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دین،  لمایع بسیج، دادخواهی ، دهی از طریق آگاهی (Covid-19) ویروس کرونا جلوگیری از گسترش"پروژه  تمدید

 (GBV) های جنسیتیمبتنی برخشونت علیه زنان  روزه محو خشونت 16کمپاین  آغازهمچنان  فعال زنان و قومی متنقذین

 ویروس کرونا"در جریان گسترش  تیجنس مبتنی بر خشونت برای افزایش آگاهی و ارزیابی وضعیت
 

 

فعالیت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا   حمایت مالی سفارت کانادابا  (EPDنهاد برابری برای صلح و دموکراسی )

روزه محو  16 و راه اندازی کمپاین "لفعازنان قومی و  متنفذیندین،  یمالبسیج ع ،، دادخواهی  دهیآگاهی "چون  های

 دررا  "Covid-19( در جریان گسترش (GBVبرای افزایش آگاهی و ارزیابی وضعیت  (GBV)خشونت مبتنی بر جنسیت 

جلوگیری از "این پروژه تمدید پروژه قبلی قابل ذکر است که مینماید. تطبیق   ، کابل و بلخننگرهار ،قندهار، هرات والیت  5

میباشد  "لفعازنان قومی و  متنفذیندین،  یمالبسیج ع ،، دادخواهیدهیآگاهی چون  فعالیت های از طریقشیوع ویروس کرونا 

اجرا  بودکرونا افزایش یافته ویروس کرونا درزمان که موارد  ویروس مبارزه بامانند فعالیت های گونان که قبال موفقانه با 

 Covid-19زنان که تحت تاثیر  رایب برای مشاغل کوچک مالی از طریق کمک های کوچک حمایت هایهمچنان  .گردید

 و ادامه داشت 2020اکتوبر  10شروع تا  2020جوالی  11پروژه از تاریخ مرحله اول این  .شدتطبیق  ،گرفته بودندقرار 

 .داشتخواهد ادامه  2020دسمبر  30تا شروع  2020اکتوبر  11 تاریخ مرحله دوم از

مدنی و زنان فعال را در مورد اقدامات  نهاد های، علما دینی، قومیرهبران محلی، بزرگان پروژه در مرحله اول این  

برای مردم در اجتماع مخصوصآ  گاهی دهیا کمپاین از طریق  معلوماتکه بعدآ این  ،داده شدآموزش  COVID 19 پیشگیرانه

 14000 تقریبآ آگاهی دهی شد و مختلف برنامه هایخانواده از طریق  1200برای تقریبآ  پروژهاین  برای زنان منتقل گردید.

پرست خانه سرزنان که  تن  50برای اجتماع توزیع شد و همچنان برای دهی  های اگاهیدستنامه دانه  700 ماسک ودانه 

ها با وزارتخانه های ذیربط مربوطه برای ایجاد پاسخگویی، شفافیت  داد خواهیو  هماهنگی .شد حمایت مالیهای شان بودند 

 .صورت گرفت Covid 19 و ارتقا در خدمات آنها برای کاهش نتایج ناخوشایند

مبتنی بر جنسیت   یخشونت هابه منظور افزایش آگاهی دهی در مورد جلوگیری از  بیشتر اجتماعدر پروژه تمدید این 

روزه محو  16 های کمپاین ، از طریقنا صورت گرفته باشدروکویروس  گسترشجریان  در که علیه زنانخشونت  مخصوصآ

 شد.راه اندازی خواهد است،  2020دسمبر  10نومبر الی  25که بین تاریخ های  علیه زنان خشونت

فروزان رسولی، معاون نهاد برابری برای صلح و  با ا  ، لطففعالیت های آن واین پروژه برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .شویدتماس  به  forozan.rasooli@epd-afg.org درسیل آو یا  ایم 0730663574شماره  دموکراسی با

 

 فروزان رسولی

یسمعاون اجرایی موسسه برابری برای صلح و دموکرا

http://webmail.epd-afg.org/cpsess9751138079/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox

