
 

 

 کنفرانسرسنیز 

 د بیړني خپریدو لپاره 

  نیټی سره سمون لری 29 کال د تلي ۱۳۹۹د چی  2020 اکتوبر 21

د عامه پوهاوی، دادخواهی او د دینی علماوو، قومی مخورو او ښځینه فعالینو د  مخنیوی د پراختیا څځه Covid 19"د 

لپاره څخه مخنیوی  (GBV)او همدا ډول د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی او د جنډر پر بنسټ تاوتریخوالي  بسیج له الری

او د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالی د حالت ارزونه ترڅو د کرونا د پرمختګ په وخت کی  په الره اچول ورځنی کمپاین ۱۶د 

 پروژی غځول "اړه یی عامه پوهاوی کچه لوړه شی په
 

د کاناډا سفارت په مالي مالتړ سره د کرونا ویروس مخنیوی لپاره  (EPD)د سولې او ډیموکراسی لپاره د یوشانوالی بنسټ 

قومی مخورو او ښځینه فعالینو د بسیج له الری او همدا او د دینی علماوو،   عامه پوهاوی، دادخواهی"مختلف فعالیتونو لکه 

ورځنی کمپاین په  ۱۶څخه مخنیوی لپاره د  (GBV)او د جنډر پر بنسټ تاوتریخوالی ډول د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی 

الره اچول ترڅو د کرونا د پرمختګ په وخت کی د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالی د حالت ارزونه او په اړه یی عامه پوهاوی 

د یادونې وړ ده چی دا  .پلی کویکی کندهار، ننګرهار، کابل او بلخ( ځه والیتونو )هرات، نستان په پن" یی د افغاکچه لوړه شی

په هرات او کندهار والیتونو کي د عامه پوهاوي او د دیني علماوو، قومي مخورو او ښځینه فعالینو "ژی پروژه د پخوانۍ پرو

د کرونا  ریالیتوب سره پلي شوي اوپه ب ادامه ده کوم چې "پراختیا د مخنیوي پروژي پرانېستهد  Covid 19د بسیج له الري د 

منی چی همدارنگه هغه میر .چې د کرونا قصیې مخ په ډیریدو وه کلهادامه ورکړه پداسی وخت کي  ویروس سره مبارزی ته

د جوالی څخه  ۱۱د پروژی لومړی پړاو لخوا زیانمنی شوی وی هغو ته کوچنۍ مالی مرستې ورکړل شوی.  Covid 19د 

 دسمبر پوری به وی. ۳۱اکتوبر څخه  ۱۲او ادامه یی د اکتوبر پوری وو  ۱۰

څخه د مخنیوی  Covid 19او ښځینه فعالینو ته د د مدني ټولنې استازو مشران، ایي او قومی د پروژی په لومړي پړاو کې ځ

الری عام عامه پوهاوي کمپاینونو له کور په کور د همدغه معلومات هغوی تدابیرو په اړه روزنه ورکړل شوه چی وروسته 

کورنیو د عامه پوهاوی  ۱۲۰۰شاوخوا   له الریپروژی د مختلفو برنامو  ددی شوه. ځو ته ورسولخلکو په ځانګړي توګه ښ

الرښودونه د کرونا څخه مخنیوی په  ۷۰۰ماسکونه او  ۱۴۰۰۰ا لوړه شوه، او همدی کورنیو ته شاوخو د کرونا په اړه کچه

سته ښځو سره مالی مرستی وشوی. پرته لدی، د اړوندو وزارتونو سره همغږي او بی سرپر ۵۰همدارنګه  ووېشل شوه. اړه

ناخوښه پایلې کمیدو لپاره الزمی هڅی  Covid 19اصالحات د  او  دادخواهیانی ترسره شوی ترڅو د حساب ورکونې، روڼتیا

 .وشی

پوهاوي کچي لوړوالۍ دی په ځانګړی ددی پروژی تمدید هدف په ټولنی د جنډر پر اساس د تاوتریخوالی مخنیوي په اړه د 

دسمبر پوری ادامه به  ۱۰نومبر څخه د  ۲۵چی د  پیل توګه د کرونا ویروس پر مهال د ښځو پر وړاندی تاوتریخوالی کمپاین

 لری.

ددی پروژې او د هغې د فعالیتونو په اړه د ډیرو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه، مهرباني وکړئ د سولې او ډیموکراسۍ 

یښنالیک او بر 0730663574مرستیالي فروزان رسولی سره د دي شمیري  (EPD)لپاره د یوشانوالی بنسټ 

afg.org-an.rasooli@epdForoz .له الرې په اړیکه کې شئ 

 

mailto:Forozan.rasooli@epd-afg.org


 فروزان رسولی

یسمعاون اجرایی موسسه برابری برای صلح و دموکرا


