
 

د جیکا چارواکی چې مصاحبې کړي، دا ی  ې یاده کړې چې د افغانستان ننوتل 
سیاسیت ته، او د امنیت انتقال د مېرمنو روغتیا خطر سره مخ کړې، په 
ځانګړي ډول والدي یا د زېږونې روغتیا. چارواکو دا تشریح کړه چې نړیوال 

 ، جیکا، د متحده ایالتونو دمرسته کونکي لکه د روغتیا نړیواله سازمان
پرمختګ نړیواله اداره، او نړیوال بانک زیاتې مرستې د زېږونې روغتیا په برخه 
کښې دي. دوی دا درک کړه چې حکومت د پروګرامونو د تطبیق ظرفیت لوړ 
کړی، کیدی شي که مرستې و درول شي روغتیای  ي مرکزونه به سقوط وکړي. او 

شي، د میندو مرګ به زیات شي او د کورنیو د  بیا به د السرسي ستونزې پیدا
تنظیمولو خدمتونه به په ټپه ودرېږي.  چارواکي دا درک کړه چې د حکومت 
وړتیا چې په دې برخو کښې السته راوړنې حفظ او وساتي دا به د مرستو د طرحو 
او  د ملي بودجې کښې شاملې پروژې او د بودیجې څخه د باندې پروژې اغیزمنې 

 152کړی. 
 
 

  

                                                        
 ۰۲۰۲دسمبر  ۰۲جیکا ار ایچ پ ي دوه چارواکي سره مرکه، 141

د افغانستان څو  ډله ایزه شاخص سروی: د مېرمنو او کوچنیانو حالت څارل، د احصای  ې 
 ۰۲۰۰142مرکزي اداره او یونیسف، جون 
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هبر، نیکا سیدي، او عبدالهادي صمدي، کورنۍ تنظیمولو له الرې د بریا  دوګالس  144 

 ۰۲۲۲ترالسه کول په افغانستان کښې، نړیواله روغتیای  ي اداره، دسبمر  
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/3/08-059410/en/. 

، د ارنهد افغانستان څو شاخصه ډله ایزه سروی: د مېرمنو او کوچنیانو د حالت څ  145 
 ۰۲۰۰احصای  ې مرکزي اداره او  یونیسیف، 

 ۰۲۰۲: د میندو د روغتیا پرمختګ، یو این ډي پ ي، افغانستان، ۵ایم ډي جي   146
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مارچ  16، د ملګرو ملتونو د نفوس اداره، ډیسا، ۰۲۲۲د اومېندوارۍ نړیوال راپور   149
۰۲۲۲. 

http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility/Preface_
Contents.pdf. 

 ۰۲۰۰افغانستان: د میندو او والدت د مخه روغتیا وضعیت، نړیواله روغتیای  ي اداره،  150 
 http://data.worldbank.org 151د نړیوال بانک معلومات، 
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 مېرمنو لپاره درکاتي او ارواپوهنې برخه کښې مالتړ
 

 -B 153د حکومتي متخصصینو لخوا مېرمنو لپاره په درکاتی او ارواپوهنې برخه کښې د السرسي اړتیا 

د درکاتو او ارواپوهنې خدمتونه عموما د عصبي روغتیا په خدمتونو کښې 
الت چې روغتیا هغه حوړاندې کېږي، دلته عصبي روغتیا داسې تعریفیږي؛ د 

یو شخص پکښې خپلې اړتیاوې پېژني، د ژوندانه عادي اندیښنې زغملی شي، 
په اغېزمن او ګ ټور ډول کار کولی شی، او خپلې ټولنه کښې ګډون کولی شي. 

په افغانستان کښې اوږد مهاله تضاد روانې ستونزو، تاوتریخوالي او ناامنیو، 154
زیات کړی دي، په ځانګړي ډول په  او غربت د عصبي نارغیو له نظره درک

مېرمنو کښې چې نشي کولی د جنسیتي تضادونو له مخې په ازاد ډول تګ 
کال د عصبي ناروغیو د  ۰۲۲۰د  155راتګ وکړي او  ټولنیز مالتړ ترالسه کړي.

سلنه  ۰۲سلنه مېرمنې چې د طالبانو کنترول الندې او  ۴۵-۴۰ارزونې له مخې  
ترول شوو سیمو لرې ژوند کوي د اندیښنه لوې نور ی  ې چې د طالبانو له کن

کال عصبي روغتیا  ۰۲۲۲دې سره په  156نښې نښانې پکښې لیدل شوي دي.
 157کښې داخل کړای شول.  لمړني عامه روغتیاي  ي خدماتخدمتونه په 

کال راپور کښې څرګنده شوې چې دا موضوع  ۰۲۰۰د روغتیا نړیوالې ادارې په 
 مرکزونو کښې د رواني روغتیا خدمتونو شتوندرک شوه چې د روغتیا په اساسي 

نه درلود او د اندیښنه په څېر ناروغۍ په کورنیو درملو دوا کېدې، او بله دا 
چې روغتیاي  ي کارکوونکو هم شکایت وکړ چې دوي ته مناسبه روزنه نده ورکړل 
شوې او د باکیفیته عصبي روغتیاي  ي خدمتونو لپاره کافي او مناسب درمل نه 

 ۰۶هماغه راپور کښې ذکر شوي چې د مهاجرینو په کمپونو کښې  په158لري. 
میندو  ۲۰سلنه میندې د والدت د مخه اندیښنه د ناروغۍ نښې درلودې، چې 

   159ی  ې د ځان وژنې فکرونه لرل.
کال کې  د عامې روغتیا وزازت او د روغتیا نړیوالې ټولنې راپور ورکړ  ۰۲۰۲په 

 ک ثره ی  ې مېرمنې دي( په اندیښنه او روانيسلنې زیات افغانان )چې ا ۶۲چې له 
همدا راز، د روغتیا د وزارت پخواني  160ناروغیو یا په عصبي بې نظمیو اخته دی.

مېرمنې یا نجونې د  ۰۰۲۲کال کښې ویلي وو چې هر کال  ۰۲۰۲معین په 
کال راپور په څېړنه کښې معلومه شوې چې  ۰۲۰۰د 161ځان وژنې هڅه کوي. 
کلونو پورته دی په  ۰۵وس نیم ی  ې چې عمر  ی  ې له د افغانستان د ټول نف

( اخته دي، او ټولنیز PSTDاندیښنه، رواني ناروغیو او یا د وېرې په ناروغۍ )
 بندېزنه او خنډونه روغتیاي  ي مرکزونو ته د مېرمنو د ورتګ خنډونه ګرځي.

بستریز لیونتون دی چې  ۶۲دې راپور په ډاګه کړې چې په کابل کښې یو  162. 
ې روغتیا وزارت زیاته بودیجه چې د رواني روغتیا لپاره د وزارت لخوا تعین د عام

ده مصرفوي، چې دا روغتون د مسلکي کار کونکو او د ک تنځیو لپاره متخصص 
د همدې راپور له مخې، په افغانستان کښې یوازې دوه 163ارواپوهان نه لري. 

ک ې هم په مسلارواپوهان وو چې په نړیواله کچه پېژندل شوي وو، او یو ی  
کښې کار نه کولو، او په روغتون کښې هېڅ روزل شوی ارواپوه د معاینې لپاره 

سره له دې چې یو بل راپور څرګنده کړې چې 164او یا ارواپوه روغتیا پال نه وو. 
 ۰۲۰۰د 165ارواپوهان او د رواني ناروغیو ډاک تران دي.  ۲۰په ټول هېواد کښې 

ی  ې په عصبي  ۰۲۰څخه یوازې  ۰۲۲۲۲۲کال د معلوماتو له مخې ، د 
 166سلنه ی  ې مېرمنې وې.  ۰۲روغتیاي  ي مرکزونو کښې تداوي شوي چې یوازې 

امه لمړني عاحصائیه په ګوته کوي چې سره له دې چې دا ژمنه شوې چې د 
روغتیاي  ي مرکزونو څخه د عصبي ناروغیو خدمتونه هم  روغتیاي  ي خدمات

م یا د هېڅ برابر خدمتونه له وړاندې شي، خو افغانې مېرمنې اوس هم ډېر ک
درجه چې مېرمنو په دې سروی  -Bدې مرکزونو ترالسه کړي. که دې ته  وګورو د 

کښې ورکړې د خدمتونو د شتون ښکارندوی  ي نکوي، خو دا ښکاره کوي چې 
خلک په دوامداره ډول د عصبي ناروغیو له تداویو او د عصبي روغتیا مشورو 

 167 دي.او مالتړ له ګ ټو څخه بې خبره 

 

                                                        
153 .32M=2.60, SD=1 

 154د روغتیا نړیوالې ادارې تعریف
 .۰۲۰۲اک توبر  ۰۰سلنې زیات افغانان په رواني ناروغیو اخته دي، نړیواله څېړنه، د نړیوال کېدو څېړنې مرکز،  ۶۲تر 155 

http://www.globalresearch.ca/over-60-percent-of-afghans-suffer-mental-health-problems/21389. 
ګڼه،  ۶، ۰۰ا ژورنال ېرمنو د روغتییم. هیزلر، وي. ایاکوپیانو، په افغانستان کښې د نفوسو پر اساس د عصبي روغتیا ارزونې او د مېرمنو حقوقو په اړه د خلکو کړه وړه. د مایل ایل. اموویتز، ا156
(۰۲۲۰:)۵۴۴-۲۴ 
  ۰۲۰۰ړیوال بانک، د روغتیا، تغذی  ې او نفوس د مباحثې پاڼې، اګست غالم دستګیر سید، په افغانستان کښې عصبي روغتیا: پیټي او ننګونې، او د پرمختګ لورې، ن157 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/MHinAfghanistan.pdf. 
 ۰۲۰۰158زیاتېدونکی السرسی، نړیواله روغتیای  ي اداره،  روغتیای  ې خدمتونو تر څنګ روغتیا پالنې خدمتونو تهد درک  په افغانستان کښې د جنسیت
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 ، ۰۲۰۲اک توبر  ۰۰سلنه زیات افغانان په عصبي روغتیای  ي ستونزو اخته دي، نړیواله څېړنه، دنړیوال کښېدو څېړنې مرکز،  ۶۲له  160 

http://www.globalresearch.ca/over-60-percent-of-afghans-suffer-mental-health-problems/21389. 
 مېرمنې او عصبي روغتبا په افغانستان کښې، په افغانستان کښې مېرمنو لپاره د کاناډای  ي مېرمنو مالتړ. این. جي. 161 

http://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/3.1_women-and-mental-health.pdf. 
 عصبي روغتیاغالم دستګیر سید، په افغانستان کښې  162 
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 لپاره د کاناډای  ي مېرمنو مالتړ. این. جي. مېرمنې او عصبي روغتبا په افغانستان کښې، په افغانستان کښې مېرمنو 165
 ۲۰۰۰، د عصبي روغتیا او د مخدره موادو اعتیاد اداره. نړیواله روغتیای  ي اداره. ۰۲۰۰افغانستان: د رواني روغتیا اطلس، 166 

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf. 
  ۰۲۲۲څارنه، د اکبر  د ادارې کالتي سلسه، اپریل  سیستم ينا دولتراچېل والوزین، په ټولنیزې ساتنې د  167 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/E566F49E60D6CD44C12576F600380EF4-Full_Report.pdf. 
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 -B 168کلنۍ کړنه 
 

روغتیا پالنې ته ورته، د طالبانو په رژیم کښې مېرمنې په زده کړو کښې هم د 
پام وړ خنډونه لیدلي. د طالبانو  په دوره کښې، د انجونو   زیات ښوونځي تړل 

 ته ښک ته شوه. ۶،۰څخه یوازې  ۰۰شوي وو، او د شمول ناخالصه سلنه له 
دا ډول خواشینوونکي پیل سره له مخ کېدو  وروسته، د افغانستان 169

حکومت یو شمېر تعهدات وکړ چې نه یوازې د انجونو  زده کړو په اړه بلکې د 
هغوي د سواد زده کړو او بالغو مېرمنو  لپاره هم د زده کړو زمینه برابره کړي 

 چې څو لسیزې وروسته له زده کړو لرې پاتې دي.
 

تان کښې د انجونو  ګډون د ښځینه ښوونکيو  زیاتېدو او د زده کړې په افغانس
پالیسیو جوړولو کښې د مېرمنو د ونډې اخېستنې سره نیغه اړیکه لري. په ناپوا 
کښې، د افغانستان حکومت هوډ کړی وو چې د زده کړو د هرې کچې سېستم 

اذۍ تپه ټولو بستونو کښې به مېرمنې مساوي ونډه ترالسه کړي، چې له اس
نیولې تر پالیسي جوړونې، د ښځینه ښوونکيو ګمارنې او لوړو زده کړو لپاره 
کانکور کښې د مېرمنو شمول د مثبتو کړنو د پالیسۍ منل او تطبیقولو  پورې 

انستان کښې، د افغ د فغانستان ملي پرمختیاي  ي سترتژی ټول شامل دي. په 
خپله  لو ستراتژي د ګمار حکومت دا ژمنه کړې چې زیاتو ښځینه متخصصینو 

کړی او هغه ښځینه ښوونکې وګماري چې د ابیارغونې د سمونو لومړیتوب 
(PRR .په پروسه کښې له دندو ګوښه شوې وې ) 
 

خو په افغانستان کښې حتی ټولګیو ته د انجونو   تګ هم خنډونه لري. ددې 
موضوع په نظر کښې نیولو سره د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د زده 

سېستم په هره برخه مېرمنو ته مساوي ونډه ورکړل شي، په ټولګیو  کړې د
کښې به ورسره مساوي چلند کېږي، او د زده کړو تر امکانه لوړې کچې 
حاصلول او د لوړ کیفیت تعلیم ترالسه کولو مساوي مواقع ولري. دوي هوډ 

الو ولري چې د انجونو  د زده کړو په مقابل کښې خنډونه به لرې کړي او  په کلی
او ښاري سیمو کښې به زده کړې ته د دوي السرسی ال زیات کړي او د مېرمنو 
د زده کړې د اهمیت په اړه د ټولنیزو خبراوي پروګرامونو له الرې زیات کړی، 
چې په دې کښې معلوماتي کمپاینونه چې د اسالم مبارک دین هغه اصول چې 

ه پر دې، ناپوا د مېرمنو زده کړې مهمې بولي هم پکښې شامل وي. عال
(NAPWA د پوهنې، ترانسپورټ او کورنیو چارو وزارتونو سره ژمنه کړې چې )

داسې کاري ګروپونه جوړ کړې چې داسې الرې چارې ولټول شي چې نجونې 
  ړنالر اوښوونځیو ته په مناسب ډول و رسوي او همداډول دې چارو لپاره ک

 پروګرامونه ایجاد کړي.
ونو لپاره پالن پوهنت فغانستان ملي پرمختیاي  ي سترتژی د نظر لوړو زده کړو ته، 

طرح کړی وو چې پوهنتونو کښې د ښځینه زده کوونکو لپاره د استوګنې 
زیربناوې مشخصې او پراخه کړي، همداراز داسې کړنالرې ایجاد او تطبیق 

د فغانستان ملي ته لوړه کړي. د  ۰۲کړی چې د ښځینه زده کوونکو سلنه 
د پوهنې څانګې ستراتژي د افغانستان حکومت سره ال  ی پرمختیاي  ي سترتژ 

 پسې ژمنه کوي چېانجونو ته د د کانکور چمتووالي ټولګي جوړ کړي.
 

د بالغو  مېرمنو په هکله، حکومت هدف لري چې د مېرمنو بې سوادي 
( د حکومت ژمنتیا د NAPWAسلنې ته را ټیټه کړي. ناپوا ) ۵۲)نالوستي( 

له مخې  خالصه کوي، او حکومت دې ته  هڅوي  CEDAWاساسي قانون او 
چې د بالغانو د سواد زده کړې پروګرامونه زیات او فعال کړي، په ځانګړي 
ډول هغه پروګرامونه چې هدف ی  ې د بالغانو د زده کړې په شمول د مېرمنو او 

یاي  ي د فغانستان ملي پرمختنارینوو تر منځ د زده کړې فصله یوه تشه ده. د 
مال  ۰۵۲۲ښوونکي او  ۰۴۲۲۲ې حکومت ته ژمنه ورکړه چې ادار  سترتژی 

امامان د لوست د زده کړې کورسونو په تطبقولو کښې وروزي چې له دې جملې 
 سلنه مېرمنې دي. ۰۲ی  ې 
 

په ټولیزه توګه، هغه مېرمنې چې دې څېړنې لپاره سروی شوي د افغانستان 
 -Bپه برخه کښې د  اسالمي جمهوریت ته ی  ې د انجونو  او مېرمنو د زده کړې 

درجه ورکړې، چې پکښې لومړنۍ او ثانوي زده کړې، پوهنتون، لیک لوست 
زده کړه )سواد( او اسالمي علوم شامل دي. دلته د سواد په برخه کښې د 

د توکمونو  پر بنسټ، مدني حالت، د زده کړې کچه، حکومت په کړنه کښې 
د عمر او د زده کړې د او یا وظیفې پر اساس کوم اختالف نه دی جوت شوی. 

کچې پر اساس هم کوم تضاد ندی لیدل شوی. خو په ټولیزه توګه د مېرمنو د 
زده کړې په هکله د حکومت کړنو کښې اختالفات لیدل شوي، چې په کندوز 

 170کښې دا تضاد ډېر مثبت او  په فاریاب کښې تر ټولو منفي وه. 

  

                                                        
 SD=.58 ..6اوسط =  168 
 . ۰۲۰۰فبروري  ۰۲اشلی جیکسن، لوړ خطرات، د انجونو  زده کړه په افغانستان کښې، د اوکسفام ګډ لنډیز مجله،  169 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-girls-education-022411.pdf 
 

 170 .54, P<.01; F(4,118)=1  بامیانM=2.40, SD=.41  هراتM=2.46, SD=.64  ننګرهارM=2.55, SD=.49  کندوزM=2.21, SD=.48  فاریابM=2.94, SD=.62 
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 لومړنۍ او ثانوي زده کړې 
 

 -B 171ښې د انجونو  شمولیت په ثانوي زده کړو ک
 B 172په ثانوي زده کړو کښې د هلکانو ګډون 

 B 173د انجونو  اړتیا ته د لمړنيو او ثانوي ښوونځیو درک 
 -B 174هلکانو او انجونو  لپاره د زده کړې مساوي مواقع 

 
کښې د مېرمنو ګډون په برخه کښې د پام وړ پرمختګ کړی. د  ۰۲۲۰په کال 
میلونو افغانان په ښوونځیو کښې شامل  ۰۲تر  ۲له  کال له مخې ، ۰۲۰۲

کال د  ۰۲۰۲د پوهنې وزارت د 175شوي چې دریمه برخه ی  ې نجونې دي. 
سلنه په شرایطو  برابر کوچنیان په ښوونځیو کښې  ۴۰معلوماتو له مخې ، 

چې نومونه ي  ې لیکل شوي کال ی  ې په سلنه کوچنیان  ۵۲شامل شوي، او 
، د انجونو  شمېر نسبت هلکانو ته اوس هم د پوره کېده وو. په هر حال

وهنې ملي پروفایل د پپرمختګ لپاره کافي ځای لري. د افغانستان د پوهنې 
سلنه ماشومان چې  ۰۶کال د معلوماتو له مخې   ۰۲۰۲پالیسۍ او معلوماتو د 

سلنه  ۵۰کلنو ترمنځ وو،  نظر د همدې عمرانجونو ته چې  ۰۰تر  ۴عمرونه ی  ې 
 ۲۴د لېسې )ثانوي( په کچه، 176ځیو کښې شامل شوي نه وو.وې، په ښوون

ترمنځ وو په ښوونځیو کښې نه  ۰۲او  ۰۰سلنه هلکان چې عمرونه ی  ې د 
کلنو د  ۰۲۰۰-۰۲۰۰د 177 سلنه وه. ۴۰شامل، چې د انجونو  فیصدي ی  ې 
سیب ارزونې ملي پروګرامخطر او درک د ارزونې ملي اداره، )

 
 ( د دد خطر او ا

اره په وینا ویلي چې د انجونو او  مېرمنو لپاره د زده کړې احصي  ي مرکزي اد
مواقع اوس هم کمې دي، سره له دې چې په زده کړه او لوست کښې د 

د هلکانو او انجونو د سوبتیا )حاضرۍ( 178جنسیتونو ترمنځ لرېوالی کم شوی. 
سلنې  ۲۰او  ۰۲سلنه وو، نظر  ۶۲او  ۲۲خالصه کچې نسبت په ترتیب سره 

چې ددې څرګندونه کوي چې د هلکانو او 179کال کښې وو.  ۰۲۲۵ته چې په 
انجونو حاضري په لمړنیو ښوونځیو  کښې زیاته شوې خو د جنسیت ترمنځ 

سلنې ته  ۰۶کښې  ۰۲۰۰-۰۲۰۰سلنه وه په  ۰۲کښې  ۰۲۲۵فاصله چې په 
سیب ارزونې ملي پروګرامزیاته شوې. پر دې سربېره د 

 
ې  له مخ د خطر او ا

د کوچیو او نورو انجونو تر منځ فاصله زیاته وه، چې د کوچیو  افغانستان کښې
وه. په لېسو )ثانوي(  ۰۰انجونو ګډون سلنه په لمړنیو ښوونځیو  کښې یوازې 

سلنه  ۲۰او  ۰۰کښې د انجونو او  هلکانو د حاضرۍ کچې سلنه په ترتیب سره 

                                                        
 171Mean=2.44, SD=1.28 
 172M=2.03, SD=1.26 
 173M=2.11, SD=1.17 
 174M=2.40, SD=2.11 

  ۰۲۰۲مارچ  ۰۰موازې برخې،  ۵۲ه؟ د ملګرو ملتونو کمیسون د مېرمنو پر حالت ، په خطر کښې د افغانوانجونو لپار ۰۲۰۲ابتدای  ی پوهنه  نړیوال 175 
http://www.ifuw.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Website-Version-Final.pdf. 

 ۰۲۰۲اپډیټ، د پوهنې پالېسي او د معلوماتو مرکز،  ۰۲۰۲د افغانستان د پوهنې ملي پروفایل:  176
http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Afghanistan_0.pdf. 

 هماغه ځای 177 
 ۰۲۰۰پوهنه، د احصای  ې مرکزي اداره، د افغانستان اسالمي جمهوریت  ۰۰-۰۲۰۰د خطر او درک ملي ارزونه،  178 

http://د احصائي مرکزي اداره.gov.af/Content/files/Chapter8%20EDUCATION.pdf. 
 هماغه ځای 179 
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  ۰۲۰۲ډسمبر   ۰۴د یونیسیف چارواکي سره مرکه،  181 
 هماغه ځای 182 

 د یونیسف یو چارواکي د جنسیت مساوات د موضوع ثابتوالی داسې180وه. 
  څرګنده کړې:

که چېرته تاسې هغه لومړنیو معلوماتو ته وګورۍ چې د پوهنې په برخه کښې 
راټول او تحلیل شوي، د کوچنیانو شمېر چې د پوهنې په برخه کښې شامل 
شوي وو له یو میلیون څخه کم دي، او له دې جملې ی  ې هېڅ نجونې په 

کال د  ۰۲۰۰خصوصي ښونځیو کښې نه دي  جذب شوي. اوس که تاسې د 
 ۰۰-۰میلیونه کوچنیان ښوونځیو  ته ځی ) ۲،۰پوهنې احصای  ې ته وګورۍ 

سلنه ی  ې نجونې دي ]....[ چې له  صفر سلنې د انجونو  ۰۰ټولګي( او له دې 
سلنې ته ورسېدو چې دا یو  پرمحتګ دی. خو که تاسې د  ۰۰جذب شروع او 

ښې شامل ک اول ټولګي زده کونکو ته ځیر شئ چې په عمومي پوهنې سېستم
شوي وي، کله چې دا کوچنیان پورته تولګیو ته ځي د ساتنې امکانات ی  ې 
زیات کمېږي. دلته د پوهنې په سېستم د ساتنې کچه ښک ته ده. چې دا د 

  181پوهنې په الر کښې یوه لویه ننګونه ده.
 

د ټولو لپاره پرزنټیشن ته په ځیر کېدو، چارواکي  ېپوهن  NPPد حکومت د 
 زیاته کړه:

 
مو ټولګیو ته ځیر شئ، د لمړیو ټولګیو زده کونکو څخه چې  ۰۰کله چې تاسې 

ی  ې کوچنیان ی  ې پاتې دي. دا یو کوچنی  ۰۴۲۲۲۰میلیون وو، یوازې  ۰،۰
ی  ې نجونې وې. چې دا فاصله  ۲۲۲۲۲شمېر دی. د پورته شمېر څخه یوازې 

زه د اډېره لویه ده. څومره چې کوچنیان پورته تولګیو ته ځي، په همدې اند
هغه مېرمنې چې دې څېړنې لپاره 182هلکانو او انجونو  تر منځ فاصله زیاتېږي. 

سروی شوې دي د افغانستان حکومت ته ی  ې د لېسې په کچه د انجونو  د 
درجه ی  ې ورکړې،  Bدرجه ورکړې، نظر هلکانو ته چې  -Bشمولیت له مخې  د 
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اللت کوي. دچې په ښوونځیو کښې د شمولیت د جنسیت په تقریبي برابرۍ 
او دا په تېرو لسیزو کښې په ښوونځیو کښې د انجونو  د جذب پام وړ زیاتوالی 
څرګندوي. د افغانستان حکومت ته ی  ې د هلکانو او انجونو  زده کړې په 

درجه ورکړل شوې چې ګډونوالو دا درک کړې  -Bمساوي برابرولو کښې هم د 
ې د حکومت د هڅو چې اوس هم د جنسیت د مساواتو  پر اساس پوهنه کښ

 د پرمختګ ځای شته.
 

لکه څنګه چې د شمولیت او حاضرۍ د کچې د جنسیت په لوی توپیر په بڼه 
څرګند شوې، چې د پوهنې په سطحه سره خورا زیاته شوې، خو اوس هم د 
انجونو  د شمول په مخ کښې په کافي اندازه خنډونه شته. په دې کښې غربت، 

ودونه، د کورنیو نه مالتړ، په محلي کاری ناامني او بې ثباتي، اجباري 
فرصتونو  کښې د مېرمنو دنده او د ماشومانو روزنه، د ښځینه ښوونکيو 
نشوالی، محدود کریکولم )تحصیلي پروګرام( د ښوونکيو کم معاشات، د 

دلته 183انجونو  ښوونځي، تاوتریخوالی، او د ټولنیز مالتړ نشوالی شامل دي. 
په 184ونو، او د درسي موادو دوامداره کمښت دی. د ټولګیو، ک تابونو، مېز 

سیب ارزونې ملي پروګرامکالونو کښې  ۰۲۰۰-۰۰
 
ه دا معلومه کړ  د خطر او ا

سلنه نجونې د دودیزو ستونزو له امله نشي کولی ښوونځیو ته والړې  ۰۲چې، 
سلنه نجونې د جغرافیای  ي ستونزو له امله نشي کولی ښوونځیو  ۰۲شي، نورې 

سلنه د غربت له امله نشي کولی  ۲سلنه د ناامنیو له امله، او  ۵الړې شي، ته 

سلنه مېرمنې د دودیزو الملونو له مخې نشي  185۵۰ښوونځیو ته الړې شي. 
سلنه لوړو زده کړو ته السرسی نه لري.  ۵۰کولی لېسو )ثانوي( ته والړې شي او 

 دا څرګنده کړې چې د جنسیتد یونیسف چارواکي په یوه مصاحبه کښې 186
دا تفاوت له دې امله دی چې زیات ښوونځي ښځینه ښوونکي  ې نه لري او 
پلرونه نه غواړي خپلې لوڼې هغه ښوونځیو ته چې نارینه ښوونکي ولري 
واستوي، بل المل ی  ې د ښوونځیو لرېوالی او دودیز خنډونه  دي چې مېرمنې 

ای  ي د پوهنې وزات یو چارواکی و187نشي کول لرې ځایونو ته یوازې الړې شي. 
چې ناامني هغه لویه ستونزه ده چې نجونې له زده کړو منع کوي بله هغه ی  ې 

 188د انجونو  اجباري او  کم عمر  وادونه دي. 
 

ګډونوالو په دې څېړنه کښې د افغانستان اسالمي جمهوریت ته د انجونو  د 
درجه ورکړې، چې  Bاړتیا له مخې  لمړنیو او ثانوي زده کړو سره د درک لپاره د 

ا ننګونې په دوامداره توګه د امنیت، ترانسپورت، د ښوونځیو موقعیت، د د
کښې  ۰۰-۰۲۰۰خصوصي زیربناء په شکل انعکاسوي. د مثال په ډول، په 

کیلومېترۍ کښې  6سلنه کورنۍ د ابتدایه ښوونځیو څخه په  ۲۲یوازې 
په هر حال 190سلنه وه.  ۰۶په ښاري سیمو کښې، دا یوازې 189موقعیت درلود. 

درجه د حکومت د کړنو لپاره زده کړو ته د انجونو  السرسی او لمړنیو او  Bد 
ثانوي پوهنې کښې د انجونو  د شمولیت زیاتوالي یو مثبت انعکاس شمېرل 

 کښېدی شي.
 

 
حکومت په هغه اندازه مثبت ندی ارزول شوی نظر د دوي هڅو ته چې د 
مېرمنو ښوونکيو شمېر زیات کړي، پوهنې ته د انجونو  د السرسي کلیدي اړتیا. 
پداسې حال کښې چې ګډونوالو د افغانستان حکومت ته د ښځینه ښوونکيو 

درجه ورکړې ده، خو  Bد د پرمختګ او شتون لپاره نسبت تېرو پنځو کلونو ته 
درجه ورکړې، او د مسلکي  +Cدوی ښځینه ښوونکيو د شتون لپاره د 

درجه ورکړې. په ملي  Cښوونکيو د ګمارل په برخه کښې ی  ې حکومت ته د 
سلنه ښوونکي  ې مېرمنې دي، اګرچې د دوی اک ثریت په کابل کښې  ۰۲کچه، 

ځنې 194سلنه.  ۲۴ سلنه، او  هرات ۵۰سلنه( بلخ  ۴۲دی )د ټولو ښوونکيو 

                                                        
موازي  ۲۵د ملګرو ملتونو کمېسون د مېرمنو پر حالت  ۰۲۰۲نړیوال لمړنیو پوهنه،  183 

  ۰۲۰۲برخې، 
یا د افغانستان ښوونځي وړاندیز سره سم کار کوي، ملي خصوصي  184 

 
شان کاربیري، ا

  ۰۲۰۰اک توبر  ۰۲راډیو، 
http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240482395/are-

afghanistans-schools-doing-as-well-as-touted. 
لیدا نادري، هدایت او کرسټین برګ، هارویکن، افغانې مېرمنې د پوهنې او اقتصاد 185 

ر اې او، د سابقې لنډیز 
 
 پیاوړتیا کښې په کومه کچه دي؟ پ ي ا
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mpowerment,%20PRIO%20Paper.pdf. 
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 ۰۲۰۲دسمبر  ۰۴چارواکي سره مرکه،  د یونیسف 187 
 ۰۲۰۲د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره مرکه دسمبر  188 
 : د د احصائي مرکزي اداره.۰۲۰۰-۰۲۰۰د خطر او اسیب پذیرۍ ملي ارزونه،  189 
 هماغه ځای190  

191M=2.70, SD=1.26 

سلنې هم کم دی، چې  ۰والیات شته چې هلته د ښځینه ښوونکيو شمېر له 
دا هغه والیتونه په ګوته کښې چې هلته په ثانوي او لوړو زده کړو کښې د انجونو  

کښې له  ۲-۰۲۲۲دا لږ پرمختګ څرګندوي، چې په 195شمېر کم دی. 
ونکيو سره سلنه ښو  ۰۲مېرمنې وې، د  ۲۵۶۲څخه ی  ې یوازې  ۰۶۲۴۲۰
سلنه  ۵۲په ځانګړي ډول، د ښوونکيو روزنیز پرواګرامونو کښې 196برابرېږي. 

زده کوونکي مېرمنې دي، سره له دې چې د ښوونکيو روزنې په موسساتو کښې 
تر یو حده، دا یو ټولنیز نورم 197سلنه دی.  ۰۲د ښځینه ښوونکيو شمېر یوازې 

ه لک دی. د ثبوت لپار انعکاسوي چې تدریس د مېرمنو لپاره یو مناسب مس

192M=2.19, SD=1.03 
193M=2.89, SD=1.13 
ویکن، افغانې مېرمنې د پوهنې او اقتصاد لیدا نادري، هدایت او کرسټین برګ، هار  194

ر اې او، د سابقې لنډیز 
 
 پیاوړتیا کښې په کومه کچه دي؟ پ ي ا
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:  دولتي مامورین، د احصای  ې مرکزي اداره، د ۲-۰۲۲۲د احصای  ې کلنی ک تاب،  196 
  ۰۲۲۲افغانستان اسالمي جموریت، 

http://CSO.gov.af/Content/files/Full%20Chapter.pdf. 
، د بهرنیو چارو ۰۲۰۲-۰۲۰۲عمل سطحې لپاره د بیجینګ اعالمی  ې د تطبیق راپور، د  191

وزارت، بشري حقونو او د مېرمنو نړیوال حقونو څانګه، د افغانستان اسالمي دولت، می 
۰۲۰۲ 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/
csw/59/national_reviews/afghanistan_review_beijing20.ashx  

 +C 191د ښځینه ښوونکيو شتون 
 B 192د ښخینه ښوونکيو شتونه نظر تېرو پنځه کلونو ته 

 C 193مت هڅې د ښځینه ښوونکيو په ګمارل کښې د حکو



 40   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

سلنه مېرمنې په دې موافقې  ۲۲سلنه نارینه او  ۰۰کال کښې  ۰۲۰۲ی  ې، په 
سلنه  ۴۵سلنه سړي او  ۵۴وې چې مېرمنې په اینجوګانو کښې کار وکړي، او 

 ۴۶مېرمنې په دې موافقې وې چې مېرمنې په دولتي دوایرو کښې کار وکړي او 
فقې وې چې مېرمنو لپاره دا مناسبه سلنه مېرمنې په دې موا ۲۶سلنه سړي او 

ده چې په ښوونځیو کښې کار وکړي. دا کېدی شي تر یوه حده په پوهنه کښې 
د مېرمنو رول د انتقال معیاري پوهاوی تشریح کړي، چې یوازې د یو څو 
ښځینه ښوونکيو  په مرسته شاګردان ځای پر ځای کړي، ښځینه شاګردانې دا 

 ه و څاري.وړتیا لري چې د ښوونکيو روزن
 

د پوهنې په هره برخه کښې د مېرمنو د ګډون زیاتوالی سربېره د حکومت 
کال د احصائي  ۰۲۰۲زیاتېدونکې ژمنتیا، له تدریسه تر پالیسۍ جوړونې، د 

 ۴۶۲۲۰څخه یوازې  ۰۵۶۰۶۰مرکزي ادارهراپور وای  ې د حکومتي مامورینو د 
لنه برابروي. زیات س ۰۲ی  ې د پوهنې وزارت ښځینه مامورینې دي، چې یوازې 

ی  ې څه دي، زیات ښوونکي اوس هم یوازې لومړنې زده کړې کړي، چې یوازې 
 .198کمه اندازه روزنه او  لږ پیداګوجیک معلومات لري 

لکه څنګه چې معلومه ده نوي ګمارل شوي ښوونکي د تدریس کم معلومات 
 ۵۲۲۲او یا تجربه لري، د ګمارلو پروسه تل د لیاقت پر اساس نه وي، او 

( امریکای  ي ډالر معاش چې ښوونکيو ته ورکول کېږي په دې ۰۲۲) افغانۍ
کښې د ترانسپورټ او غرمې ډوډۍ مصرف هم شامل دی مېرمنې دې ته زړه نه 

د ښوونکيو د معاش  199ښه کوی چې د ښوونکې په صفت دنده تر سره  کړي.
 ړستونزه کېدی شي ډېره خواشینونکي وي که مالي مرسته ورکونکي خپل مالت

 ۲۵تر  ۲۲ته دوام ور نکړي. اټکل کېږي چې د ښوونکيو اوسنی شمېر به له 
د یونیسف چارواکي د غیر مسلکي ښوونکيو 200 سلنه ملي عاید مصرف کړي.

