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اوس او راتلونکې
جنسیتي برابري، د کووېډ-19 په نړۍ کې سوله او امنیت

د افغانستان په اړه لنډ معلومات

1. معرفت

ښځې د ښځو په خدمت کې نړیوال دفرت )WfWI( او افغان ومينز ريسورس سنټر )AWRC(، د جنډر ايکشن فار پيس اينډ سيکيورټي )GAPS( په همکارۍ 

رسه، په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ يا ورته وايل، سولې او امنیت باندې د کووېډ-19 د اغېزو او د دغې وبا پر وړاندې د غربګونونو په اړه د څېړنې 

مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه څېړنه د نړیوالې ټولنې )حکومتونو، غیر دولتي ادارو )INGOs(او څو اړخیزه ادارو( ته دا وړتیا ورکوي ترڅو د موضوع 

په اهمیت او په نړیواله کچه په جنډر، سوله او امنیت باندې د کوېډ-19 اغېزې په سمه توګه درک کړي او داسې اغېزمنې پالیسۍ او برنامې په الره واچوي 

چې وکوالی يش د کووېډ-19 د اغېزو او راتلونکو نړيوالو وباګانو پر وړاندې ځواب ویونکې وي. 

د څېړنې په مېتودولوجۍ کې یوه رسمي بیا کتنه شامله وه )چې د 2020 له اکتوبر-نوامرب میاشتې کې تررسه شوه( چې د افغانستان په کچه مهمو موضوعاتو 

لکه بېځایه کېدنې، په تصمیم نیونه کې د ښځو او نجونو ګډون، جنسیتي تاوتریخوايل )GBV(، جنسیتي او تکثیري روغتیا، د معیشت او ښځو د اقتصادي 

حقونو، او همدارنګه د افغانستان په 13 والیتونو کې د 20 مهمو معلومايت مرکو ته په کتو او په ګډون، په مختلفو سیمو او مختلفو سېکتورونو کې د 

کووېډ-19، جنډر، د سولې او امنیت د اغېزو په اړه په الره واچول شوه. 

په افغانستان کې د کووېډ-19 په چټک وضعیت کې د بلقوه بدلونونو د ارزونې لپاره د ۲۰۲۱ کال په فربورۍ میاشت کې د پینځو ګډونوالو رسه یوه بله 

رسمي بیا کتنه او د کلیدي معلومايت غړو )KIIs( رسه تررسه شوه. موندنې د کووېډ-19 له امله د جنسیتي برابرۍ اغېزې ښیي، په ځانګړي ډول په ښاري، 

کلیوالو او د مهاجرينو د ځای پر ځای کولو په هغه سیمو کې په هغو ډلو باندې چې له پامه غورځول شوې دي. دغه موندنې د ښځو او نجونو په مسؤلیتونو، 

د هغوی په اړتیاوو، معیشت او جنسیتي تاوتریخوايل )GBV(، او همدارنګه دا چې د ښځو او نجونو مختلفې ډلې د کړکېچ پرمهال څه تېروي، د وبا اغېزې 

په ګوته کوي. همدارنګه دغه موندنې په افغانستان کې په سوله او امنیت باندې د کووېډ-19 ژورې اغېزې بیانوي، هغه څه چې په افغانستان کې اوږده 

او دوامداره مخینه لري.

2. په کووېډ-19 کې د سولې، امنیت،او جنسیتي برابرۍ په وضعیت کې بدلونونه

د اعداد باید په پښتو بڼه ولیکل يش لکه ۲۰۲۰ کال په نوامرب میاشت کې افغانستان د کووېډ-19 وبا دوهمه څپه تجربه کړه.

 - )WHO( په وروستیو میاشتو کې چې په مکرر ډول د کووېډ-19 مثبت پېښې کمې وې، ورستنۍ ډېټا د پېښو زياتوالی څرګندوي. د روغتیا نړیوال سازمان

افغانستان اوس هم د وایروس د وراثت بدلون په اړه اندېښنه لري. دغه سازمان د جينومیک لړۍ لپاره د کوید-19 منونې لېږلې دي ترڅو  مالومه کړي چې 

آیا دمګړۍ په افغانستان کې د وایروس نوي ډولونه شتون لري که نه. د روغتیا نړیوال سازمان پدې برخه کې شک لري او ټینګار کوي چې نظارت یا څارنې 

ته باید دوام ورکړل يش. له هغې وروسته، داسې بریښيچې د عفونت کچه ټیټه شوې وي. د کووېډ-19 بیاځيل اغېزې دا ډول نه وې. 

