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  ښکیلتیا

  او معنادار

 س یایس ګډون

 

 (COVID-19) ویروس د کروان

په اړه د ټاکنزیو سیس ټونو نړیوال 

  بنسټ معلومايت لړۍ 
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 او معنادار س یايس ګډون ښکیلتیا
 

 :لیکوالان

 (Virginia Atkinson) ینیا اتکینسنج ور

 سرته سالاکره  ښکیلتیا د نړیوالې

 (Meredith Applegate) مرییدت اپلگیت

 سالاکرپروگرامونو د  د اوکراین

 (Rebecca Aaberg) بیاک ابریگر 

 برخې اکرپوه د ښکیلتیا

 

 :مسوونکیمرش 

 (Erica Shein) اریاک شنی

 مرشد څیړنې او روزنې مرکز 

 

 :مسوونکی

 (Chad Vickery) چاد ویکری

 مرستیال رهربۍ او ختنیکې  د نړیوالې اسرتاتژیۍ

 (Angela Canterbury) آ جنال اکنرتبری

 د اسرتاتژییکو اړیکو او دادغوښتنې رئیس
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معلومايت بس تې د چاپ او  ېد د: ر س یايس ګډونااو معناد ښکیلتیا: لرۍمعلومايت  اکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ( په اړه د ټCovid-19د کروان ویروس )

 ته خوندي دي.  (IFES)نرش ټول حقوق د ټاکنزیو سیس متونو نړیوال بنسټ 

 ولکه په الکرتونيک شلک وي او ای مه ختنیيک شلک، اکپي ، چاپ او بیا نرش  اکرولمعلومايت بس تې هر راز  ېد د :اجازهمعلومايت بس تې د ترالسه کولو  ېد د

 .   کیدایتررسه نيش پراته  ېاجازهل د آ یفس 

 :لیکونه ابید الندې معلومات ولريد اجازې ترالسه کولو غوښنت

 د هغه موادو په اړه توضیحات چې اکپيی ته یيې اړتیا لیدل کیږي؛ -

 کیږي؛  اکرولموخه او مقصد او په څه شلک  هدا مواد په کوم -

 د غوښ تونيک نوم، دنده، د مؤسسې/سازمان نوم، د تیلیفون مشریه، بریښ نايی پته او پُس يت پته  -

 : ل يشالندې پتې ته واس تو ابید لیکونه ټول غوښنترسه  ۍهمرابنپه 

 د ټاکنزیو سیس متونو نړیوال بنسټ

2011 Crystal Drive, 10th Floor  

Arlington, VA, 22202  

 editor@ifes.orgبریښ نايی پته: 

 202.350.6701: مشریه فکسد 

( DFID) ادارې لپاره پراختیا نړیوالېد  انګلس تان ،وپه خساومتندانه مرس توګړو  يیهل الرې د امریاک( USAID) ادارې يیپراختیا نړیوالې اایالتو متحدهامریاک  د راپور دا

امریاک  د اوپه غاړه دی  بنسټ نړیوال سیس ټمونو ټاکنزیو ددننه اړوند موضوګانو مس ئولیت  راپور دجوړ شوی دی. په مالتړ ( GAC) ادارې چارو ونړیوالاکاندا  د او

 نظرونهدولتونو  اکانډا او انګلس تان ،امریاک ای او مهداراز ادارې چارو ونړیوالاکاندا  د او ادارې لپاره پراختیا نړیوالې د انګلس تان، ادارې يیپراختیا نړیوالې د اایالتو متحده

  .نکوي منعکس
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 نوم لړ

 

 ۵................................................. ..................................................................................................................................................... وړاندوینه

 ۶............... .......................................................................................................................................................................... (قدرداینمنندوینه )

 ۸ .................................................................................................................................................................................................. اجرايی لنډیز

 ۱۰............................................................................................ ....................................................................................................رسلیک ......

 ۱۱ .............................................................................................................................................................................................. هممې موندنې

 ۱۳.................................................................... ............................................................................................................................ ښځې

 ۱۵.............. ................................................................................................................................................................................ معلولنی

 ۱۷...................................................................................................... ......................................................................................... ځواانن

    ۱۹ .......................................................................................................................................................................................... زاړه خلک

 ۲۰................................................................................. ....................................... تتونيک اکریګرانکډوال او پناه غوښ ، وګړي کورين بیځایه شوي

 ۲۲ ......................................................................................ټولنه  (LGBTQ) نکووبدلو جنسیت درې ګوین جنسیت او  ،وابزانجنس، مهلیس بنی د 

 ۲۳................................................................ ......................................................................................................................... بويم وګړي