 موضوع په صراحت سره وویل:
 

سلنه دی، خو په دې شمېر کښې مسلکي او غیر  ۰۰د ښځینه ښوونکيو شمېر 
 ي یوه لویه ستونزه لري چې دمسلکي دواړه شامل دي. غیر مسلکي ښوونک

پوهنې په کیفیت اغیز کوي. حکومت د ښوونکيو شمېر او مسلکیتوب دواړه 

اصالح کړي. مسلکي ښوونکيو د شمېر له مخې  چې د ښوونکيو روزنې په 
کلونو لپاره ک فایت کوي  ۶او یا  ۵پوهنتونو کښې روزل شوي دي، د راتلونکو 

فارغان ولري. خو ستونزه د  ۰۲۲۲۲ نه تر ۰۵۲۲۲که چېرته دوي هر کال له 
ښځینه ښوونکو د ګمارل او ګمارنې ده ]....[ همدا وجه ده چې زیات شمېر 
ښوونکي چې د فراغت لیسانس ترالسه کړي پولیسو یا د اداري کارکونکي په 

په هر حال، زیاتې هڅې شوي چې ښځینه 201توګه دنده تر سره  کوي. 
ې سوالیو کښې یا په هغه سیمو کښښوونکي  ې و هڅوي کړي چې په باامنه ول

کښې  NPPچې ښځینه ښوونکيو شمېر کم دی کار وکړي، هماغسې چې په 
ذکر شوي، سره له دې چې دا پروسه هم د مرستندویه ارګانونو په مرسته 
تطبیق کېږي. د یونیسف چارواکی چې دې څېړنې لپاره مرکه شوی وو داسې 

 ویل:
ویانو د پوهنې لپاره نړیوالو مرستندد پرمختګ لپاره شریکان کوښښ کوي چې 

څخه د ښځینه ښوونکيو د شمېر زیاتولو مالتړ او په هغو ولسوالیو کښې چې 
ښځینه ښوونکي  ې نشته د ښځینه ښوونکيو ګمارل او ګمارلو لپاره مرستې 

ولسوالۍ ښځینه  ۰۵۲یا  ۰۲۲ولسوالیو څخه ی  ې  ۲۲۲ترالسه کړي. له 
ي. په دې پروګرام کښې د مېرمنو مالتړ ښوونکي  ې یا خو نه لري او یا کمې د

لپاره د مېرمنو د تشویق یوه ټولګه شته چې د مېرمنو کار کول په دې ولسوالیو 
 کښې حمایه کړي.

  
دا ډول ستراتژۍ د لنډ مهال لپاره کارول کېږي. بله ستراتژي چې دوی ی  ې 

مو ټولګیو فارغې  ۰۰غواړي وکاروي د تحصلی بورسونو ورکول دي چې له 
ونې وهڅوي په دې ولسوالیو کښې د ښوونکيو روزنیز پوهنتونو ته والړې نج

شي ]...[ دا یوه اوږد مهاله ستراتژي ده، چې په ملي ستراتېژیک پالن کښې 
واضح شوې. په دې برخه کښې به زیات شیان و ازمویل شي. کله چې دوی 
 دلنډ مهاله ستراتژي تکمیل شوه، دوي اړ دي چې وګوري، څنګه کولی شي 

ته زیات او په مرس ښځینه ښوونکيو شمېر د منځ مهاله او اوږدمهاله ستراتېژیو
ثابت ساتلی شي

 

  

                                                        
لیدا نادري، هدایت او کرسټین برګ، هارویکن، افغانې مېرمنې د پوهنې او اقتصاد  198 

 ۰۲۰۲پیاوړتیا کښې په کومه کچه دي؟ 
احمد شهیر انیل، مالیکه کارلیداګ، او سعید پارتو،په افغانستان کښې د مېرمنو ملي  199 

 .۰۲۰۲پالېسۍ د څېړنې اداره، مارچ کاري پالن: یوه ارزونه، د افغانستان د عامه 

http://www.baag.org.uk/sites/www.baag.org.uk/files/resources/attachm
ents/APPRO%20Implementation%20of%20the%20NAPWA%20Asse

ssment%20Mar2014.pdf. 
 ۰۲۰۲ډسمبر   ۰۴د یونیسف چارواکي سره مرکه،  200 
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 41   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

 لوړې زده کړې 
 

 -C 202نجونو لپاره د د کانکور د ازموینې کورسونه برابرول 
 +C 203د مېرمنو په اړتیاوو د پوهنتون د تسهیالتو اغیز 

 
ړو مت ی  ې په لوړو زده کهغه مېرمنې چې په دې څېړنه کښې سروی شوي حکو

درک له مخې  ښک ته درجه بنه دي  کړی. په لوړو زده کړو کښې -کښې جنسیت
کلونه(، د  ۰۲-۰۰کلونه( تخنیکي پوهنتون ) ۰۲-۰۰د ښوونکيو پوهنتون )

کلونه( او له لېسانس پورته )فوق لېسانس( زده کړې  ۰۶-۰۰لېسانس دوره )
سیب ارزونې ملي پر شاملې دي. د 

 
له مخې  د  ۰۲۰۰-۰۲۰۰ وګرامد خطر او ا

سلنه وو.  ۲او  ۰انجونو  او هلکانو شمېر په لوړو زده کړو کښې په ترتیب سره 
سلنې سره  ۲،۲د ښاري سیمو انجونو شمېر په لوړو زده کړو که د هلکانو 204

 205سلنه وه.  ۲،۵مقایسه شي یوازې 
ښې هېڅ لوړو زده کړو موسساتو ک ۰۲کال را په دېخوا چې په دولتي  ۰۲۲۰له 

په هر ترتیب، کله په کال  206ښځینه ماموره نه وه، د پام وړ پرمختګ شوی،
کښې چې ښځینه زده کوونکې چې په خصوصي لوړو زده کړو   207 ۰۲۲۲

سلنه برخه ی  ې جوړوله، دا سلنه په کال  ۰۰پوهنتونو کښې شاملې شوې وې 
چې د حکومت په هڅو کښې هېڅ   209وه،  ۰۲کښې  ۰۲او   208 ۰۲۰۰

یا اصالح نه په ګوته کوي چې په پوهنتونو کښې د مېرمنو  شمېر  پرمختګ او 
کښې په دولتي پوهنتونو کښې  ۰۲او  ۰۲۰۰سلنې ته رسېدلی وای. په  ۰۲باید 

سلنه وه. کله  ۰۲د مېرمنو برخه جدید الشمول زده کوونکو له جملې یوازې 
و سچې د لوړو زړه کړو دواړه دولتي او نادولتي موسسات په نظر کښې ونی

سطحې ی  ې د احصائي مرکزي ادارهړله مخې  تقریبا ثابتې  وې، چې د مېرمنو 
 ۰۲کښې  ۰۲او  ۰۲۰۰سلنه او په کال  ۰۲کښې  ۰۰او  ۰۲۰۰شمول په کال 

ښځینه زده کوونکو په شخصي  ۰۲۲۲۲سلنه وې چې له دې جملې ی  ې 
 210پوهنتونو کښې ګډون کړی وو. 

                                                        
202M=3.32, SD=1.13 
20379, SD=1.37M=2. 
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 .۰۲۰۲چارو وزارت، د بشري حقونو او د مېرمنو نړیوالو چارو څانګه، د بهرنیو  ۰۲-۰۲۰۲عمل لپاره د بیجینګ د اعالمی  ې د تطبیق راپور،  206
  ۰۲۲۲، د لوړو زده کړو وزات، د افغانستان اسالمي جمهوریت، نومبر ۰۲۰۲-۰۲۰۲د لوړو زده کړو ملي ستراتېژیک پالن: 207 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Afghanistan/Afghanistan_HESP_2010-2014.pdf. 
  ۰۲۰۲لوړې زده کړې په افغانستان کښې،  ظهور نړیوال بانک اګست  208 

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/05/000333037_20130905112816/Rendered/PDF/809150WP0Afgha0Box0379

822B00PUBLIC0.pdf. 
 د احصائي مرکزي اداره . ۰۲۰۲پوهنه، د افغانستان اسالمي جمهوریت د احصای  ې مرکزي اداره،  ۰۲-۰۲۰۰د احصای  ې کلنی ک تاب،  209 

http://.gov.af/Content/files/Education%20part%20one(1).pdf. 
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  ۰۲۰۰ت( لپاره مساوات، جوالی په افغانستان کښې لوړو زده کړو ته د مېرمنو السرسی: په اوسني حالت پوهېدل، امنیت او ولسواکۍ )جمهوری211  
.English.pdf-ghanistanAf-in-Education-Higher-to-Access-Womens-content/uploads/2014/04/Final-afg.org/wp-http://www.epd 

 ۰۲۰۲د سرچینو انځورونه، تخصیص، او د شخصي مالی  ي مدیریت کړنې، نومبر  مسوده:د ملي بودیجې  ۰۰۲۲ماري ایس ماري، ماوریت رید، او شمسیه نوري، د افغانستان متقله لنډیز 
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf. 

  ۰۲۰۰جین لیکساو، د افغانستان د زده کړو برخې د جنسیت مساوات. د حاالتو اړوند شننه )تحلیل(. د شمالي اړوند مشورتي ګروپ، جوالی  212 
http://ncg.no/novus/upload/file/Afghanistan%20Education%20Sector_%20Gender%20Equality%20Situational%20Analysis%20Final%20Report.pdf. 
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 ه چې په پوهنتونو کښې دیوه برخه چې حکومت پکښې ژمنه کړې وه دا و
مېرمنو د شمېر زیاتولو لپاره مساعدت وکړي، د کانکور امتحان لپاره د انجونو  

پخوانۍ  EPDد چمتووالي کورسونو برابرول وو. د دې ژمنتیا له مخې ، د 
څېړنې دا څرګنده کړې چې مېرمنې دا درکوي چې دوی په ټول افغانستان کښې 

ېڅ السرسی نه لري. او هلته چې د کانکور د کانکور چمتووالي ته لږ یا ه
چمتووالي کورسونه شته، په منع کوونکي ډول ډېر قېمته دي، او یا د 

عالوه 211جنسیت له مخې  بېل ټولګي نه لري چې دا یو بل ډول خنډ دی. 
پردې، هغوي چې په دې څېړنه کښې سروی شوي دي مېرمنو لپاره د کانکور 

درجه ورکړې ده.  -Cه برخه کښې حکومت ته  چمتووالي کورسونو د برابرولو  پ
کال کښې  ۰۲۲۴سره له دې چې زیاتو مېرمنو د کانکور ازموینه ورکړې، په 

سلنه،  ۰۴کال کښې  ۰۲۰۲سلنه، او په  ۰۶کال کښې  ۰۲۲۲سلنه، په  ۰۵
همدا 212وه.  ۰۲او د انجونو   ۰۲کال کښې د هلکانو د بریا سلنه  ۰۲۰۲په 

د لوړو زده کړو ستراتیژیک پالن په ګوته کوي  کال ۰۲۰۲راز، د حکومت د 
چې په تېرو دریو کلنو کښې د کانکور په ازموینه کښې نسبت هلکانو ته د 
انجونو  نمرې لږې وې، چې دا په دې داللت کوي چې زیات شمېر هلکانو د 

  213کانکور چمتووالي کورسونو ته ښه السرسی درلود ولېانجونو دا موقع نلرله.
 

منو په برخه کښې د تمرکز بله کلیدي ساحه د مېرمنو په اړتیاو د حکومت د ژ 
د پوهنتون د اغېزو پرمختګ دی، چې د زیاتو ښځینه ښوونکيو ګمارلو، د 
مثبت کاري پالن او د مېرمنو سلیقې سره د حقیقي سهولتونو برابر والی لکه، 
د ښځینه لیلی  ې جوړول، هم پکښې شامل دي. سره له دې  چې، دلته ځنې 

مختګونه هم وو، په دې برخه کښې ځنې د پام وړ ستونزې اوس هم پاتې پر 

http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/04/Final-Womens-Access-to-Higher-Education-in-Afghanistan-English.pdf
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د غړو لخوا د لوړو زده کړو د جنسیت درک  PWNپه درجه  +Cدي، چې د 
کښې د ښځینه ښوونکيو په  ۰۲۲۰پر اساس ارزیابي شوی. سره له دې چې په 

نشتون کښې په لوړو زده کړو کښې د پام وړ پرمختګ شوی، خو دلته اوس 
ه دولتي لوړو زده کړو په موسساتو کښې د ښځینه ښوونکيو بحراني هم پ

ښوونکيو څخه ښځينه دي، چې  ۲۲۲۶له  ۶۲۰نشوالی موجود دی. یوازې 
سلنه وو یو څه  ۰۵څخه چې  ۰۰-۰۲۰۰سلنه تشکیلوي، چې د  ۰۲یوازې 

 کموالی په ګوته کوي.
کاري  د مثبت یو مثبت پرمختګ دا دی چې د لوړو زده کړو وزارت مېرمنو لپاره
کلنو  ۰۰-۰۲۰۰پالن سطحه معرفي کړې، چې په نتیجه کښې ی  ې د کانکور د 

 ۰۰۲څخه ی  ې  ۰۶۲نتایج په ګوته کوي چې هغه ښځینه زده کوونکې چې له 
نمرې اخېستې وې مربوطه پوهنځیو ته معرفي شوې وې، حال دا چې د 

ې نمرې ی  ې نمرې وې. همدا راز، هغه نجونې چې کم ۰۵۲هلکانو لپاره معیار 
اخېستې وې او له فیس پرته شخصي زده کړه موسساتو ته معرفي شوې وې 

نمرې ی  ې اخېستې  ۰۶۴شمېر ی  ې نسبت هلکانو ته نیم وو او هغه نجونې چې 

وې په دولتي او نادولتي لوړو زده کړو موسساتو کښې دوه کلن تحصیلي 
 214پروګرامونو ته په لږ فیس معرفي شوې دي. 

ې زده کړې کوي په مخ کښې یو لوې خنډ د استوګنې د هغه نجونې چې لوړ 
ځای نشوالی دی، چې دا ستونزه د لوړو زده کړو وزارت په زیاتو پالېسیو کښې 
دا یوه کلیدي ستونزه پېژندل شوې. سره له دې چې د زیاتو لیلیو جورولو او  

کښې، یوازې  ۰۲-۰۲۰۰استوګنځي جنسیت ته زیات اغېزمن کړي، په  
نارینه زده کوونکو ته په لیلیه  ۵۲۰۲۴زده کوونکې نسبت ښځینه  ۰۲۶۵

کښې اوسېدلې چې د ټولو زده کوونکو چې په شخصي لوړو زده کړو لیلیو کښې 
 ۰۰-۰۲۰۰سلنه تشکیلوي. د مېرمنو ګډون په لیلیو کښې د  ۴اوسي یوازې 

سلنه څخه لږ ډېر زیاتوالی په ګوته کوي. په شخصي  ۶کلنو کښې د له  215
کښې د ټولو ښځینه زده کوونکو شمېر چې له لیلیو څخه ی  ې ګ ټه پوهنتونو 

سلنه  ۰۴یوازې  216سلنه وه،  ۶۲اخېستله نسبت نارینه زده کوونکو ته چې 
چې دا څرګندوي چې اوس هم ال زیات پرمختګ شته چې د پوهنتون 217وه. 

 لیلی  ې د جنسیت له نظره ځواب ویونکښې شي.
 

 ليك لوست
 

 B 218پرمختګ د میرمنو په لیک لوست کې

 B 219لپاره د ليك لوست کورسونو ته پاملرنه د میرمنو د اړتیا د پوره کولو
 

نالوستیا یوه تر ټولو ستره ستونزه ده چې میرمنې ورسره په افغانستان کې 
او همدارنګه ټول افغانستان ورسره مخ دی د څو ال ملونو په خاطر  ٬مخامخ دي

 نالوستیا ډیره خطر ناکه ده. 
 

ليك لوست کې زیاتوالی تر دری چنده ده د ماشومانو لنه د میرمنو په س ۰الف
سلنه د ډاک ترانو زیاتوالی ته. هغه کورنۍ ۰نسبت  ٬په مرګ کې کموالی راولی

 ٬ګ ټه ٬کالی ٬ر کورنیو  بهتر کو نالوستی چې میرمنې پکې لګه زدکړه  ولري تر نورو 
د پر مختګ په  220يخپرېدو مخنيوى کو اوپه علمى توګه د ناروغيو د ٬اوبه

لور روان هیوادونو کې چې ماشوم له داسې مور پیدا شي چې مور د لیک لوست 
کلنی نه وروسته ژونه   ۵ سلنه د دی امکان شته چې د ۵۲ سره بلدتیا ولري 
 ٬. نو ځکه دولت د لیک لوست اغېز د میرمنو په روغتیا221دی پاته کېږي 

په عموي توګه عامه پوهاوي   او افغانی ټولنی د سوکالی ٬ګ ټورتوب ٬ښه والی

                                                        
کال د اقدام د پیکېنګ د اعالمی د خط مشي د تطبیق را پور ،  ۰۲۰۲نه تر  ۰۲۰۲د  214 

 ۰۲۰۲به د بین الملي چارو څانګه د خارجه چارو وزارت ، د بشر د حقونو او میرمنو 
، تعلیمی د افغانستان اسالمي جمهوریت د مرکزي ۰۲-۰۲۰۰د احصای  ې کلنی ک تاب  215 

 ۰۲۰۲احصای  ې اداره،.
، تعلیمی د افغانستان اسالمي جمهوریت د مرکزي ۰۲-۰۲۰۰د احصای  ې کلنی ک تاب  216 

  ۰۲۰۲٬احصای  ې اداره.
ه ، د او سیدولو د ځای ژوره اړتیا د ښځينه ذدکړو په وړاندې د جنسیت خنډوند لوړو  217 

 ۰۲۰۰جنوری  ۰۲زده کړو لپاره ، د لوړو ذدکړو وزارت، د افغانستان اسالمي جمهوریت 
 218 M= 2,26,SD=1,19 (220) 

          M=2,38 SD=91 
 

219M=2.26, SD=1.19 
“Helpdesk Report: Women’s Literacy and the Links Between Maternal 

  220, Reproductive Health and Daughter Education,” HumanHealth
Development Resource Centre, 8 July 2010, http://www.heart-

. او د میرمنېنه نالوستی کچهی  ې په ملي او بین المللی سطحه را 222ورکړي،
 ښک ته کړي. 

 
 ۰۲۲۰نه تر  ۰۲۲۰د  ٬که څه هم د ټول شمیرالس ته راوړل سخت کار دی

سلنه  میرمنې چې عمرونه ی  ې د ۰۲ سلنه  او ۵په اټکلي توګه یوازې  کال پورې 
خطر او  د  د لیک لوست سره بلدی وي. افغانستانو په کلونو نه پورته و  ۰۵

سیب
 
پورې  ۰۲۰۰نه تر  ۰۲۰۰پذیری ملي پروګرام له ټولو وروستی راپور  ا

ښکاره کوي چې اوس هم په لويانو میرمنو کې د لیک لوست کچهټیټه ده، 
 سلنی پورې ده.  ۲۵سلنی نه تر  ۰۴چې د 

 
 ۰۲۲۰نه تر  ۰۲۲۰ي خو د ارقامو الس ته راوړل سخت د که څه هم د ټولو

سلنه میرمنې چې ۰۲سلنه څخه تر   ۵223چې  په موده کې اټکل شوي 

resources.org/wp-content/uploads/2010/07/Womens-Literacy-July-
2010.pdf. 

لنیز وډاک تر انتونف کری، اندریو کري او جون سیټوارد. د بیلوستۍ اقتصادي او ټ 221 
 ۰۲۰۰ارزښت، د بیلوستۍ د شکل نړیوال مفهوم، اپریل 

http://www.worldliteracyfoundation.org/The_Economic_&_Social_C
ost_of_Illiteracy.pdf. 

د لوست څانګه  ۰۰۲۲نه تر  ۰۰۲۰د افغانستان د ملي لیک لوست د عمل پالن  222 
 وزارت معارف، د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت  .
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Af

ghanistan.pdf. 
محمد علی ستیغ او محمد شفیع حقمل، بالوستۍ او د غټانو زده کړې په افغانستان 223 

کې، ، الس ته راوړنی او خنډونه،د پوهنی وزارت، د افغانستان جمهوری اسالمي دولت. 
http://www.accu.or.jp/esd/forum_esd_20۰۲/program/program12_01/

pdf/text5.pdf 

http://www.accu.or.jp/esd/forum_esd_20۱۰/program/program12_01/pdf/text5.pdf
http://www.accu.or.jp/esd/forum_esd_20۱۰/program/program12_01/pdf/text5.pdf
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سیب  224٬کالو نه زیات دي لوستی یا با لوسته وي ۰۵عمرونه ېی 
 
د خطر او ا

ارزونې د ملي پروګرام تر ټولو وروستی راپور روښانوي چې د بالغو میرمنو د 
 که نارینه ورسره پرتله شي سلنه پورې ده۰۴لوست کچهاوس هم ټیټه  ده چې 

کلونو  ۰۲نه تر  ۰۲د   سلنه میرمنې 26سلنه میرمنې با لوسته دی چې ۲۵نو 
225سلنه سلنه لوست لري  ۶۰با لوسته دي د ځوانو هلکانو سره په پرتله کې 

 

. 
درجه ورکړی کوم کوښښونه چې دولت  (B)میرمنو د دولت هڅو او کوښښنوته 
په خاطر کړی دی، چې په دې څیړنه کې د  د میرمنو د لیک لوستد ښه والی

سیب ارزونې د ملي پروګرام 
 
او مرکزي احصای  ې اداره چې  ۰۰ -۰۲۰۰خطر او ا

په احتمالی ډول د تیری لسیزی ثابت پرمختګ، منعکس کوي، د خطر او 
سیب ارزونې ملي پروګرام د 

 
سلنه ځوانو میرمنو د لیک لوستد کچهنه په  ۰۲ا

سلنه د لیک لوستپه برخه کې پرمختګ په ګوته  ۰۰کال نه تر دم ګړی  ۰۲۲۵
که څه هم د ځوانو میرمنو لیک لوستپرمختیا موندلې ده.مګر په دې  ٬کوي

سیب ارزونې د ملي پروګرام  د  ٬برخه کې نور بهبود ته اړتیا شته
 
د خطر او ا

 ۰۲کال  ۰۰-۰۲۰۰سلنی څخه تر ۰۲کال کې  ۰۲۲۵مطالعې پر بنسټ د 
ن زیات منځ په ریښتنی ډول واټمنېنه ځوانانو د لوست تر سلنه د نارینه او میر 

کال کې چې  ۰۲۰۲د میرمنو تر منځ زیاتې نابرابری ال هم شته دی. په   226شوي
کلنی پورې  ۰۲-۰۵میرمنو کې یوې لوست درلود چې عمرونه ی  ې د  ۵په هرو 

وه او د ښار اوسیدونکې وي په اضافي ډول په په غریبو او لرې پرتو سیمو کې 
227میرمنو کې یوه با لوسته وه. ۵ه هرو پ

همدا شان نابرابری په ځوانانو په  .
 په سلو کې ځوانی په ښارونو ۶۲لوست کې د لیدو وړ وه. چې په هغه ډله کې 

څخه کمې  l;په پرتله او د دوه سلنی  په سلو کې د کلیولو میرمنو ۰۰کې د 
 228کوچۍ ځوانی میرمنې با لوسته وې. 

 
منې ورسره په کلیو کې الس او ګریوان دي له نا امنی او د هغه ننګونی چې میر 

څخه عبارت دي. د کورنۍ په وړاندې قومي او ژبنی  کورنۍ د لوست ټیټې کښې
غیر متجانس حالت، محافظه کاري، بی اعتمادي د هوا حالت او اقلیم او د 

229ښځینه ښوونکو کمبود
ددی نابرابری د پیژندنی نه وروسته د افغانستان  .

مي جمهوریت په رسمي او فصیح ډول د میرمنو لوست ته اولويت ورکړ اسال
 او یوه برخه هم ی  ې د لوست اموزی کورسونه پیل کړل.

 
که څه هم میرمنو د لیک لوستد کورسونو د اړتیا په نظر کې نیولو سره د میرمنو 

 درجه ورکړی ده. (B)د اړتیا د پوره کولو لپاره د دولت دې اقدام ته 
 

پورې  ۰۲۰۲نه تر  ۰۲۰۰د مرکزي ادارې په وينا پر بنسټ د  د احصای  ې
د لیک لوست کورسونه موجود وو. چې د هغوي د جملي څخه  ۰۰۲۵۰
کېدله، چې  ۵۶۴.۲۰۰د میرمنو لپاره وو. چې د زده کړو مجموعه ی  ې   ۲۲۵۰

ی  ې میرمنې وې. سره له دی چې دا معلومیږي چې د نارینو د لوست  ۰۵۶.۲۵۲
ته زیاته ده. او دولت نارینو لپاره زیات د لوست کورسونه  کچهنسبت میرمنو

او د نارینو زیات خدمت کوي نسبت میرمنو ته. د میرمنو د لوست  –جوړوي 
 ۲۵پورې ته  ۰۲۰۰-۰۲کال څخه  ۰۰-۰۲۰۰سلنه د  ۵۰د کورسونو اندازه د 

ښوونکو څخه یوازې ۰۰۰۲۲. د 230سلنه را کمه شوې او ال نوره هم کمیږی 
په تیره د سولی او دموکراسی لپاره یوشانولی 231یرمنې دي. ی  ې م ۲۴۲۲

موسسی چې کومه څیړنه چې په تر سره کړې داسې ښای  ې چې د ټولنو د شمیرو 
د کارت له مخی په څلور والیتونوکې کورسونه شتون لري. زیاتره میرمنې فکر 
کوي چې د کورس وخت، ځای او جوړښت د زیاتره میرمنو لپاره مناسب نه 

هغوي ورته السرسی نه شي موندالی. ډیرځلې په ګوته شوي چې زیاتره  دی او
 232د باسوادۍ کورسونه د غیر دولتی ادارو له خوا په تر سره کیږي. 

 
دغه ارقام ښای  ې چې د دولت په ژمنو کې زیات کمبود شته په کومو ژمنو کې 
چې د دولت هدف د کوچنېانو او میرمنو د لوست د زده کړې روزنې شاملې 

ي. او همداسې د میرمنو لپاره د عمل ملي پالن د ادارې اهداف چې غواړی د د
په سلو کې تر راټیټه کړی. سره  ۵۲کال پورې  ۰۲۰۲میرمنو د نالوستۍ کچهد 

 درجه ورکړی ده. (B)له دې د میرمنو د نرمی روي  ې چې په دې څیړنه کې ی  ې د 
 
 

  

                                                        
د دوه لسیزو جنګ نه مخ په بره تګ، د والیتونو پرمختیا، هر اړخیزه بیانونکې او ډله 224 

 ۰۲۲۰مرکزي احصاي  ي اداره او یونیسف  کال افغانستان، د د ۰۲۲۰ایزه سروي په 
.http://www.childinfo.org/files/AfghanistanMICS2003.pdf 
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 ۰۲۰۰225د مرکزي احصاي  ي اداره ٬۰۰-۰۲۰۰د خطر او ا

سیب ارزونې ملي پ
 
 ۰۲۰۰227د مرکزي احصاي  ي اداره ٬۰۰-۰۲۰۰روګرام د خطر او ا

 ۵۲د میرمنو دوضیعت په اړه د ملل متحد کمیسون  ٬ ۰۲۰۲نړیوالی ابتدایه زده کړې  227 
 ۰۲۰۰موازی غونډه د مارچ دولسمه  ٬
سیب ارزونې ملي پروګرام 228 

 
۰۲۰۰د مرکزي احصاي  ي اداره ٬۰۰-۰۲۰۰د خطر او ا

  

  
سیب ارزونې ملي پر  229 

 
 ۰۲۰۰د مرکزي احصاي  ي اداره ٬۰۰-۰۲۰۰وګرام د خطر او ا

زدکړه، د افغانستان د اسالمي جمهوریت د مرکزي  ۰۲-۰۲۰۰د احصای  ې ک تاب   230
 احصای  ې اداره 

زدکړه، د افغانستان د اسالمي جمهوریت د مرکزي  ۰۲-۰۲۰۰د احصای  ې ک تاب   231
  احصای  ې اداره

د ملي  ۰۰۲۲اراده مطالعه  میری ایس هبر، مورتس رید او شمیه نوري. د افغانستان  232
 ۰۲۰۲بودیجی مسدود 

http://www.childinfo.org/files/AfghanistanMICS2003.pdf
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 اسالمي زده کړې 
 

 -B 233مي زدکړو شتون.د میرمنو او نجونو لپاره د اسال
 

که څه هم په جنسی نا برابری په عمومی ډول ډیرځلې بحث شوي. د جندر 
نیګړتیا او فرصتونه د اسالمي زدکړو لپاره ډیرځلې څارل شوي. سره له دې چې 

 دولت د هغو ژمنو چې غواړی ډیری نجونې لوست وکوالی شي.
 

سیب ارزونې ملي پروګرام د ورکړل شوي راپ
 
 ۴۲۲۲۲ور له مخی د خطر او ا
پورته دي اسالمي زده کړې تر  ۰۵نارینو چې عمرونه ی  ې له  ۲۲۲۲۲میرمنې او 
. د احصای  ې مرکزي ادارې د میرمنو یا نارینه په اسالمي زدکړه کې 234سره کړی 

مي . او بله څیړنه هم اسالي د ستونزو شتون کومه احصائیه نه ده وړاندی کړ 
ونزي ته کولو ست ارقامو د پیدا د نارینوو  اوو نکو میرمنوزدکړو ته د تمایل ښود

که څه هم کومه سروي چې د میرمنو سره تر سره شوې ده  235اشاره کوي.
درجه ورکړې ّد. اسالمي زدکړو په برخه کې چې دولت د  (B)دولت ته ي  ې د 

 میرمنو لپاره برابری کړې دي.
 

ګندیږی ر یو بله څیړنه ښای  ې چې د اسالمي علماو سره لکه څنګه چې د خبرو څ
چې په خصوصی تعلیمی ادارو کې د اسالمي زدکړو په فرصتونو کې دې ورستیو 

که څه هم 236ی. ی راغلی دلزیاتوا کلونو کې میرمنو زدکونکو لپاره د پام وړ 
وازې  موجودې دي چې د دولت پاملرنه  د اسالمي زده کړې موادو ته 

 
داسې ا

 او د هغوي معیار ته کمیږي.
 

ال د راپور له مخی یوه مدرسه په کندوز والیت کې چې ک ۰۲۰۲د بی بی سی د 
میرمنې زدکونکې لري اسالمي زده کړې حاصلوي چې په پټه د میرمنو  ۶۲۲۲

شاوخوا نا  ۰۰۲۲حقوق زیانمنوي. د ښوونې او روزنې وزارت تاییدوی  چې تر 
دولتی  ۰۰۲۲د 237ثبت شوې دینې مدرسې په افغانستان کې فعالیت کوي. 

ر هغه سیمي په ګوته کوي چې د میرمنو اسالمي زدکړو په برخه مدرسو دا راپو 
 کې د دولت ال زیاتی پاملرنې ته اړتیا لري.

 
  

                                                        
 233M=2.41SD 
 لیذا نادری هیدایت او کرسینا برګ هپ کېن، په افغانستان کښې د میرمنو حقوق او ځواک ته رسیدل  234 
 لیذا نادری هیدایت او کرسینا برګ هپ کېن، په افغانستان کښې د میرمنو حقوق او ځواک ته رسیدل  235 
 ایت او کرسینا برګ هپ کېن، په افغانستان کښې د میرمنو حقوق او ځواک ته رسیدللیذا نادری هید  236 

 
  asia-tp://www.bbc.com/news/worldht-26418558مارچ ۰۶مالیار صادق ازاد، افغانی مدرسو د تاو   تور تورنی دې، میرمنې  تاو تریخواليته بلنه ور کوي. بی بی سی افغان،   237 

http://www.bbc.com/news/world-asia-26418558./
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 عدالت ته السرسی
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 +C  238مجموعي کړنې
               

د افغانستان اسالمي جمهوریت په خپل اساسيقانون کې ژمنه کړې چې میرمنو 
جازه ورکړي چې په مساوي ډول د هلکانو او سړیو په شان د او نجونو  ته به ا

 خپلو حقونو نه ګ ټه واخلي.
 

د افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي پالن ادارې د دولت څخه ژمنه تر 
السه کړې چې میرمنې به په دولت کې برخه لري قانون جوړونه به کوي او د 

ړنې وي او همدارنګه رسمي کعدالت په پلی کولو کې به د نارینو سره مساوي 
د جندر تحلیل، د جندر پروګرام جوړونه، د قانون په چوکاټ کې د جنست 
په نښه کولو بهیر او عدالت پلی کول دي. همدارنګه په دې کې هغه ژمنې هم 
شاملې دي چې په قانون جوړونه کې مثبتی طرحی او پالنونو د میرمنو په برخه 

نو په واسطه د عدالت تنظیم او د قانون د اخیستنه ټینګار کړی. او د میرم
مادو پلی کول د همدی کار د مالتړ لپاره د افغانستان د میرمنو لپاره د عمل 
ملي پالن ادارې داسې شرایط ور زیات کړي چې میرمنو ته دا توان ورکوي چې 
خپل معلومات زیات کړي تر څو ښه پوه شي، او په ښکاره توګه د خپلو حقونو 

په همدې ډول د افغانستان د ملي پرمختیاي  ي ستراتیژي اداره ژمنه  دفاع وکړي.
در په مطابقت کې د جنسره  ده چې د قانون د مطالعې د قوانینو د تعهداتو 

مساوات او همدارنګه د هغه قوانینو اصالح او یا هم لغوه کول چې د میرمنو 
الق، ، طپه ضد دي. په ځانګړي ډول هغه قوانین چې په   شرایطوکې د واده

د وارثت ملکېت، او همدارنګه د میرمنو په وړاندې او تریخوالی او هغه 
رواجونه چې د میرمنو لپاره ضرر لري. او د دوی په مالتړ کې د افغانستان د 
میرمنو لپاره د عمل ملي پالن ادارې تړون کوي چې هغه میرمنې چې د تاو 

د  یزم جوړوي او دا ی  ېتریخوالی ښکار شوي د هغوي لپاره به د جبران میکان
اصالحاتو په اجندا کې شامل کړې دي. د افغانستان د ستراتیژی او انکشاف 
ملي اداره ده چې داسې کودونه یا نخښې جوړې کړي چې د خلکو اړتیاو ته 

 د میرمنو اړتیاو ته.
 
 ځواب و وای  ې خصوصا

 
وني ند افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي پالن اداره تصد یقوي چې د قا

خدمتونو ته د میرمنو اړتیاو د السرسي تر ټولو ښه الر ده. او ژمنه کوي چې د 
حقوقی مرستو مشورتيمرکزونه جوړ کړي. مرستندویه ادارې منځ ته راوړې چې 
میرمنو ته حقوقی الرښونو کې مرسته و کړي. میرمنو ته د یو کارپوه په ذریعه 

و کې تاسیس او د میرمنو چار حقوقی روزنه ورکړي. د ملي مدافع وکېالنو شب
ریاست او د کورنیو چارو په وزارت کې به نورو ځاینونو ته د لیږلو خدمات پیل 

کړی. د کورنیو محکمو ایجادول او عالوه پردی روزنې ته د اړتیا ارزول هغه 
سازمانونو تقويه کول چې قانون تطبیقوي او د مساوات اصولو ته احترام کوي 

ځانګړي تاکېد او ټینګار په هغه قانون چې په جندر  او د تبعیض په مخنیوې
پورې تړلی تاو تریخوالی ال نه دی جوړ شوي، لکه ماشوم اواجباری واده او 
همدارنګه نورو ځاینون ته د معرفي کولو میکانیزم جوړول د دولتی تاسیساتو 

لی پلپاره لکه روغتون او اجباری ودونو او د تاوتریخوالی په ادعا ګانو د قانون 
سلنه نه شي  ۵۲کول. دولت د جندر د توپیر په نظر کې کې نیولو سره چې 

د کال د اخر پورې کمښت  ۰۲۰۵کوالی چې انصاف الس ته راوړي، غواړی 
کال تر پایه په مکمل ډول د جنسیتی توپیر له  ۰۲۰۲را منځته کړي. او د 

 منځه وړل چې د افغانستان د ملي انکشافی ستراتژۍ هدف دی.
 
غانستان  د ملي انکشاف ستراتیژي پوهیږی چې د میرمنو السرسی رسمي د اف

حقوقی سیستم ته د دولت زیاتو هڅو ته اړتیا لري. دولت له پخوا څخه پالن 
نیولی چې فعالین د کورنیو د غبرګون یا شکایت اوریدلو ولري چې په ټولو 

یو ځای د  هوالیتونو کې میرمنې پولیسی  شاملې وي. او د یو ځانګړي واحد سر 
میرمنو په د تاو تریخوالي د مخنیوې ادارې د لوي  ې څارنوالۍ دفتر سره په 
ارتباط کې وي. د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعض جرګه چې افغانستان ی  ې 
عضويت لري له افغانستان نه غواړی چې مناسب قوانین خپل او نور الزمي 

اید شامل وي او د میرمنو اقدامات هم و کړي چې په هغو کې مناسب مجازات ب
په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې. د میرمنو د حقوقو څخه د قانوني حمایت 
او مالتړ ایجادول چې د میرمنو او نارینو حقوق باید پکې مساوي اوسی. او د 
میرمنو د حقوقو پوره اطمینان او د هر قسم تبعیض په مقابل کې د ملي محکمو 

ریعه د هغوي د حقوقو ساتنه وکړي. سره له دې چې او نورو عمومی ادارو په ذ
 +Cمیرمنو سره د دولت د دې لوړو ژمنو په اړه په دې څیړنه کې دولت ته 

درجه ورکړې. د دوی  د ټولو کړنو لپاره چې د میرمنو السرسی د انصاف په الس 
ته راوړلو کې زیاتوي. سره له دی کوښښونو یو لړ توکمیز فرق موجود وه چې 

داسې ښودله چې د دولت کارونه مثبت وه مګر د تاجکو ځواب منفی ازبکو 
. کوم ځانګړي توپیر د عدالت په الس ته راوړنه کې وجود نه  ، د زده 239وه

کړې کچې، مدنی حالت، د شتمنید کچې، وظیفه لرل یا نه لرل، د والیتو 
ترمنځ یو ځانګړي تويپر وجود درلود د فاریاب والیت خلک پوهیدل چې د 

ت کړنې د عدالت په راوستلو کې مثبتی دي مګر په هرات والیت کې خلکو دول
  فکر کاوه چې د دولت چې کوم کارونه کړی ډیر کم مثبت اغیز لري.