د ښځو معاش او اقتصادي حقونه: د څېړنې ګډونوالو د راتلونکې لپاره د ناوړه اقتصادي حالت په اړه خرب ورکړی. په ټوله کې، د کارموندنې کچه ټیټه شوې 

ده. په افغانستان کې هرڅه پر ځای والړ برېښي. هغو ښځو چې د وبا له امله یې خپلې دندې له السه ورکړې دي، بیا نه دي په دنده شوې. 

اړهغاړه
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)داخيل( امنیت: امنیتي حالت نور هم بد شوی دی. په هديف وژنو، مدين فعاالنو باندې بريدونو او د رسنیو د استازو په وژلو کې ډېروالی راغلی. دا چاره 

خپله ستونزې زېږوي خو دا پدې مانا هم ده چې د مدين ټولنې ډلې او شبکې پدې برخه کې څه نه يش کوالی. داسې ښکاري چې پدې برخه کې د بېکارۍ 

د لوړې کچې او اقتصادي بحران له امله نور هم ډېروالی رامنځ ته شوی. رسبېره پردې، د نړیوالې ټولنې ادارو او د ښځو د حقونو ادارو )WROs( په ګډه 

رسه کار کړی ترڅو د عامه پوهاوي په ګډون د کووېډ-19 رسه اړوند برنامې )د پوهاوي د زياتولو  په شمول( برنامې په الره واچوي.

د ښځو او نجونو پروړاندې تاوتریخوالی )VAWG(: د ښځو او نجونو پروړاندې د تاوتریخوايل VAWG موارد الهم په ډېرېدو دي. د څېړنې د ګډونوالو لخوا 

راپور ورکړل شوی چې دا په جزوي توګه د کورنیو ستونزو او النجو  المل دی چې په اقتصادي چارو کې د بې ثباتۍ له امله ال زيات شوی.

روغتیاپالنه: پداسې حال کې چې د خدماتو د عرضې او الرسيس په برخه کې د هېوادونو په کچه هغه شته ستونزې چې په راپور کې یې ذکر شوی دی، ال 

هم په خپل ځای دي، دمګړۍ یوه بله ستونزه رامنځ ته شوې چې د کووېډ-19 واکسین پيل دی. د واکسین د وېش لړۍ دمګړۍ بې عدالتۍ نورې هم ډېرې 

کړې دي. د څېړنې ګډونوالو زیاته کړه چې په افغانستان کې د واکسینو طبیق د دې پرځای چې د مبارزې د لومړۍ کرښې په روغتیاپاالنو لکه نرسانو او 

ډاکټرانو باندې پیل شوی وی، په لوړپوړو حکومتي چارواکو پیل شوی.

3. د موندنو لنډیز

په ټوله کې د  جنډر په برخه کې السته راوړنې:  ګډونوالو څرګنده کړه چې دغې وبا د ټولنې مختلف قرشونه په مختلفو ډولونو اغېزمن کړي دي، خو 

ډېری له پامه غورځول شوې ښځې او نجونې دي چې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې دي - په دغو اغېزو کې د ټیټې کچې عايدات یا عايد نه لرونکې 

ښځې، هغه ښځې او نجونې چې په معلولیت کې ژوند کوي، هغه ښځې او نجونې چې په کلیو کې ژوند کوي او بالخره هغه ښځې او نجونې شاملېږي چې 

په مهاجرت کې شپې او ورځې  سبا کوي. ګډونوالو څرګنده کړه چې د کووېډ-19 او د دغه وایروس اړونده د مخنیوي اقداماتو په اړه معلومات ال د مخه 