 ۲۴ ...................................................................................................................................................................يک نې لږمذهيب او ژب ، تومکزی

 ۲۶........................................................................................................... ....................................................................................... وړاندیزونه

 ۲۹............................................................................................................. .............................................................. د خنډونه جدول: مضمیه A د

 ۳۱.......................................................................................................... .................................................................... د موندنو لنډیز: مضمیه B د
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 وړاندوینه

 معر لپاره ولټاو د خپل  شومفلج زڼ انروغې هل وجې و ګد  ېک ۱۹۴۹اکل  . زه پهول شوي والډته ک التوایمتحده اد امریاک  ېچ ول اینودهی جرمينمور او پالر مې د 

ورکولو  آ یيېزه د ر  ېچ دمیپوه پدې لرم. زه  تونهی ورته مسؤل نو په شان ورو نورو زه د خپلو  ېچخو مور او پالر به تل ماته ویل . شوم ېبرخ يېب  خهڅ ګتهل  وښپ پر 

څخه حمروم شوم؛ حق  تګته د   ووځنښ ېک ۍلکن هځپن وم. پهرسه مخ  ضیتبع  لکونو هل رډی د معلولیت هل وجې ابید خپهل رآ یه په مسه توګه و اکروم. خوحق لرم او 

زما په  ېچ کهځمش؛ والړ  ېک يډاګاور ای رټپه مو چې  یکوالما نشو  خو ؛ژوند اکوه ېکپه ښار  نیبرولک د ماو.  کواښ ویخطر" زما لپاره لګیدلو "د اور  ېچ کهځ

د ښوونکې په توګه هل خپلې لومړې دڼدې څخه بيې برخې شوم؛ خو ، زه وجېس تونزو هل کولو د . د سفر ېنه وموجودې  ېاویسانت آ   يکیفز ډول  یڅخلکو لپاره ه  څری

 .ړدرس ورک ېلکونو لپاره م ویاو د در  هړ ک هری رسه ت توبی ل ایما دا الره په بر

 ریلچیو  مامې ز  پالر و. ېک ړپو لورمڅورکولو مرکز په  يېی آ  د ر  ېچ کهځوالړ مش  ېوازیی کوال ونش. رسه دلې چې ما والړم چې رآ یه وکړم، نو شوملکن  ۱۸ ېلکه چ

او ما د  ؛ې وایړکمرس ته یيې خلکو رسه نه ول چې زما په شان معلولو  وکیڅه  هلته. وکړهمرس ته مه  ېک برخهورکولو په  آ یيېزما رسه د ر  یيې ایاو ب کړ پورته په زینو 

د حقونو  نوی د معلول د نړۍ په نور هیوادونو کې او  التوایپه متحده اد امریاک ، ېغه وخت که ه. پایدینه ل  و یاریت ډول  یڅورکولو ه  آ یيېخلکو لپاره د ر  څریپه  ځان

 ړبشپ د ېک ولنهټپه په خاطر هل تبعیض رسه مخ او  ونوتی معلول  ولډ لیالب یخلک د ب  ونونهیل ی په م هغه وخت . ش تون درلود تونهځښ  خو  د ګوتو په مشری یو څولپاره دفاع 

د  ېک انهژوند ايسیپه س  مو  وڅتر وای  يشو  ولټکچه رسه را واهلړیاو ن هیزی  همیس  ميل، په  دیاب ږوه. موراکړې  ېته مات ږموڅخه حمروم شوي ول. ډمیوکراسۍ  ونګډ

 .ول يړ ک ېلر ونهډخنپر وړاندې  ونګډ خپل

مدين حقونو د  پس تو . زه د تورلړ زده ک هڅ رډیچې د نړۍ په کچه یيې د خپلو حقونو د ترالسه کولو لپاره مبارزه کوهل،  خهڅد مثالونو  لوډنورو حمرومو  هل ړۍد ن ږمو

او د  التوایپه متحده امهدا راز ښځې د امریاک . دي شوي ېبرخ يېب هل خپلو حقونو څخه  وجېهل  ګد پوس تيک د رن يدو  ېچ دمیپوه و  خهڅهل مبارزو  ګنځ د غور

يش په  یکوال خلک و ولټ وڅتر  یشو بیقانون تصو  ېچ لړ ، ما زده کېپه ورته وخت کهل حق څخه حمروم شوې وې. ورکولو  آ یيېد ر  ېرو برخو کپه نو  ړۍن

لپاره یيې ورکولو  یيېد راکړې دي او  میتنظڅه او څرنګه هڅې لپاره کولو  الس تهترحقونو د خپلو  وخلکدا چې پدې پوه شو چې بیالبیلو برخه واخيل.  ېک هبری ايسیس  