 

 قانوني تحفظ
 

 -B 242 میرمنو او نجونو لپاره قانوني تحفظ  د 
 +C  243د دولت د عدلي ارګانونو په واسطه د میرمنو د حقوقو ساتنه 

 +C  244په واړندې د میرمنو او نارینوو مساوات. د قانون

                                                        
238Mean=2.76, SD=.57    

 239 
F(5,  ۰۲2)=3.11, p<.05, Pashtun M=2.71, SD=.55, Tajik M=2.91, SD=.51, Hazara M=2.79, SD=.58, Uzbek M=2.34, SD=.38 
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کال را په دېخوا زیات  ۰۲۲۰د کاغذ پر مخ د میرمنو په حقوقی ساتنی د 

پرمختګ کړی دی. د افغانستان قانون څرګندوی  چې میرمنې او نارینه سره 
مساوي دي. د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوې قانون جوړونه یو 

ه الس ته راوړنه وه. د میرمنو د تاوتریخوالې څخه د ساتنی په با ارزښت
منظورجوړ شوي، که څه هم کوښښونو موجود وه چې داسې قانون تصويب 
شي چې د میرمنو حقوقو تحفظ و کړي. څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د 
میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوې قانون د جمهوري فرمان په واسطه 

وي وه. او پارلمان ال منظوری ال پاتی وه. د شعیه ګانو د شخصي تصويب ش
کې السلیک شوي اوس هم د شيعه میرمنو په  ۰۲۲۲احوال قانون چې په 

نه کم عمر نجونو واده روا بولي، میړه ته اجازه  ۰۶ګرځیدنه پابندي لګوي، د 
ورکوي چې هغه ښځه چې د میړه د غوښتنې سرغړاوي کوي او يا هم د میړه 

 2.6ره جنسی نږدیکت نه کوي د پالنی نه انکار و کړي س
 
کال پارلمان یوه مسوده وړاندې کړه مګر ولس مشر السلیک نه  ۰۲۰۲په 

کړه، غوښتل ی  ې د جنای  ې قانون هغه ماده تغیر کړي چې د فرد نه د شاهدی 
په منظور پښتنې کول منع کرځوي او د متهم ماشومانو او خويندواو خپلوانو 

نه ورکول چې د هغه خالف شاهدې ورکړی. که څه هم میرمنو په دی ته اجازه 
څیړنه کې د افغانستان اسالمي جمهوریت ته د میرمنو او نجونو د ساتنی په 

درجه ورکړی ده. ، او د مقننه پرمختګ اود میرمنو په وړاندې  (-B)منظور 
حقونو  ددموانعو یاخنډونو وړاندوی نه کوي. په دې سربیره دولت ته د میرمنو 

( ورکړل شوي او چې قانوني سهولتونو +Cد ساتنی لپاره د دولتی ادارو له خوا )
د شتون څرګندونه کوي اود میرمنو رښتینی حقونه او ساتنه د هغوي په ورځنی 

کال چې کومه مطالعه شوې، انصاف  ۰۲۰۲ژوند کې نه ده یپاده شوي. په 
ي ندې کوي چې رسمي قضاي  ته د میرمنو د السرسۍ په منظور داسې اسناد وړا 

سک تور د میرمنو د طالق زور زیاتی د سیمې په سطحه ناوړه استفاده، د ماشوم 
ساتنه، جنسی تیری او زور زیاتی، په زور واده، میراث او کور نه په تیښته کي 

د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي  622همیشه میرمنې ناکامي سره مخ کوي.
کې به وګورو چې سره له دې د قانون د تصويب  برخه ۲مخنیوې د قانون په 

خبرتیا او تطبیق د عدلي او رسمي اجرا کونکو ترمنځ ډیر کم رنګه بریښی. هغه 

میرمنې چې سروي ور سره تر سره شوې، د افغانستان د اسالمي جمهوریت 
درجه  (+C)هغه قانون ته چې میرمنې او نارینه د قانون وړاندې یوشان ګڼی د 

 ورکړی ده.
 

ماده کې راغلې چې د  ۰۰سره له دې هغی مقرری چې داساسی قانون په 
افغانستان تابعیت لرونکې نر او ښځه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او 

ولیتونه لري میرمنې او نر په افغانستان اک ثره وختونه مساويانه برخورد ئمس
حد تلل ممسره نه مخ کېږی. خصوصا د کورنۍ اصولو او طالق په برخه کې. د 

پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوې جرګه ګۍ د  د نظارت او د میرمنو
لمړنی او دوی می راپور ته په ک تلو سره په افغانستان کې خپله لیوالتیا 

سمه ند څو قو څرګندوی  چې په افغانستان کې د واده او کورنۍ روابطو په اړ 
ز لري. کرکې ډک اغی او حقوقی نظامونه موجود دي چې هر یو په میرمنو د کېنی

قانون، غیر مساوي او محدود  گانو د شخِص احوالهمدارنګه دوی  د شيعه 
مدنی  ۰۲۴۴ماشومانو پالنه و کړي د  حقونه د میرمنو لپاره چې طالق شي او د

مدنی قانون له مخی چې  ۰۲۴۴قانون له مخی خپله لیوالتیا څرګندوی . د 
رط بغیر د کوم ایښودل شوي شد مخه قضای  ې فیصلی د نارینه اجازه لري چې 

نه طالق واخلی، او میرمنو ته فقط حق ورکوي چې د قاضی د فیصلی له مخی 
طالق واخلی، یو سلسله ځانګړيو شرایطو له مخی، مګر تریو معین عمر پورې 

الر د هغی څخه وروسته پ، میندی په یو شرط چې د ماشومانو پالنه به کوي او
دا عالوه پر دی د  621ه د خپل ماشوم ساتنه وکړي. حق لري چې په مکمله توګ

میرمنو د میراث نه محرومیت ته اشاره کوي. د کم عمر واده او طالق پر له 
پسی اجباری واده د ماشومانو، د څو میرمنو لرل او څنګه د دی کار ادامه لرل 

 چې جنسی نابرابری ال زیاتوي او د میرمنو په ضرر دي.
 

چې رسمي عدلي سیستم ته د میرمنو د السرسی په  الندې ذکر شوي مسایل
باره کې دي نور هم نابرابری ته لمن وهی ځکه چې د ګواهی ورکړه منع کوي او 
اجازه نه ورکوي چې درسمي عدلي سک تور نه مرسته وغواړی د خپل ساتنی، 

 ادعا او حقونو د ترويج یا په مخ وړلو په خاطر.

 رسمي عدلي ټولنو ته السرسی
 

 C 249منو دولتی عدلي ادارو ته السرسید میر 
 +C 250د میرمنو دولتی عدلي ادارو د السرسی په خاطر ساتنه  

 C   251د میرمنو لپاره د حقوقی مالتړ شتون
 

هغه دولتی او کلیدی عدلي او قضای  ې ادارې چې په افغانستان کې دی عبارت 
ان وزارت او د زنددي له ستره محکمې، لوي  ې څارنوالۍ، څارندوی، د عدلي  ې 

خدمتونه، څرنګه چې د افغانستان دولتی عدلي سیتم بیارغونه په تیرو لسو 
کلنو کې ډیره په قرار او مقطعي وه مګر بیا هم د پام وړ وه. څو سوه قاضیان، 
څارنواالن، د زندان ساتندوی ان، او په زرونو پولیس تربیه شول. یو شمیر 

و نوي بیخی له سره جوړې شوې. د عدلي ادارې بیا له سره جوړې شوې څ
ادارې ظرفیتونو په جوړونه کې په موجوده عدلي ادارو کښې هم پرمختګ شوي 
دي. کوم پرمختګ چې د افغانستان په قضای  ې سیستم کې شوي عبارت دی 
له د افغانستان د ازادې اتحادی  ې جوړونې د حقوقی مرستی ځانګه په کابل او 

و قوقی تربیوې مرکز په کابل کې د قضای  ې بیر دری والیتونو کې، د ملي ازاد ح
 اسی د ساده سازی لپاره یو کمیټه.کر 

عالوه پردی لوي څارنوالی او د کورنیو چارو وزارت په خپل منځ کې هوکړه کړی 
وه چې د پرمختګ او بشپړتیا لپاره ځینې  اقدامات و کړي، د څارنی د بهبود 

 ه واک کې ورکړې ترڅو عام ولپاره عامه خدماتو د تیلفون شمیری د خلکو پ
که څه هم عالوه په دی پرمختګ رسمي  6.6ګړي خپل شکایتونه ثبت کړی.

عدلي ادارو ته د افغانانو د السرسی پورې تړلی د پام وړ موضوعات همداسې 
پاتی دي او په ځانګړ توګه د میرمنو لپاره. کومی میرمنې چې سروي ورسره تر 

دولتی عدلي ادارو ته د میرمنو د السرسی په سره  شوي وه په دې راپور کې ی  ې 
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درجه ورکړې. په راپور کې  ( C)برخه کې د افغانستان اسالمي جمهوریت ته 
سلنه میرمنو شخړې یا رسمي دعوا لرلی او مرستې ته ی  ې اړتیا  ۰۰راغلی چې 

لرله چې په تیرو دوه کلنو کې باید حل شوي وای. او د دی جملي څخه د هر 
سلنه ی  ې خپلی  ۰۲ې یوې محکمې ته الر موندلې یعنې دریو څخه یواز 

دعواګانې د عدلي  ې وزارت د حقوقو څانګی ته رسولی. د هغو معالوماتو له مخی 
کال کې څرګندوی  چې  ۰۲۰۲چې د افغانانو د سروي څخه الس ته راغلی په 

سلنه ی  ې  ۵۶هغه خلک چې خپله دعوای  ې د حقوقو څانګی پورې رسولی 
رستیو دوه کلو کې هغه خلک چې خپله دعوا ی  ې والیتي میرمنې دي. په و 
سلنه دی، که څه هم هغه میرمنو چې دعوای  ې د حقوقو  ۵۰محکمې ته رسولی 

په څانګه کې ده، لمړنی النجه ی  ې دزمکې یا ملکېت به سرده ، ورپسی 
سلنه کورنۍ شخړی دي. هغه دعوي چې د میرمنو له خوا ایالتی محکموته ۰۲

سلنه  ۵۲ړی قدم کې د ځمکې یا ملکېت په سر دي. چې وړل شوې هم په لم
سلنه دي. او یو څو دعوا ګانو چې د طالق  ۰۲دي او ورسره کورنۍ ستونزي 

 6.2سلنه وي،  ۲پورې اړه لري 

 
دغه ارقام اوس هم رسمي عدلي ادارو ته د میرمنو د السرسی  څرګندونه کوي 

اري موخه ښاري او نیمه ښمحدود ګرځیدنه او د دولتی خدمتو ته د السرسی په 
منطقو ته د اوږدو فاصلو شتون، د لوست ټیټه کچه او بیروکراتیک ادارې 

بیلونه  ۰.۵کال سروي ښای  ې چې افغانانو  ۰۲۲۲موانع هغه خنډونه دي. د 
سلنه ناخالصه کورنۍ  ۰۰امریکای دالر رشوت ورکړی. دا اندازه د افغانستان 

  ..6تولید سره برابر ده. 
 
ال د ملي فساد د سروي له مخی محاکم د ټولو څخه زیات په فساد ک ۰۲۰۲د 

سلنه دي. چې ورپسی د کورنیو چارو وزارت دی چې  ۰۲ککړی ادارې دي چې 
سلنه په فساد کې ښکېل دی. دعدلي وزارت څلورمه اداره ده چې په فساد  ۰۶

د لوي  ې څارنوالی  6.2سلنه فیصده کیږي. ۰۴کې ښکېل ده چې په سلو کې 
په هر سطحه د محاکمو څخه زیات په فساد کې ښکېل معلومیږي. د  دفتر

لوي څارنوالی دفتر تر ټولو  لوړ په فساد کې ښکېل قضای  ې اورګان بلل کېږی 
سلنه په فساد کې  ۲۰سلنه او ورپسی د لوي څارنوالی والیتي دفترونه چې  ۵۲

ا په د قض 6.1سلنه په فساد کې ښکېل ده. ۰۲ښکېل دي. او والیتي محکمه 
فساد کې ښکېلوالی د میرمنو د عدالت د السرسي په برخه کې د پام وړاغیزه 
لري، فساد ته په ک تلو سره زیاتره میرمنې بی زړه کوي چې رسمي عدلي سیستم 
ته زړه ښه کړی، ځکه زیاتره د میرمنو دعوي نه دی حل شوي او همداسې 

غیزی دلي سیتم د اپاتی دي، بیرته غوښتل شوي او یا هم د ادارې فساد په ع
  6.2له امله په اسانی بندی شوي.

 
څرنګه چې میرمنې محدودی مالی منابع لري رسمي عدلي قضای  ې سیستم ته 
السرسی ور ته د امکان وړ نه دی. کله چې میرمنې محدودی مالی منابع لري 
رسمي عدلي قضای  ې سیستم ته السرسی د امکان وړ نه دی کله چې قاضی 

د خپلو خدمتونو په بدل کې د رشوت یا جبران غوښتونکی  څارنوال او پولیس
رسمي عدلي ټاکنونو ته د رسیدلو لپاره میرمنې ډاریږی چې د جنسی  6.9شي. 

زورونی ښکار نه شي. قاضایان د زړو افکارو پالنه کوي او د میرمنو مامورینو 
د اټول فک تورونه مرسته کوي چې وښای  ې چې رسمي دولتی   621کمی هم شته.

یستم ته د میرمنو السرسی ته د رسیدو په الرکې د پام وړ د خوندیتوب س
د درجی نه څرګندیږي چې عدلي   (C)خطرونه شته، دولت ته ورکړل شوي 

اداریو ته د میرمنو د رسیدو د خوندیتوب لپاره ورکړل شوي ده. که چېرته 
ولیس پمیرمنې د رسمي فعالینو   مامورینو په لباس کې هم را ښکاره شي لکه 

قضای  ې ادارې او دولتی کارمندانې، میرمنې الهم د جنای  ې فرمانونو د خطره 
د بشر حقونو د  ۰۲۰۰په  621اخالقی فساد تورنیږی  اخالصی نه دي او په 

څخه زیاتی میرمنې په افغانستان  ۲۲۲نظارت د خپاره شوي راپور له مخی د 

جونې او میرمنې کې په اخالقی فساد تورنی او بنه دي دغه ارقام هغه ن
تشکېلوي چې نیمی په افغانستان کې زندانی دي او زیاتره نا بالغه ماشومانو 
په ساتن ځایونو کې ساتل کېږی زیاتی میرمنې د کور څخه د تیښتی په جرم 
زندانی دي ډیر ځلې د کور نه د تیښتی علت کورنۍ زور زیاتی او اجباری واده 

 م کې ځای لري چې میرمنې ورسره دفغان ملي پولیس همیشه په لمړی قدوي. 
دولتی ادارو د السرسی په خاطر او عدلي سک تور ته د السرسی په موخه تماس 
نیسی، که څه هم پولیس ډیر ځلې د میرمنې د پالر یا میړه په طرف وي د دی 
په خاطر چې فکر کوي، چې کومه ښځه چې بی له اجازی کور خوشي کوي 

د میرمنو څخه بیان د حقوقی الرښود په  626ه. بده او د اخالقی نظره مالمته د
نشتون او د تهدید څخه په ډکې فضا کې اخیستل کېږی چې دا کار د میرمنې 

سربیره پر دی څرنګه چې د  622د جرم اثبات او بندی توب ته درلود برابروي. 
میرمنو د امنیت په باره کې بحث و شو افغان ملي پولیس پرسونل په دې تورن 

 ي.د پام وړ ګډون لر  ی د میرمنو په زور زیاتي کې تر زورونکې کچهدی چې دو
 

سره له دې هغو خطرونه چې د رسمي عدلي او ادارو د فعالینو يعنی کارکونکو 
د روي  ي او کړو وړو څخه منځ ته راځي میرمنې دولتی میکانیزم ته السرسی د 

خه بیرون ورڅ کوښښونو په لړ کې د پام وړ ټولینزو کړاونو سره مخ کیږي. د ک
وتل د مالتړترالسه کولو په موخه منفی اغیزی لري چې عبارت دی له ، ټولنیز 
پیغور، اجازه نه ورکول، فزیکې غچ، د اقتصادي مالتړ د السه ورکول او دا 
خطرونه الهم زیاتیږی چې ښځه د ټولنیز چوکاټ نه بیرون روانه شي لکه د 

ه ي عدلي سیستم ته د رسیدلو پشورا ګانو، مشرانو او مذهبی مشرانو نه رسم
د څیړنی الس ته راغلی چې میرمنی به هغه وخت د  622منظور وړاندې تلل. 

بیرونی او دولتی میکانیزم لټه و کړي چې د هغوي کوښښونه د دعوا د حل 
کولو لپاره په کورنۍ او ټولنو کې ناکام شي. او فقط هغه وخت کله چې ی  ې ژوند 

یوې بلی څیړنی کې پولیسو ته د نه  .62وي.  د یو جدی فزیکې خطر سره مخ
ورتګ داسې علت په ګوته شوي چې کورنۍ به اجازه ورنکړی ، خلک به هغه 
و زوروي، خلک به فکر و کړي چې هغه بده میرمن ده، اويا د هغی میړه او يا 
 62هم د هغی کورنۍ به اجازه ورنه کړی چې هغه بیرته خپل کور ته ستنه شي. 

 

رم مطابق خنډونه عبارت دي له شرم څخه یا د شرم سره تړاو لرل عادی او د نو 
د رسمي عدلي سیستم پسی دوامداره هغه د میرمنو لپاره خطر د ځان سره 
لري. که چېرته دوی  د دولتی مالتړ د الس ته رواړنی کوښښ و کړي. که موضوع 

د  .نوره هم سره و څیړو نو د میرمنو حقوقی د مالتړ نه شتون به څرګند شي
لوړی کچهنا لوستي او د حقونو او حقوقی جوړښت څخه لږه خبرتیا، ټول 
افغانان او په ځانګړي توګه میرمنې د خپل قانوني حقونو د ساتنی او وکالت 

سلنه  ۶۵که څه هم هغه  621لپاره د وړ او مسلکې کسانو مالتړ ته ضرورت لري. 
تی په ی  ې اخیس کسان چې راپور ېې ورکړی چې د قانوني مسلکې کس مرسته

کال کې ټول نارینه وو. هغه فیس چې حقوقی استاذی توب په کې  ۰۲۰۰
شامل دی. او د بله چاره نه لري د میرمنو مخه نیسی چې حقوقی مالتړ ترالسه 
کولو ته السرسی ولري. او حقوقی مالتړ د میرمنو لپاره د دولتی جورښتونو په 

وکېالن د افغانستان ۰.۴۰۲زی یوا 622ځای غیر دولتی موسسی په غاړه لري. 
د خپلواکو وکېالنو د ټولنی سره ثبت دي، چې د افغانانو ستونزو ته السرسی 

ی  ې میرمنی دي،  ۰۰۵لري او استازیتوب ی  ې کوي. او د دوی د جملې څخه 
چې د دوی  څخه نیماي په کابل او هرات کې دي. چې د میرمنو په وړاندې نور 

د حقوقی مرستو کارکونکې او د میرمنو  629نوي. هم د پام وړ ستونزو موانع بیا
د حقونو فعاالن هم دا موضوع راوالړه کړې چې مدافع وکېالن ځینې و ختونه 

بی برخی کوي او دلیل ی  ي دا وي چې دوی میرمن د خپل حقوقی حقونو څخه 
 د میرمنو د فیصلو يا کړنو سره موافق نه وي او يا هم د میرمنو د انفرادی 

 
شخصا
 ۰.۰۵۲په تیره بیا هغه  611په باره کې مناسب معلومات نه لري. حقونو 

شکایتونه چې توانیدلی وو چې د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون 
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ته ی  ې الر پیدا کړی وه چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالی دعوا ی  ې ثبت 
 611 .عریضو حقوقی مرسته ترالسه کړه ۰۲۴۲کال کي، یوازی  ۰۰۲۰کړې.  په 

کومی میرمنې چې د دې څیړنی په ترڅ کې سروي شوې وې داسې احساس 
 درجه ورکړي. (C)کاوه چې دولت ته په دې برخه کښې

 

 رسمي عدلي ادارې 
 

 +C 616میرمنو ساتنه  دد قاضی، مدافع وکېل او دولتی عدلي ادارو له خوا 
 B 612 د میرمنو د اړتیاو او ګ ټو لپاره د دولتی عدلي ادارو پاملرنه

 
هغه مسایل چې د قوانینو د جرا پورې تړلی او د میرمنو حقونه پکې شامل دي 
یو له بل سره کاری تداخل لري او د قاضیانو په واسطه مدافع وکېالنو او دولتی 
عدلي ادارو له خوا د میرمنو ساتنې څخه عبارت دي. میرمنو په دې څیړنه کې 

په  (+C)درجه ورکړی په وسطی ډول د افغانستان اسالمي جمهوریت ته ټیټه 
اغیزمنه توګه نظر رسمي عدلي ادارو ته د مالتړ په خاطر د ورتګ په ځای زیاتی 
میرمنې بهتره ګنی د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون، د میرمنو چارو څانګی 

سلنه  ۰۰کال د افغان خلکو په سروي کې یوازی  ۰۲۰۲د  612ته الړی شي. 
داسې ادارې او ټاکنونه شته چې میرمنې پکې خپلې  میرمنې دا څرګندوی چې

ستونزې حل کولی شي. تر اوسه پورې تر ټولو عامیانه ځواب چې کوم اداره د 
میرمنو ستونزې حل کوي د میرمنو چارو وزارت دي په ټول افغانستان کې فقط 

فیصدو ځواب د لوي څارنوالی دفتر  ۲.۰د یو سلنه میرمنو ځواب محکمې او د 
کال کې سروي شوې هغه میرمنې  ۰۲۰۲که څه هم هغه میرمنې چې په  61.وه. 

چې خپلی دعواګانې ي  ې په وروستیو دوه کلونو کې د حقوقو څانګی ته وړي، 
سلنه میرمنې قوي باور لري او موافقی دې چې د حقوقو څانګه د اعتبار وړ  ۵۰

ند ظر څرګسلنه میرمنو د دولتی محاکمو په اړوند مشابه ن ۴۲او مناسبه ده. 
دغه ارقام ښای  ې چې که چېری میرمنې په رښتیا رسمي عدلي میکانیزم  612کړی.

ته الر پیدا کړی نو دوی  به د پام وړمثبتی تجربی سره مخ شي که څه هم ښځي 
هغه وخت کولی شي چې سم عدلي میکانیزم ته الر پیدا کړی چې مامورین په 

قونو د خوندیتوب په خپله خوښه د هغوي شکایت واوري او د هغوي د ح
منظور د هغوي د دعوا دفاع وکړي، که څه هم پورتنی خبره سمه وي کومه 
درجه چې میرمنو دولت ته ورکړژ څرګندوي چې د میرمنو ترمنځ اوس هم کم 
درک موجود دی چې دولتی عدلي ادارې او د هغوي تطبیق کونکې به د میرمنو 

دارو واک کمیږی او نه شي د حق ساتنه و کړي. چې په نتیجه کې د عدلي ا
 ې د میرمنو د حقونو ساتنه و کړي کولی چ

د اروپای  ې ټولنی د پولیسو د ماموریت دفتر د مامورینو له وينا د لوي څارنوالی 
دفتر په دی ورستیو کې یو کاری پالن جوړ کړی چې د کورنیو چارو وزارت څخه 

منې د لوي  ې سلنه ټاکل شوي میر  ۰۲زیات قوي دي او په پالن کې شاملې 
څارنوالۍ په دفتر کې د میرمنو استازیتوب کوي د اروپای  ې ټولنی د پولیسو 
لمان نړیوالی تخنیکې مرستو ادارو په ګډه په دې ورستیو کې د 

 
ماموریت او د ا

هرات د لوی څارنوال غوښتنه چې یوه ښځه ده، د اناثو مشترک )میرمنې یو 
رمنې ل والیتونو کې پیل کړی چې میځای( یو پروګرام په هرات مزار شریف او کاب

پولیسانی او څارنواالنې و روزی تر څو په ځانګړې توګه د میرمنو په منځ کې 
همکاري زیاته شي د هرات د لوي څارنوالی په وينا د میرمنو په ځان اعتماد 
زیات شوي د زور زیاتی په وړاندې راپور شوي او په تدریجی ډول زیاتی میرمنې 

په مشتاقانه ډول تر ټولو لوږ درجه چې  611لې کښې کار کوي. په لويه څارنوا
دولت ته ورکړی شوي د میرمنو الس عدالت ته او د دولت پام عدلي موسساتو 

درجه  (B)د میرمنو د اړتیاو او ګ ټو پوره کولو لپاره وه چې دولت ته پکې د 
ورسره  ېورکړی شوې. دا شاید د هغی روي  ې او برخورد پورې تړاو ولري چې میرمن

د رسمي عدلي فعالینو  د حقوقی مالتړ ترالسه کولو څخه وروسته مخ کېږی 
څرنګه چې د اسیا فوڼدیشن په سروي کې څرګنده شوه دا څیړنه کوالی شي د 
هغه مالتړ څرګندونه و کړي چې میرمنې د میرمنو چارو ریاست او د بشری 

 ت د عدليحقونو د خپلواک کمیسون څخه الس ته رواړلی شي چې یو وخ
سک تور او والیتي ادارو په قلمرو کې نه وه شامل. د میرمنو له خوا د دعوا ثبتول 
د دغو ادارو سره ډیر په لوړه کچه دي. د عدلي ادارو له جملي نه د دې ادارو 
په اړه داسې انګیرنه کېږی چې دا د هغه میرمنو لپاره د موضوع په خاطر والیتي 

او بله دا چې د میرمنو د اړتیاو په برخه کې  مالتړ غواړی یو مهم غوراوي دی
  دوی په نسبی ډول ډیر حساس دي،

 ښځينه عدلي مامورینی
 

 C 612د میرمنېنه دولتی عدلي مامورینو شتون 
 

د افغانستان اسالمي  د اروپای  ې ټولنی د پولیسو د ماموریت ادارې سره مرکه
درجه  (C)برخه کې د  جمهوریت د میرمنو دولتی عدلي کارمندانو د شتون په

اخیستی ده. ثبوت ی  ې دا دی چې په واضح او ساده توګه د میرمنو ټیټه سطحه 
سلنه قاضیانی په افغانستان  ۲۲یا استازیتوب په عدلي رسمي سک تور کې چې 

که د کابل  619سلنه وکېالنی دي. ۰۲.۰سلنه څارنواالنی او  ۶کې میرمنې دي 
ه ډراماتیک ډول ټیټ دي چېرې چې یوازی څخه د باندی الړ شو نو دا ارقام پ

مسلکې کارمندانو د ۰.۲۶۶  280سلنه څارنواالنی میرمنې دي.  ۰.۲ ونو کې
جملي څخه چې د لوي  ې څارنوالی سره کار کاوه د کابل څخه پرته په نور 

 ۰کارکونګې ښځي وي چې  ۲۰تشکيل کې فقط  ۰۰-۰۲۰۰والیتونو کې د 
ومات چې د ستری محکمې نه الس ته راغلی همدارنګه هغه معل 621سلنه  کېږی 
والیتونو کې  ۰۶میرمنې کارمندانی قاضیانی د افغانستان په  ۰۲۲ښای  ې چې 

کال د میرمنو قاضیانو د  ۰۲۰۰معلومات چې په  والیت ۰۲دي چې په باقی 



 50   د جنسیت )جندر( د یو شانوالي اړوند راپور : موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د 

ټولنی په کلنی غونډه کې څرګند شوي ښای  ې چې میرمنې قاضیانی په حقیقت 
 282والیتونو کې کار کوي  ۵وجی یوازی په کې د امنیتی ستونزو له 

 
کال ته په ک تو سره په هرات کې یوازی یوه دارالواکاله وه چې ښځه  ۰۲۰۰د 

څارنواله پکې وه او میرمنې څارنواالنې په پنځو والیتونو کې د میرمنو په وړاندې 
د تاو تریخوالی مخنیوې په دفتر کې چې د لوي  ې څارنوالۍ مربوط دي.  د 

کېل په توګه د افغانستان د خپلواکو وکېالنو د ټولنی سره د میرمنو مسلکې و 
سلنه  ۶په نوم لیکلو کښې پرمختګ شوي. څرنګه چې په ټول افغانستان کې 

راجستر شوي وکېالن میرمنې دي. د افغانستان د خپلواکو وکېالنو د ټولنی 
 هسلنه ښځي تشکېلوي او څرنګه چې مخکې یادون ۰۲سره ثبت شوي وکېالن 

وشوه د دی وکېالنو ډیری برخه په کابل او هرات کې دي. او د پام وړ شمیر 
باقیمانده وکېالن په بلخ او ننګرهار کې دي، دا په دې داللت کوي چې میرمنې 

والیتونه داسې دی  ۰۰وکېالنی زیاتره په زیات نفوسه او ښاري سیمو کې دي. 
 283. ه وه راجستر کړي کال کې پکې هیڅ میرمنې وکېالنو ځان ن ۰۲۰۰چې په 

سلنه مسلکې کارمندان ۰۶کې په کابل کې په عدليه وزارت کې   ۰۲۰۲په 
 ۰میرمنې وي سره له دې چې د ټول ملت په سطحه د وزارت عدلي کارمندان 

سلنه ته  ۰۲کال کې په کابل کې  ۰۲۰۰سلنه میرمنې تشکېلوي دا ارقام په 
کال کې د عدلي  ې  ۰۲۰۰وه په لوړ شول مګر په والیتونو په ملي سطحه سلنه 
میرمنو مسلکې کارمندانو کار  ۰۲وزارت د حقوقی مرستو په څانګه کې یوازی 

په ستره محکمه   284میرمنو د حقوقو په څانګه کې کار کاوه.  ۵کاوه او یوازی 
کې ال تر اوسه کومه ښځه نه ده مقرره شوي سره له دی چې هم په ستره محکمه 

مشاورینی کار کوي. دغه ارقام په افغان دولت کې  میرمنې حقوقی ۲کې اوس 
د حقوقی او مسلکې میرمنو د دوامداره استخدام او پانګی اچونی ته د اړتیا 

 ښودونکې دي.
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د میرمنو پروړاندې 
 تاو تریخوالی
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C+  285عمومی اجرات   
 
ت د ولد میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د  د  په دیخواه را څخکال  ۰۲۲۰د 

ژمنو مهم تمرکز دی. په مشخصه توګه د کورنیو جنګونو او طالبانو حکومت په 
د افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي  .ده ث ادامهار می ناوړهد دا کې  دوره
چې د  ړي ی میکانیزم تاسیس کړ کې دولت ژمن دی چې یو پیاو  پالن

کورنیو  د وکارول شي اوقربانیانو له خوا په ټول هیواد کې  وتاوتریخوالی میرمن
ربیره پر س کړي. تنظیمپه ټول افغانستان کې ستونزو د ځواب ويلو څانګی د 
کورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو ، دولت ژمن دی چې په ټول هیواد کې دې
کړي چې میرمنو ته د تاوتریخوالی  ړ ایونه جو ځ دی خوندیتوبږ ی ته نڅانګ
رابر ای بځوی  ته یو امن او خوندی راپور ورکول او مخامخ کېدو سره د نوعملو
ب ويلو کورنۍ ستونزو ته د ځواد  د افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژي  کړي.
ی چې ږ ی  ې ګمارنه کې افسرانو له خوا وچې د ټولو میرمن ه د هته ژمن دېیڅانګ

دفتر کې  پهی ارنوالڅ ېلوي   دپه ټولو والیتونو کې وظیفه لري او په موثره توګه 
 او لري.ړ رضد تاوتریخوالی ځانګړی برخی سره تد میرمنو پ

رنیو چارو د کو  د افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي پالنول سره ډینه ړپه ا
وونه کوي چې نورو ادارو سره کار و کړي چې هغوي د میرمنو ښوزارت ته الر 

یر دولتی د غ  .مطابقت لري حقوقو، روغتیا او همکاری ته قانوني پرمختګ سره 
سانه کاړیکه و سره چې د میرمنو مراجعه کول او موسس

 
و د څر ی تړ تامینول ا

ژمنه  دا .ڼل شيوړاندې د تاوتریخوالی ترسره کوونکې مسئوول وګ میرمنو پر
ابرونکې ر خدمتونو بروغتاي  ي ینه ده، د میرمنو مالحظه شاید اک ثره وخت د ړا

د افی او ک ړ ی و السرس ی او دږ یا نورو چې د پولیسو یا عدلي چارواکو ته ورسی
نو و نمونو کې د میرمڅپه  وي.موجود دغو ادارو له خوا  مراجع میکانیزم باید د

ه په امنیتی او عدلي چارواکو کې دولت هم د ړ وړاندې د تاوتریخوالی په ا پر
 ده. ېتیا پیژندلړ او روزنې لپاره ا  یاتوالیز خبرتیا

 
ړاندې چې د میرمنو پر و کیږي  ا لیدل تیړ د پولیسو د ظرفیت لوروالی لپاره ا

 او عامه چارواکو په اداره کې. ېتاوتریخوالی د مدنی ټولن
 یو پالن طرح کوي چې د میرمنو پر د افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژي 

ې ارلو کې تخصصی روزنې سره د عدلي مسلکڅنو او ټوړاندې د تاوتریخوالی پل
 ربانیانو لپاره د حساس اوورکوونکو او ق شاهدۍد  .ړي کسانو شمیر زیات ک

تان د د افغانس ه د یوې ځانګړي  ی پاملرنی سره.ړ په اکړنالرې  موثره مذاکری 
ما ع تړاو لري جرم کولو سره د  ی نه یواز  میرمنو لپاره د عمل ملي پالن

 
نعنوي ا

اری چې د میرمنو احساساتو ټولنیز او اقتصادي شتون ته ضرر لرونکې څ کړنې
و کمول چې د ماشوم او اجباری واده ښد هغوي پی لکه د مثال په توګهدی. 

 د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی اداره دی اهدافو ته ژمنه ده. په شمول.
 : د میرمنو انسانی عزت ساتنه او شرعی او قانوني حقوقو تامینول۰

ه چې ضد مبارز  پرکړنو ، وي: د کورنۍ تمامیت تامینول او د رواجونو، عنعن۰
وړاندې د تاوتریخوالی  او د میرمنو پري ریعت پرخالف دهغه د اسالمي ش

 .ځيسبب ګر 
چې قربانی شوي دی او یا د تاوتریخوالی کوي خه ساتنه څ: د هغو میرمنو ۰

 .يپه خطر کې د
 : د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالی مخنیوې.۲
 ه روزنه او خبرتیاړ : د میرمنو پروړاندې د تاوتریخوالی په ا۵
وړاندې تاوتریخوالی تر سره کوونکو  میرمنو پرهغو د  ه اساسپقانون  د: ۶
  ارنه.څ

شکلونه په جرم تورنوي چې د جنسی  ۰۰ول د تاوتریخوالی عمده ډقانون په 
ول، یو ځول او نشرول، سوتتیری، اجباری فحشا، د قربانی د پیژندنامی ثب

دو یا پ ی کېټان وژنه، د ځکول، او یا  ړان ته د اور اچونی لپاره اځکس 
یدل، وهل، د میرمنو اخیستل او پلورل، بد ورکول، ځمعیوبیت المل ګر 

کم  ،غوره کوله ړ خه منع کول یا بل میڅاجباری واده، د واده کولو د حقوقو 
 نجه،ورول/شکځارول، ډعمره واده، غلطه استفاده، په خواره سترګه ک تل، 

ې خص دارای  خه محرومول، شڅاجباری بیلوالی، اجباری اعتیاد، له میراث 
غتیاي  ي رو ته د السرسی مخه نیول، د تعلیم د حقوقو حخه منع کول، کار یا 

نورو  پرته د درلودلو څخه میرمنېخدماتو ته السرسی، اجباری کار، د یوې 
 خه انکاڅیکې ړمادی په پام کې نیونی سره د ا ۲۶سره واده کول، د 

انیانو وتریخوالی د قربد میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی مخنیوې قانون هم د تا
 دشرطونو په اساس د تاوتریخوالی قربانیان د قوانین خالصه کوي. د قانون 

ا د یهغوي مستحق دی چې  دی.ګڼل شوي مستحق یري کونکو د څارلو ت
والی مرستی برابرونکې شي. قربانیان چې د تاوتریخ يد قانونقربانیان طرفدار یا 

د راز داری او اطمینان او دی  ړ و کولو ور د عمل ترسره کېدنی لخوا د جبران 
نی لپاره د هغو سروي شويو احساساتو انعکاس ورکوي چې ټدی پل د حق لري.