د راډیوګانو،  تلویزیونو، ټولنیزو رسنیو او موبایل ټیلیفون له الرې خلکو ته ابالغ شوي دي - خو په افغانستان کې د ټولنې تر ټولو ډېر هېر شوي قرشونه او 

کلیوال خلک بیا دارتباطاتو دغو وسائلو ته د لګښتونه، نامناسب موقعیت او دودونو له امله په سختۍ رسه کوالی يش چې ورته الرسسی پیدا کړي. ښځې او 

نجونې ډېری وخت د ناوړه دودونو له امله معلوماتو ته د الرسيس په برخه کې د ځانګړو خنډونو رسه مخ وي. نو، کېدای يش دا پدې مانا وي چې هغوی 

د ځان ساتلو په برخه کې د معلوماتو د کمبود له امله د ګواښ او د کووېډ-19 وایروس د انتقال د ګواښ رسه مخ دي.

د ښځو معیشت او اقتصادي حقوق: په افغانستان کې د کووېډ-19 له امله کورنۍ د جدي مايل ستونزو رسه مخ شوې دي، دا ځکه چې قرنطیني رشائطو او په 

غیر منظم ډول د پولو بندېدل د دې المل شوي ترڅو د لومړنیو توکو )په ځانګړي ډول د خوراکي توکو( بیې لوړې يش. د دغو زیان منونکو مواردو له ډلې د 

ځینو هغو المل دا دی چې په افغانستان کې د هرو پینځو کارکوونکو له ډلې څلور هغه یې په غیر رسمي کارونو  باندې بوخت دي - لکه د ټکيس ډرېوران، 

هټۍ وال او کورين کارکوونکي. یادو کسانو تر نورو ډېر زیان لیدلی او دمګړۍ د یوه باثباته معاش وړتیا نه لري. د ګرځبندیز پرمهال د ښوونځیو او کارځایونو 

په بندېدو رسه، په افغانستان کې ډېری ښځې اړ شوې چې د عوايدو له هغه محدودو فرصتونو څخه محروم يش چې له کاري حقوقو پرته د هغوی په واک 

کې ول.  رسبېره پردې، په داسې یوه نرساالره ټولنه کې چې ال د وړاندې د ښځو او نجونو د حرکت د آزادۍ پر وړاندې د خنډونو شاهدان یو، د کووېډ-19 

په جریان کې د کارموندنې په برخه کې د ښځو  وړتیاوې کمې شوې دي، چې د هغوی اقتصادي او ټولنیزه په ځان بسیاینه یې په جدي توګه زیامننه کړې ده.

ګډون او تصمیم نیونه: له څېړنې څخه ترالسه شوي ثبوتونه دا  ښیي چې، کامه باید لیرې يش د هغو حقیقتونو رسه رسه چې په حقیقي ډول د ښځو او 

نجونو ګډون به وکوالی يش وبا ته د نورو منطقي الرو چارو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، هغوی بیا هم په نړیواله، ميل او سیمه يیزه کچه په رسمي ډول 

له حکومتولۍ او تصمیم نیونې څخه ایستل شوې دي.  ښځې او نجونې د هغو ناوړه دودونو له امله چې هغوی په تصمیم نیونه کې له ګډون او الرسيس 

څخه  راګرځوي، د پرمختګ او عمومي ژوند په برخه کې له بنديزونو رسه مخ دي. همدارنګه ویل کېږي چې د کورنۍ غړي د کووېډ-19 بحران په بهانه 

ښځې له بیرون وتو څخه  راګرځوي - دا چاره ښایي د دې المل يش ترڅو ښځې او نجونې په عامه محلونو کې د اوسېدو په اړه نوې سپارښتنې ترالسه نه 

کړی، په اوږدمهاله کې خوندي کارځایونو، آزادۍ او حقونو ته د هغوی الرسسی محدود يش.