 .ی، زما او نورو لپاره همم درس ديړ مرصف کڅومره وخت 

اید د  يش. رامنځته ونیکنوانس  نړیوال ملتونو  روګحقونو لپاره د مل ینود معلول سبب شوې ترڅو  ي هڅېه او د هغو دنیږیز  ګنځ غور والړیحقونو لپاره د ن د معلولینو

 توبی خوندد حقونو  ايسیس  نورو په شان د هغوي د برابر ي؛ او د شو حبث په اړه  ونګډ نوی د معلول  ېک انهژوند زیولنټاو  ايسیپه س  ماده کې  ۲۹په  ونیکنوانس  

ورکولو  یيېد رامهداراز بیالبیل ډول معلولنی چې په ښارونو او لکیو کې یيې ژوند اکوه، په پای کې . ید یشو ګمه پرخمت ېپه پيل کولو ک ېماد ېدای. د نويی تضم 

په هبری کې د ټولو خلکو پر پراخ  ېونړپالن جو اکنوټد . ړیرسه اکر ک لوډکړای شویو  هښو ګهل نورو  ېک ټوګ ټوګپه  ړۍد ن ېولنټنو ی ول د معل. ړحق ترالسه ک

 وړ که ن اجازه ور دیاب ږموورکونيک ای نوماند په توګه د ګډون حق ولري.  ترڅو ټول وکړي په ټاکنو کې د رآ یهګډون ابندې د دولتونو ورځ تر بهل ټینګار، یو همم ټکی دی 

  يش.وګڼل  یو پلمهلپاره  ونګډد نه  ږانروغ  زمو ۱۹-یډد کوو ېچ

د دولت  کوالانویل  ېمقال ې. د ددي يړ ک رډیال  ونهډموجود خن ېانروغکروان . د وريګ سرتګهپه  وګړو ېته د دومه درج ږخلک المه مو یرډی په خواشینۍ رسه چې

 لري. ته الرسیس هبری ايسیخلک س   ولټ ېچ يړ ترالسه ک ډاډ وڅتر  يړ ک زونهیاندړو يګړ انځلپاره  ېولنټاو مدين 

رسه  ایکت ځری او  ۍندګړ به په  ولټ ږ. مووړ کاوچت خپل خمالفت  رسه وڅلپاره د حکومت هد مت کولو  ونګډ ايسیس   ایورکولو  آ یيېد ر  ېلري چ هړ ا ېپور ولوټ ږدا زمو

 سرتګی پتې کړي.  خهڅهل حقونو  ږزمو ېواکروو چ هګپه توپلمې د  ۍانروغ ۱۹-یډد کوو ېچ وړ که ن به نورو ته اجازه ور ږ. مووړ معل وک یاځو ی

د معلولینو نړیوالو حقونو ځانکړی  ،( ۲۰۱۹ – ۲۰۱۷) بنسټ سرت سالاکر فوردد  ،په نړیواهل کچه د معلولینو حقونو مدافع ۱(Judith Heumann) همین جودیت

  ( ۲۰۱۷ – ۲۰۱۰اس تازی، د امریاک متحده اایالتو د هپرنیو چارو وزارت )
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 منندوینه )قدرداين(

 موهن، واسو ښاغيل د ؛دوامداره دادغوښتنېګدون لپاره د  س یايس مشوهل ټولاو لیلکو  وړاندوینې دڅخه  همین جوډیت مریمن د :مسوونيک او لیکوالان مقالې دېد 

 رابرټس، حنامریمن  داو ځوااننو د ګډون په اړه  وګړوبويم  کورين بیځایه شویو، د او مهداراز ؛بیاکتنې بشپړې د مقالې دې د څخه چرییلو ګینا او کیچوروسيک نیکوالس

مرس ته  ډيف جیننی او بورن وان کیټن مریمن دپه برخه کې  ډیزاین او چاپ ،مسون د مقالې دې د هل مهاکرۍ څخه د زړه هل کومې مننه کوي. لو ایشيل او المرګ  اکیل

 ،و ادارېچار د نړیوالو  اکانډا ډانیدا، وزارت، سوداګرۍ او چارو هبرنیو د لیااسرت  د ،ټمی کورين آ یفیس دپاتې دې نوي چې مه د مننې وړ ده چې کور وداین ورته وایو. 