نګه چې ر څ .ه پرمختګونه شوي دیڅ ږد افغانستان میرمنو په سترګو کې ل
ره ه د هغوي ژمنو په لیدو سړ وړاندې د تاوتریخوالی په ا ونوالو میرمنو پرډګ

یرمنو میکانیزم، او د مړ ، دولتی مالتي تحفظد قانون ه.ړ ورکدرجه  +Cدولت ته 
ت کښې په دول، په شمول تطبیقپر وړاندې تاوتریخوالی کموالی او د  قانون 

 میرمنو پر وړاندې دواب ويونکو کې ځګمارنی، کورنۍ ژوند په اساس په د 
 مهم توپیر نه وه. څاحساساتو کې هیمجموعي ه په ړ تاوتریخوالی په ا

 
، د عمر، عوایدو کچې، یا تعلیم په اساس مهم توپیرونه نه وه توګهی په همد

ې ازبکو چ ې چېر  ، واب ويونکو کې مهم توپیرونه وهځپه هر حال، بیال بیلو 
 622.ېاو تاجکو او هزاره و منفی تصور کولې کړنې مثبتې سره کړ  دولت تر د

 

ي قانوند تاوتریخوالی پر وړاندې د میرمنو 
 تحفظ

 

 +C 621قانوني تحفظد میرمنو په وړاندې جنسی تاوتریخوالی او روانی، د فزیکې، 
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کال کې په  ۰۲۲۲د میرمنو پروړاندې د تاو تریخوالی مخنیوې قانون په 
 عکال کې وض ۰۲۲۲طرح شو او د ولسمشر د فرمان له خوا په  کېافغانستان 

سی تیری، نچې د ج ګڼيشو. هغه د میرمنو پروړاندې تاوتریخوالی عملونه جرم 
ماشومتوب واده، اجباری واده، بد، او نور د میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالی، 

لري مشخص شکلونه  ۰۰ول ډول، په مجموعی ډپروړاندې د تاو تریخوالی په 
كاله وروسته   ۵حتي  اکې.مجازات ټ او د هغو لپاره چې دا عملونه ترسره کوي

 اندي مبارزه تر اوسه پهړ و  پر د میرمنو د تاوتریخوالی  شوه. هغه تصويب
یوه نمایشي مباحثه  ۰۲۰۰، په دیافغانستان كي جنجالي او موثريت ي  ي كم 

دقيقو  ۰۵ه په پارلمان كي چي تر اوسه تصويب شوي نه ده د ړ په ا د قانون 
 ته ورسيده. یوروسته پا څخه
 

ن وپه جدي توگه د هغو لپاره قان وكاركوونك د سخت دریځهيو شمير د پارلمان 
ښتل چې د ي  ي غو چي د شريعت او قانون په خالف عمل كوي او و ړك عوض

ستل رانپد بحث لپاره برخي بيا سر د قانون  پراجباری او کم عمر ودونو د جرم 
لگرو پاره د مشي. د هغو ننګونو ننګونو له جملي څخه چې د افغانستان ل

یوی، د والی مخنمیرمنو د تاوتریخملتونو مرستندوی ماموريت په را پور كي د 
ې ډیر قضای   ی. یادونه شوې ده چېد یشو یادپاره قانون د ګ ټورو اجرااتو ل

فسرانو منفي نظر درلوده او يا 
 
ياي  ي نه ليوالتي  ې هيح پرسونل او د پوليسو ا

د شريعت د قانون د  ښوونیي. د تعصب او ړ درلوده چي دا قانون عملي ك
تینی ښر كله چي د دولت د ر ساتندوی  شرحي او بيان لپاره، د هغه په خاط

ان له سره ي  ي د ولسمشر د فرمپاس کیدو ده په کار چې قانوني ساتنه مثبته 
تینی ښه وه، په ريړ پروراندي د تاو تريخوالي د مخنيوي په اد ښځو چي الرې 

روي سه پښځو چي د  درجېپه كمو  عمل ی  ې کم اغیز درلودُه ، برخه اخیستنه
اړه وي ورکړل شوي دې چې تر اوسه فظت په كي چي د قانوني ساتني او محا

 ږی.كي بللناكافي  هه كچړ په لو 

 

 ميكانيزم ړیزدولت مالت د
 

 -C  288 ړد دولت مالت څخهد كورني تاوتريخوالي د قربانيانو 
میرمنو ته خوندیتوب وړکړی چې د کورنۍ تاو تریخوالی قربانی د دولتي اسانتياوو شتون هغو 

 629.کېږی 
C+ 

 
دولت  پراخ شوي چي دځ ته راوړل شوي او زيار سره من ډیرو په نر ټاکنويو شمي
سانه او ښځو د تاوتریخوالی د قربانیانو لد  ړمالت

 
د افغانستان  ي.ړ كبرابر پاره ا

 اندي تاوتريخوالي قطعي، کورنۍ ستونزو ته دړ پر و ځارنوالی د میرمنو د لوي  ي 
 پوليسو په مركز كي او دد ډون د کورنیو چارو وزارت ځواب ويلو څانګی په گ

سره  ظر لويدنید میرمنو چارو وزارت له نظتي مركز چي د دولت او محاف میرمنو
کال کې  ۰۲۰۰د افغانستان د ملي پولیسو یوه قطعه چې په  .ځیپرمخ سره 

رم ج تاسیس شوي ده د کورنۍ تاوتریخوالی، ماشومان په ستونزو کې، د
کال د می  ۰۲۰۰په څرنګه چې  وي ده.لپاره نومول ش میرمنوو قربانیان شو 

والیتونو کې  ۰۰کورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو څانګی په  ۰۲۲په میاشت کې 
 .ټاکل شوي ويپولیسی وي د هغوي لپاره میرمنې  ۰۲پولیسو چې  ۰۵۲د 
 

د هغه  یوه برخه ده چې څیړنوکورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو څانګه د جنای  ې 
نو ښو د قضیو اختپید تاوتریخوالی د ر وړاندې پمیرمنو  ړی کوالی شي دغ
په هر حال، په عملي شکل سره د کورنۍ ستونزو ته  وښتنو کې ونډه واخلی.پ

 ړی او کورنۍ تاوتریخوالی سره کار لري کورنۍ شخ معموالد ځواب ويلو څانګه 
ډیره ټیټه کچه د جنسی تیری او ځان وژنی تحقیقاتی قضیو کې شامله په او 
ارت څه هم د میرمنو چارو وز پاره چې که ټنی لپلمي چارواکې د  بیا یوه رس ده.
ی کورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو څانګپالن د  او ارزونې یڅارنه یود پاره چې ل

ق ي  ې  د ړه. د هغه تطبیکال کې په پالن کې نیولی وه مرکه ی  ې وک ۰۲۰۵ته په 
سپارل  رې نه دیپو مربوط و ګاڼه چې تر اوسه پورې بودجی د تمويل کوونکې 

 290شوي.

 
رمختگ پکاوه چې د یوه چارواکې احساس  د اروپاي  ي ټولنې د پولیسو ماموریت

په شتون سره د کورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو څانګی رئیس په کورنیو چارو 
ه پلري او ګ ټور مالتړ هم نه لري. د بیلګې په توګه ه ړی مقام نوزارت َکي پیاو 

ه کورنیو پړه پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې په اکال کې د د میرمنو  ۰۲۰۲

 د افغانستان لپاره د نظم او قانون د رامنځته کولو صندوق چېچارو وزارت کې 
مگر د کورنیو چارو وزارت یوه ، پر مخ روان وهښه ډول په ړ کاوه، ی  ې مالت

ډون نه وه کړی. کورنۍ ستونزو ته د ځواب ويلو څانګه چارواکې هم پکې گ
قضی  ې الس ته نه راوړی که څه هم رسمي چارواکو معلومات ورکړ چې  ډیری 

اره پړه اوریدلی دی چې د تاوتریخوالی قربانیانو میرمنې لپالنونو په اهغوي د 
 291ي.تمویلیږ له خوا  د ملګرو ملتو پرمختیاي  ي پروګراممرکزونه د اوسیدو 

 
ه د ستونزو تڅه هم د هر کورنۍ په یوه مرکه کې وويل که یو بل چارواکې 

 داصل کښې د ښځینه پرسونل " وي په میرمن"ځواب ويلو د څانګې رئیسه 
اره د ډکه شوې ده. د افغانستان لپنارینه په زیاتره دا څانګه کموالی له امله 

د پوهی چې چارواکې هم لیکلی  نظم او قانون د رامنځته کولو صندوق
فسرانو کې چې  ،کموالی

 
و څانګې ته د ځواب ويلکورنۍ ستونزو د پولیسو په ا

د ځواب  کورنۍ ستونزو تهپوهی کموالی یا د خپله دنده نه ده تر سره کړې او د 
 292ټولنه کې ضعیف دی. اعتبار په  ويلو څانګې

 
ځینی ستونزې شته چې د کورنیو چارو وزارت سره د مرستې د الرې خنډ شوې.  

صی ټوره توګه د شخپورونو لپاره په گ پر وړاندې تاو تریخوالی را  د میرمنو
ه ځانګړي پټولنیزو مهارتونو کموالی ، او په کار کوونکو کې د اطاقونو نه شتون

 293ډول د میرمنو کېسو ته غوږ ونیسی.

 
د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې ځانګړي  دفترد د لوي  ې څارنوالۍ

پر وړاندې تاو  میرمنوچې د  هکال کې تاسیس شوي د ۰۲۰۲طعه په ق
څارنی الندی ونیسی او څارنه ی  ې و کړي او د قربانیانو سره قضی  ې تر  یخوالیتر

 طعه دق د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې مرسته او مالتړ و کړي.
شوه او کوالی  شاملهکال کې  ۰۲۰۲لوي  ې څارنوالۍ دفتر په تشکېل کې په 

 واليد تاوتریخ میرمنو پر وړاندېځای څخه قضی  ې تر السه کړي.  د شي د هر 
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طعه په بدخشان، بلخ، بامیان، کاپیسا، ننگرهار، او پروان والیتونو کې ق
ده  اقطعی موخه د د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې تاسیس شوه.

ې د چ رڼا کې کار وکړي چې د افغانستان د قانون او شریعت د اساساتو په 
اده، اجباری واده، کم عمره وجنسی جرمونو او بی عدالتیو لکه جنسی تیری، 

ظتی میرمنې محاف ښو سره مبارزه وشي.پیځان وژنی کورنۍ تاوتریخوالی، او 
و په اله نظه غوره ګڼي  پناه ورکونی یا خوندیتوبډول سره د مرکز په عام 

ل مطابق عم سرهافغانستان کې د کورنیو چارو وزوارت د مقرراتو او قواعدو 
د لوي  ې څارنوالی د تاوتریخوالی د مخنیوې ډول ډول ښځینه موسسی،  کوي.

ي حقوقی ، والیتد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، کمیسیون
ارو وزارت میرمنو چ، د شخصی وضعیت لپاره ابتدایېه محکمه، په هریاستون

قضېو په  دپولیسو میرمنو والیتي شبکه او افغان د ، کې حقوقی ریاستونه
ظتی مرکزونو موخه د میرمنو د محاف ږی.کزونو ته لیظتی مر ډون میرمنې محافگ
ځای دی او د کارکوونکو او میرمنو د امنیت پاره خوندی میرمنو د تلو لد 

ما کوالی شي چې د کورنیو چارو وزارت څخه د امنیت د 
 
مسئول دی ا

جعه ظتی مرکز ته مراخوندیتوب غوښتنه و کړي. کله چې یوه میرمنه محاف
ساعتونو کې د  ۰۲او په  ي پاره دوسیه پرانیز میرمنې لی کوي، مرکز باید د هغ

و میرمنپرته د میرمنو چارو وزارت ته خبر ورکړی. د قرباني د اجازې څخه 
ز کې چې د قربانی فامیل ته په مرک ي دا اجازه نه لر  يظتی مرکز کارکوونکمحاف

، که چېری خبر هم شي د هغی فامیل اړه معلومات ورکړي د هغه د شتون په 
ډاګه نه شي. ټول هغه کسان چې د په غړو ته د هغی موقعیت د فامیل  او

ه پمیرمنو چارو وزارت ، د ړاو لري د څارنواالنوظتی مرکز پورې تمیرمنو محاف
ا اړتیا ډول دپه قانوني ډون او یا هغه کسان چې د ساتنی ځای کې کار کوي گ

او  ظته محافاو وګوری تر څو د میرمنو ن سره ک تنه و کړي  ډاډپه لري چې 
ل شوي ړ ظتی مرکز ته اجازه ورک. هغو میرمنو ته چې میرمنو محافساتنه و کړي 

و کاري ید قضی  ې مدیر ده موخه ی  ې قانوني مشوره ورکول دي. ګمان کېږی چې 
 ،ځګړیتوبظتی مرکز موخه منتنظیموي او د میرمنو محافپالن او عملي 

رونو معیا ندانه اساسيروغتیاي  ي خدمتونه، حرفوي روزنه او تعلیم او د ژو 
 برابرول دی.

 
تی ظږی د میرمنو محافظتی مرکز له خوا ساتل کېښځه چې د میرمنو محافیو 

 او یناف، استیهئږی. د ابتداکې پریښودل کښېه په الندی حاالتو څخمرکز 
، څخه وروسته او د قضی  ې تصفی  ې انجامستری محکمې د فرمان د 

ښ نکې کې گواته په راتلو ېری هغیکه چپخالینی له طریقه، ځګړیتوب او بیا من
عات . د هغی موضوظره هغه کوالی شي چې بیا واده و کړي نه وي. د اسالم له ن

او دنده ړ پل تعلیم بشپد صالحیت لرونکې محکمې له خوا حل شوي چې خ
او د ي شدو سره د نژدی خپلوانو له خوا و منل ید سندونو په پیدا ک کړی پیدا 

ورت، په په هر صړي او اړیکه ی  ې ټینګه تایید شي. ا کپیدځای اوسیدو لپاره 
ګڼل  طالزم شر دو لپاره ید خوشي کټولو قضیو کې د میرمنې خوندیتوب 
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ظتی ږو والیتونو کې د میرمنو محاف، د عامی روغتیا وزارت په شپر دې سربیرهپ

، شي پاتی شوي کسان کوالیښو ژوندی چې د تاوتریخوالی د پی ې مرکزونه چېر 
وګړو  ټنه و کړي.د ملګرو ملتونو دمشوره، طبی درملنه، او قانوني معلوماتو پل

 شمیرنی بودجه د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق او عامی روغتیا وزارت سره سم
خوالی پر جنسیت والړ تاوتر چې روغتیاي  ي سک تور  ې دهپه پالن کې نیول شو
 295زوي.ته و غوالیتونو  ۰۰پورې کال  ۰۲۰۴ځواب مرکزونه تر 

 

ه پتګونو، دغو مثبتو پرمخد دولت د پر وړاندې  تاو تریخوالی  د میرمنو
پر  الیتاو تریخو  د میرمنوکښې سره له دې، چې دولت  خدمتونو او میکانیزم

وي په شنه د قربانی شو میرمنو مالتړ د مرستې په خاطر د میرمنو وړاندې 
 سروي کې د افغانستان اسالمي جمهوریت ته تر 

 

میرمنو چې د کورنۍ تاوتریخوالی او شخړو . د هغو کړ شوي ده ور  -Cه ساو
سانتیاو د شتون په قربانی شوي وي

 
 هاو خوندي ځایونو د جوړونی پ د دولتی ا

شي  میرمنې نهپولیسو په زیاتو مرکزونو کې درجه ورکړل شوي. د  +C خاطر
ړی ان که بیپله موضوع هلتړې او خالکوالی تر څو د پولیسو موظف مامور ته 

زو ته د کورنۍ ستونکورنۍ او د ستونزو ته د ځواب ويلو څانګی ته الړ شي . د 
 ،میرمنو مامورینو د نشتون له املهپولیسو ی کې د ښکاره ځواب ويلو څانګ

ته نه ځی  وپولیسو مرکزونښه د پخپله خومیرمنې زیاتره وخت قربانی شوي 
 ن ورسیږي.چې و به نیول شي او د هغوي شخصیت ته به زیا

 

د  ړه اشاره کوي چې د لوي  ې څارنوالی دفترا یوه بله برخه د قوانینو اجراتو ته
ه د طعی د تاسیس سر میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې د ځانګړې ق

 ،څو والیتونی دفترونوده او د  ټیټه کچهپه  قانوني څارنه اوس همهغوي 
ه همدی پګ ټوره استفاده به  و نهاو د حقوقی ادار السرسی قانون ته خبرتیاو، 

اره پمیرمنو لکال کې په افغانستان کې د  ۰۲۰۰په  شي. هپات ټیټه کچهپه ډول 
ه زیات شول. په څخ ۰۲کې د کال  ۰۲۰۲ په ځایونه و چې  خوندیتوبد  ۰۲

دیتوب میرمنې دخون هپه نیمای  ې کچټولو والیتونو هرصورت د افغانستان د 
څ یو هی هپه سهیل کې د هیواد په نیمه کچتان ځایونه درلودل او د افغانس

 ، دا خوندیتوبدی سربیرهپه میرمنې د خوندیتوب یو ځای هم نه درلود. 
 296ړ ډول د نړیوالو مرسته کوونکو په مالتړ تاسیس شوي دي. په بشپځایونه 

 
کال د  ۰۲۰۰ د چېمسوده  مقرراتومرکزونو د د  کله چې د میرمنو د ساتنی 

 ولو ورستهله پلي ک تواخدم د اساسيه، نو شو تصويبشت کې سپتمبر په میا
ه  پایله لري. د خوندیتوب ځایونه د دولت او یا د خوندیتوب ځایونو مثبت

ږی او د د خپلو طرح شوو عملياتو  د تطبیق کېله خوا اداره موسسو جوړنکو 
 خوندي  ، عزتاوسیدونکو میرمنو د حقونود لپاره یو نورم ترتیببوي، تر څو 

وه. د بشر  ړهلو کچه ډیره د جنجالونو  اړوندپه  مقرراتوهلته د طرحی د  .وساتی
چې دا به یو شمیر د  وشوانتقاد په طرحو  وموسس وظارت او نور د حقونو ن
زاد، د ځایونو د تړلو خوندیتوب

 
اجباری د ، محدودولو حرکت میرمنو د ا

 وسیدونکو دګرځی. چې د په خوندي ځای کې د  اسبب و  یقانوني ازموين
هغه  دکښې پایله ساتنی کموالی د هغه چا څخه چې ورته خطر مخامخ دی او 

ري. په ته اړتیا ل او خوندیتوب یساتنمیرمنو د اخراج سبب شي چې تر اوسه 
ه دوامداره اختالفات ل ه کويهغه مقرراتو کې چې د خوندیتوب ځایونه احاط

ه ړو د ناوړ کار او کورنۍ غ ، اود هغې د خاوند ، راغلی دی چې ځانه سره لري 
زادی ته دا اجازه ورکويد سلوک په وړاندې 

 
  297میرمنو ا

 
 د یروز  ېد عدلي   پاته  شوي دي،نبع مد جنجال  د خوندیتوب ځایونه

ښی  ې چې کال راپور دا  ۰۲۰۰په اخالقی فساد تورنوي او د ځایونه  خوندیتوب
ه طریقه پله  د دولت هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلی چې د دولتی بودجی

دا حقیقتونه او ارقام چې د میرمنو   298.پانگونه و کړي ځایونو باندی  خوندیتوب
والیتي شبکې له خوا ورکړل شوي چې درجې هم پکښې شامې دي، داسې 

تړ قربانیانو میرمنو د مالپر وړاندې څرګندوي چې کله دولت د تاوتریخوالی 
وړ  ي، ال تر اوسه ي  ې هم د پامد موسسو د تاسیس مهم ګامونه پورته کړ پاره ل

 ښتینی ډول د تاو تریخوالی قربانی شوپه ر پرمختګ ته اړتیا شته دی چې 
 ټولو سک تورونو ګ ټور مالتړ برابر شي. په لپاره د دولت له خوا  میرمنو
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تاو  وړاندې دپر د قوانینو تطبیق او د میرمنو 
 تریخوالی کموالی

 
 -B  299 څارل ارینه وو د ن د کورنۍ د تاوتریخوالی په مقصد
 C  300 تکرار د بدو رواج د یوه عنعنوي عمل په صفت

 B 301حق  د واده نه منلو پارهد میرمنې ل
 

ګړي توگه په ځانمیرمنې د تاوتریخوالی راپور ورکوي د هغوي د قضی  ې کله چې 
 څارل  کېږی. ږی او تیری کوونکې ندرتاېثبتنه 
 

ر پمیرمنو د تاوتریخوالی پور د افغانستان د کال را  ۰۲۰۰د ملګرو ملتونو د 
الی په پولیسو د نشتوړو پیاو اړه د  د میرمنو د په د قوانینو د تطبیق وړاندې 

خبرتیا  څخه دپه پولیسو کې د قانون ټنه و کړي او هم پلډون چې د قضیو گ
ه د میرمنو ګپه ملي پولیسو کې ناکامی وه چې په موثره تو نشتوالی د افغانستان 

پر وړاندې ړه لري. که څه هم د میرمنو په غاتاوتریخوالی ر وړاندې پ
 په دې سروي کې تر اوسه د دتاوتریخوالی قانون بد او اجباری واده منع کوي

ړی او د ورکدرجه   C  اړهافغانستان اسالمي جمهوری دولت ته د بدو رواج په 
 ړی ده.ورک درجه Bمیرمنو حق چې د واده نه منل دی 

 

ن میرمنو سروي چې د اسیا فونډیشپیر کوي. د ړه تجربی توپه او عمر د جنس ا
سلنه ويل شوي چې کورنۍ  ۲چې تر سره شوې کال کې  ۰۲۰۰په له خوا 

 ۶چې  يد شوي یاداجباری ودونه  هپه کمه کچړی او تجربه کي  ې تاوتریخوالی 
ځ یپه خت هکوي چې اک ثره کچ یادونه. د کورنۍ تاوتریخوالی اعالمیه يسلنه د
 یادهسلنه  ۰۲ځ کې سهیل لويدی ،سلنه ۰۰ځ کې سهیل ختی ،سلنه ۰۰کې 

  ۰۲۲۶ګه و په مناسبه تغبرګون ښودنکو یادونه د کورنۍ تاوتریخوالی . شوي ده
 .ې دهشو هپاتثابته  کال نه راهیسی

 
ړه سلنه په لو  ۲کال کې  ۰۲۰۰سلنه او په ۲کال کې  ۰۲۰۰په هر صورت په 

ړیوالو په لوست او مطالعه کې چې د ن 212ده.  ېشوپه تاریخ کې ثبت فیصدي 
ږی د هغې سروي سلنه کې ۲۴څخه چې  کورنیو  ۲.۴۲۲ړه ده، د په غاحقونو 

جنسی، او روانی تاوتریخوالی یا او فزیکې  ډول یوړی په اساس راپور ورک
اوسنی  يشو یادپه اک ثره توگه ړی. که څه هم دا ارقام اجباری واده تجربه ک

کال نه را  ۰۲۲۲سره شوي چې د  نه ده ترسې کومه څیړنه بیا دي او همدا
 212توپیر وسنجوي. پدخوا

پر څخه زیاتی د میرمنو  ۶.۶۰۰ږو میاشتو کې د پړنیو شکال په لوم ۰۰۲۰د 
څخه زیاتی نیوکې د افغانستان د  ۰۰۵۲د تاوتریخوالی قضی  ې د وړاندې 

 ۰.۲۲۰څخه بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي، چې د هغو 
ټولو قضیو سلنه په  ۰۰ښکاره توګه په  ي.په فزیکې تاوتریخوالی کې شاملې د

ح نه کار ، د سال ښتانو نه نیول، د ويړه وهلپیڅ، په لغتو وهل، په کې وهل
 .شامل دي جوش اوبه، زهر او قتل ،اخیستل، لکه چاقو

اقتصادي  ۰.۰۲۲لفظی او روانی تاوتریخوالی قضی  ې وي،  ۰.۶۴۰
چې د )جنسی تیری، اجباری  جنسی تاوتریخوالی ۲۵۰خوالی قضی  ې او تاوتری
، د غیر قانوني جنسی ضایع کول، اجباری ماشوم ي ، اجباری امیدوار افحش

نسی تحقیر او ج، جنسی توهین، او ړیکې، د خاوند زناکارانه اښتنهعمل غو
 .يد مجبورولپاره احساساتی عکسونو لیدلو ل

 
په بدو کې واده کول، اجباری واده او اجباری  305د تعلیم نه مخنیوې، بدل

طالق، د وخت نه مخکې واده، د خپلوانو د لیدو او مالقات نه مخنیوې یا د 
 ور تهدا  په  306قضی  ې د ناموس د وژنی وي ۰۰۲قضی  ې ، څخه ويستلو کور 

نیزو ړل شي د ټولراپور کې ورکد تاوتریخوالی پر وړاندې میرمنو توگه چې د 
ور د قضیو  را پو سره مخ کېږی چې نه پریږدی چې میرمنې کلتوري خنډون

ښو پیسې ټولنه کې د داپه کورنیو او ړی او یوازی  په عنعنوي او رواجی توګه ورک
 307.او موضوعاتو عریضه کولی شي

 
 ۰۲۰۰نه تر  ۰۲۰۰سلنه د  ۰۲قضیو شمیر کې چې ثبت شوي دی هغو  د

وه، کال کې  ۰۲۰۲په وړ زیاتوالی ډول د پام په همدی ړوالی راغلی او پورې لو 
اوتریخوالی تپر وړاندې میرمنو سره د  ېپه تیروتنڅه هم  دا ارقام کله نا کله که 

 ارقامت توگه سره دا یو مثبورته . په يپه توگه تفسیر شوي دکې د زیاتوالی 
پر منو میر د ي  ې ور کول شوی  پور ښتینی را ر هغو قضیو کښې چې چې په  يد

لونو په تیرو کدي او صفر الی منعکسوي چې د مبناخط ی  ې تاوتریخووړاندې 
پور به ړ شوي را په هرصورت د لو  .ړل شوي او ثبت شوي ديرا پور ورک ی  ې کې

اسې په دد ناکافی څارنی ځواب ويوونکې وي او د قانون د اجباری کېدو سره 
 چې دولت ړپور لپاره سروي وکمیرمنو د دی را قضیو کې د یوې نمونی په توگه د 

 اره چېپړه د کورنۍ تاوتریخوالی لپه اړه.  د نارینه خاوندانو ورک جهدر   Bته ی  ې 
ه د تاوتریخوالی ترسره کوونکې تر اوسپر وړاندې دا ښی  ې چې زیاتره د میرمنو 

زادپلو جرمونو سره د قانوني موثرې څارنی د نشتون له امله د خ
 
د ی. ځگر  ا

رمنو ستان د لوي  ې څارنوالی د میښی د افغانکال په راپور کې زیاتره پی ۰۲۰۰
ي بیا څخه راغلې دد کابل چې طعی لپاره تاوتریخوالی ځانګړې قپر وړاندې 

کال د مارچ میاشتی پورې  ۰۲۰۰د څخه کال د مارچ میاشتی  ۰۲۰۲هم د 
و دوسي  ې تیارې کړې تورون ۰۰ ې د قطعی یواز  ښی ثبت شوې دي. دېپی ۰۲۵
 د افغانستان لپاره د ملګرو اکمو سره  ړی دي او د محیل کری او دوسیه کدي.

د  څخهکال د اک توبر  ۰۲۰۰دفتر تر السه کړی چې د  ملتو د مرستې هئیت
پر میرمنو د  ۶۵۲څارونکو والیتونو کې  ۰۶سپتمبر پورې په د کال  ۰۲۰۰

 د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوېښی ثبت کړي، مګر وړاندې پی
ړو کې پریک ۶۲په ځی سلنه کې محکمو یوا ۰۴ پهقانون کارول کېده د قضیو 

 قانون عملي کړی دی.
 

سلنه د تیرو کلونو پرتله زیات  ۰۲ښو ثبت پیړل شويو پور ورککه څه هم د را 
د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوې قانون کارونه د یو اساس   ی،شو

 .يسلنه زیات شوي د ۰په حیث د تورونو لپاره 
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د په سیاست کې 
 میرمنو ګډون
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 C 211عمومی کړنې 
 

ه د ت میرمنو حقوقوپه افغانستان کې د میرمنو ګډون چې د په سیاست کې 
پر وړاندې د هر ډول  افغانستان د میرمنوودی ورکولو یو مرکزي ټکې دی. 

غړیتوب لري چې د دولت او ګوندونو نه غوړای   جرګه ګۍد تبعیض د مخنیوې 
ه تبعیض له منځپر وړاندې یواد سیاسی او عامه ژوند کې د میرمنو چې د ه

 اړتیا لري د میرمنو پرپه حیث یوسی او دوی هم افغانستان ته د یو ګوند 
ینه میرمنې او نارپاره چې د وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوې جرګه ګۍ ل

 ړي اړین دي.سره تامین ک توګهپه مساوي حقوق 
 

ل شويو ټولو عامه ټاکپیلوي د کې رایه ورکړی او ټاکنی ټول ټاکنو په تر څو 
مهم  هله نظر  وپه تشکېل او اجراتقوانینو سره سم پاره د دولت د کسانو ل
  ترسره کول.ټولو عامه کارونو نیول او په دولت کې د  دفترونه

 
وي دولت سره تعهد ک د افغانستان پرمختیاي  ي اهدافو اداره، سربیره پردی

ړتیا ته د میرمنو ګډون د زیاتوالی په پیاو میرمنو ات او د چې د جنس مساو
 ۰۲ هکچ په هرهټاکل شويو کسانو کې د حکومتوالی په تعین شويو او موخه 
 .وده ورکړي  کال پورې  ۰۲۰۲تر  سلنه
 

په برخه کې د افغانستان د میرمنو لپاره د عمل ملي ګډون د رهبری او سیاسی 
اسي ک تله یو اس، ټولنه کې د میرمنو فعالهپه سیاسی ژوند او غواړی چې پالن 
 د افغانستان د میرمنو لپاره د عملړنی په موخه الس ته راو د دی ک تلی  ولري 
ه عامه ژوند پټ او اصولو په اساس پالن لري چې ستراتیژیک چوکاخالصه  ملي

 ړی. ړو ته  وده ورکپه ځانګړي توگه پریکمیرمنو رهبری او ګډون ته کې د 
 

ړه اخلی د کابینی او د ولسمشرۍ د بحث وړ په غاړی دنده پو ړ دولت یوه لو 
 پر وړاندېاو د میرمنو  ول دی ایجاد کِړ ئموضوع چې د میرمنو د رهبریت مس

 ټه کې وي.دفتر او یا د مقام په ل د ټنه چې پلد تبعیض نیوکو 
 

اره پمهاله او اوږد مهاله نږدیوالی ل ړه لنډپاره دوادولت د یو  مثبت عمل ل
ه هره پډون وڅاری او تشکېل شوي گ عهد دی چې په والیتي او مرکزي کچهمت

پروگرام او د ژوند د دوری پالن، د ړونی پاره د ظرفیت جو میرمنو لد  کچه
ي ډون د ټولنی انکشافی شورا او والیتپاره مشخص پروگرامونو په گمیرمنو ل

عامه  د هیتي برابرۍ څخ، د سندونو طرح، د جنسانکشافی شورا کې کار کول
قانون  ، اصول،ړی ک تطبیقپاره ړی لزیاتوالی کورسونه، د پریکپوهاوي د 

یرمنو مکې او د  حکومتپه ملي او والیتي ړونکې او نور مهم رسمي چارواکې جو 
 .يمراقبتی سیستم تاسیسول دد پاره او نارینو کارګرو ل

 
ې ټولنیز د کټول هیواپاره په ړونه کې د میرمنو او نجونو لظرفیت جو میرمنو د 

خه ورته توګه د افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژۍ موپه تعلیمی کورسونه او 
رمختللی پاره پډون لپراخ سیاسی گمیرمنو د د  ی  ې کچه سیمه ایزهپه ملي او 

جنس  ټولنه کې به د نفوس دپه افغانی ښځه به ا بیانوي چې ، دالسرسی دی
به د  پالويکس کړی او سیاسی پراخه پیمانه سره منعپه مقیاس او اندازه 

 و ګڼل شي.پاره د سیاسی فرصتونو ته د السرسی مانع میرمنو ل
 ه کچهچې د ولسوالی پ جوړ کړی پالن د افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژي 

ړو چارواکو د جنډر په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو پو ړ او په دولت کې د لو 
پایلی په  ډی دپرمختللی ونمیرمنو د په حکومتوالی کې د میرمنو شورا پاره ل

 ړې.هیلی سره تاسیس ک
 

د افغانستان ملي پرمختیاي  ي د جنس د مساوي منځګړیتوب سک تور کې 
ایه ورکوونکو د ر میرمنو ګډون ته پالن لري چې په سیاسی پروسو کې د  ستراتژي 
ټاکنو  هپړی او هغه څوک چې په حیث وده ورکټونکې او دفتر لرونکې دفتر پل
د میرمنو د شمولیت ممانعت کوي مجازات کړي. همدارنګه د رای  ې ورکونی کې 

یرمنو چې ړی ټولو مترانسپورت برابر کخوندی پاره مرکزونو ته د تګ او را تګ ل
ړه چې د رای  ې په  درجه ورک  Cړه دولت ته ی  ې پاره سروي وکټنی لپلد دی 

رای  ې  د کچهپه محلی، والیتي او ملي سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو ګډون 
ټولو  ، هلته پهړه د معلومات ورکولو هڅهپه اټاکنو ورکوونی مرکزونه، او د 
 میرمنو د سیاسی ګډون سره سمد  .ه موجودپیرونه نه واداراکاتو هیځ مهم تو

ځ داسې یهتوګه په همدی   له نظرهد والیت، استخدام، کورنۍ حالت، یا نژاد 
 .وو نه ه ظر تعلیم له نو اندازې اپیر د عمر، عایداتو د مهم تو

 

 په سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو ګډون
 

C 312په سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو ګډون لی کچهحپه م  
D  313 په سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو ګډون و الیتی کچهپه 
D 314په سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو ګډون په ملي کچه 

 
لت ته رمنو د ګډون په اړه میرمنو دود می په سیاسی ټاکنونو کې په ملکې کچه

C   کې د میرمنو لپاره په والیتي شورا،  وکه څه هم په دې اصول ې ورکړ درجه
د کلیو  .ياختصاص شوي د ۍاروالی شورا ګانو کې څوکښولسوالی شوراګانو او 

څوکې ورته اختصاص شوي نه ده. د ټولنی  څاو قریو په شوراګانو کې هی
ګانو له ا ټولنیزه پرمختیاي  ي شور نعنوي تشکېل یا حکومتوالی د رواجی یا ع

راختیا او دولت د کلیو پ ټاکنونه د چې د ټولنی په کچه داسې ويطریقه کله 
 . يتاسیس شوي دالرې انکشاف وزارت د ملي پیوستون برنامی له 

 
انکشافی  تیا ده چې خپلیړ د ملي پیوستون د برنامی موخه د افغانی ټولنو پیاو 

محلی  يمېخپلی سد ، او ړي یریت، او نظارت ی  ې و کدپالن، م پروژو پیژندل،
کړی و کړي  پری داسېی او د ړ و د کلیو ټولنه پیاو څتر  ي حکومتوالی ته وده ورکړ 

 نی عاید باندی اغیزه و کړي.ځ ور  ودوی  په خپل ژوند ا چې د
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میرمنو ګډون  دیوه اندازه  ټولنیزه پرمختیاي  ي شورا د ملي پیوستون برنامه په 
په  316.و څخه جوړه شوې دهغړ  سلنه ۰۵تیا لري او میرمنې غړی تقریبا د ړ ا ته

ته یرمنو تقریبا یوازی د م ټولنیزه پرمختیاي  ي شورا یا د میرمنو  ههر صورت، ګد
د پروژو په نومولو سره په ټولنه کې یو نقش ورکړل شوي دی. لکه د جامو 

 ۰۲۰۰ولسواله په  هلمړنی میرمن نی کورسونه.ړ لیک لوست لومد ګندل، یا 
ټولو  د ۰۲۲د اکل شوه چې د افغانستان ټکالی کې په جوزجان والیت کې و

رمنو دا می ه میرمن ولسواله وه.یوازی یو له جملي څخهتشکېل د ولسوالیو 
 په سیاسی ټاکنونو کې د میرمنو د احساس کاوه چې په والیتي او ملي کچه

او  وراګانی، پارلمان او نور ګډون په اړه کم پرمختګ شوي دی لکه والیتي ش
کې  وبرخو ړ ، د افغانستان اسالمي جمهوری دولت په دی دوانوری ورته برخی

  .دی یشو يدرجه بند Dد میرمنو د سیاسی ګډون لپاره په 
 
میرمنې نوماندانی په ملي  ۰۰۰کال والیتي شوراګانو په ټاکنو کې  ۰۲۲۲د 

سلنه  ۰۲نوماندانو لو ټوچې د  ېودریدسیالۍ ته ه ر د څوکېو لپا سطحه
 ګ تونکې سهمهبی سلنه  ۰۲لی چې ټڅوکې وګ  سلنه ۰۲او میرمنو  211تشکېلوي.