روغتیا پالنه او جنسیتي تاوتریوخوالی )GBV(: حتی د کورونا خپرېدو نه مخکې هم په افغانستان کې د روغتیا پالنې خدمات خورا ټکني ول. دغې برخې 

ته د روغتیایي بنسټونو او برشي منابعو د نه شتون له امله د پام وړ زیان رسېدلی. ښځې او نجونې خپلې ځانګړې او د روغتیاساتنې، د وبا د خپرېدنې په 

برخه کې خاصې اړتیاوې لري، او د تاریخ په اوږدو کې په ځانګړي ډول په کلیو کې او د مهاجرت پرمهال هغوی نه دي توانېديل چې د اړتیا وړ خدماتو ته 

الرسسی پیدا کړي. دغه چاره د کووېډ-19 او پدې برخه کې له خپراوي څخه د مخنیوي په موخه په الره اچول شویو تدابیرو او محدودیتونو نوره هم پېچلې 

کړې ده، پدې مانا چې ښځې نه يش کوالی له کوره د باندې ووزي ترڅو طبي او د  روغتیا ساتنې خدماتو د ترالسه کولو لپاره د پام وړ واټن طی کړي. رسبېره 

پردې، په پراخه کچه تثبیت شوې ده چې بحرانونه کوالی يش موجوده او اوږدمهاله جنسیتي نابرابرۍ او بالخره د جنسیتي تاوتریخوالی )GBV( کچه نوره 

هم لوړه کړي. کووېډ-19 هم له دغه امر څخه مستثنا نه ده. ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د هغوی ښځینه د کورنۍ غړي نارینه ډاکټرانو ته )چې 

https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-afghanistan/
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ډېری هغه یې روغتیا پاالن دي(  مراجعه وکړي، چې دا چاره دې ته الره هواروي ترڅو ښځې د کووېډ-19 آزموینې او معالجوي مراکزو ته لږ الرسسی ولري. 

رسبېره پردې، ثبوتونه  ښيي چې په افغانستان کې جنسیتي تاوتریخوالی )GBV( مخ په ډېرېدو دی، دا ځکه چې وبا کوالی يش د موجوده اقتصادي او ټولنیزو 

فشارونو الملونه د ګرزځبندیز په صورت کې نور هم شدید کړي. دغه الملونه د اړتیا وړ هغو حیايت خدماتو ته د الرسيس له کمبود رسه  تړيل دي، چې کوالی 

يش د اړونده تاوتریخوايل د زیاتېدو لپاره ځواب ویونکي وي.

د ښځو د حقونو بنسټونو، شبکو او  غورځنګونو لپاره بودجه: د کووېډ-19 پروړاندې د مبارزې په برخه کې WROs په لومړیتوبونو کې دي. مدين ټولنه او 

د ښځو د حقونو شبکې الهم فعالې دي او دهمکاریو د  همغږۍ کولو او خپلو انتخايب حوزو ته د رسېدو لپاره یې بدیلې الرې پیدا کړې دي. که څه هم، 

دغه بنسټونه د مالتړ او بوديجې له الرې د دغه اسايس کار لپاره په رسمي ډول نه دي پېژندل شوي. ګډونوالو په څېړنه کې د WROs، شبکو او ډلو لپاره 

د بودجې کمېدو ته اشاره کړې ده او ویيل یې دي چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید هغه سیمه يیزه بنسټونه وپېژين چې مخکې یې له سولې 

څخه د مالتړ په برخه کې اغېزمن رول لوبولی. 

شخړې او بې ځايه کېدنه: ډېری پوښتل شویو کسانو په ځانګړي ډول د شخړو لسیزو، د خوړو او اقتصاد په برخه کې بې انډولیو ته د یوه داسې اسايس المل 

په حیث اشاره وکړه چې باید په پالن جوړونه او د کووېډ-19 رسه د مبارزې اوبیا سمون په برخه کې په پام کې ونیول يش. دغو ستونزو په ښځو او نجونو 

باندې ځانګړې اغېزه کړې ده، په شمول د  هغو ښځو او نجونو چې له بېال بېلې ډلې څخه دي، چې په پایله کې یې نوره له پامه غورځېدنه او له برنامو او د 

خدماتو څخه محرومېدنه رامنځ ته کېږي. دغه وبا د دې المل شوې ده ترڅو اقتصادي، روغتیایي او برشي ناورین رامنځ ته کړي - او همدارنګه په حکومت د 

بې باورۍ کچه لوړه کړي - چې په پایله کې یې د جرم او تاوتریخوايل کچه لوړه شوې. رسبېره پردې، هغه  دوامداره او اوږدمهاله هڅې چې په افغانستان 

کې د یوې معقولې سولې لپاره اړینې دي اود کووېډ-19 د مخنيوي د تدابیرو له امله ځنډول شوې دي. له هغه ځایه چې د سولې خربې او فعالیتونه بیا پیل 

شوي، ډیری هغه یې واقعی وو، پدې معنی چې ډیری میرمنې او نجونې د  ښکېلتیا او ګډون له فرصت څخه بې برخې وې.