په  کښېو ڼپاپه نوماندانی د رای  ې میرمنې تنه  ۰۲۲کال کې  ۰۲۰۲په  212وي.
او میرمنو  219سلنه تشکېلوي. ۰۰چې د نوماندانو  ېو موجودې سطحهملي 
د  261ونکې وي.ټګ  سهمی  ې سلنه ی  ې بی ۰۲لی چې ټسلنه څوکې وګ  ۰۰

 وه چېکال کې په بامیانو والیت کې  ۰۲۲۵په  يافغانستان لمړنی میرمنه وال
چې وروسته ی  ې څوکې والیتونو څخه یواځینی والۍ وه  ۰۲د افغانستان د 
 ېکې د زلمی رسول د دویم ټاکنوکال ولسمشریزو  ۰۲۰۲خوشي او د 

کال  ۰۲۰۲ې په ک ټاکنوارلمانی په وروستیو پ په توګه نومانده شوه. ېمرستیال
 .ېکل شوټاو کې ویڅوک ۰۲۲میرمنې د ولسی جرګی په  ۶۲کې 
 

غړو  ودوه میرمن والیت څخه د قانون له مخی په پارلمان کې د هر د اساسي
 ۰۲۰۲په  321.ضمانت کويه سیاسی استازیتوب ر ولسی جرګی ته د میرمنو لپا

پورې سلنی   ۰۲سلنی څخه  ۰۵ده ڼکل کې ولسی جرګی د والیتي شورا د غړو و
 .هړ ک ټيټهرا 
 

وه، چې متاثره ش له نظره دیڼو ددا دوره اټکال په مشرانو جرګه کې د میرمنو 
غړو  ۰۲۰په  ې. د ولسی جرګياکل شوي دټغړی ی  ې د والیتي شورا ګانو څخه 

خپل  وکله چې افغان میرمن .يشوي د ېاکلټتنه د والیتي شورا څخه  ۰۲کې 
نعنوي د تیری لسیزی په ع ې نوکړ چارې تنظیم ه ر پیدا کولو لپاان ته د ځای ځ

کال کې  ۰۲۰۰تنه میرمنې په  ۲۲۲پالوو څخه  ۰۵۲۲لويه جرګه کې یوازی د 
ې د که په پریکړو ر لو لپاړ مساوات الس ته راو  درتر اوسه د جن ال .ېو ېمیرمن

 .پاته دیساده ډول بیانولو ته ډیر وخت ا ده نسبتڼمیرمنو فعاله و
رلودلو په د ی  ې چېرته چې د میز په سر د حقونو دښادا لږ تر لږه اصولی بدلون 

میرمنو وکې څکابینی  وه دکې یوازی د دوره.  په انتقالی يصفت پیژندل شوي د
چې د میرمنو چارو وزیره حبیبه سرابی او د عامی روغتیا وي له خوا نیول شوي 

څخه تر  ۰۲۲۲ه کې د ر ادا. د کرزی په لمړنی ېوزیره سهیال صدیقی و و چار 

قرره م وانه وزیره د کلتور وزارت په صفتځکال پورې امینه افضلی یوه  ۰۲۲۲
کال کې مسعوده جالل او حسن بانو یو په بل پسی د  ۰۲۲۶په  شوي وه.

میرمنو چارو وزیرانو په توګه او صدیقه بلخی د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو 
.د حامد  کرزی په ېاکل شوټکال کې و ۰۲۲۶په وزیر په توګه د او معیوبینو 

یولی ن ۍڅوک ې څخه میرمنو په کابینه کې در  ووزارتون ۰۵مه دوره کې د هدو
 کوله. ي ي  ېوزارتونو رهبر د  ې چې یوازی در  ېو
 

حسن بانو غضنفر د میرمنو چارو وزارت وزیره، د عامی روغتیا وزارت وزیره ثریا 
. ېشهیدانو او معلولینو وزیره امینه افضلی و دلیل او د کار او ټولنیزو چارو او

کال نه  ۰۲۲۰په دی پوستونو کې په پراخه توګه د  کچه د میرمنو استازیتوب
محلی،  ۰۵د میرمنو ګډون مخې ه لسنجونی د راهیسی ثابته پاتی شوي ده. 

چې میرمنو  ې ديغړ  ېد ولسی جرګ سلنه ۰۲د والیتي شوراګانو غړی، او   ۰۰
 .ې دينی شوړ ست کې مهمی الس ته راو د ګډون په سیا

 
وسنی ا په سلو کې صفر او د سیمې وکېالنیسلنی کمی  ۰په هرصورت سره د 

د سلنه ۰۰ه کې یوازی ر ، او میرمنو په تیره ادادي میرمنې ېوالیتي ولسواالن
چې لږ تر  هړ . په دی کمپاین کې اشرف غنی ژمنه وکېو ېوزارتونو څوکې نیول

ابینی کله چې د ک .ړې ه نوماندی کر اندانی د وزارتونو لپالور میرمنې نومڅلږه 
نوماندانو لست د ولسمشر غنی او اجراېئه رئیس عبدهللا عبدهللا له خوا اعالن 

وي چې یوه ی  ې هم و نه منل شاملې میرمنې په هغه لست کې  شو یوازی دري 
و نتیا سره د وزارتوښو میرمنې به په ر څتر اوسه معلومه نه ده چې  322شوه.

لور پوستونه به د میرمنو څی نکابید اکل شي، حتی ټڅوکېو لپاره و 
ه پرمختګون لړیوه که څه هم . ړي سلنه تشکېل ک ۰۶استازیتوبتوب یوازی 

په سلنه ټاکل شوي هدف ته ورسیږی.  ۰۲ پورې کال  ۰۲۰۲ تر  چې  شوي
ی کوم پرمختګ شوي دکې پرمختګ ته ال هم ډیره الر پاتې ده، نورو برخو 

اکل ټځای په برخی پورې اړه لري چې مخکې ی  ې هدف  د سهمد میرمنو  چې
  دی. ېاو تر اوسه د ګواښ الند یشو
 

یاستوالو س ود میرمنو استازیتوب په خطر کې اچوي، پر میرمنوسټې امنیتی پ
یرغلونه وشول لکه د پارلمان غړی شکریه بارکزی باندی د موتر بم  لړیوه 

 ۰۲۰۰ه پ تونه.ښت ړلمان غړی فریبا احمدی کاککال کې د پار  ۰۲۰۰یرغل، په 
په هلمند کال کښې  ۰۲۰۰په  او ويشتل،میرمنې سناتوری روح ګل ، دکال کې

 میرمنې ې یو شمیر نور  .323 .ګرجنرالی اسالم بی بی قتلډ  دوالیت کې 
 ودی. امنیتی ګواښونو میرمن ېتر یرغل الندی راغلی او وژل شو ېسیاستوال

ې د ي  دامه و موندله چې د میرمنو سیاسی استازیتوب کې ه ار سیاستوالو لپا
 .و الر بنده کړې پرمختګون

لو په اړه ړ ه د سیاسی دفترونو پر مخ و ر سیاستوالو لپاو د میرمنپيښو امنی  د نا
په سلنی  ۰۵کال  ۰۲۲۶ه اغیزه درلوده. د ر کاښد میرمنو په احساساتو 

هغوي  چې د یورکړل شو سلنه د میرمنو راپور  ۴۵کال کې  ۰۲۰۲په  همقایس
 324.ويری احساس کويډیری د  ته د تلو په صورت کښېد دفتر 

 ده ڼکې د ښځو و ټاکنوپه 
 C .26ی.ړ امنیت برابر کومرکزون ېدولت د ښځینه رایه ورکون

 B 262اغېزمنتیامرکز موقعیت  وو لپاره د ټاکنو دتیاړ د ښځو ا
 C 261ی څسپورت برابرونه کې د دولت همرکز ته د ښځو تګ را تګ  تران ېد رای  ی ورکون

 +C 262ی.څکې د دولت ه لوپه اړه معلومات ورکو ټاکنوه د ر ښځو لپا
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کال د  ۰۲۰۲کال د جمهوری ریاست اول دور انتخابات د  ۰۲۰۲د 

خپلواک کمیسیون د ټاکنو د افغنستان د تاریخ وشول،  ۵اپریل په 
ان کونی په شرایطو برابر کسمیلیونه کسان د رای  ی ور  ۰۰معلوماتو له مخی 

میلیونه رایه ورکوونکو  ۰کال د می میاشت راهیسی   ۰۲۰۰، چې د و و 
 .یو ېسلنه ښځینه رایه ورکوونک ۰۵کسانو ته کارتونه وویشل شول چې 

د ښځینه وو  ۲۵۴۰ مرکزونو څخه ټاکنو ۰۲۴۲۵کې د کال  ۰۲۰۲په 
 ۶۲۲۰۰رت د کورنیو چارو وزا  سلنه کېدل، ۲۰وه چې جوړ شویه ر لپا

 ۰۲۵۰او  یښځینه پولیس ی  ی وروزل  ۵۲۰ ،ونکې وګمارلټښځینه پل
ه ر لپا  کې د ښځینه رایه ورکوونکو ټاکنوپه  چې،  څارونکې ی  ی اماده کړلې

 په ټولیزه توګهمیاشت کې مارچ کال په   ۰۲۰۲د  ی.ړ امنیت خوندی ک
ی  ې  ۰۰۲۰۵له دې څخه ته اعتبار نامی ورکړی چې څارنکو تنه  ۲۲۰ ۴۰
اوکې د ړ ی پړ په لوم ټاکنو. د 329 جوړوي چې سلنه ۰۲ ې چېځینه وښ

سلنه ښځینه رایه ورکوونکې  ۰۶ له مخېراپور د خپلواک کمیسیون  ټاکنو
 ۲۲چې  ۰۰۵۲رای  ی مرکزونو څخه  ۰۰۶۰۰او کې د ړ او په دویم پ. وی

سلنه رای  ی د ښځینه رایه ورکوونکو  ۰۶ه وی چې ر د ښځو لپا کیږی سلنه 
 له خواوی.

 
کال  ۰۲۲۲چې په ،وو  ګډون د پام وړ دا د ښځو  د ټاکنو په پروسه کې

. هغو ښځو چې خپل نومونه ی  ی د رایه کې بیخی له  پامه غورزیدلی وه 
 %۲۰وه  ړی کې راجستر ک کې په ټاکنو کېکال  ۰۲۲۲ه په ر ورکونی لپا
 د ټاکنوکېکلونو ولسمشریزو    ۰۲۲۲او  ۰۲۲۲و ړ او په دوا ،سلنه وی
د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي  330سلنه وی. ۲۲پانی  ښځو رای
ې اوس په الر کمدنی ګډون  په وښځ پخوانۍ څېړنه ښیئ چې دی موسس
ین په د لکه امنیتی، کلتوری ، د شتون لری، ننګونېبعضی عمده هم 

، د ښځو رایو استقاللیت او په تګ راتګاساس محدودېتونه، وخت او 
ستنه، اداری فساد په نوماندانو او ېکار اخ درغلیو کې د ښځو څخه

د معلوماتو  اوو خو ټاکنیزو پروسه کې د باور کموالی او د بیالبیلو  ټاکنیزه
 .331 رسی په اړه د ښځو الس

 
تی . د ښځو د والیپدی څیړنه کې د خپلی اندښنی څرګندونه کړی دهښځو 

 cولت تهه اړه دشبکې غړو د ښځینه رایه ورکولو مرکزونو د امنیت برابرولو پ
سلنه ښځو  ۵۰کال کې  ۰۲۰۲په  ې دامنیت د ساتنی لپاره  دولتورکړ   درجه

مه یا زیاته ک پر مهالګډون  ټاکنو کې دچې په ملی او والیتی  دا څرګندونه وکړه
چې یوازی  زیاتوالی وه راهیسېکال  ۰۲۲۶تیا سره د ښچې دا په ر  له،ویره لر 
 ېښځ سلنه ۶۲کال کې  ۰۲۰۲په  226.و سلنه ښځو همداسی راپور ورکړی و  ۲۰

سلنه  21کال کې  ۰۲۰۰او په په اړه اندېښمنې وې  د امنیت ټاکنو د تیر کال
قش کې رول او ن لونه ورکوورکولو یا چې امنیت رایه  ی  ې ورکړی د ښځو راپور 
نسټ ب د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسېبیالبیلو  222لوبولی دی.

 هڅه کوله چې امنیت زیات ځپه ور  ټاکنورنیو چارو وزارت د موندلی چې د کو 
 اکنو اړوندد ټ .ه بسنه نکويد امنیت ساتن ځپه ور  ټاکنویوازی د  ،ی ړ خوندی ک

ه چې په مدنی پروسو کې فعالی دی د ر ګواښ او تاوتریخوالی د هغو ښځو لپا
ی کې باقویرووناخېستو برخه کې  یډمکملی پروسی له الری د ښځو ون ټاکنو

ه منځه ل او په پوره شکل سره په ښځو کې د بی امنیتی احساس ي.پاتی کېږ 
 222 هېڅ ندي ترسره شوي.په ګ توره توګه  وړلو لپاره

 
یوه پاره له ترانسپورت ټولو افغانانو ر د تلو لپاته چې د رایه ورکونی مرکزونو  دا

 ي سړ  هله بل پلو لري توپیر شوی اغیزی پر بنسټ جنسیت  موضوع ده، دا د
. د پیدا کړي  هترانسپورتی وسیل هیا  بل ځان ناراحته احساس کړي  په پیاده تګ

 ړ په ټولیزه توګه مخنیوی وشی  که چېری هغوی د منلو و  لوښځو د رای  ی ورکو
ی چې دښځو رای   ړځواب ویوونکو هم احساس وک ترانسپورتی وسایط نه وی.

ما د ا
 
ره بس په فکر کولو ستیا ړ ورکونی مرکزونه په یوی اندازی سره ثبت دی ا

دولت هڅه  ورکړی مګردرجه  Bته  پاملرنېمرکزونو  ېنه دی. ښځو د رای ورکون
برابر  ه ترانسپورتر د ښځو تګ راتګ لپا تهکوی چې د رای  ی ورکونی مرکزونو 

 ټاکنوکال  ۰۲۰۲ چې دا ی  ې څرګندول پهنه کې ډیر نظرونه وه ټپه پل Cی. ړ ک
. چې و زونو د موقعیت په اړه اندیښمن و اریان د رای  ی ورکونی مرکښکې زیات 

زیاتره وخت د رایه ورکوونکو د کورونو څخه ډیر لیری او خلک باید ډیر مزل 
او  نه برابرویترانسپورت ه ر اریانو لپاښدولت د  .22 خپله رایه وکاروی. او ي وکړ 

 د مخنیوی سبب شی. د هر ن کېدالی شی د ښځو لپاټد رایو موقعیت او وا
چې  ړسلنه ځواب ویونکو احساس وک 21په یوه سروی کې  وټاکنکال  ۰۲۰۲

دیوالی د ښځو کورونو ته به یوه ګ توره الړه وی چې په ټولنه ږ د رایو. مرکزونو ن
 222ی.ړ کې د ښځینه رایه ورکوونکوشمیر زیات ک

 

نو په لپاره د ټاکښځو چې  لری  اړتیاچې دولت  ړسروی شویو ښځو احساس وک
کړې  سره   +C د دولت درجه بندی پهی  ې په دی اړه  ، کړی  معلومات برابراړه 
په یوه سروی کې افغانانو د نوماندانو په اړه څخه مخکې کال  ۰۲۰۲ له .ده

ه د امنیت ر ، د رایه ورکوونکو لپا(سلنه ۲۲)تل ښمعلومات غوزیات 
، (سلنه ۲۰)، د رای  ی اچونی مرکزونو موقعیت (سلنه ۲۴)خوندیتوب او نظم 

، او د سلنه( ۰۲) ي رایه ورکړ  تهرنګه نوماندانو څ  (سلنه۰۲) ټاکنېاسالم او 
هغه سروی شوی ښځی  .(سلنه ۰۰)رایه ورکوونکو د راجستر په اړه معلومات 

 ره ګ توره الر معلوماتو لپا ټاکنیزو د چې  داسې وویلوی   (سلنه ۲۲)چې 
، تلویزیونی سلنه( ۲۲) مباحثې رادیوی  ی (سلنه ۲۵) دي رادیوی  ی خبرتیاوی

او  سلنه( ۲۰)په جوماتونو کې د جمعی د لمانځه څخه وروسته  سلنه(، ۴۵)
د دولت څخه په  سلنه( ۵۲)، یوازی سلنه( ۶۶)د ښځینه ګروپونو له الری 

وه بله په هرحال، په ی .ړي و په اړه معلومات الس ته راو پاکنمستقیمه توګه د 
 مېرمنو سلنه افغانانو ۶۰وه تر سره شوې کال کې  ۰۲۰۰سروی کې چې په 

په اړه د خپلو دوستانو او کورنی څخه معلومات  ټاکنوراپور ورکړ چې هغوی د 
خلکو له جوماتونو څخه معلومات  سلنه ۴ی چې چاته رایه ورکړی، ړ تر السه ک
 سلنه ۰ د ټولنیزو شوراګانو څخه معلومات ترالسه کری  سلنه۰۲ی، ړ ترالسه ک

 221.ه کولهډډورکولو څخه ی  ی سلنه نه پوهیدل یا د ځواب  ۰۲د بازار څخه او 
ه اړه پ ټاکنوه چې د تیرو ړ سلنه میرمنو زیاته ک ۰۲کال سروی کې   ۰۲۰۰ د
کلونو  ۰تیرو د سلنه ښځو  6۶ او یوازې ی ړ معلومات هم ندی ترالسه ک څهی

ی ړ کې ګډون ک په اړه بحثونو ټاکنود  الي مجلسونو کېپه ټولنیزو یا کلیوټاکنو 
سلنه ښځی  ۰۲کې په یوه بله سروی کې یوازی څخه مخ ټاکنود  222دی. 

کنوخپلواک کمیسیون د  ټاکنوپوهیدی چې د 
 
 229.یت لري مسوولولومینظتد  ټا

 ټاکنو ی پخوانیو پلټنو د ښځو اود سولې او دموکراسۍ لپا ه د یوشانوالي موسس
په اړه موندلی چې په عموم سره ښځی احساس کوی چې هغوی )په عموم ډول 

رای  ی  کموالی، د واو قانون په اړه د معلومات ټاکنوه د ر و لپاسره ښځی( د ښځ
ه په اړه معلوماتو ته السرسی ن ورکونی حقوق او د نوماندانو او د هغوی برنامی

 221.لري 
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 سرچېنواو اتو خدم
 ته الس رسی
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ت
 
 C  341عمومي اجراا

 
یر په اصلی مس سرچېنوو خدمتونو ا دد افغانستان اسالمی جمهوری دولت 

 .یوه له پامه غورزېدلې موضوع په اړه اتمساوناد جنسیت د  ،ی ړ کې تعهد ک
ې د کې، دولت په انرژی سک تور ک افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژۍ په 

 برابریت ه د جنسر جنسیت اصلی مسیر اصولو ته تعهد کوی. ترانسپورت لپا
 سک تور کې د جنسیت د ونوانپه ک ورکوي او پرمختګ او ودهته الس رسی 

ځینه ته د ټولو افغانانود نارینه او ښ چېاصلی مسیر اصول او معلوماتی تکنالو
، د افغانستان 6112، د سربېره پردې. اطمیناني کول وو په یو ډول  السرسی

، دولت ژمن دی چې د لوبو اسانتیاوی په ټولو کوي ساتنه اسنادوراتلونکې 
 برابرې کړي ه ر ښځینه وو لپاوالیتونو کې د نارینه او 

 
 ديجه یوه ر یریت ښځو لپادمنابعو مد منابعو ته السرسی، چاپیریال او 
کې ړو پریکپه  چاپیریال ه داو نا رینمېرمنې موضوع ده. دولت هم دا منی چې 

وګه، تقصدي په ي چې سره ژمنه کو محلي اداراتواو د دولتی  حق لري ګډون د 
هغوی د و اختګ اطمیناني کړي د ښځو ګډون پرم کې په اداره کولوچاپیریال  د

دولت په زیاته توګه د مالی او  226.د پام وړ دي جورونه کې  پالیسۍپه  هنظرون
ی سره د ښځینه ارتیاوو ته په خاصه پاملرن ،برابرولو ته ژمن دی ړتخنیکې مالت

تان فغانساد کمی کچې اوبو کارونی لپاړه د اوبو د منابعو ته انکشاف ورکول.په 
ځو کې دولت  منی چې د کرنیز زیربناوو کارولو ته  د ښ ملي پرمختیاي  ي ستراتژي 

السرسی لکه د اوبو لګونی کانالونه، زیرمی، او ارزستناکه سلسله ی  ی 
تیاي  ي ملي سیمه ایز پرمخښځی باید د  اسانتیاوی، یو سرچېنه ی  ی نقش لری.

وی.او  پیژندنه کې شاملپروژو د پروسی او  د ملي پیوستون پروګراماو  پروګرام
 اولیت باید هوکره شوی ښځینه دلو ت د خاص زیربنای  ی کار لپاړه ورکړل شی.

 د جنسیت اصول د افغانستان په ټولو د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت
کې د ښځینه او نارینه لپاړه د بیا جوړونی ګ تی او د کلیو انکشاف  ووالیتون

ښځوپر  ده تصریح کری. په زیاتونی سره، متساوی ویشه په ډیره توګه سر 
وند ، افغانستان لپاړه چې یو ګوړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي جرګه ګۍ

ده، دولت ته ارتیا لری چې د ښځو حقوق چې په هره کچه د پالن نیولی او 

انکشاف اجراات او جزییات کې ګډون او په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون  
 ړی.وکړی ساتنه ی  ی وک

 
ترانسپورت په افغانستان کې د جنسیت د نابرابرۍ یوه لویه ستونزه ده، او 

افغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتژۍ اداره دولت یوه طرح پالن کړې چې د 
عامه ترانسپورت لپاره د ښځینه ډریورانو ګمارل او د روزنې شونتیا وڅېړي. او 

کې باید  ۰۲۰۰ه په همدې ډول پولیس افسران هم، او دې هدف لپاره پ
تان ملي د افغانسسربېره پردې،  ښځینه موټرچلوونکې او کلینرانې ولري،

پرمختیای  ي ستراتېژۍ اداره د ترانسپورت سېک تور سره ژمنه کوي چې ښځو سره 
د هغوي د اړتیا په برخه کې مرسته کېږي، او د دوي اړتیاوې په نظر کې نیول 

 ې استفاده کېږي. او د دوي ځانګړې کېږي او د زېربینا په پالن او طرح کې تر 
اړتیاوې )لکه امنیت، پاک او د السرسۍ وړ عامه تشنابونه، او نور( او د دوي 
نقش )لکه د ماشومانو ساتنه( په پروسه کې په نظر کې نیول کېږي. دولت 
خالصه کوي چې د جنسیت د پام وړ اړتیاوې به په ټولو عامه څانګو او په ټولو 

 ساحوي مرکزونو کې ژر تر ژره پوره کړای شي.دولتي اداراتو او 
 

په هر صورت هغه ښځې چې پدې څېړنه کې سروی شوي دي دولت د سرچېنو 
او خدمتونو ته د السرسي او پاکو اوبو ته د ښځو د السرسي، د معلوماتي او 
کمپیوټري ټیکنالوجۍ، برېښنا، عامه ترانسپورت، او په ټولنه کې د ښځو 

درجه ورکړې. او د والیتونو په  Cاو پرمختګ لپاره د  ګډون او تصمیم نیونې
کچه د ځواب ورکوونکو تر منځ په، مدني حالت، توکم، دنده، عمر، د 
کوچنیانو شمېر، د عاید او پوهنې سطحې پر بنست کوم خاص توپیر موجود 
نوو. که څه هم، ځواب ورکوونکي چې څرګنده کړې ی  ې ده چې هغه ښځې چې 

عاید کې الس لري زیات امکان ی  ې الره چې سرچېنو او  د خپل کور میاشتینی
خدماتو ته د هغو ښځو پرتله چې کور کې وي او میاشتني عاید ترالسه کولو کې 

دا رابطه پر دې داللت کوي کله چې  222مرسته نه کوی، ښه السرسی ولري. 
ښځې د کور په مالي تصمیم نیونه برخه واخلي  سرچېنو او خدمتونو ته السرسی 

 .پوهاوی( زیاتېږي.)
 

 سرچېنې
 

 -D 222پاملرنه ته د السرسی  سرچېنوتیاوو ړ د ښځو ا
 B .22پاکو اوبو ته د ښځو السرسی 

 +C 222ښنا ته د ښځو السرسی ېبر
 C 221 معلوماتی او مخابراتی تکنالوژی ته د ښځو السرسی

 
ع په اک ثره بمهمو منابعو ته السرسی لکه اوبه، برښنا، حمکه او نور طبیعی منا

 ه شوی دی.ښپه ن اتوګه سره په افغانستان کې د جنسیت د نامساویات له خو
د اصولی مسیر، جنس  د خدمتونو او منابعو د برابرونی  سربېره دولت ژمنتیا د

جه ورکړل ر نستان اسالمی جموری دولت ته کمه دافغاله الری په شتون سره د 
چې  رکده منابعو ته د السرسی ر پاتیاوو لړ کې د ښځو ا ونهشوی ده په دی ارز 

  ل شوی ده.ړ ورک -Dسروی شوی ښځو له خو  ژمنهدولت په کې د 

 
په ؤلیت مسپه یوه هیواد کې چې اک ثره وختونه میرمنی د کور د زیاتو کارونو 

په و کې په زیاتو سیم ده. ې وړ نښاندی ته د، پاکو اوبو ته السرسی ور لري غاړه 
ې چمجبوري دي ری پرتو سیمو کې میرمنی د افغانستان په لځانګړي ډول 

ملي  .ړي څو کېلومېتره مزل وکیو  ړلو په خاطراک اوبه راو څښخپلو کورنیو ته د 
 ې لري د اوبو اکماالتو، او صحی پروژ  ۶۰۰چې  سیمه ایز پرمختیاي  ي پروګرام
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میلیونه خلک  ۰.۰کال نه راهیسی  ۰۲۲۰چې په ټول افغانستان کې د 
اک اوبو او څښسلنه ښځی د خپلی سیمی د  ۰۵ 222 ورڅخه ګ ته پورته کوی.

 دی.  ښسلنه د لګونی د اوبو څخه نا خو ۲۲
 
موضوع  مهلپاره یوه مهبرابروالی  یتښنا ته السرسی د جنسې، برورته ډولپه 

ښنا ېراو ب را کمويوخت د کور د کارونو ډول  شتون حیرانوونکېښنا ېبرد ده، 
ونو د ښځو او نج ا ال هم .دوړ اغېز لري  د پامخت په کاري وته السرسی د ښځو 

ې د لکه تعلیم چ وکړي  ګډون داسې شیانو کې په لپاره وخت مساعدوي چې
رخه کې بښنا ته د السرسی په ېلری. بر اغېزد مهاله ږ او  یت په یو شانوالي جنس

سلنه افغانانو د  ۶کال کې یوازی  ۰۲۲۰پرمختګونه شوی دی. په  د پام وړ 
سلنه  سلنه ۰۲د نن په مقایسه  کله چې  .الس رسی درلوده ته ښناېبر ړ باور و 

 سلنه ۴۲په همدی ډول سره 2.1.يشوی دوصل سره  شبکهافغانان د برقی 
سلنه د افغانستان   ۰۰د کابل اوسیدونکې چې  ومیلیون ۵څخه تر  ۲چې 
رسی  . حتی په کابل کې چې السلری رسی  نا ته د السرېښب تشکېلوی نفوس
پرچاوي شتون لري، ساعتونو پوری د برښنا  ۰۵د  ،دی ښهه ډول سر  نسبيپه 

چې له ښاري   2.1ی.ږ ښنا د ژمی موسم کې قطع کېېشکل سره بردوامدار او په 
سیمو چې په منظم ډول د برېښنا شبکې سره وصل وي، دباندې یو تیاره 

د افغانستان د ټولو کورنیو د نیمای  ی کچې څخه کم په  .انځور وړاندې کوي 
افغان  سلنه۰۴کال کې، یوازی  ۰۲۰۲په   2.6.ديښنا سمبال ېبر رهدوامدا

سلنې ته چې برېښنا ی  ې ۰۲د نظر میرمنو راپور ورکړی چې د هغوی کورنی 
او  لوسلنه ډیر کم السرسی لر  ۰۲، رهتل برښنا ته السرسی ال دوامداره نه وه

نې سلنه مېرم ۶۲نه لرله او ښنا ېبری  ې هېڅ چې په خپلو سیمو کې  سلنه۰۲
   2.2تریو حده یا بېخي د برېښنا له خدمتونو خوشاله نه وې. 

 
ه پ ته د ښځو د السرسي په اسانولو کې معلوماتی تکنالوژی  ښځو دولت

په  .ورکړې درجه   Cدی  ی ته دولت  او هاغه اندازه مثبت نه دی ارزولی
که لکې ټول مخابراتي اسباب او تجهیزات شامل دي معلوماتی تکنالوژی 

ګرځنده و ، اګرځنده تیلیفون، کمپیوټر، انټرنېټتلویزیون، رادیو، 
ښځو راپور ورکړی چې  سلنه ۲۶ کې کال ۰۲۲۶معلومات او نور، په 

سلنه  ۰۴سلنه تلویزیونونه،  ۰۴ی. لپخپلو کورونو کې رادیو ګانی لر 
 ۰۲کال کې  ۰۲۰۲په  .درلودل ونهموبایل فعالهپه کورونو کې  مېرمنې

رکړی ه د موبایل کارونی راپور و ر د ترالسه کولو لپاښځو د معلوماتو سلنه 
سلنه د رادیو څخه معلومات  ۴۵ .کارونې انترنتی  ې سلنه  ۰او یوازی 
چې په مستقیمه توګه د   2.2له تلویزیونونو څخه سلنه ۵۶اخیستی، 
ی  ی چې ښځو د معلوماتی تکنالوژی په ی، خو دا ارقام ښدهن ړ مقایسی و 
. د هغوی السرسی رادیو نه درلودېنی ړ او کې مهمی الس ته ر  ۍالس رس
  ه کړې چېمېرمنو څرګند سره له دې چې زیاتو. وو  توګه ثابت نسبيته په 

 .څخه خپل معلومات السته راوړي تلویزیون د 
 
د افغان سروی شویو  سلنه ۲۲کال یوی سروی دا موندلی چې  ۰۲۰۰د 

 ېسلن ۲۲ السرسی درلوده، په ضمني ډولنده موبایلونو ته ځر ګمیرمنو 
تیا په  وخت کې ی  ی ړ د امېرمنې وې چې سلنه هغه  ۰۰، او الرهخپله ی  ی 

  .له ګرځنده ټیلېفون څخه کار اخېستهو ړ یانو یا د کورنیو دغډاونګد 
شبکو په  وصل شوو مخابراتيلورو سلنه د څ ۲۲و ړ ه هم د وگڅکه 

ه ستنه میرمنی د معلوماتو ترال ږپه لسو کې شپ ..2،یکې ژوند کو وحدود
شته چې  ، ځنې نښېپه هر حال  رحنده موبایلونه نه کاروی.ګکولو لپاره 

څېړنه کال  ۰۲۰۰چې د  دا څرګندوي چې دا پرمختګ کوي، لکه څنګه
موبایل ی  ې درلوده داسې ښوده چې دا چې سلنه مېرمنو  ۶۴چې ښیئ 

تیر  او هغو چې په ی دی.ړ په تیرو دوه کلونو کې الس ته راو موبایل ی  ې 
نیمای  ی  2.2.ېو ېخه کمڅ کلونو ۰۵سلنه د  ۶۲الس ته راوړی کال کې 

شوې دي داسې وویلي چې د موبایل بیه د موبایل سروی مېرمنو چې 
حو ښ شوالینالسرسی د . معلوماتی تکنالوژی ته کارونې په مخکې خنډ وو 

 ياو مخابرات ينه یوازی د معلومات ، موضوع ده د اندېښنې وړ لپاره 
سلنه  ۰۵ د نورو اړینو خدمتونو له مخې هم، لکه ۍ له مخې بلکېالسرس

 او 2.1هغه کسان چې موبایل لري او د سوداګریزو خدمتونو لپاره کاروي.
ونو ته خدمتتعلیمی اوصحی ، سوداگریز د هغو خدمتونو په شمول لکه

راتو ته نده موبایل او مخابځر سربېره پردې، ګ السرسی لپاره ی  ی کارول.د 
ث د هغه مېرمن په حیاهمیت لری،  کې هم ستلو راو یتامن پهالسرسی 

خوالي په تاوتری ياو بهرن یکورنچې تیلیفون ولري د دې وړتیا لري چې د 
 وړاندې د مالتړ او ساتنې غوښتنه کولی شي.