حساب ورکونه: د کووېډ-19 پر وړاندې مبارزه ډېرو پیسو ته اړتیا لري ترڅو د مختلفو کچو داسې برنامې طرحه کړي چې له مخې یې خلک، ټولنې او هېواد 

وکوالی يش د وبا پر وړاندې مبارزه وکړي. له هغه راهیسې چې د کووېډ-19 له امله په  جنډر یا جنسیتي برابرۍ د اغېز موضوع مطرح شوې ده-او پدې برخه 

کې په خوندي ډول د باکیفیته خدماتو وړاندې کولو په برخه کې پانګونه شوې ده- چې پدې برخه کې د حساب ورکونې او روڼتیا په ځانګړي ډول د عرضه 

شوي بهرين مايل مالتړ په اړه اندېښنې شتون لري. د پایتخت او والیتونو په کچه د روغتیایي کېټونو، د خوړو د توضېع او د روغتونونو لپاره د طبي تجهیزاتو 

په ګډون، د کووېډ-19 اړونده ګڼ شمېر پروژې او برنامې طرحه شوې دي. په هر حال، د حساب ورکونې تضمین لپاره د مناسبې څارنې شتون نه درلود.

4. سپارښتنې

1 سپارښتنه: جامع جنسیتي کړنالره: د کووېډ-19 له امله جنسیتي اغېزې قبول کړئ او ژمنه وکړئ چې د جنسیت په اړه حساسه تګالره غوره کړئ. )د دغو 

سپارښتنو لپاره بشپړ ثبوتونه کوالی شئ د هغو راپور په ۴-۵ پاڼو کې پیدا کړئ چې د  هېواد په کچه چمتو شوی دی.(

2 سپارښتنه: د ښځو معیشت او اقتصادي حقونه:  کووېډ-19 د یوه اقتصادي کړکېچ په حیث وپېژنئ، او همدارنګه هغه ته د روغتیایي او برشي ناورین په 

سرتګه وګورئ. دغه کار  له وبا مخکې ښځو رسه د عايدايت منابعو لکه کارموندنې، ځان  په کار کونې او د کلیوالو د سپام او قرضې د اتحادیو )VSLAs( په 

ګډون په هغو اقتصادي مودلونو او میکانیزمونو کې د پانګونې له الرې تررسه کړئ چې د تر ټولو بېوزله او له پامه غورځول شویو  قرشونو څخه مالتړ کوي.  

د دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه راپور په ۵-۶ پاڼو کې پیدا کړئ چې د هېواد په کچه چمتو شوی دی.(

3 سپارښتنه: ګډون او تصمیم نیونه:  د  گډون او تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو د وړتیاو لوړول، په رسمي فعالیتونو او د کووېډ19- پر وړاندې د مبارزې 

په برخه کې په نړیواله، ميل او  سېمه ایزه کچه د پېغلو نجونو او WROs شمېر لوړ کړئ. دا کار باید د ښځو لخوا د مرشتابه پیاوړي کولو او د ښځو او 

انجونو اړتیاوو او لومړیتوبونو د ساتنې په برخه کې د اوږدمهاله ژمنو رسه مل وي. )د دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه راپور په ۶-۷ پاڼو 

کې پیدا کړئ چې د هېواد په کچه چمتو شوی دی.(

4 سپارښتنه: روغتیاساتنه او جنسیتي تاوتریخوالی: رسه له دې چې د روغتیا پالنې په برخه کې محدودې منابع د کورونا وبا له امله په نورو ځایونو کې 