 

 ترانسپورت
 

C  2.2 لپاره د عامه ترانسپورت شتون نو و او نجوښځد  
C+  2.9 ندیتوبو او نجونو لپاره د عامه ترانسپورت خوښځد 

 
الي په یوشانود جنسیت نشتون عامه ترانسپورت  لپاره د مناسبو ښځ

وې اسانتیاد ترانسپورت دلته ښځو لپاره دی، چې  وړاندې لوی خنډ
ی چې پخپلو ړ و راپور ورکښځسلنه  ۴۶کال کې  ۰۲۰۲محدودې دی. په 

ی چې د هغو ړ و راپور ورکښځ سلنه۲۲وک موتر نلری، څهیی  ې کورنیو کې 
رسایکل نه ټمو څسلنه هی ۵۰رنی کوم بایسکېل هم نه لری، او کو 

ی بایسکېل او ړ په کورونو کې د کورنیو غ که څه هم 221درلوده.
 ازاد ترانسپورتد لری، دا په عموم دول د میرمنو لپاره وموترسایکل 

پرمختګ دی بیا هم لږ  ا وروه هم دڅکه  221ه وسیله ګڼل کېږي.نامناسب

و کې ښځکال کې په کابل  ۰۲۰۰: په ير چلوټمو شمېر مېرمنې دي چې
چې دا یوه بې سابقه  226د چلولو الیسنسونه ویشل شوی دی. ۰۰۰ته 

و ته ځښیرو سیمو کې، اجتماعی کلتوری محدودېتونه ډپه خبره ده. 
ی تښو مزل کوی.  په یوه ازمایښپه پ ځان چې په یوازی  زې زېږويستون

چې  ی کلهړ و راپور ورکښځشت کې کال په اپریل میا ۰۲۰۰په  څېړنه کې
 وورونځاو فزیکې ړو)پېغور( لفظی شخ هره ورځو کې روانی وی څپه کو

ورونه هم ځپه کابل کې  222ی، ږ سره مخ کې ړې پیاو څ لکه  الس اچونه
رو ټموچنیو کو هغو . زیاتی میرمنی پهبسونو کې ډېر لیدل کېږي په عامه 
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ی کوچنی کسټوی لکه  رې هم په کې سپنورې سپرلۍ چې  سفر کويکې 
کې سفر کول هغو ته اسان وي چې د  رونوټدی موپه ه هم څبسونه که 

څه وي ورونه ځ له دې څخه به د ښځو ال زیاته 222.کرایه وړتیا ی  ې لري 
ې په څېړنه کې چپه یوه  .کې ورځ تربلې زیاتېږي  ځایونو عامه  چې په

ه وندله چې پنو ومټپلکې ترسره شوې  کال ۰۲۰۲په کې دولسو والیتونو 
شکل پاتی  اغهورونه په همځو ښځکې د  ځایونوولو والیتونو کې په عامه ټ

کې ال بترې  میاشتو و دو ده پرته له دوو والیاتو چې هلته دا ځورونې په تېرو 
 چې کېدی شي د عامه ساتنې او محافظت نا ارامۍ د .22،شوي دي
 .انتقال عواقبو انعکاس ويامنیت او د ټاکنو د کال  ۰۲۰۲

 

ستم اداره ی سیټوزارت په افغانستان کې عامه ټرانسپور  هوا نوردۍپورت او د ټرانس
کوی، د ملی بسو سیستم اداره کوی چې دا ملی بسونه د شخصی چلوونکو له خوا 

 .366 ږی یای لپاره په کارځای څخه بل ځچلول کېږی او د خلکو د انتقالولو د یو 
 ۰۲۰۲نه تر  ۰۲۲۰ه مرسته شوی د ملی بس افغانستان سر  ۰۲۲۲په هر صورت، 
، یوازی په کابل کې، په یوی شمیرنی سره 367و ملی بسونه فعاله و  ۰۲۲پوری یوازی 

د  ی اوړ تیاوی پوره کړ تیا ده چې د عامه ټرانسپورت اړ ملی بسونو ته ا ۰۲۲۲
سانتیاوی نلری. څافغانستان زیات والیتونه هی

 
 عامه ټرانسپورتی ا

د  ،چې ویننګونی ایجادولو افغانانو لپاره اوسنی ټونه د که څه هم عامه ټرانسپورت
راتګ   تګول سره د نارینه د ډلری. په مالحظه  اړخونهیر زیات جدی ډښځو لپاره 

یر ډاره سپورت لپنراټکېږی هغوی چې د له پلوه د کومی جدی ستونزی سره نه مخ 
کومی د پرته  ،رسایکل چلولټو قدم وهل، موښبایسکېل، په پ هانتخابونه لری ، لک

ه د ړ کسی کارول. د عامه ټرانسپورت په اټد عامه او  زورونیجنسی یا فزیکې خاصی 
 .الره لری  په مخ کې ډیرهواب ویلو ته دولت ځتیاوو ړ ښځو ا

 

ه په پریکړه او اړ د منابعو او خدمتونو په 
 ګډونتصمیم کې د ښځو 

 
C 229ګډون د ښځو  ی یا تصمیم کېړ ولنی پریکټه د ړ د منابعو کارونی په ا 
C  211ډون ګی یا تصمیم کې د ښځو ړ ولنی پریکټه د ړ ونه او انکشاف په اړ ولنی بیا جو ټد 

 
 ډونګه د ښځو ړ چې د خدمتونو او منابعو په ا درک کړي تیاوی ړ دولت هغه ا

تو د ښځو ولنی په کچه تشکېالټ. چې د ړي ک الر هوارهنیونه کې  تصمیمپه ته 
ملی  د ټولنیزه پرمختیاي  ي شورا هم پورته ذکر شوی  ، لکه شوراګانی اوګډون

 .ګډون پیوستون پروګرام له الری 
پلو انکشافی خ دتیا ده چې ړ ولنو پیاو ټد ملی پیوستون پروګرام موخه د افغانی 

ه ی محلی حکومتوالی تښی،  او ړ پروژو پیژندنه، پالن، نظم، او نظارت وک
وی په کورنی د د ی ی  يچې پریکړ  ی ړ ی کړ ولنی پیاو ټو پراختیای  ی څی تر ړ کر وده و 

 ی.ړ ژوند اغیزه وک
 

یلول او ولنه کې د اولیتونو او ستونزو تحلټا  موخه په ټولنیزه پرمختیاي  ي شور 
. ټولنیزه پراختیای  ی شورا په یو شمیر 371د هغوی د ستونزو ارزیابی کول دی

  لیړ وری تونی پړ ولنی بیا جو ټمهمو سک تورونو کې چې په منابعو، انکشاف او 
نا، ټرانسپورت، د اوبو رسونه او صحی خدمتونو په ګډون ښد ابو لګونی، بر 

ی ړ غ ا ټولنیزه پرمختیاي  ي شور د  سلنه ۰۵که څه هم میرمنی تقریبا  منظم کوی.
قش ا  د رهبریت نټولنیزه پرمختیاي  ي شور د  سلنه ۰ی ځتشکېلوی، میرمنی یوا

د  ا له الری اي  ي شور ټولنیزه پرمختیکه څه هم د میرمنو موخه د  372ی.لوبو
 .لرل دیی نقش ړ تصمیم یا پریک

 
 ت د یووالیاګانی دی د جنسیټولنیزه پرمختیاي  ي شور لور عمومی په عملی بڼه څ

ګمارل  اواکل شویو د ټا ، ټولنیزه پرمختیاي  ي شور  ه، معیاری ګډپه اساس
د ځانګړو ټاکل شوو نارینه او ښځو شورا ، ځانګړي  وو ښځینه او نارینشوو 

دا بیال د شوراګانو چې  373.اکل شویو نارینه او یوازی نارینه وو شورا ټدشورا، 
ون چاپیریال کې د ښځو د ګډ مناسبحتی په اجتماعی کلتوری نا  ,هولونډبیل 

ونی پروسه کې نی تصیمتینی ښ، هغوی ښځو ته هم په ر برابرویلپاره میکانیزم 
ی ، د ړ دی کدرجه بن  Cنی لپاره دولت په ټښځو ددی پل .یاجازه ورکو
ه کې د ه په ټولنیز تصمیم نیونړ ونی په اړ ولنی بیا جو ټاو  سرچېنوانکشاف، 

 ښځو ګډون په شرط. 
 

ښځو  سره د ي ډولا تاسیس په معیار ټولنیزي پرمختیاي  ي شور که څه هم د 
تیا ده چې د ټولنیزو منابعو او ړ یرو هڅو ته اډدګډون لپار مثبت ګام دی، 

 پریکړه کې د ښځو پالوییتوب څخه د ښځو ګډون ه په تصمیم اوړ انکشاف په ا
 .يش د ګدون اجازه رکړلته 
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 اقتصادی فرصتونه
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C ت
 
 212عمومي اجراا

 
یا لپاره تړ و د پیاو ښځصتونه هم د جنسیت د برابری او د ر و اقتصادی فښځد 

عمل ملي  پاره دد افغانستان د ښځو لیدلی ده. ځر ګیوه مهمه پاملرنه او توجه 
دنی ته د وښای ټ، په خصوصی سک تور کې د ښځو رهبریت او بنساداره پالن
اپیریال چاو اجتماعی   د ګ تور اقتصاد .يودې لپاره ژمن دد ور چاپیریال ټیو ګ 

  .د ښځو د اقتصادی پوتنشیل پوهاوی او پرمختګ کې مالتړ کویایجادول 
 

چې د تجارت، او د لپاره دا د جنسیت تحلیل د  کوچنیو اقتصادی طرحو 
 د بیلتون دچې د جنسییت سروی اجتماعی کلتوری   پاملرنهجنسیت 

به کوی محاسکومک  پیسومعلوماتو او د ښځو تولیدی کار او اقتصاد ته د بی 
 تیا او انکشاف او د طرزالعملونو او اصولو اصالحړ ، د موسساتی میکانیزم پیاو 

دی د عوایدو تولی کېفعالیتونو  ولو برنامو اوټپه  والی، دجنست یو کول
تیاي  ي افغانستان ملي پرمخد .زیاتویفعالیتونو او ګمارنی ته د ښځو السرسی 

د ښځو لپاره په خصوصی سک تور کې د ګمارنی ستراتیژی خالصه  ژي یسترات
ی ګمارنله مخکې په خصوصی سک تور کې چې د د ښځو مخکې چې  يکو

 .څخه ګ ټه پورته کړي ستراتیژی 
 

او  ولنیز هوساینیټچې  يد يښځو اقتصادی فرصتونه پیژندل دولت هم د
ساتنی  ي ولنیز ټ ژيکېیافغانستان ملي پرمختیاي  ي ستراتد . ي ث پوری تړاو لر میرا

الی مد ، جوړجاړی د ټوینزی ساتنی په خاطراساس  والړمارکېت  پهلپاره  
ژمن ته  یرتوپ پیژندګلویطرحی والړی بیمی د  ولنیپه ټ،  او پوهاوی ټمارکې

حه هغه اقدامات واض به پالیسیانيچې د دولت راتلونکې  تړون کویدی. دا 
 افغانستان ملي پرمختیاي  يد  ی.ړ ک تظمینحقوق دمیراث  د ښځو    کړی چی 

ښځینه چی کورنیو د هغه کې هم دولت دی ته ژمن دی چې  ژي یسترات
 داو سلنه په فقر کې ژوند تیروی،  ۰۲ی چې ړ شمیرنه کمه ک انی لري سرپرست
سلنه په مارچ کې  ۰۲ ه کیګمارن په  انی لري ښځینه سرپرستچی کورنیو هغه 
په یوه پالن کې شامل دی چې  .والی راولیکال کې زیات ۰۲۰۰په 

کال تر  ۰۲۰۲تر د  %۰۲و څخه ښځی %۰۵اریانو ته چې ښ هبیکار ۰۵۲۲۲۲
 ی.ړ روزنه برابره ک د لوړواليپایه پوری معیوبین کسان وی د مهارتونو 

 

سره  په زیاته توګه د ښځوپر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي جرګه ګۍ
ه د ګمارنی فرصتونه ښځو او نارینه وو ت ډولتیا لری چې همدا ړ افغانستان ته ا

زاد انتخاب، د ودې او پرمختګ حق، د ړ تامین ک
 
ی،  او د مسلک او ګمارنی ا

وزنو اره  د حرفوی ر ی  او خدمتونو شرایط او د ښځو لپټولی ګ ټدندی امنیت او 
 ا لری.تیړ یره اډلو حق. دا مساوی پاداش او بدل حق ته ړ او بیاروزنو السته راو 

ه، او د کار د کېفیت په ړ و، او او مساوی  سلوک د مساوی کار په اټچې د ګ 
د عریزې لپاره د ددی ژمنو په انعکاس سره،  .ارزیابی کې د سلوک مساوویت
  لوکموپه  اختالفیت تیا جنسړ ښځو پیاو  ارهافغانستان پرمختیاي  ي اهدافو اد
 ات زیاتويد جنسیت مساو کال پورې  ۰۲۰۲سره په اقتصادی برخو کې د 

 
د ی کړندولت  چې د کاوهاحساس   شوو ښځو داسیلپاره سروی  څیړنیددی 

دی برخه  په او پرمختګ لپاره زمینه برابروی، ودېو ښځو اقتصادی فرصتون
 ټدی د بنس ه.ړ درجه ورک  Cجمهوری دولت ته کې ی  ی د افغانستان اسالمی 

، اماتاقد، د دولت موقف لپاره مثبت ړودونکو ښځو لپاره د دولت مالتښای
یا او تړ لپاره د ښځو د حقوقو پیاو  د میراثاو د ښځو ګمارنه په دولت کې، 

برابرولو  وونی او روزنیښ، په معارف او روغتیا کې د ښځو کار کولو لپاره د ړمالت
  .يوي ی شاملڅو لت هکې د د

 
د، واب ویوونکو کې هیڅ توپیرونه نه وه، کورنی ژونځپه  په سطحهد والیت په 

مهم  کوکد ګمارنی په حالت هم   توګه اړینهعمر او یا هم د عوایدو کچه. په 
ې په چوی زیاتی هغه ښځی شاملی  په ډولد نمونی  همدا شان تفاوت نه وه، 

په هرحال  درلودې. دندیاش لرونکې سک تور کې ی  ی مع یعامه او خصوص
 کې یو مهم توپیر وه چیرې چې درکپه  د کړنوسره، د نژاد په اساس د دولت 

 واب ویونکو څخه زیاتځواب ویونکو د تاجک او هزاره ځتنو او ازبکو ښچې پ
 .21نی درلودې.ړ مثبت احساسات او الس ته راو 

 
او  درک ،ولت په روزنهه  د دړ په زیاته توګه د ښځو اقتصادی فرصتونو په ا

ی کچې  په ړ یکه وه. چیرې چې ښځو د تعلیم لو ړنی کچه کې مهمه اړ السته  راو 
 212ده.مالحظه کولو ته عالقه درلو د کړنيدولت  په دی برخه کې دتوګه  یمنف

 

 ړاو کاروبارکې د ښځو مالت ئ په سوداګر 
 

C 211. ړوودونکو لپاره د دولت مالتښای ټد ښځینه بنس 
 

د  د ښځو ړودونکو او په سوداګری کې د ښځو لپار مالتښای ټسد بن
تمرکز  دی او ښځو ته د دولتی ژمنو یو تسهیلونکیتیا یو مهم ړ اقتصاد پیاو 

کیلي  افانکش د افغانستان د اقتصاد دستګاه ګانيدی. ستر او کوچنی 
، د يسلنه تشکېلو %۵۲اروبار کد افغانستان د تجارت او چي ، ده

 ه زیاتڅخ حصی یدریمیو پر ، د نا خالص ملي تولیده افغانستان نیم
ښځی د افغانستان په صنایعو کې  212.واک تشکېلویځکاری  شویګمارل 

ما د 
 
عمده نقش لوبوی چې د کرنی، زیوراتو، قالینو په شمول سره، ا

 219ی السته راوړی. ټګ  لږي  وڅیو  څخهکار  دئ هغوی د

 و سرننګونشمیر  د ډیروبار رهبری شوی تجارت او کار  و په واسطهښځد 
الوستی، او نرسی ،  او کردیت ته محدوده الس ټ، مارکېږي مخ کی

 ړلپه مخ و ونه چې اک ثره وخت د نارینه وو له خو ړ اقتصادی اصول جو 
ه ړ ی له د صنایعو او تجارت خونی او د افغانستان د پانګونی مالتږ کې

 221اداره. 

 

معلوماتو په اساس،  د افغانستان د پانګونی مالتره اداری د 
کال راهیسی په افغانستان کې  ۰۲۲۰د سوداګری د  ښځینه۰۶۲۲
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راجستر شوی دی چې زیاتی ی  ی په السی صنایعو او تجارتی خدمتونو 
ویل یوالو تمړسره د نور او په پراخه توګه کی بوختي دی سک تورونو 

 امپرنکه چې د ښځینه سوداګرو شمیر د څ ی.ږ کوونکو له خوا مرسته کې
بی د راپور له مخی په تقریه اداره ړ دی، د افغانستان د پانګونی مالت ړ و 

 221شرک تونه اوس په افغانستان کې فعال دی.۰۴۴۶۴شاوخوا  ډول

 
له  خوا پر مخ ن میرمنو اد افغ %۴۲مخی  د راپور له کال  ۰۲۰۰د 

 ۵۵۲۲کاروبارونه دی. او هغوی  تجارت تجارت او کاروبار کوچنیوړونکي 
څخه تر ۰۲۲۲۲د  %۰۲ ښائي چی . راپور لئ ديګمار کارکوونکې 
افغان  %۲۲. شاو خو ړي الس ته راو  ګ ټهفغانیو پوری میاشتنی ا ۵۲۲۲۲
په هرحال، افغانی   226پوهنتونو ته ادامه ورکوی.   ۍمیرمن ي ګر  کسب

رمنی چې نه یهغه م %۲۰. ديمخ  ننګونو سرهښځینه میرمنی یو شمیر 
د  %۲۴ی. ړ رسی پیدا ک نی ته السی  ی شو کوالی چې قرضی یا پانګو

کورنی مارکېت سره مګر یوازی  %۲۲کوی او  ي ولنو سره سوداګر ټیوالو ړن
د  %۲۲ریز فرصتونه درلودل. تقریبا ګد افغان دولت سره سودا % ۰۰

د کوم  %۴۵نورو سوداګرو او موسساتو سره شراکت نه درلوده او 
رسی  د ښځو السپانګونی ته  222.ېلی نه وړ شرکت پوری ت زسوداګری

د بانکونو او د پور ورکونی کوچنیو  يو ننګونه هکوالی شی یو مهم
 اندی کوی چې هغو په دارای  ی او دړ ره چې کله کله پورونه و سموسساتو 

 222چې د افغان میرمنو لپاره محدوده ده. يمکې ملکېت باندی باور کوځ

 
دازه د نی ګ تی په اړ ، بانکې موسسی اک ثره وختونه د لو سربیره پر دی

قرضه برابروی چې دا کېدالی شی د  پر سود والړه %۰۴تر څخه  ۰۵%
د ګرد میز په بحث کې چې  .22ی.ځلپاره مانع وګر ښځوودونکو ښای ټبنس
سی ه د یوی موسړ کې دافغان میرمنو په ا ۍ کال کې په سوداګر  ۰۲۰۰په 

چې دولت باید هغو تولیداتو ته چې په  ړهله خوا کوربه وه احساس ک
نو و کوچنی او متوسط کار وبار ی او ړ وده ورک يشوی د ړ نستان کې جو افغا
تونه د یر تولیدات او خدمډونوالو لیکلی چې ډی. ګړ برابر ک ړیر مالتډته 

او د افغانستان کاروبارونو  د نورو سرچینو په واسطه په مخ وړل شوي
 له په دولت کې نشته چې په سوداګری کې د ښځوډهیڅ داسی ، تحلیلول
 222ی. ړ قو لپاره تبلیغات وکد حقو

 
 هپار تینی مرستی نه برابرولو لښخونو وزارت د ښځو لپاره د ر  سوداګریزو د 

د لپاره  لو شرک تونوړ مخ ته و پر  و له خواکې د ښځ پارکونواو په صنعتی 
 ي د میرمنو کاروبار  221.وشوه کهنیو  ځاۍ د نشتون په خاطر د ښځو له خوا

د نړیوالې پرمختیا لپاره د ی وزارت او کال کې سوداګر  ۰۲۲۲اتحادیه په 
سره تاسیس شوه او او په  ړی په مالتامریکا د متحده ایاالتو ادار 

 په څیر ی ښځینه کاروباری شرک تونو لپاره په یو چتر  ۲۲افغانستان کې د 
د افغان میرمنو کاروباری اتحادی  ی د افغانی  .ړموسسه کې انکشاف وک

، ړت السلیک کښره  د پوهنی یو یادسوداګریو او ښځو چارو وزارتونو س
ګی. د انڅی  ی د افغانستان د صادراتو د پرمختګ  څرګندوني ړاو د مالت

ی ولنی لپاره افغانټافغانستان سوداګری او صنایعو خونه او د مدنی 
 222.ړلېشرکت څخه ترالسه ک

 
 د ه لیک او دولت له خواړ ددی اتحادی تاسیس، او السلیک شوی هوک

دی. په هر حال، د افغان میرمنو کاروباری  مختګونهپر مثبت ا ړمالت
یوالو تمویل کوونکو له خوا ړکاری چې د نښ نوفعالیتود اتحادی  ی 

ه او همکاری ب ړتینی مالتښومره ر څشی او دا معلومه نه ده  چې ړ مالت
ه پواک کې د ښځو د ګدون ځ، د کار په که څه هم ی.ړ دولت برابره ک

د کارګرو ملی ۰۰۰۲۲۰هد شته. ده د پرمختګ شواڅسره یو لیدلو
وی  ړې ښځینه غ۲۲۲۲۴کال کې  ۰۲-۰۲۰۰و څخه په ړ اتحادی  ی غ

چې  ېی وړ د اتحادی  ی غ ۵۰۰۰۲۰(. په افغانستان کې ۰۰%)
ی، ړ ، د ژورنالستانو شورا غېی  ی میرمنی و۰۵۵۲۲۰

وانانو اتحادیه، د افغان میرمنو اتحادیه، د ځصنعتکارانواتحادی  ی، د 
و او صحی اک ترانډو او کلتوری خدمتونو اتحادیه، او د ولنیز ټافغان میرمنو

کال کې راپور  ۰۲۰۲افغانانو په  %۰۰ون. ډکارکوونکو اتحادی  ی په ګ
کال په  ۰۲۲۲و په کورنیو عوایدو کې د ړ ی چې د ښځینه فامیل غړ ورک
یوال بانک د معلوماتو ړد ن 229.یستۍسلنی مقایسی سره برخه اخ ۰۲%

 %۰۶کال کې  ۰۲۰۰ک د ګدون اندازه په واځ په اساس، د ښځینه کار 
 291کال نه راهیسی زیاته شوی ده. ۰۲۲۰سلنه وه چې د 

 

 کړني یمثبت
 

C 291کړني يد دولتی مقامونو لپاره مثبت 
C+ 296د ښځو دولتی ګمارنه 

 
یوه مهمه برخه د دولت  ژمنی د ښځو اقتصادی ګدون اسانولو ته په 

ه، دی. په هر صورت سر  کړنه خصوصی عامه ګمارنی سک تور کې مثبت
نظریه  یکړن یرنګه چې یو شمیراصول او ستراتیژیک سندونو د مثبتڅ

ت یی ده چې د ښځو ګمارنه تامین او په ګمارنه کې دجنسړ پیشنهاد ک
ی په دد .يځای دخپل پر  پالیسۍتینی ښر  څوی، چې ړ اختالف کم ک
ارنی ګمښځو په مدنی خدمتی مقامونو کې چې د ښځو شوو تړاو، سروی 

. د ړئ ورک  Cسره دولت ته  نيپه اجرا کوو  کړنېد مثبت  لوته وده ورکو
کال کې  ۰۲۰۲اداری اصالحاتو او ملکې خدمتونو مستقل کمیسیون په 

ی چې ړ ته ک ځچې یو مناسب حالت را من ړد جنسیت ریاست تاسیس ک
 .ي لر وښځی او نارینه یو شان حقونه او فرصتونه په مدنی خدمتونو کې 
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 دولو قوانینو، اصولو، پالنونو او ټسیت د ریاست ماموریت په د جن
پروژو کې  د  ادارې اصالحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون

جنسیت اصلی مسیر دی او په وزارتونو او دولتی موسساتو کې د 
ښځوکارکوونکو د ظرفیت انکشاف دی. د ریاست ستراتیژیک هدفونه د 

یکو تاسیسول او نورو ریاستونو ړا اصلی مسیر جنسیت، دچارواکو د
سره همکاری او ښځینه مدنی خدمتګارانی، په مدنی خدمتونو کې د ښځو 
لپاره د ظرفیت د انکشاف پروګرام او روزنه، په مدنی خدمت کوونکو کې 

د  خدمتې د خبرتیا زیاتوالی، او د ګمارنی پروسه کې د جنس د مدن
 کي خدماتو خپلواک کمیسیونکول د ادارې اصالحاتو او ملاجرا پالیسئ 

  292. څرګندويتصمیم د مخالفت د په کارکوونکو کې 

 

دی ریاست د ښځینه زده کوونکو او د ښځو لپاره روزنی سره  د ګمارنی  
ما  ړکمپاین ترسره ک

 
د ادارې اصالحاتو او ملکي خدماتو خپلواک ا

راپور  اړهپه  وه محدوده فعالیتونړ په ویبسایت کې د ریاست په ا کمیسیون
  کاره توګه په مدنی خدمت کېښژمنی په  شوې دا بیان ل شوی دی.ړ ورک

احصایوی  ۰۲۰۲-۰۲۰۰، د ېشو ړلد ښځو د ګمارنی په معنی  ندی ژبا
دولتی کارکوونکې ښځینه وی د  ۲۰۴۶۰سروی په اساس یوازی 

کال کې د  ۰۲۲۵سلنه تشکېلوی چې په  %۰۲څخه چې ۰۲۲۲۵۶
 .29.ېڅخه را لویدلی و ۰۰%
 

سلنه میرمنی وی او په  %۰په هر حال، یوازی د ولسمشر په دفتر کې 
څخه کمی   %۰۲و وزارتونو کې د ږ سلنه وی. په شپ %۵اداری چارو کې 

وزارتونو  ۰۵یا د هغو څخه کم په  %۰۲کارکوونکې ښځینه تشکېلوی او
سلنی څخه زیاتی ښځینه  %۰۲لورو وزارتونوکې د څپه  ی یواز  292.دي کې

د پوهنی وزارت  %۰۲نکې دی لکه د عامی روغتیا وزارت و کو میرمنی کار 
د  %۶۰ د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د چارو وزارت ۰۲%

ول دا هم هغه وزارتونه دی ډد مالحظی په  291.%۵۶ښځو چارو وزارت 
چې ښځینه وزیرانی ی  ی درلودلی د پوهنی وزارت په استثنا سره چې یو 

 پارهلمدنی خدمت  د کيدی سروی پګماری. ښځو  وونکېښشمیر ښځینه 
 .ړی ورک  +Cه دولت ته ړ د ښځو ګمارنی په ا

 

 میراث میرمنود 
 

C+  292تحفظ د ښځو میراث لپاره قانونی 
C+ 299 دفاع دولت  څخه ه د ښځو د حقوقوړ د میراث په ا 

 
 د .د پام وړ قانوني تحفظ شتون لري په افغانستان کې د ښځو د میراث لپاره 

چې د  اجازه ورکویته ماده کې هر افغان  ۲۲افغانستان اساسی قانون په 
 تصریحماده کښې  ۰۰د ملکيت څښتن اوسي، او د قانون  ټقانون په چوکا

ښځې او نارینه دواړه د قانون په چوکاټ کښې د برابرو حقوقو او چې  کوي
چې  کويماده تصریح  ۰مکلیفیتونو درلودونکي دي. په هر حال، د قانون  
شي   نه سره په تناقض کښېپه افغانستان کې هیڅ قانون د اسالم مقدس دین 

تنظیمیدالی او شرعي احکام د کورنۍ د هر غړي لپاره د ونډې تایید کړی دی، 
او دا په عموي توګه داسې تفسیر شوی چې ښځه د نارینه نیماي  ي برخه تر السه 

 رنګه چېڅاو  ، دی واضح یرډپه شرعی قانون کې د میراث حقوق   211کوي. 
حق تایید شوی دی. هغه کسان چې د میراث د حق مسحق مثراث  و دښځد 

اره او هر یوه ته لپ میرمنی، خور، مور، نیا، او لور،ګڼل کیږي عبارت دي له 
 چېری  که .ده ېودل شوترتیب سره ښچې په اندازه معلومه ده،  شویتعین 

شامل شوي وي د یرٍا حق نی ووندی هم د بل کس په ژ ړ خط  کې مپه میراث  د
چیرې  کهد مثال په توګه، د ورور او خور برخه صفر ده تر السه کوالی شي. 

 211وی.انه مړ شوی کس د پالر په ژوند مړ شوی 

 

، د  افغانستان د مدني قوانینو د قانونپه هر حال، د افغانستان اساسي 
ت ي  ې پيژني تر په رسمی او کال الیحه ښځو ته د ملکیت حق ورکوي ۰۲۴۴

ا کولو، میراث، ی وادهد ښځی حقوق چې  او د ملکیت را ونیسي او ي  ې پلوري 
ي. ښځې ته د مهر د اخستلو حق ورکوي الس ته راوړ ملکیت الری خریدارۍ له 

چې هغه کیدای شی یو مقدار پیبسې او یا بله شتمني وي چې ښځې حق لري 
ی سه کړي. مدني قانون نه شهغه دمیړه څخه د هر ډول قید او شرط پرته تر ال

کوالی ښځه د مهر څخه په خوښه یا په زور صرف نظر کړي. مدني قانون د 
مربوطه مقررې نه لري، او د خور، میړه، لورګانې،  ۰۲۲ښځې د میراث په اړه 

سکه خورګانې، میرني خورګانې، پلندر، لمسۍ، او لمسي، خورزې، یا 
.  د طرفه برخې خاونداې جوړیږي  وریرې، پلرنۍ خویندې، نیا نیکه د سړي له

د مادې پر اساس، هغه ښځې د االدونه نه لري، څلورمه برخه، او  ۰۲۰۴
هغه ښځې چې اوالدونه لريو میراث کښې اتمه برخه اخلي. او همدارنګه یوه 
لور د سړي نیمه برخه تر السه کوي، او سکه خویندې دوه یا دوه پر درې یا 

مادې د شپږو کسانو یدونه  ۰۲۰۴السه کوي. تر هغوې زساته برخه میراث تر 
کوي چې  لهمیرٍا څخه نه شي محرومیدای، لههغې جملې څخه مور، لور، ښځه 
او خاوند، خو ښځه او خاوند په قسمي د فشار له امله د میراث بې برخې 

  212کیدای شي.
 

ښځې د خپل د میراث د حق غوښتنه کوي، دا  افغانستان کې پهپه هر حال، 
کیدای شي ډیر وخت و نیسي او ښځې د هیمشني غربت له خطر او بې  مبارزه

ثباته ژوند سره مخامخ کړي. عالوه پر دې، څیړنې دا ښودلې ده چې عنعنوې 
الرې چارې د ښخو د میراث د حق څخه انکار، داسې دی لکه د یو بل سړي 
سره خپلې خوښې پرته واده تء څو د میراث حق د خپلې کورنۍ په داخل 

والیتونو کښې  ۰۲کال مطالعې د میراث په اړه  ۰۲۰۰محدود و ساتي.  د کښې 
سلنه داسې سړي پیدا کړي  ۲۲د خلکود نظر څرګندوینه کوي، چې هغوی 

سلنه ښځې، ۰۴چې خپل د میراث حق ي  ې تر السه کړی، او په مقایسوي توګه 
سلنه سړي په دې باور دي چې ښځې د میراث حق  ۵۵سلنه ښځې او   ۲۵او 
سلنه خلک په  ۲۰لري.  د هغوی او دالیل وړاندې کوي په عنعوي توګه  نه 

سلنه خلک د خپلو ورونو سره  ۲دې باور دی چې د رواج خالف عمل کنی، 
سلنه ښځې په دې باور دي چې دا د بل چا ملکیت دي، او  ۶دښمي ګڼي، 

سلنه ښځې دې موضوع ته چندان اهمیت نه ورکوي. یو برخه په دې باور  ۲۲
 چې ښځې د ملکیت حق نه لري.وې 
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کال کښې په ټول افغانستان کښې  ۰۲۰۲په مثبته توګه، یوې سروې چې په 
سلنه  ۰۵سلنه سړیو او  ۰۰تر شوې تر سره شوې ده، څرګندوي چې یوازې 

ښځو د دې خبرې مخالف کړی چې لورګانې د خپل مړ پالر په شتمنیو کښې د 
تر السه کولو په برخه کښې د ښځې همدارنګه د میراث د . میراث حق لريٍ 

ټولینز فشار الندې راغلې دي، چې د میراث خپله د خپل کور کوم نارینه غړي 
ته د یو رواج په توګه ورکړي، خو په دې شرط چې د کورنۍ دا نارینه غړي د 

 پر غاړه لري. ئولیت هغې د پاته پورې د لګښتونو مس
 

د  سبه طریقه هم د ښځو د میراثد شتمنیو او واده لپاره د نوم د ثبتولو نامنا
غوښتلو د قانوني دعوي لپاره یو ستر خنډ دی. سره له دې چې د واده کولو 

لو ، د واده کولو لپاره د نوم لیکی ږ ول کېڅه ادولت له خولپاره د نوم لیکل د 
موضوع اوس هم د افغانانو په منځ کښې عامه خبره نه ده، ځکه د افغان 

ق غوښتنه وګړي یوه پیچلی بهیر دی، ځکه هغه میرمنو لپاره  چې د خپل ح
قانوني اسناد په الس نه لري او د واده د اسنادو د درلودلو پرته سخته ده چې 

ره د یهغه خپله غوښتنه په یوه حکومتي اداره کښې ثبت کړي.پر دې برس
ځمکو د ثبت یوه پیچیلی او متضاد قانون له مخې د نوم لیکل او د ملکیتونو 

حقوقي لحاظ د ښځو هڅې نورې هم پیچلې کوي، تر څو خپل  ، پهئونیتمص
 د میراث حق تر السه کړي.

 
 دد ښځو د میراث عامه پوهاوي نشتون او اجباری قوانین  د ،عمده توګهپه 

لو حقونو د میراث لپاره د خپونه وختزیاتره ښځی   .يمخنیوی کوترالسه د بهیر 
یز ولنیټاو کورنۍ ، ېوهم  او حتی چیرې چې چې ښځی خبری ه لر، څخه خبر ن

 سک تور  يرسم يهغه حقوق نه منی او دا موضوع په عدلونه وختزیاتره  مشران

 ۰۲۰۰سلنه یادو شو میرمنو څخه چې د  ۶۰ښکاره خبره ده. د پورتنیو کې 
کال په مطالعه کښې ترې یادونه شوې او خپل د میراث حق ي  ې نه دی ترالسه 

غوی د حکومت په مرسته هڅه کړې سلنه ویلي دي چې ه ۰۲کړی، د هغوی 
وه تر د خپل میراث حق تر السه کړي، اما هغوی تر اوسه بریالۍ شوې نه دي 

سلنه میرمنو څخه رشوت غوښتل  ۰۰چې خپل حق تر ګوتو کړي، او د دوی د 
 شوی دی.
میرمنو ته د میراث د حق ورکولو په برخه کښې څوک نه دي هڅولې تر دولت 

 د مالیو له نظره د هڅونکو شریطوبرابرول، په څیر څو لکه د بلګې په توګه
نه دي کړي چې خلک د میراث ورکولو حق ته قانع شي. د اقدامات مناسب 

میرمنو د چارو د وزارت او د د سواداګرۍ د خونې د هڅو سره سره چې 
جنسيتي برابرۍته د مالي قوانینو له الرې وده ورکړي، د مالي  ي وزارت دا طرحه 

که نومړی وزارت دا دلیل وړاندې کوي چې مالي قوانین یو ډول رد کړې ده، ځ
توپیر مثبت یا منفي ته اجازه نه ور کوي. پر دې سربیره، د واده کولو په خاطر 
د نوم لیکلو هیڅ انګیزه شتون نه لري، او دولت هم په دې اړه کوم ګام نه 

ه ثبت ندی پورته کړي تر څو خلک و هڅوي چې د واده کولو لپاره خپل نومو
 کړي، تر څو د میرمنو د میراث د حق څخه ساتنه وشي.

 
سلنه میرمنو درک کړې چې د قانون پړاوونو څخه د دوی ناخبري  ۲۲د هغوی 

هم د دې سبب شوي چې د هغويد خپل حق د غوښتلو توان ونه لري، په 
سلنه سړي د هغوي د حق ور کولو خنډ جوړ شوي  ۰۵داسې حال کښې یوازې 

ه میرمنو دا راپور ور کړی چې له دوی سره بد سلوک شوی دی سلن ۰۰دي.  
یا چې کله هغوي د قنوني الرې د خپل حق غوښتلو هڅه کړې، نو د دولتي 

 ادارو له خوا ور سره د تبعیض پر بنسټ سلوک شوی دی. 
 

 ېنه کر کمیرمنې په 
 
سانتیاوېپه کرنه کی د ښځو  

 
 C .21.له د عوایدو الس ته راوړولو دولتي ا

 
سلنه انشاني نیرو  ۶۵ه کښې په کرنه ښځې په افغانستان کی، په کرن

په . ه جوړويیو پر دریم نا خالص ملي تولیدد افغانستان د  جوړوي چې
هر حال، چې ښځېزیاته برخه کاورنه سرته رسوي، د هغو ډیر لږې ښځې 

ډیرې لږې برخې ځمکې خاوندانې دي او د سړیو په پر تله لږو کرنیزو یوې 
پل کار هغوی د خونه وختده کړو او منابعو ته لږ السرسی لري او زیاتره ز 

قوقو او او په ح، لري. پر دې سربیرهی په کنترول کی نه ټاقتصادی ګ 
کښې د کورنیو د غړو توپیر باندې په دې راپور کښې خبرې مسئولیتونو 

 دشوې دي، چې دا کار په خپل وار د منابعو نا برابره توزیع او باالخره 
 لږ حاصل سبب کیږي.

 
ې ځښهغه ټوټه ځمکې چې خاوندانې ي  ې چی موجود دي کاره شواهد ښ

ی چدي د سړیو خاوندانو په نسبت ي  ې ځمکې د لږ حاصل لرونکې دي. 
دا په خپله په کورني منابعو په تخصیص کښې نا برابري  له منځه وړي او 

فزیکی او  کی دپه زیات تره هیوادونو  .ويزیات محصوالتکورنیو کرنیزو د 
ځواکونو ویش په کرنیزه برخه د سړیو په ګ ټه دی. د کرنیزو ځمکو  انسانی

د ټوټو په پرتله چې چارې ي  ې د سړیو له لورې تنظیمیږي، د ښخینه 
 مالیکنو محصوالت د پام وړ کموالی لري. 

 

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د جنډر د امورو د سمون لپاره په 
ښې یوه پالیسي او ستراتیژی تدوین کړې ده او همدارنګه د کال ک ۰۲۲۲

جنډر یو څانګه ي  ې تاسیس کړې ده. په هر حال، لکه چې پورته ي  ې هم 
یادونه وشوه د افغانستان د احصاي  ي مرکزې ادارې تازه سروې، واي  ي 

سلنه ښځینه کار کونکي لري، کومه چې دا په کوته  ۲چې وزارت یوازې 
واعت چارې په دې وزارت کښې په ښه توګه نه کوي چې د جنډر د مسا

دي تنظیم شوي او دا چې د ښځینه برابرۍ موضوع ته ډیره لږه پاملرنه 
شوې ده او کرنیزو موضوعاتو په اړه د تصمیم نیونې په بهیر کښې بې 
برخې دي. هغه میرمنې چې د دې څیړنې لپاره سروي ورسره شوې ده.، 

ۍ موضوعاتو د پاملرنې او د کرنې له دا درک کړې ده چې د جنډر د برابر 
الرې د عواید الس ته راوړلو یا خپلو ژمنو په پوره کولو کښې تر څو ښځې 
د کرنیزه نظره په اقتصادي لحاظ واکمنې کړي پاته راغلی دی چې دولت 
 Cته ي  ې د ښځو لپاره د زارعتي الرې د عواید د السته راړولو له نظره د 

 درجه ورکړې ده. 
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C- ۲۰۲  ېعمومي کړن  
 

ې په چدولت ژمنه کړې چې د یو شمېر اسیب پذیره ډلو اړتیاوو ته پام وکړي، 
کې د کورنیو غریبې ښځینه مشرانې، کوچي او بېځایه شوي مېرمنې چې معیوبه 
دي، او او کونډې شاملې دي. دا پاملرنې د افغانستان په اساسي قانون کې 

ر شوې دي چې دا ډول دي: دولت مکلف دی د تقاعد شویو حقوق تامین ذک
کړي، او هغه سپین ګیرو او ښځو ته چې سرپرست نلري، معیوب او شل او 

 همدا ډول غریب یتیمانو ته د قانون د حکم له مخې اړینه مرسته ورسوي 
 

د اقتصاد  کې ذکر شوي د فغانستان ملي پرمختیاي  ي سترتژی هغه ژمنې چې په 
او ټولنیز پرمختګ او همدا راز د ټولنیز خوندیتوب په اړه دي. دولت ژمنه کړې 
چې د هغه غریبو مېرمنو لپاره چې د کورنۍ سرپرستي کوي، د تاوتریخوالي 

ستان د فغانالسنیوی وکړي. په قربانیان او هغه ښځې چې خطر سره مخ وي 
ره دلو او یکې په ټولنیز خوندیتوب او اسیب پذ ملي پرمختیاي  ي سترتژی 

اشخاصو لپاره د مراجعې سېستم او شبکې جوړولو باندې ډېر تاکید شوی چې 
په کې ښځې په مشخص ډول یادې شوې دي. دولت نورې ژمنې هم کړي چې 
په کې د کونډو ښځو او سختو غریبو او معیوبه ښځو ته مسلکي روزنه ورکړل 

یوه سروی  سترتژی  د فغانستان ملي پرمختیاي  يشي.  د دې ژمنو په مالتړ کې، 
پالن کړې چې له مخې ی  ې د هغو بې حده غریبو ښځو په اړه معلومات راټول 

 کړي چې د کور سرپرستي کوي او کوچني ماشومان لري. 
 

دولت  دا ژمنې د افغان د فغانستان ملي پرمختیاي  ي سترتژی سربېره پردې، 
کې  سمکلکې ژمنې بولي او دولت ژمن بولي چې پدې برخه او د ژمي په مو

مرستې زیاتې کړي لکه پیسې، خوراکي کوپون، د مهارتونو لوړول، د کرنې 
وسایلو وېشل، مایکرو فاینانس او دندې چې لومړیتوب ی  ې هغه ښځو ته د 
ملکي خدمتونو لپاره چې د کور سرپرستي کوي او بې حده غریبې دي ورکړل 

رمنو چي مېشوی دی. د ټاکنو قانون هم ځاګړی قانون لري چې له مخې ی  ې کو
استازیتوب حق ورکړل شوی چې دا ژمنه کوي چې د کوچیانو په ته د سیاسي 

هرزون کې یو سیټ د نارینه او درې سیټونه د مېرمنو لپاره تخصیص شوي 
دي چې له مخې ی  ې هر څوک په ټاکنو کې په دې زونو کې زیاتې رای  ې یوسي، 

 بریالی پېژندل.
 

کال د معیوبو اشخاصو د ټولنې برخه  ۰۲۲۶افغانستان هم د ملګرو ملتونو د 
ده، او نجنونې چې معیوبې وي د زیات تبعیض سره مخ کېږي او هغه مېرمنې 

 ټولو د یوشان ازادۍ او د ټولو بشري حقونو څخه د خوند اخېستلو چې
حالتونو په اړه په اقدام کوبو پوهېږي. دا څرګندوي چې د هېواد ډلې باید 

قانون  و ماشوم ته د پاما میرمنوړي چې په کې د اغېزمن قانو او پالېسۍ وضع ک
، تر څو ډاډ ترالسه شي چې د معیوبینو کسانو پر او پالیسي هم شامل وي

وړاندې د ګ ټې اخیستنې، تاوتریخوالي او ناوړې ګ ټې اخیستنې شواهد 
 .وڅارل او تعقیب شوي دي، پېژندل

 
جه کې ګڼلی او در  -Cد دغه راپور د ښځو په اړه ترسره شوې سروۍ دولت په 

څرګندوي چې دولت د غریبو کورنیو د ښځینه مشرانو، د کوچیانو ښځو، 
معیوبو ښځو او کونډو په شمول د زیانمنو خلکو د حقونو د ساتنې او مالتړ په 
ژمنه کې پاتې راغلی. د مدني حالت، قوم، کار، عمر او د عایدو سطحې په پام 

تونو انګړی توپیر نه وو. خو د والیکې نیولو سره د ځواب ویونکو تر منځ کوم ځ
پر بنسټ ځانګړی توپیر وو، په بامیانو کې ښځو د دولت د کړنو په اړه مثبت 
نظر درلود خو د هرات والیت ښځو تر ټولو زیات منفي نظر درلود ددې 
سربیره، هغه ښځې چې زیاتې زده کړې ی  ې درلودې داسې احساس درلود چې 

 و.د دولت فعالیتونه ډیر کمزوري و 
 

 C دولت د غریبو کورنیو ښځینه مشرانو مالتړ کوي
 +D دولت د کوچیانو د ښځو مالتړ کوي
 C خدمتونو ته د معیوبو ښځو الس رسی

 C د معیوبو ښځو لپاره د مسلکي زده کړې او اقتصادي فرصتونو په برخه کې د دولت اقدام
 +D یتد کونډو اړتیاوو ته د دولت د پالیسیو او پروګرامونو حساس

 
غړي داسې احساس لري چې د ښځو  والیتي د میرمنو د په عمومي ډول، 

زیانمنو ګروپونو د مالتړ په برخه کې د دولت کړنې کمزورې وې. د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت د غریبو کورنیو د ښځینه مشرانو مالتړ، خدمتونو ته 

زده کړې او  د معیوبو ښځو الس رسي، او معیوبو ښځو لپاره د مسلکي
درجه کې وو. د کوچیانو ښځو او د  Cاقتصادي فرصتونو اقدام په برخه کې په 

کونډو اړتیاوو ته د دولت د پالیسیو او پروګرامونو حساسیت په برخه کې دولت 
درجه ورکړل شوه. د یادونې وړ ده چې پدغه سروۍ کې د کوچیانو یو  +Dته  

ځواب ویونکې کونډې وې. لدې  سلنه ۲ځواب ویونکی هم نه وو او یوازې 
کبله، دغو ګروپونو سره د دولت د مالتړ روحی  ې د شخصي تجربو پر ځای د 

 زهنیت او د لیدلو پر بنسټ وو.
 
کې څیړنې څخه څرګنده شوې چې د افغانو ښځو یوه ځانګړې برخه  ۰۲۲۲په 

 د زریزې لپاره د افغانستان پرمختیاي  يد سخت فقر په ک ټګورۍ کې ده او د 
سره سم د سرچینو موخې مقدار د پنځو کلونو لپاره هره ورځ د یوه کس  فواهدا

امریکاي  ي ډالر وو. په همدغه څیړنه کې څرګنده شوې چې د افغانستان  1پر سر 

د سختو فقیرو ښځو تر منځ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې بالغې ښځې دي چې 
کورنۍ  ي لکه دنارینه مالتړ کوونکی نه لري خو د کورنۍ الس الندې غړي لر 

سیب ارزونې ملي پروګرامپورې  ۰۲۰۰ - ۰۲۰۰ښځینه مشرانې.د 
 
 د خطر او ا

څخه د کمو کورنیو مشران ښځې دي چې د ټول نفوس  یو سلنهسره سم، له 
تشکیلوي. که څه هم دا شمیره کمه ښکاري خو د بشپړ نفوس تر سلنه  ۲.۲
 ون د عایدو،خلک دي. په کورنۍ کې د نارینه مشر نه شت ۰۲۰،۲۲۲منځ 

امنیت او ټولنیز خوندیتوب له پلوه د کورنۍ د ټولو غړو د سخت زیانمن حالت 
 څرګندونه کوي

 
سیب ارزونې ملي پروګرامددې سربیره 

 
 ۶۵څرګنده کړې چې له  د خطر او ا

ښځې  سلنه ۰۴کلنې پورې  ۶۲څخه تر   ۲۲او له  سلنه ۵۴کلنۍ څخه پورته 
یلیونه کونډې اټکل شوي دي، چې په م ۰.۵کونډې دي. په افغانستان کې 

ښځې له سړیو څخه د زر واده کولو تمایل  نړۍ کې یو تر ټولو لوړ تناسب دی.
کونډې هم له پام وړ زیانمنتوب  لري او په ځانګړې لوی  ې کچې زر کونډې کیږي.

سره مخ دي. د بیلګې په توګه، په دواړو ښاري او کلیوالي سیمو کې کونډې او 
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نورو ګروپونو په پرتله د خوراک له پلوه ډیر غیرمسؤن طالق شوي خلک د 
کلنۍ  ۰۵کلنۍ ښک ته کونډې کولی شي چې بیا واده وکړي، خو له  ۰۵له .دي

پورته کونډې په عمومي ډول نه شي کولی چې وادونه وکړي. بله دا چې، کله 
چې یوه ځوانه کونډه پریکړه کوي چې بیا واده وکړي، اک ثره وخت مجبوره ده 

ماشومان د خپل پخواني میړه له کورنۍ سره پریږدي چې دا کار  چې خپل
 ډیری میندو ته د بیا واده کولو په پریکړه کې بې تمایلي رامنځ ته کوي.

  
کونډو ښځو سره د شخړو اړوند  ۶۲( له UNAMAکال کې یوناما ) ۰۲۰۵په 

 هتاوتریخوالي په اړه مرکه وکړه او څرګنده شوه چې په څلورو کې له یوې څخ
زیاتې ښځې د میړه له السه ورکولو وروسته د لفظي ښکنځلو، له کور څخه 
ویستلو، په زور بیا وادولو، فزیکي زیاتی یا ټولنیز محرومیت په بڼه 

ښځو ویلي دي چې په ځانګړي ډول  ۶۲تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. ټولو 
لت ود هغوی مالي حالت ډیر خراب شو او په دریو کې یوازې یوې ښځې له د

څخه مالي جبران ترالسه کړی دی چې هغه هم د عادي معاش په پرتله ډیرې 
کمې پیسې وې. هغه ښځې چې نه شي کولی بیا واده وکړي ډیری وخت باید په 
خپلو بچیانو یا د کورنۍ په نورو غړو تکیه وکړي په عمومي ډول په بچیانو که 

کې وي خو ددې چیرې بچیان ولري او دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو په عمر 
ضمانت هم نه شي کیدلی. هغه کونډې چې د ټولنیزې رفاه سیستم نلري او د 
شخړو اړوند زیان لپاره د پیسو ورکړې ته محدود الس رسی لري د ژوند تیرولو 
لپاره په خپله خوښه په کورنۍ او ټولنیزو شبکو تکیه کوي. معیوبې ښځې هم 

غریبې  نورو ښځو په پرتله سختېله ډیرې زیانمنې دي. غریبې معیوبې ښځې د 
 .دي او د معیوبو ښځو لپاره د کار فرصتونه هم ډیر کم دي

  کال کې د ښځو د چارو وزیرې حسن بانو غضنفر له وینا سره سم، ۰۲۰۰په 
د کار، اجتماعي امورو ، شهیدانو او معلولینو د او  د میرمنو د چارو وزارت

 ي کولو په موخه په ګډه قانون جوړ د هغو ښځو دولتي مالتړ پیاوړ  چارو وزارت
خو ددغه  .کړ چې د پاملرنې څوک نه لري، یتیمانې، مشرانې یا معیوبې دي

د کار، کال په اګست کې د  ۰۲۰۲قانون وضعیت تراوسه ناڅرګند دی. د  
لخوا د لیوالتیا د  اجتماعي امورو ، شهیدانو او معلولینو د چارو وزارت

یاي  ي د فغانستان ملي پرمختوزارت غواړي چې د څرګندولو له وړاندیز سره سم، 

د ټولنیز خوندیتوب د سک تور ستراتیژۍ تر څنګ د ملي او ټولنیز  سترتژی 
خوندیتوب د شبکې پروګرام په توګه د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام 

(ASPP)  افغانستان د ټولنیز خوندیتوب معرفي کړي. د نوي وړاندیز شوي
خه په افغانستان کې د هغو ډیرو غریبو کورنیو مالتړ کول دي اصلي مو پروګرام

چې مورګانې ماشومان لري او له لوږې سره مخ دي. د ښځو ددغو ګروپو د 
زیانمتیا د موضوع په ګوته کولو دغه هڅې د وعدې کولو پړاو دی. خو دغه 

کال راهیسې کیږي او  ۰۲۲۰ژمنې د هغو پخوانیو ژمنو په سر کې دي چې له 
کیږي چې په رښتینو پروګرامونو او د مالتړ په سیستمونو به بدلې شي خو ویل 

 دولت د افغانستان له ډیرو زیانمنو ښځو سره پدې برخه پاتې راغلی. 

د کوچیانو ښځې هم د نورو ښځو په پرتله ډیرې زیانمنې شوي. د بیلګې په 
سیب ارزونې ملي پروګ  - ۰۲۰۰په   ۰۲۰۰ - ۰۲۰۰توګه، د 

 
 کې رامد خطر او ا

کلیوالي ښځو د روغتیا ماهرو کارکوونکو پر وړاندې زیږون  سلنه۰۰شاوخوا  
وه. په  سلنه۰۰ترسره کړی، خو د کوچیانو ښځو تر منځ دغه شمیره یوازې 

ښځو له والدت څخه وړاندې پاملرنه ترالسه کړې  سلنه ۰۲کلیوالي سیمو کې 
د .وه سلنه ۰۰وازې خو ددوی په پرتله د کوچیانو ښځو تر منځ دغه فیصدي ی

وو، خو د کوچیانو انجونو  سلنه ۲۲انجونو د ابتداي  ي حاضرۍ خالص تناسب  
دغه شمیرې څرګندوي  .وو  سلنه ۰۰تر منځ د ابتداي  ي حاضرۍ تناسب یوازې 

چې افغانې ښځې زیانمنې دي خو ددوی تر منځ د کوچیانو ښځې  ډیرې 
 و پوره کولو لپاره ډیر څهزیانمني دي او دولت هم د کوچیانو د ښځو د اړتیاو 

د کوچیانو د چارو خپلواک  )نه دي کړي. د کوچیانو خپلواک عمومي ریاست
کال کې د دولت د استازیتوب الرې هوارولو او د کوچیانو  ۰۲۲۵په  (ریاست

 دد مخ پر وړاندې ستونزو د حل په موخه د رسمي ارګان په توګه جوړ شو. 
یت په کچې د کوچیانو سیمه ییز د وال کوچیانو د چارو خپلواک ریاست

رییسان لري، څوک چې په خپله سیمه کې د کوچیانو اړوندو مسایلو په اړه 
 د کوچیانو دخبرې او اداره کوي او د پالن جوړونې او مدیریت د موخو لپاره 

و د د کوچیانته معلومات چمتو کوي. ددې سربیره، د  چارو خپلواک ریاست
کال کې ی  ې ویب  ۰۲۰۰علومات ډیر لږ دي، په په اړه م چارو خپلواک ریاست

پاڼه جوړه کړه خو اوس هم هیڅ معلومات نه لري او ددې په اړه هم معلومات 
  نشته چې دولت د کوچیانو ښځو او انجونو د اړتیا او زیانمتیا لپاره څه کوي.
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 د پوهاوي لوړول
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B- ت
 
 :عمومي اجراا

  
ت د ژمنو سره یو ځای په دې ټولو ساحو کښې، حکومت دول دد میرمنو سره 

هاوي ود عامه پ هره ساحه کښېه پ څو څو ځله ادعا کړې چې دوی به
عامو وګړو ته د میرمنو د حقوقو په اړه پوهه ورکول او  .وګرامونه تر سره کړي پر 

د جنډر د برابرۍ په برخه کښې د عامه کمپاینونو، د مالیانو، ښوونکو، دولتی 
نکو، ځوانانو، او سړیو او میرمنو په مرسته مالتړ برابر کړي. دا ژمنې، د کارکو

ملي پرمختیاي  ي ستراتژۍ،  د ملي لمړیتوب پالن، د افغانستان د میرمنو لپاره 
 .او ستراتژیو کښې څرګندې راغلي ديد عمل پالن، او څو نورو پالیسیو 

نو ته د او انج میرمنود والیتي شبکې غړو دولت ته د عامه پوهاوي او  د میرمنو
دلو، ، د قانوني حقوقو د درلود میرمنو پر وړاندې تاوتریخواليتعلیم ورکولو، 

ه د سولې ت لپاره تعلیم، سیاسي ګډون، او میرمنو عدالت ته السرسی، انجنو
درجه ورکړې ده.  -Bپه بهیر کښې د ګډون په برخه کښې د هغه د کړونو لپاره د 

ومیت، یا د دندې حالت له نظره په ځوابونو کښې د والیتونو، مدني حالت، ق
ډیر توپیر موجود نه وه. همدارنګه د عمر، تعلیم د سطحې، یا عاید د اندازې 

 له نظره د پام وړ توپیر موجود نه وه.
 

C+  و تر منځ د سړیو او میرمنو د قانوني حقوقونو ته السرسي  په اړه د د عامه پوهاوي میرمند سړیو او
   لوړوالي  

C+ عدالت ته د سړیو او میرمنو د السرسی په اړه د دولت له خوا د عامه پوهاوي د لوړولو کوښښونه 
C+  میرمنو او سړیو تر منځ د د میرمنو پر وړاندې د تاو تریخوالي د مخنیوي په مقصد د دولت له خوا د

 عامه پوهاوي د لوړولو کوښښونه
B کښې د دولت له خوا د عامه پوهاوي د لوړولو کوښښونه د میرمنو او انجنو د  تعلیم په برخه  
B- د میرمنو او انجنو د سیاسي ګډون په برخه کښې د دولت له خوا د عامه پوهاوي د لوړولو کوښښونه  
C+  د سولې په بهیر کښې د میرمنو او انجنو د  ګډون په برخه کښې د دولت له خوا د عامه پوهاوي د

  لوړولو کوښښونه

خره، په افغانستان کښې جنسیتي برابري په نه بیلیدونکي بڼه د کلتور، باال
رواج، او ټولنیز سلوک سره تړاو لري. د دې خبرې منل، چې عامه پوهاوی د 

 یوه مهمه ساحه ده، تر څو د لپارهفعالیتونو د کوښښونو له نظره دولت 
ې سروې چد ودې کولو فرصت برابر شي. هغه میرمنې  تهجنسیتي یو شانوالي 

دا احساس کړیده چې دولت د عامه پوهاوې په برخه کښې د سړیو  شوي دي
او میرمنو تر منځ په سیاست او تاکنو کښې د هغوی د برخې اخستنې له نظره 

درجه ور کړې ده.  په هر حال، د عامه  -Bدولت ته په دې ساحه کښې د  
د  سرسی،ت ته الد قانوني حقوقو عدالهر بله ساحه کښې، په پوهاوي لوړتیا 

د میرمنو او انجنو لپاره تعلیم او د سولې په  میرمنو پر وړاندې  تاوتریخوالي
 +Cبهیر کښې میرمنو ګډون په شمول، د میرمنو والیتي شبکې غړو دولت د 

درجه ورکړې ده، چې دا د دې ښکارندوي  ي کوي چې  د جنډر د برابرۍ په اړه 
ان اچونې ته جدي اړتیا ده.د افغنست د پوهاوي د لوړیدو په برخه نورې پانګې

دولت زیاتره وخت د ڼړویوالو فعالینو د ګډون له الرې د عامه پوهاوي د لوړتیا 
یو کمپاین پیل کړی دی. د مثال په ډول، ستره محکمه او د عدلي  ي وزارت 

تر څو د قانون  "قانون قانون دی"چې نوم ي  ې دی  راډوي  ي ډارمه خپروي هیو
 د رسمي پروګرام لهد حاکمیت  قانون داوي لوړ شي چې هوخلکو پ په اړه د

له الرې پروګرام د  GPEیونیسیف هم د ټولنې د نظارت  الرې ي  ې مالتړ کیږي.
يو پروګرام چې د دولتي بودجې له الرې ي  ې  میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي

مالتړ کیږي، په هغه سیمو کښې پر مخ وړل کیږي چیرې چې هیڅ انجوني په 
 دا پروګرام د ټولنې په سطحه د ښوونځیونځیو کښې نه دي شاملې شوې. ښوو 

له الرې د پوهاوي د لوړولو باندې تمرکز کوي او د زده کړو پروګرامونه چټک 
د ملګروملتو د عمومي منشي د عامه پوهاوي پروګرام  د کورنیو چارو وزارتکوي.

میرمنو پر  د کوم چې ،تر سره کړورځيني کمپاین  ۰۶یو په چوکاټ کښې 
کښې د   کال ۰۲۰۲په  .د پای ته رسولو لپاره ژمن دی وړاندې  تاوتریخوالي

عامه پوهاوي د کورنیو ستونزو ته د ځواب ویلو په اړه چې د افغانستان لپاره 
 او همدارنګه د پهد نظم او قانون د وجهي صندوق له خوا ي  ې مالتړ شوی وه 

د عامې روغتیا وزارت  .تر سره کړکال کښې  ۰۲۰۰مپاین په دنده ګمارلو يو ک
یوه ستراتژیکه څانګه لري چې روغتیا د ودې د څانګې په نوم یادیږي چې د 

هاوي د لوړولو مبارزه کوي او تلویزوني لنډ اعالنونه او عامه پیغامونه وعامه پ
 د وي. هر کال هغوی د میرمنو، میندو، توبرکلوز، د مالریا او داسې نورې ر خپ

 ي.د سولې عالي شورا او د جنډر )جنسیت(ل کیږ ې ورځې لمانځروغتیا سره تړل
هیر بڅانګې د مالتړ د برابرولو کوښښونه تر سره کړي تر څو میرمنې د سولې په 

کښې شاملې کړي. د سولې عالي شورا ښځینه غړو او د جنډر )جنسیت( څانګې 
 د مشترک دفتر کارکونکو د یوې لوی  ې جرګې جوړولو ته الره هواره کړه، او

ملي  یو کنفرانس جوړ کړ، اوي  ې سولې په اړه او د میرمنو سیاسي ګډون په اړه 
په هر حال، عامه پوهاوي بنسټیز شوی  سولې فعالیتونو کښې برخه واخسته.

ې بارز ملنډ مهالې ټاکنیزې کښې یوازې  ومي توګه په هغو نه دی، او په عم
م یوه مثال شته کال کښې د دولت د یو خپلواک اقدا ۰۲۰۲شاملې دي. په 

چې یادونه ترې و شي، یعنې دا چې افغان میرمنو د سولې د کمپاین لپاره غږ 
پورته کړ، چې د دا فرصت ي  ې په ګوته کړ چې میرمنې د سولې په بهیر کښې 
په محلي سطحه را شریکې کړي. د دې یو میاشتني کمپاین مقصد دا وه چې په 

را  ونهد السلیککښې د میرمنو پراخه کچه د سولې د غوښتنې او ټول هیواد 
کړي. دوی په دولت، مسلحو مخالفینو او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ټول 

 و لټه ومشترکو ټکو د پیدا کید سولې د رامنځته کیدو د یو بنست په توګه د
ښې ګډون ک وکړي. دا د سولې لپاره یو براخه ملي کمپاین وه چې میرمنو په هغ

السلیکونه را  ۰۵۲،۲۲۲والیتونو کښې  ۰۲په  له کښېیکړی وه، چې په پا
سیاسي د کمپاین د یو لړ مراسمو سره مل وه چې د میرمنو دا  ټول شول. 

په داسې حال کښې چې دولت له خوا دا ډول  ګډون باور ي  ې پیاوړی کړ.
کمپاینونه د میرمنو د ستونزو د حل لپاره د رسمي مراسمو بڼه لري او په ټولیزه 

ورکولو او مالتړ برابرولو د عمومي ستراتژۍ یوه برخه ده. په دې توګه د پوهاوي 
راپور کښې د میرمنو وضعیت د بحث موضوع ده چې په پراخه کچه د میرمنو 

 څخه عبارت دی.د اړتیا سره د دولت د کړو ژمنو او د عامه پوهاوي 
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څنګه چې  د انتقال او بدلون ته داخلیږي. لکهراپور پاڼه په داسې یو ډیر حساس وخت کښې خپره شوه، چې افغانستان  دا څیړنه او د جنډر )جنسیتی( یو شانوالي
تان د میرمنو او چې د افغاس ېپه غاړه اخلي، دا مهمه ده چې د زرګونو ژمنو بیا لیدنه تر سره شي، کومئولیت افغان دولت په خپله د خپلې بودجې تیارولو ډیر مس

ژمنو تر سره کول او د پالیسۍ جوړول یو لمړی مهم ګام دی، تر څو هغه په یو حقیقي  د دلې ده، نوود برابرۍ په اړه شوي دي. لکه څنګه چې دې څیړنې ښجنډر 
ن د میرمنو په ژوند لږ اغیز غانستابودجه جوړه او په رښتوني لمړیتوبونه ور ته په نظر کښې و نیول شي، ځکه له دې پرته به هغه د افپروګرام بدل شي، او د هغه لپاره 

اوسیدونکو د  فغانستان دکونکو د روزنې او او لري. مخ پر وړاندې حرکت، د میرمنو ستونزو ته ځواب ویونکي بودجې رواجیدل، به په دې برخه کښې د حکومتي کار 
مي و بودجې جوړونې په بهیر کښې د میرمنو ستونزو ته ځواب ویونکي رس لو د بودجې د پالن جوړونې، تطبیق، او ارزونې ابیال بیلو جنسونو اړتیاو ته حساب ورکو

 .مهم نقش ولوبويبودجې د اړتیا وړ یو ترکیب په برخه کښې یو 
 

وګه، ت میرمنې ور سره مخ دي ځواب پیدا کړي. د بیلګې پهچې ته د هغو ستونزو دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې ډیرې داسې کړنالرې او حل الرې شته چې 
سانتیا برابره کړي، د عامه ترانسب شي روغتیاي  ي ک تنځي جوړ کړي، میرمنو السرسی، حکومت کوالی روغتیاي  ي خدماتو ته

 
ورت داسې ته د طبې زده کړو په برخه کښې ا
ورکړي، د روغتیاي  ي  م تر سره او پراختیا ور تهیو سیستم رامنځته کړي چې میرمنې روغتونو او کنتځایو ته ورسوي، د روغتیاي  ي کارکونکو یو ګرځنده روغتیاي  ي پروګرا

 د میرمنو لپاره د ټولینز خدماتو د مالتړ په خاطر د میرمنو لپاره یو جال ترانسپورتي متبادلې وسیلې، او یا د خدماتو د السرسی په اړه د عامه پوهاوي یو کمپاین تر سره،
زرات، د د یو شمیر دولتي فعالینو پواسطه لکه د مالي  ي و  شوې کړنالرې چې پورته ور څخه یادونه وشوه . یادېپه کار دي دې ټولو الرو چارو یو ترکیب رامنځته کول

 نو ستونزو ته پام کول هغه څه دي چې د ټولومر مییا د ترانسپورت او ملکي هواي  ي چلند وزرات له خوا تر سره شي. د  عامې روغتیا وزرات، د لوړو زده کړو وزارت،
تیاو څخه ي، تر څو  پالیسي جوړونکي او تصمیم نیونکي د رښتینو اړ کوکاری او اغیزمنه مفاهمه او په محلي او ملي سطحه د واک ورکولو ډاډ تر السه فعالینو تر منځ هم

کت کولو لپاره به دولت ر وړاندې حر االخره، مخ پبعملي مالتړ برابر کړی وي. ي  ې منابعې برابرې کړې وي او د پروګرام د سرته رسولو لپاره باید  وخبر شي او محلي فعالین
 قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ولري.یوې  خالقیت، همکارۍ او تر ټولو مهم 

 
کال د جنډر د یو شانوالي راپور پاڼې دولت د چارو د پرمختګ د معلومولو د کلنۍ څارنې لپاره یو بنسټ رامنځته کړی دی. د  ۰۲۰۲په لنډه توګه ویالی شو چې، د 

څو د لي تر ه له دې څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخبکراسۍ د یو شانوالي موسسه هیله لري مدني ټولنه او نړیواله ټولنه، او د افغان دولت چارواکي سولې او دمو 
اړه کړې  یو شانوالي په او جنډر دنو ینې بدلون لپاره مالتړ تیار او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت خپلو هغو کړو ژمنو ته چې په افغانستان کښېې ي  ې د میرمترښیو 

 .دي، ځواب ویلو ته تیار کړی 
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خذونه 
 
 ما

 
 .۰۲۰۲ .(LOTFA)د افغانستان لپاره د نظم او قانون  وجهي صندوق "کال د لمړۍ ربعې د کار د پرمختګ راپور. ۰۲۰۲د "

http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/crisisprev/LOTFA/LOTFA-1QPR-2014.pdf. 
 
 ۰۲۲۵، ۰۵د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون. د جنورۍ "افغانستان کښې د بشر د حقوقو د پایمالیدو اړوند یوه ملي مشوره.په  د عدالت لپاره یو غږ:"

 .http://www.refworld.org/pdfid/47fdfad50.pdf کال،
 
 .۰۲۰۰یوناما، نومبر،  "ښې د میرمنو پر وړاندې د تاو تریخوالي د مخنیوي د قانون تطبیق.ال ډیره الره په مخکښې پرته ده. په افغانستان ک"

-on-report-joint-ohchr-org/portals/unama/human%20rights/november%2023_unamahttp://unama.unmissions.
.law_eng.pdf-evaw-of-implementation 

 
 .۰۲۰۰او دموکراسي انتر نشنل ادارو له خوا. اپریل،   USAID"انګیرنې سروې.عمومی په ټاکنیزو او مدني زده کړو او روزنه کښې د  "

.http://democracyinternational.com/sites/default/files/ECE%20Survey%20Report.pdf 
 

ر.، کارا اسکیان، زبیر ای قریشي، او راهول، کی. شرما،
 
کیرا جان ا

 
ملرنې سی"ا

 
لرنې او بیړنیو ستم بیا رغونه: د لمړنیو روغتیاي  ي پامپه افغانستان کښې د روغتیاي  ي پا

  /http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700223..۰۲۲۲، ۵شمیره، د جون  ۰د بیړینو درملو نړیواله مجله.  "خدماتو بیا ک تنه.
 
 .۰۲۰۲اګست،  USAID "تان کې السته راوړنې.په افغانس"

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Achievements%20in%20Afghanistan.pdf 
 
  .stories/afghan-data/success-http://www.usaid.gov/resultsUSAID-"لي ادارې د راډیو له الرې د میرمنو د پوهاوي د لوړتیا زیاتوي.د افغانستان عد"

.radio-rights-women’s-awareness-raise-institutions-usticej 
 
USAID.  ۰۲۲۲.-information/press-http://www.usaid.gov/afghanistan/news"د افغان سوداګرو میرمنو د ټولنې لمړنی کلنی کنفرانس جوړ شو."

.annual-first-holds-federation-business-women’s-releases/afghan 
 
بادۍ مارکیټونه.  ". ۰۲۰۰د افغان میرمنو اقتصادي ګډون: "

 
 economic-women-/afghan-services-http://buildingmarkets.org/products-.۰۲۰۰د ا

.participation 
 
 ". ۰۲۰۲یوناما په افغانستان کښې. فبروري،  "کلنی راپور: په جنګي شخړو کښې د ملکي وګړو ساتنه. ۰۲۰۰د افغانستان د  "

.ENG.pdf-report-Full-report_2013-http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC 
 
 .۰۲۰۵یوناما په افغانستان کښې. فبروري،  "ښې د ملکي وګړو ساتنه.کلنی راپور: په جنګي شخړو ک ۰۲۰۲د افغانستان د "

-Civilians-of-Protection-on-Report-Annual-hts/2015/2014http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rig
.Final.pdf 

 
زادۍ راډیو، نومبر،  "افغانستان یو کمپاین پیل کړی تر څو د میرمنو پر خالف د تاو تریخوالي مخه و نیسي. "

 
 .۰۲۰۲ا

.violence/26709965.html-women-http://gandhara.rferl.org/content/afghanistan 
 
 .۰۲۰۰د احصاي  ي مرکزي اداره او یونیسیف. جون  "د افغانستان څو اړخیزه ډله ایزه سروې: د میرمنو او کوچنیانو وضعیت. "

.FINAL..pdf-2012-Jun24-http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AMICS 
 
سالمي جمهوری د حیاتي لوست د زده کړې پروګرام، د ښوونې او روزنې وزارت، د افغانستان ا ".۰۰۲۲-۰۰۲۰افغانستان د لوست د زده کړې د عمل ملي پالن:  "

  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf..۰۲۰۰دولت. 
 
 .۰۲۰۲، ۰۶ټایمز. د مارچ  نیویارک "افغانستان واي  ي چې جنګي جرمونو د عفوې قانون ي  ې تصویب کړی. "

.http://www.nytimes.com/2010/03/17/world/asia/17kabul.html?_r=0 

http://unama.unmissions.org/portals/unama/human%20rights/november%2023_unama-ohchr-joint-report-on-implementation-of-evaw-law_eng.pdf
http://unama.unmissions.org/portals/unama/human%20rights/november%2023_unama-ohchr-joint-report-on-implementation-of-evaw-law_eng.pdf
http://democracyinternational.com/sites/default/files/ECE%20Survey%20Report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700223/
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Achievements%20in%20Afghanistan.pdf
http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/afghan-justice-institutions-raise-awareness-women's-rights-radio
http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/afghan-justice-institutions-raise-awareness-women's-rights-radio
http://www.usaid.gov/afghanistan/news-information/press-releases/afghan-women's-business-federation-holds-first-annual
http://www.usaid.gov/afghanistan/news-information/press-releases/afghan-women's-business-federation-holds-first-annual
http://www.usaid.gov/afghanistan/news-information/press-releases/afghan-women's-business-federation-holds-first-annual
http://buildingmarkets.org/products-services-/afghan-women-economic-participation
http://buildingmarkets.org/products-services-/afghan-women-economic-participation
http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC-report_2013-Full-report-ENG.pdf
http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://gandhara.rferl.org/content/afghanistan-women-violence/26709965.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AMICS-Jun24-2012-FINAL..pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf
http://www.nytimes.com/2010/03/17/world/asia/17kabul.html?_r=0
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 .۰۲۰۲ن اسالمي جمهوری دولت. د احصاي  ي مرکزي اداره. د افغانستا  " . ۰۲۰۲-۰۲۰۰افغانستان: د افغانستان د احصاي  ي ک تاب،  "

http://cso.gov.af/Content/files/Government%20Civil%20Service%20Employees.pdf. 
 
 .۰۲۰۰، ۰۲نړیوال بانک. د اپریل  "افغانستان: د میرمنو، کوچنیانو، او بې وزلو لپاره ښه عواید: د فوق العاده پرمخټګ لسیزه. "

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/18/afghanistan-better-health-outcomes-women-children-poor. 
 
سیا. د جنوری  "میلونه کونډو تیاره او خواشینونکې راتلونکي. ۰.۵افغانستان: د  "

 
 .۰۲۲۲، ۰۲ایرین ا

.widows-million-5-1-estimated-s-country-for-prospects-bleak-http://www.irinnews.org/report/76492/afghanistan 
 
سیا. د اپریل  "افغانستان:د کورنۍ پورې اړوند د غربت ټاکونکي: "

 
 family-http://www.irinnews.org/report/88732/afghanistan-.۰۲۰۲، ۲ایرین ا

.poverty-of-determinants-related 
 
، ۰۰د بشر د حقوق د څارنې اداره. د فبرورۍ  "دولت له لورې د هغو امن کورونو په خپل الس کښې اخستل چې میرمنې پکښې ګواښ سره مخ دي.د  افغانستان: "

۰۲۰۰..safety-s-women-threatens-shelters-takeover-government-http://www.hrw.org/news/2011/02/13/afghanistan  
 
 .۰۲۰۰، د روغتیا نړیوال سازمان.  "افغانستان: د والدي او نساي  ي روغتیا حالت. "

.aternal/afg.pdfhttp://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/profiles/m 
 
 .۰۲۰۰د رواني روغتیا او دا مضرو موادو د کارونې څانګه، د روغتیا نړیوال سازمان.  ". ۰۲۰۰افغانستان: د رواني روغتیا نقشه،  "

.health/evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.pdfhttp://www.who.int/mental_ 
 
-http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal .۰۲۰۲، ۰۲د بشر د حقوق د څارنې اداره. د مارچ  ".: د عفو د قانو لغو کولافغانستان "

amnesty-law. 
 
 .۰۲۰۰، ۰۰د بشر د حقوق د څارنې اداره. د می  "ښې د شمیر زیاتوالی.افغانستان: د اخالقي جرمونو په تور د میرمنو په زندان ک"

.crimes-moral-jailed-women-surge-http://www.hrw.org/news/2013/05/21/afghanistan 
 
 .۰۲۰۲، ۰۲د افغانستان د بیا جوړوني صندوق ډلي جلسې ته واړندې کول. د می "ښې کرنه: اقتصاد، کارموندنې او د خوړو تامین ته وده ور کويپه افغانستان ک "

.es/uploads/ASR_PPT_for_ARTF_Strategy_Group_Meeting_May_20,_2014.pdfhttp://www.artf.af/imag 
 

حمد، فرید او فرزان رحیمي. 
 