لګول کېږي خو بیا همکوټيل ګامونه باید پورته يش ترڅو د ښځو او نجونو لپاره د الرسيس او پالنې د ترالسه کولو په برخه کې ځنډ حداقل ته راټیټ يش. په 

دغو مواردو کې خوندي روغتیاپالنه، اغېزمنه او بشپړه جنسیتي روغتیا، توليدي او رواين روغتیاپالنه، او همدارنګه د کووېډ-19 په جریان کې او له هغې 

وروسته په اسايس ډول  د GBV خدمات شامل دي. همدارنګه پدې کې د صدمو لپاره خدمتونو په ګډون چې د کووېډ-19 رسه د مبارزې د یوې برخې په 

حیث ځانګړي شوي دي، بېځایه شویو ښځو او نجونو ته د ځانګړې پاملرنې ترڅنګ د رواين ستونزو او رواين مالتړ په برخه کې ډاډمنېدل هم شامل دي. د 

دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه راپور په 9-8 پاڼو کې پیدا کړئ چې د هېواد په کچه چمتو شوی دی.(
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5 سپارښتنه: د ښځو د حقونو د مالتړ بنسټونو )WROs(، شبکو او غورځنګونو لپاره بوديجه: د WROs، شبکو او غورځنګونو لپاره بوديجه باید د هغه 

حقیقت په منلو رسه په لومړیتوبونو کې ونیول يش چې هغوی کوالی يش تر بل هر چا په سمه توګه ځانګړیو اړتیاوو، حقیقتونو او هغو ننګونو ته ځواب 

ووایي چې هغوی په خپل ژوند کې وررسه مخ دي - چې پدې کې د کووېډ-19 پر وړاندې مبارزه هم شاملېږي. دا باید د هغو پراخو ژمنو یوه برخه وي 

چې د جنيس برابرۍ، سولې او امنیت، او اسايس اړتیاوو د چمتو کولو، د WROs، شبکو او خوځښتونو لپاره د متغیرې او اوږدمهاله بودیجې د چمتو کولو 

لپاره د بودیجې د کمولو په برخه کې شوې دي. )د دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه راپور په 10-9 پاڼو کې وګورئ چې د هېواد په کچه 

چمتو شوی دی.(

6 سپارښتنه: شخړه او بېځایه کېدل: په افغانستان کې د کووېډ-19 په وړاندې د خلکو غربګون او د هغې درملنه باید په څرګند ډول د هغو ښځو او نجونو 

اړتیاوې او تجربې په نښه کړي چې د جګړو، مهاجرت او بېځایه کېدنې له امله زیامننې شوې دي. د دې ترڅنګ باید دوامداره هڅې تررسه يش ترڅو د هر 

ډول تاوتریخوايل او وسله وال شخړې مخنیوی ويش او په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته ورسېږو. )د دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه 

راپور په 11-10 پاڼو پیدا کړئ چې د هېواد په کچه چمتو شوی دی.(

7 سپارښتنه: حساب ورکونه: د حکومت او نړیوالو مرستو له آدرسه د بیړنیو حاالتو پرمهال د نظریاتو له  برنامو، باید په اغېزمنه توګه څارنه ويش ترڅو د 

حساب ورکونې او روڼتیا په اړه ډاډ ترالسه يش. )د دغې سپارښتنې لپاره بشپړ ثبوت کوالی شئ د هغه راپور په 12-11 پاڼو کې پیدا کړئ چې د هېواد په 

کچه چمتو شوی دی.(

5. رشیکان

افغان ومينز ريسورس سنټر )AWRC( د ښځو لخوا د اداره کېدونکي بنسټ په توګه د 1989 کال په اګست میاشت کې رامنځ ته شو. دغه بنسټ د 2002 

کال په جوالی میاشت کې په افغانسان کې کار پیل کړ. دمګړۍ د افغانستان په اووه والیتونو کې فعالیت لري چې عبارت دي له: کابل، پروان، کاپیسا، لغامن، 

کنړ، ننګرهار او اروزګان څخه. AWRC پدې برخه کې د 31 کلنې تجربې له مخې، د ټولنو، په ځانګړي ډول د ښځو جدي اړتیاوې پوره کوي، او له هغې 