 .۰۲۰۰اپریل  "په افغانستان کښې کلیوالي پرمختیا په برخه کښې د ټولنيزو فعالیتونو نقش."ا

http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304291438210.Paper_Farzam.pdf?fs_papersPage=9. 
 

لجزیره. د جوالی  ".مبارزهد ازار او زورونې پر وړاندې د میرمنو  "اکبر نور جهان. 
 
 .۰۲۰۰، ۰۰ا

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/07/201171113305407580.html. 
 

 .۰۲۰۰مشورتي کمپنۍ. می،   QARA"ور کولو حق: قانون، تطبیق او خنډونه. په افغانستان کښې میرمنو ته د ملکیت"اکبر، شیرزاد او تایبه پیرزاد.
.http://www.harakat.af/site_files/13623054771.pdf 

 
مین محسن. 

 
 https://www.afghanistan-.۰۲۰۰، ۰د افغانستان تحلیلي شبکه. د فبرورۍ  "خلکو ته واک ورکول: څنګه کیدای افغانان برښنا ته السرسی و لري."ا

.icity/electr-to-access-afghans-extend-to-how-people-the-to-analysts.org/power 
 

مویتز، ایل  ایل، ایم. هیسلر، وي. الکوپوینو.
 
میرمنو د روغتیا  د "ته پاملرنه.  بشر وحقوقد افغان میرمنو د بشري  ،ونهارز د نفوسو د رواني روغتیا پر بنسټ  "ا

 .۲۴-۵۴۴ – ۶.۰۲۲۰شمیره.  ۰۰مجله، 
 

نیل، احمد شهیر، میلیک کارلدیګ او سعید پرتو.
 
اداره. مراچ  یوه ارزونه. د افغانستان د عامه پالیسۍ د څیړونو "نو لپاره د عمل د پالن تطبیق.د افغانستان د میرم"ا

۰۲۰۲. 
://www.baag.org.uk/sites/www.baag.org.uk/files/resources/attachments/APPRO%20Implementation%20of%20the%20NAhttp

.PWA%20Assessment%20Mar2014.pdf 

http://www.irinnews.org/report/76492/afghanistan-bleak-prospects-for-country-s-estimated-1-5-million-widows
http://www.irinnews.org/report/88732/afghanistan-family-related-determinants-of-poverty
http://www.irinnews.org/report/88732/afghanistan-family-related-determinants-of-poverty
http://www.hrw.org/news/2011/02/13/afghanistan-government-takeover-shelters-threatens-women-s-safety
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/profiles/maternal/afg.pdf
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf
http://www.hrw.org/news/2013/05/21/afghanistan-surge-women-jailed-moral-crimes
http://www.artf.af/images/uploads/ASR_PPT_for_ARTF_Strategy_Group_Meeting_May_20,_2014.pdf
http://www.harakat.af/site_files/13623054771.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/power-to-the-people-how-to-extend-afghans-access-to-electricity/
https://www.afghanistan-analysts.org/power-to-the-people-how-to-extend-afghans-access-to-electricity/
http://www.baag.org.uk/sites/www.baag.org.uk/files/resources/attachments/APPRO%20Implementation%20of%20the%20NAPWA%20Assessment%20Mar2014.pdf
http://www.baag.org.uk/sites/www.baag.org.uk/files/resources/attachments/APPRO%20Implementation%20of%20the%20NAPWA%20Assessment%20Mar2014.pdf
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 .۰۲۰۰، ۰۵رویترز. د می  "افغان میرمنې د خپلو حقوقو د تر السه کولو لپاره هلې ځلې کوي."ارغندیوال، مریم. 

.idUSLNE84E02520120515-women-driving-afghanistan-http://www.reuters.com/article/2012/05/15/uk 
 
زاد، مالیار صادق. په افغاني مدرسو تور لګول کیږي چې ښځې افراطیت "
 
 .۰۲۰۲، ۰۶د مارچ   ي بي سي افغانستان.ب "ته اړوي.ا

.26418558-asia-http://www.bbc.com/news/world 
 

میلې، کمال مرجان،پيټي پاسکال، جان پاسکویټ او فرانسیس ګرونوالډ.
 
 .۰۲۲۲مارچ،  "تله غربت په اړه څیړنې. په افغانستان کښې د ښځو د تل تر "بانزیت، ا

._march2008.pdf-ove-http://www.urd.org/IMG/pdf/CPW_report_hand 
 

انو پر ژوند په تانزانیا کښې د مور د مړینې له امله د کوچنی ني اړوند فعالیت:د میرمنو د مړی "بولنګر، ونیسا، ایم کاترین ایل فالب، جین شوما او جینیفر لیننګ.
  ne.0071674http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.po..۰۲۰۰شمیره مجله.  ۲منفي اغیزې. 

 
کسفام.  "د تړلو دروازو تر شا: د افغان په راتلونکي کښې د میرمنو د نقش د لرلو د مخنیوي خطر."کامیرون الیزابت او ډاک ټر جوریت کمینګا.

 
 .۰۲۰۲ا

.en.pdf-241114-rights-women-afghan-doors-behind-http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp200 
 

یا د افغانستان ښوونځي خپل چارې په ښه توګه سرته رسوي او همدارنګه په ښه الره زده کړي جذبوي؟" کاربیري، سین.
 
  .۰۲۰۰، ۰۲دولتي رادیو. د اک توبر ملي  "ا

.dtoute-as-well-as-doing-schools-afghanistans-http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240482395/are 
 
 .۰۲۰۰په شخړو کښې د ملکي خلکو لپاره مرکز.  "د خپل ځان څارنه: د ملکي تاوان پر وړاندې د افغانانو یو ځواکمن ځواب. "

.g/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdfhttp://civiliansinconflict.or 
 
 .۰۲۰۰په شخړو کښې د ملکي خلکو لپاره مرکز.  "د خپل ځان څارنه: د ملکي تاوان پر وړاندې د افغانانو یو ځواکمن ځواب."

.http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdf 
 
ې پروژې ژباړلی دی. . د افغانستان د قانوني ښوونې او روزن۰۲۴۴،  ۵د خپریدو نیټه د جنوري  "شمیره رسمي جریده. ۰۵۰د افغانستان د جمهوریت مدني قانون، "

۰۲۰۲..Afghanistan.pdf-of-Republic-the-of-Law-content/uploads/2014/09/Civil-http://alep.stanford.edu/wp  
 
  http://www.csmd.gov.af."یت څانګه.د ملکي خدماتو مدیر"

 
 .USIP .۰۲۰۰د سولې چاري او  "په افغانستان کښې د شخړو غیر رسمي حل او نړیواله ټولنه."کابورن، نواح.

-http://www.usip.org/sites/default/files/PW84
.Informal%20Justice%20and%20the%20International%20Community%20in%20Afghanistan.pdf 

قطعنامه چې د بشري حقوقو د  ۰۰/۰۶فقرې د  ۵ې او قطعنام د  ۲۰/۲۵خه چې د فقره کښې )ب( بر  ۰۵په فترو لپاره د لګرو ملتو د عالي کمشنرۍ دبشرحقوق د" 
 .۰۲۰۰، ۰۰د بشري حقوقو شورا، د دوره ی  ی بیا ک تنې نړیواله کاري ډله د نومبر "شورا د مصوبې پر بنسټ تیاره شوې ده. افغانستان.

http://www.refworld.org/pdfid/52ea4c8a4.pdf. 
 
 .۰۲۰۰می،    USAIDد افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو اداره او "نده ټلیفون تکنالوژۍ ته د افغان میرمنو د السرسي سروې.فرصت سره پیوند: د ګرځ"

.ocuments/1871/survey_afghan_women_mobile.pdfhttp://www.usaid.gov/sites/default/files/d 
 
 .۰۲۲۲د افغانستان اسالمي جمهوري دولت،  "د افغانستان اساسي قانون."

 
ې د تاو ندد ملګرو ملتو د میرمنو پر وړا  ": د افغانستان د لمړۍ او دوهمې دورې ترکیبي راپور اړوند مالحظات.کنوانسیوند منځه وړلو تبعیض د میرمنو پر وړاندې  "

 .۰۲۰۰، ۰۰کمیسون. د جوالی  تریخوالي د مخنیوي
.http://www.refworld.org/publisher,CEDAW,CONCOBSERVATIONS,AFG,51ff5ac94,0.html 

 
 .۰۲۰۲د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو دفتر.  "چې د رشوت قرباني شوې له لورې ي  ې رااپور ورکول شوی دی.په افغانستان کښې فساد: رشوت  "

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/ Afghanistan-corruption-survey2010-Eng.pdf.   
 

http://www.reuters.com/article/2012/05/15/uk-afghanistan-driving-women-idUSLNE84E02520120515
http://www.bbc.com/news/world-asia-26418558
http://www.urd.org/IMG/pdf/CPW_report_hand-ove-_march2008.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071674
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp200-behind-doors-afghan-women-rights-241114-en.pdf
http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240482395/are-afghanistans-schools-doing-as-well-as-touted
http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdf
http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Afghan_Report_2013_smaller_final.pdf
http://alep.stanford.edu/wp-content/uploads/2014/09/Civil-Law-of-the-Republic-of-Afghanistan.pdf
http://www.csmd.gov.af/
http://www.usip.org/sites/default/files/PW84-Informal%20Justice%20and%20the%20International%20Community%20in%20Afghanistan.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PW84-Informal%20Justice%20and%20the%20International%20Community%20in%20Afghanistan.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/survey_afghan_women_mobile.pdf
http://www.refworld.org/publisher,CEDAW,CONCOBSERVATIONS,AFG,51ff5ac94,0.html
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نټوني
 
ندریو کای، او جیون سټیوارډکري، ډاک ټرا

 
 "د لوست د زده کړې اقتصادي او ټولنیز لګښتونه: د نړایوال چاپیریال کښې د سواد زده کړو ته یوه لنډه ک تنه.".، ا

 The_Economic_&_Social_Cost_of_Illiteracy.pdftp://www.worldliteracyfoundation.org/Ht. .۰۲۰۰اپریل 
 

  "په افغانستان کښې رواني روغتیا: بار، ننګونې، او راتلونکی لوری."دستګیر سید، غالم.
 
ګست، نړیوال بانک، روغتیا، خوار ځواکي او د نفوسو په اړه خبرې اترې. ا

۰۲۰۰.-http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627 
.1095698140167/MHinAfghanistan.pdf 

 
تون د د حقوقو پوهنځی، د امریکاي  ي پوهن "اي  ي پاملرنې بحران چې افغان میرمنې ور سره مخ وې.د طالبانو په دوره کښې په افغانستان کښې د روغتی"ډوبتسکي سټیفني.

 .http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=hrbrief .۰۲۲۲لند راپور،  ۶د بشري حقوقو 
 

ګست  "د افغان سوداګرو میرمنو لپاره هیله؟"ډوني، پترا.
 
سیا فوڼدیشن. د ا

 
 for-asia/2013/08/07/hope-http://asiafoundation.org/in-.۰۲۰۰، ۴د ا

.entrepreneurs/-women-afghanistans 
 
 ".۰۲۰۲، ۰۴د ټاکنو د سیستمونو نړیوال بنسټ. د مارچ  ".FAQ د ولس مشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکنې  – ۵ل په افغانستان کښې ټاکنې: اپری "

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2014_IFES_Afghanistan%20Presidential%20and%20
PC%20Elections.pdf. 

 
 .۰۲۰۲،  ۰۴د ټاکنو د سیستمونو نړیوال بنسټ. د مارچ   ". FAQد ولس مشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکنې  – ۵د اپریل  په افغانستان کښې ټاکنې:"

p://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2014_IFES_Afghanistan%20Presidential%20and%20htt
.PC%20Elections.pdf 

 
 .۰۲۲۲اپریل  .USAID "د شیعه ګانو د  شخصي احوال قانون. –د انګلیسي ژبې ژباړه "
.http://www.refworld.org/docid/4a24ed5b2.html   

 
  http://www.emro.who.int/afg/programmes/eh.html..۰۲۰۲نړیوال روغتیاي  ي سازمان.  "چاپیریالي روغتیا."

 
 http://www.eupol-.۰۲۰۲د اروپای  ي کمیسون د پولیسو ماموریت  ". ۰۲۰۲ن د پولیسو ماموریت: د حقایقو پاڼه په افغانستان کښې د اروپای  ي کمیسو"

.an_Factsheet%20_September%202014.pdfafg.eu/sites/default/files/EUPOL%20Afghanist 
 
 .UNAMA . ۰۲۲۴. "په افغانستان کښې د میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه حقایق."

http://www.peacewomen.org/assets/file/SecurityCouncilMonitor/Missions/Afghanistan/Afghanistan_WomenGirlsFactsheet_2
009.pdf. 

 
انکشافي مطالعاتو انستیتوت،  او میرمنې  دActionAid د  "ول هیواد تمرکز: په افغانستان کښې د سولې په رامنځته کولو کښې د میرمنو نقش.د سطحې څخه پو ټ"

in-peacebuilding-local-in-roles-womens-focus-http://www.womankind.org.uk/2014/02/country-. ۰۲۰۰ّپ ټوله نړۍ کښې. 
.leone/-sierra-and-nepal-liberia-afghanistan 

 
د لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان اسالمي جمهوریت. د جنورۍ  "همه اړتیا.د جنډر سره تړلي د لوړو زده کړو لپاره ننګونې: د اناثو محصلینو د اوسیدو د ځای م"

۰۲ ،۰۲۰۰. 
 
  http://www.csmd.gov.af/index.php/gender..۰۲۰۲د اداري اصالحاتو او ملکی خدماتو کمیسون.  "عموی ریاست. "

 
 .۰۲۰۲د احصاي  ي مرکزي اداره.  "نرو اداره کښې د دولت د ملکي خدماتو کارکونکي.په وزارتونو او "

http://cso.gov.af/Content/files/Government%20Civil%20Service%20Employees.pdf. 
 

 . جي.این "د کابل ښار ترانسپورتي وضعیت ته یوه ک تنهو افغانستان." حبیزی، عبدهللا، شبنم حبیبزۍ او کارلوس سي. سم.
.http://web.missouri.edu/~sunc/Kabul_Transp_TRB.pdf 

 
 و میرمنو شبکه.د افغان میرمنو شبکه او د سولې غوښتونک ": د افغانستان اړوند د مدني ټولنې د څارنې راپور. ۰۰۰۵د امنیت د شورا پریکړه لیک  "زرین حمید. 

.field_media/Afghanistan.pdf-http://www.gnwp.org/sites/default/files/resource 

http://www.worldliteracyfoundation.org/The_Economic_&_Social_Cost_of_Illiteracy.pdf
http://www.worldliteracyfoundation.org/The_Economic_&_Social_Cost_of_Illiteracy.pdf
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/MHinAfghanistan.pdf
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/MHinAfghanistan.pdf
http://asiafoundation.org/in-asia/2013/08/07/hope-for-afghanistans-women-entrepreneurs/
http://asiafoundation.org/in-asia/2013/08/07/hope-for-afghanistans-women-entrepreneurs/
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2014_IFES_Afghanistan%20Presidential%20and%20PC%20Elections.pdf
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2014_IFES_Afghanistan%20Presidential%20and%20PC%20Elections.pdf
http://www.refworld.org/docid/4a24ed5b2.html
http://www.emro.who.int/afg/programmes/eh.html
http://www.eupol-afg.eu/sites/default/files/EUPOL%20Afghanistan_Factsheet%20_September%202014.pdf
http://www.eupol-afg.eu/sites/default/files/EUPOL%20Afghanistan_Factsheet%20_September%202014.pdf
http://www.womankind.org.uk/2014/02/country-focus-womens-roles-in-local-peacebuilding-in-afghanistan-liberia-nepal-and-sierra-leone/
http://www.womankind.org.uk/2014/02/country-focus-womens-roles-in-local-peacebuilding-in-afghanistan-liberia-nepal-and-sierra-leone/
http://www.womankind.org.uk/2014/02/country-focus-womens-roles-in-local-peacebuilding-in-afghanistan-liberia-nepal-and-sierra-leone/
http://www.csmd.gov.af/index.php/gender
http://web.missouri.edu/~sunc/Kabul_Transp_TRB.pdf
http://www.gnwp.org/sites/default/files/resource-field_media/Afghanistan.pdf
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 .۰۲۰۰د سولې غوښتونکو میرمنو شبکه.  "کال راپور. ۰۲۰۰لنې د : د مدني ټو۰۰۰۵د امنیت د شورا پریکړه لیک  –د میرمنو شمیر "زرین حمید. 

http://www.gnwp.org/wp-content/uploads/2010/02/ Afghanistan_Report.pdf.  
 
وچار.  "تاوان رسونکي سنتي تجربې او د په افغانستان کښې د میرمنو پر وړاندې تاو تریخوالی د مخنیوي د قانون د تطبیق. "

 
  ..۰۲۰۲، ۲د دسمبر یوناما او ا

.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Publication/HTP%20REPORT_ENG.pdf 
 

 .۰۲۰۰د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون.  "تریخوالی. په افغانستان د میرمنو پر وړاندې تاو"حسرت، ایم ایچ. او الکساندر فیفرل 
.20.12.pdf-http://www.aihrc.org.af/media/files/VAW_Final%20Draft 

 
د بشري منابعو د  د په دفتر کښې شتو امکاناتو پر بنسټ والړ راپور: " مهال روغتیا او لورګانو تعلیم یافته کیدل.د میرمنو با سوادي او او رواني ناروغۍ او د حمل د و "

   pdf-July-Literacy-content/uploads/2010/07/Womens-resources.org/wp-thttp://www.hear.2010.. ۰۲۰۲، ۲انکشاف مرکز. د جوالی 
 
ګست  "په افغانستان کښې لوړې زده کړې: رابرسره کیدونکي د غره تیښته."

 
 http://www-.۰۲۰۰نړیړال بانک. ا

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/05/000333037_20130905112816/Rendered/PDF/8
.09150WP0Afgha0Box0379822B00PUBLIC0.pdf 

 
ه. د افغانستان په کلیوالو برخو کښې د کرړنۍ د پالن له الرې بریا تر السه کول. د غره یوه رابر سیره کیدونې تیښت "نیکا سعیدي او عبدالخلیل صمدي.هبر، ډګلس، "

  .en/-who.int/bulletin/volumes/88/3/08http://www/059410..۰۲۲۲نړیوال روغتیاي  ي پروګرام. دسمبر 
 

ر ټي د پروژو، "هبر، ماري ایس.
 
یا هغه تاسې ړنګ کړۍ؟ د انتقال څخه وروسته د ټولنې بوختیا او په افغانستان کښې د پ ي ا

 
که تاسې خپل کور جوړ کړۍ، نو ا

 .۰۲۰۰د افغانستان د سمون د څارنې اداره. دسمبر،  "پایداري. 
 

  afg.org/wp-http://www.epd- "د افغانستان په ټاکنو میرمنې: د راتلونکي مدني ګډون لپاره ننګونې او فرصتونه. " جننګز.–ایس. او حنا پارتیز هبر، ماري 
.ish.pdfEngl-paper-content/uploads/2014/03/WE 

 
د افغانستان د ملي بودجي د مسودې خپلواکه بیا ک تنه: سرچینو ته لنډه ک تنه، تخصیصونه، او د عامه مالي چارو "هبر، ماري ایس.، ماوریتز ریډ، او شمسیه نوري.

  Snapshot_English.pdf-Budget-content/uploads/2014/03/1394-afg.org/wp-http://www.epd..۰۲۰۲نومبر،  "مدیریت.
 
 .۰۲۰۰د بشري حقوقو د څارنې اداره.  "زه مجبور وم چې و تښتم: په افغانستان کښې د اخالقي جرمونو په تور د میرمنو او انجونو به زندان کښې اچول."

.http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0312webwcover_0.pdf 
 

  today.org/article/?id=340-http://www.afghanistan..۰۲۰۰، ۲ننی افغانستان. د نومبر  "د کسب  او کار لپاره الره پرانستل."احسان، فوزیه. 
 
نړاوال  "ي.د په افغانستان کښې د روغتیاي  ي پاملرنې خدماتو ته د السرسي ډیروالی چې په هغو کښې د جنسیت په اړه د حساسو خدماتو وړاندې کول هم شامل"

  http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1585.pdf..۰۲۰۰ن. روغتیاي  ي سازما
 
 .۰۲۰۰مات. سیلسیا مشورتي خد "د لس کلن سټراټژیک پالن د تطبیق په مقصد د کورنیو چارو وزارت د ادارې اصالحاتو ارزیابي."

.final.pdf-report-assessment-reform-https://ipcb.files.wordpress.com/2014/04/institutional 
 
  http://www.aisa.org.af/directory.php..۰۲۰۰مالتړ اداره. د افغاستان د پانګونې د  "د پانه اچونکو الرښود."

 
شلي. 

 
کسفام شریکه معلوماتي پاڼه. د فبرورۍ  "لوړ خطرات: په افغانستان کښې د انجنو زده کړه."جیکسن ا

 
 .۰۲۰۰، ۰۲د ا

.022411.pdf-education-girls-http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan 
 

سیا  "هغوی د بقا لپاره ستراتژی. افغانستان کوچی مالداران، خطرات او دد  د مالدارۍ پراخه تولیدات:"جیکوب، میخاییل جی او کاترین ای. سکیولډر.
 
په مرکزي ا

. هالنډ: سپرنګر. ۰۲۰۰کښې د نظارت قلمرو: د ژوند په ښه والي کښې توازن رامنځته کول د ځمکې تحفظ او ساتنه. د ویک ټور سکوایرز له خوا تصحیح شوي 
 مخ پورې. ۰۰۴ -۰۲۲هالنډ. 

 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Publication/HTP%20REPORT_ENG.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/VAW_Final%20Draft-20.12.pdf
http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2010/07/Womens-Literacy-July-2010.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/05/000333037_20130905112816/Rendered/PDF/809150WP0Afgha0Box0379822B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/05/000333037_20130905112816/Rendered/PDF/809150WP0Afgha0Box0379822B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/05/000333037_20130905112816/Rendered/PDF/809150WP0Afgha0Box0379822B00PUBLIC0.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/3/08-059410/en/
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/WE-paper-English.pdf
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/WE-paper-English.pdf
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0312webwcover_0.pdf
http://www.afghanistan-today.org/article/?id=340
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1585.pdf
https://ipcb.files.wordpress.com/2014/04/institutional-reform-assessment-report-final.pdf
http://www.aisa.org.af/directory.php
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-girls-education-022411.pdf
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 ا ارتباط دفتر، این، جي. "عالیتونو ته یوه ک تنه.په ختیځ افغانستان کښې عدالت او حکومتوالي: د حکومت ف"
-http://www.tloafghanistan.org/2014%2001%2016%20Provincial%20%20Kabul%20Level
.vernment%20Engagement_formatted.pdfGo 

 
 es.gov.af/index.php/opinions/social/4197http://thekabultim-.۰۲۰۲، ۰۲کابل ټایمز. د اک توبر  "عرادې ملي بسونه فعالی نه دي. ۲"کوهستاني شکریه. 

.motca.html-operational-not-buses-millie-90pc 
 
 ..۰۲۰۰د ملګرو ملتو پرمختیاي  ي پروګرام،  "کال د دوهمې ربعې راپور.  ۰۲۰۰د افغانستان لپاره د نظم او قانون مالي صندوق: د پروژې د کاري پرمختګ د  "

.http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/AFG/LOTFA_Phase%20VI_QPR_Q2_2013.pdf 
 
 .۰۲۰۲ق، د ملګرو ملتو پرمختیاي  ي پروګرام، ، د افغانستان لپاره د نظم او قانون مالي صندو"د لمړۍ ربعې د کار د پرمختګ راپور "

 
 .۰۲۰۰نورديک مشورتي ډله. جوالی.  "د وضعیت تحلیل او تجزیه.-کښې د جنډر یو شانوالیسک تور  ې ووني او روزنښَ "د افغانستان دلیکسو جانی.

http://ncg.no/novus/upload/file/Afghanistan%20Education%20Sector_%20Gender%20Equality%20Situational%20Analysis%
.20Final%20Report.pdf 

 
 .UNDP.   ۰۲۰۲ "ووي.په افغانستان کښې په محلي سطحه تصمیم نیونه د میرمنو ژوند ښه ک"

.ter/http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/ourwork/povertyreduction/successstories/badghiswomenandwa 
 

جامعه  فردی در مقابل موانع عدالت ته د افغان میرمنو السرسی: فردی در مقابل موانع جامعه به عدالت فرد د ټولنې په مقابل کښې" لوکارو، تیم او اریکا ګاسټون،
 Justice-to-Access-http://www.usip.org/sites/default/files/PW98_Women's-.۰۲۰۲د امریکي د متحده ایاالتو د سولې انستیتوت.  "به عدالت.

.Afghanistan.pdf-in 
 

سیا پوهنتون، د عامه پالیسۍ  او  "په افغانستان کښې د کوچنی، متوسط تجرات انکشاف او سیمه ایزه سوداګري." مشال، مجیب.
 
شمیره د کار  ۰۲ادرې  د مرکزي ا

 .http://www.ucentralasia.org/downloads/UCA-IPPA-WP24-Eng.pdf .۰۲۰۲اسناد، 
 

یډوارډ، MD دیویډ ایچ پیترز،  PhD- MPH پیټر ایم حانسن  MD میهیو، ماورین 
 
 ، ، الکواونډر پ ي سنګMPH MBAپ ي ایچ ډي،  ډاک ټر پ ي اییچ، انبراسي ا

DPHil ،ویکاس، دیوی دیوی PGDHM، ،اشرف مشکور MD،  ،او ګیلبرت برنهامM، PhD. " په افغانستان کښې د والدت د مسلکي څارنې په کار وړل :
 .۰۲۵۶-۰۲۲۲. ۰۲۲۲شماره، د اک توربر لسم،  ۲۲د امریکا د عامه روغتیا مجله،  "مطالعه. مقطعی

 
" MDG  ۵ کړئ.: د والدي نارغیو په اړه بهبود رامنځتهUNDP   .۰۲۰۲افغانستان. 

.http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/mdgoverview/overview/mdg5/ 
 
د احصاي  ي مرکزي  "، افغانستان. ۰۲۲۰تګ، د څو مقصدونو لرونکو شاخصو نو مجموعي سروې، د دوه لسیزو جګړو څخه ور ها خوا حرکت: د والیتونو د پرمخ"

 .http://www.childinfo.org/files/AfghanistanMICS2003.pdf .۰۲۲۰اداره.او یونیسیف، 
 
د سوابقو په  ,PRIO  " نې په کوم ځاي کښې قرار لري؟د تعلیم، او اقتصادي توانمندۍ له نظره افغان میرم"  نادري هدایت، میدا او کریتسان برګ هارپ ویکین."

 .۰۲۰۲او د افغانستان د میرمنو حقوق او توانمند کولو ضایع شوي هدف، نومبر،  اړه لنډ معلومات
http://file.prio.no/Publication_files/prio/Where%20Do%20Afghan%20Women%20Stand%20on%20Education%20and%20E

.conomic%20Empowerment,%20PRIO%20Paper.pdf 
 
 .۰۲۲۲لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان اسالمي جمهوریت، نومبر، د  "پورې. ۰۲۰۲ – ۰۲۰۲د لوړو زده کړو لپاره ملي ستراتژیک پالن:  "

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Afghanistan/Afghanistan_HESP_2010-2014.pdf. 
 
 "کال.  ۰۲۰۲، ۲د لوړو زده کړو لپاره ملي ستراتژیک پالن، مسوده ی  ی متن. د دسمبر "

 
سیب پذیرۍ ملي ارزی "

 
 ۰۲۰۰د افغانستان اسالمي جمهوریت،   "د احصاي  ي مرکزي اداره. ": ښوونه او روزنه۰۲۰۰-۰۲۰۰ابي د خطر او ا

.http://cso.gov.af/Content/files/Chapter8%20EDUCATION.pdf 
 
سیب پذیرۍ ملي ارزیابي "

 
 .۰۲۰۰د احصاي  ي مرکزي اداره.  ".۰۲۰۰-۰۲۰۰د خطر او ا

http://www.tloafghanistan.org/2014%2001%2016%20Provincial%20%20Kabul%20Level-Government%20Engagement_formatted.pdf
http://www.tloafghanistan.org/2014%2001%2016%20Provincial%20%20Kabul%20Level-Government%20Engagement_formatted.pdf
http://thekabultimes.gov.af/index.php/opinions/social/4197-90pc-millie-buses-not-operational-motca.html
http://thekabultimes.gov.af/index.php/opinions/social/4197-90pc-millie-buses-not-operational-motca.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/AFG/LOTFA_Phase%20VI_QPR_Q2_2013.pdf
http://ncg.no/novus/upload/file/Afghanistan%20Education%20Sector_%20Gender%20Equality%20Situational%20Analysis%20Final%20Report.pdf
http://ncg.no/novus/upload/file/Afghanistan%20Education%20Sector_%20Gender%20Equality%20Situational%20Analysis%20Final%20Report.pdf
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/ourwork/povertyreduction/successstories/badghiswomenandwater/
http://www.usip.org/sites/default/files/PW98_Women's-Access-to-Justice-in-Afghanistan.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PW98_Women's-Access-to-Justice-in-Afghanistan.pdf
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/mdgoverview/overview/mdg5/
http://file.prio.no/Publication_files/prio/Where%20Do%20Afghan%20Women%20Stand%20on%20Education%20and%20Economic%20Empowerment,%20PRIO%20Paper.pdf
http://file.prio.no/Publication_files/prio/Where%20Do%20Afghan%20Women%20Stand%20on%20Education%20and%20Economic%20Empowerment,%20PRIO%20Paper.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/Chapter8%20EDUCATION.pdf
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 .S6-S28 ۰۲۰۲جوالی  ۰، شماره ۲نړیواله عامه روغتیا "د په روغتیاي  ي سیستم بیا رغولو  د هغه اغیزه. 
 

 .۰۲۰۰نظامي یو ځای والي مرکز.  –د ملکي  "د سولې بهیر او  افغان میرمنې." نجسین، سټیفني، 
 

 .۰۲۲۲نړیوال حقوق.  "الي کښې ژوند. په محلي کچه د د تاو تریخوالي په اړه ملي راپور. په تاو تریخو"جیحون، ډي او ایل اوتس،
.http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803 

 
 او ,CIVIC, HRRAC, Oxfam  لنده معلوماتي پاڼه، "ره وخت نشته چې ضایع کړای شي: د افغان پولیو په ادرو کښې د حسابو ورکولو سیستم رواجول.دوم"

PTRO.  ۰۲۰۰، ۰۲د می. http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/no-time-to-lose-may2011.pdf. 
 
 .۰۲۰۲، ۰۰نړیواله څیړنه، د نویوالتوب څیړنیز مرکز. د اک توبر  "ات افغانان په ذهني ناروغیو اخته دي.سلنې څخه زی ۶۲د "

.problems/21389-health-mental-suffer-nsafgha-of-percent-60-http://www.globalresearch.ca/over 
 

شانوالي  د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو "په افغانستان کښې ښځې، سوله او امنیت: د مخ ته تګ په خاطر شا ته ک تل."جیننګز، حنا او ماری ایس هبر. -پارتیز
 .http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/WPS-paper.pdf .۰۲۰۲موسسه. اګست 

 
 .ACSOR.   ۰۲۰۰د ملګرو ملتو انکشافي اداره او  ": افغاني ادارک.۰۲۰۰ –د پولیسو د ادراک سروي "

.2011%20Final%20Lowest%20Res.pdf-Eng%20Version-ns/KeyDocuments/2011/PPShttp://www.undp.org.af/Publicatio 
 
گست  ،ر پو وروستی راّ  یتئد ولس مشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکنې. د اروپاي  ي کمیسون د ټاکنو څارونکي ه"

 
  ".۰۲۲۲، ۰۲د ا

.http://www.eods.eu/library/FR%20AFGHANISTAN%202009_en.pdf 
 
 "د دولتي ادارو او د جنډر د دولتي احصایو په اړه ګډ ورکشاپ او معلوماتو شریکول. -د افغانستان د مرکزي احصاي  ي ادارې او ښځو د چارو د وزارت مطبوعاتي اعالمیه"

 statistics-central-release-/presshttp://demo.afghanistan.af/en/news-کال. ۰۲۰۲، ۰۰سپټمبر د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت پورتال. د 
.entit-government-between-coordination-of-establishment-for-workshop-joint-affairs-womens-of-ministry-and-organization 

 
نستازیا او ایرن پداویک. 

 
کاډمۍ کښې د ځوانمردۍ درس."پروکس، ا

 
ګست، شمیره ۲جنډر ، کار او اداره.  "د پولیسو په ا

 
 There Oughtta Be a Law’“ ۰۲۲۰، ا

Against Bitches’:  439-459. 
 
 .۰۲۰۲، ۰۲افغان ټاکنې، د می  ": میرمنې څه ډول خپلې چارې پر مخ وړي؟۰۲۰۲والیتي شوراګانې "

.1/-do-women-the-did-how-2014-councils-http://afghanelections14.com/2014/05/29/provincial 
 

 ۰۰.نړایوله ۰.۰۲۲۲د بوسټن کالج د نړیوالو او مقایسوي قوانینو بیا ک تنه "د اسالمي او یهودي قانون په رڼا کښې د میرمنو د میراث حق، " راد فورد، میري ایف. 
  http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=iclr.بیا 

 
ی پ ي  "یتونو کښې د خلکو د انیښنې مطالعه.وال ۴ټاکنې او له هغه وروسته حالت: په  کال ۰۲۰۲ "د افغانستان د،راهی، سعید مراد او همایون بشیر

 
يو ایس ا

  .۰۲۰۲، ۴اوالپیس، د اپریل 
02014%20Afghan%20Elections%20and%20Beyond%20(Lapis%20Reporthttp://www.whiteband.org/sites/default/files/The%2

.).pdf 
 

 .۰۲۰۵، ۰ګاردين. د فبرورۍ  "افغان میرمنو د په کابینه کښې د ښينه وزیرانو د نشتون په وړاندې اعتراض وکړ." راز موسن، سوني انجل.
.cabinet-new-ministers-female-absence-protest-women-development/2015/feb/03/afghan-http://www.theguardian.com/global 

 
  " " .۰۲۰۲سروي د فساد  . .۰۲۰۲اسحق زاده، محمد رزاق. د افغانستان د سمون څارونکي اداره. 

.http://www.iwaweb.org/ncs/_2014/docs/national_corruption_survey_2014_english.pdf 
 
د بهرنیو چارو وزارتد بشري حقوقو او او د میرمنو لپاره د نړیوالو چارو څانګه، د  "اقدام. پورې  ۰۲۰۲   ۰۲۰۲د پیکنګ د اعالمي  ي ټولنه او د هغه تطبیق ، د "

 .۰۲۰۲افغانستان اسالمي جمهوریت. می 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/afghanistan_review_beijing2

.0.ashx 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803
http://www.globalresearch.ca/over-60-percent-of-afghans-suffer-mental-health-problems/21389
http://www.undp.org.af/Publications/KeyDocuments/2011/PPS-Eng%20Version-2011%20Final%20Lowest%20Res.pdf
http://www.eods.eu/library/FR%20AFGHANISTAN%202009_en.pdf
http://demo.afghanistan.af/en/news/press-release-central-statistics-organization-and-ministry-of-womens-affairs-joint-workshop-for-establishment-of-coordination-between-government-entit
http://demo.afghanistan.af/en/news/press-release-central-statistics-organization-and-ministry-of-womens-affairs-joint-workshop-for-establishment-of-coordination-between-government-entit
http://afghanelections14.com/2014/05/29/provincial-councils-2014-how-did-the-women-do-1/
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=iclr
http://www.whiteband.org/sites/default/files/The%202014%20Afghan%20Elections%20and%20Beyond%20(Lapis%20Report).pdf
http://www.whiteband.org/sites/default/files/The%202014%20Afghan%20Elections%20and%20Beyond%20(Lapis%20Report).pdf
http://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/03/afghan-women-protest-absence-female-ministers-new-cabinet
http://www.iwaweb.org/ncs/_2014/docs/national_corruption_survey_2014_english.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/afghanistan_review_beijing20.ashx
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و ځوانانو ا سولې او ولسواکۍ لپاره د برابري دفتر یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي سازمان دی، چې په افغانستان کې د ټولنې او پالیسي په کچو د ښځود 

وله پرمختیا، س توانمند کولو ته ژمن دی. د دغه سازمان هدف د ښځو او ځوانانو د ظرفیت لوړول دي څو په لومړي ردیف کې واقع شي او په هیواد کې د
وی ترڅو ځوانان  ی جوړونې او په ډیموکراتیکه پروسو کې د خپلو اړتیاوو استازیتوب ترسره کړي. د سولی او دیموکراسی د یو شانوالی موسسه د دی زمینه برابر 

ځای د یو دموکراتیک او د تعصب څخه او ښځی د یو بل سره راټول شی، دځوانانو او ښځو شبکی جوړګړی تر څو د دی الری څخه د اعتماد په جوړولو یو 
 پاک افغانستان جوړ کړی.

 