څخه مالتړ کوي ترڅو پدې  برخه کې ځواکمنې يش  همدا راز د هغوی په ټولنو او قومونو کې د مثبت بدلون لپاره هغوی په فعالو استازو بدل يش، او دا 

چې وکوالی يش د جنيس برابرۍ غوره حکومتولۍ او دیموکراسۍ په اړه د څارنې په برخه کې اغېزمن رول ولوبوي.  AWRC د ټولنې په ټولو برخو کې د 

ښځو په فعال  ګډون  باندې کلک باور لري. AWRC د خپل تاسیس راهیسې د الندنیو مواردو په چمتو کولو رسه د زرګونو افغان مېرمنو او نارینه و رسه 

ګډ کار کړی: د کرنې په برخه کې روزنه او فعالیتونه، د مسلکي مهارتونو او صفر امتیاز لرونکو کوچنیو اعتبار لرونکو برنامو د چمتو کولو له الرې د معیشت 

فرصتونه، تعلیمي فعالیتونه، د وقایوي  روغتیا اړونده زده کړه، د وړتیا جوړونې مسلکي برنامې، د افغان مېرمنو د وضعیت په برخه کې د هغوی وکالت 

کول، د منلو، د خپلو افغان سیاالنو د منلو رول او ونډې پر وړاندې د عامو خلکو حساسیت.

د سولې او امنیت لپاره د جنسیتي اقدام سازمان )GAPS(، د بریتانوي مېرمنو د سولې او امنیت )WPS( په برخه کې د مدين ټولنې یوه شبکه ده. دغه اداره 

د دیپلوماسۍ، برشي حقونو، برشي مرستو او سولې راوستنې په برخه کې د غیر دولتي سازمانونو )NGOs( څخه جوړ یو سهامي بنسټ دی.  دغه بنسټ 

د WPS د ارتقا، لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک )UNSCR( په موخه رامنځ ته شو. GAPS د انګلستان حکومت هڅوي ترڅو په 

جګړه ئیزه سیمو کې د ښځو او نجونو په برخه کې د نړیوالو ژمنو په اړه حساب وغواړي. 

ښځې د ښځو په خدمت کې نړیوال دفرت )WfWI( له هغو ښځو څخه په انفرادي ډول مالتړ کوي چې د مهارتونو، داسې علومو او منابعو چې کار او سپام 

رامنځ ته کوي، د هغوی د حقونو، د کورنیو د روغتیا، او له شبکو څخه د مالتړ په برخه کې د هغو ښځو رسه مرسته کوي چې په  په واقعي توګه په غربت 

او تاوتریخوايل کې شپې ورځې تېروي. موږ همدارنګه د نارینه مرشانو او د ټولنې د غړیو رسه د همکارۍ، د رهربۍ یا مرشتابه په برخه کې د ښځو د ونډې 

د زیاتوايل او له ټولنې څخه د مالتړ او په نړیواله او ميل کچه د تصمیم نیونې په برخه کې د پامه غورځول شویو ښځو د غږ د رسونې له الرې، د یوې داسې 

موکې په رامنځ ته کولو کې ونډه لرو چې په هغې کې له ښځو څخه ال ډېر مالتړ کېږي.  د 1993 کال راهیسې، ښځې د ښځو  په خدمت کې نړیوالې ادارې 

په ګڼ شمېر جګړه ځپلیو  هېوادونو لکه افغانستان، بوسنیا، او  آذربایجان، د کانګو د خلق په جمهوریت، عراق، کوسوو، نایجیریا، رواندا او سوئېيل سوډان 

کې له 500000 څخه د زیاتو مهاجرو ښځو ستونزو ته رسیدګي کړې ده.

دا  یو آزاد او بې پرې راپور دی چې د بهرنیانو، عامه شتمنیو او پراختیا ادارې په مايل مرسته چمتو شوی. د دغو موادو لګښتونه د بریتانیا حکومت د يوک 

ايډ )UK aid( لخوا متويل شوی، که څه هم، وړاندې شوي نظریات د انګلستان د حکومت د رسمي تګالرو ښکارندویي نه کوي.
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