د  لپاره پرخمتیا د نړیوالې انګلس تان او وزارت چارو هبرنیو د اایالتو متحده د ،اختیايی ادارېپر  نړیوالې اایالتو متحدهامریاک  د ،ادارې سویس د لپاره مهاکرۍ او پراختیا د

هبریونو  س یايس او ټاکنو په ډاډ ترالسه يش چې . دا هڅې د دې لپاره دې ترڅومه س تاینه او مننه وکړو څخه هڅو روانو داو د هغوي  ونونوښ ت ،مالتړ مهاکرۍ، هبرنۍ

 قدرداین می مناید. اوریدل کزیي.  هر وخت ،هل هغه وروس ته څه اوکې  جراین په روغۍان ۱۹-کوویډ دغږ څه  وخلککې د 

 : د اځنورونو امتیاز

 : اتنیا دی وف پاڼه ۲۳ اچنایی؛: هپاڼه ۱۹

 د لیکنې ټول اځنورنه د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ ملکیت دي. 
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 موږ څوک یو

 معويم کتنه

 

ښځې د خپل ژوندانه په  تر پنځو پورېښايی یو 

 ۶۰دغه مشری د )رسه مخ يش ت معلولیکې دوران 

 (سلنې ته رسیږي ۴۶ اکلو وروس ته

ترمنځ د  (ډیری ښځې او زاړه وګړي) د بیوزلو خلکو

 سلنه اوچته ده  ۲۰ د خطر کچهمعلولیت 

 لريمعلولیت  نفوس ۱۵.۶او ای لوړ سن  نولکو  ۱۵ د

  سلنه خلک ګده شوي دي ۵۵.۳ لکونو ۳۰تر  ۲۰د 

سلنه نفوس  ۲۰ات  ۱۰يک د نړۍ اټلک کیږي چې لږ

  جوړوي

 ما یک استمی 

 برریس اجامیل
 

سلنه انرینه او   ۵۰.۴اکل کې د نړۍ نفوس:  ۲۰۲۰په 

 سلنه ښځې ۴۹.۶

 

ټولنې  LGBTQسلنه زاړه خلک د  ۳.۳۷تر  ۳.۲۲

 پورې اړه لري 

 

 ۲۴سلنه برخه د  ۴۱اکل کې د نړۍ نفوس  ۲۰۲۰په 

 خلک جوړوي  ونو ای هل هغه ټیټ سنلک

 

 سلنه نفوس جوړوي  ۲۷کۍ مذهيب لږ

 

 .ترالسه کړئمعلومات پدې اړه مفصل  ،په مراجعې رسه الندې اکرول شویو رسچینو ته
 په برشدوس تانه اقداماتو کې د معلولینو ښکیلتیا د دامی  آ ژانس د مکیتې الرښودونه:  ۱ 

 نړیوال لیدلوری ملګري ملتونود اکل نفوس په اړه  ۲۰۱۹د  ۶،۲
 د نړیوال روغتیايی سازمان راپور  د نړیوال معلولیت په اړه ۵،۳
د ؟ څو جنيس لږکې پټې دې" :لیکنه و رچیارد برانسرتوماژانویه جان ای. پاچانکیس  د ۴

 "نړیوال ګرځبندیز د پراختیا وړاندوینه او په روغتیا او س یاست د هغه اغزیې

  

 اکل د نړیوالې کډوالۍ راپور  ۲۰۲۰د  د ګډوالو نړیواهل اداه: ۷
  مذهب لیدلوریپه نړیواهل کچه د  د څیړنې مرکز لیکنه، ۸
 د لږکیو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان الرښود  ۹

اکل کې په  ۲۰۱۹په " د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکیشرنۍ، ۱۸

 روز بیځایه شوي وګړي"
 ۲۰۲۰د بومیانو نړۍ د بويم وګړو د چارو مسون لپاره نړیوالې اکري ډلې:  ۱۱
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 اجرايی لنډیز

 رسلیک

 روغتیا عامې بیا پر کې زمان عنی پهخو  ؛شوې دې اتیید پیښې سوروانویر د ک کېس میو او هیوادونو  ۲۰۰، د نړۍ په کچه اکبو ۲نې د خپریدو په وخت کېلیلک دې  د

په ټولنه  چې اغزی پریښ  لوی خورا ټولنو اوهغو خلکو  پر پایلوۍ انروغ ۱۹-کوویډ د. ده شوې پاملرنه پراخه تهمدیریت اغزیو  انروغۍ دې د ابندې هبری اقتصادي او

 چې نش ته شک کې پدېخورا مکرنګه ده.  دوي د ګډون کچهد په س یايس او ټولنزی ژوندانه کې یض رسه مخ دې او بع ت  سیس امتتیک او لرونيک ریښې ژور،کې هل 

زاین  ګډون تهد هغو خلکو  کې ډګر س یايس په وضعیت دې. ګواښوي حقونه میوکراتیکډ او آ زادي روغتیا، خلکو د او ې کړېډیر انبرابرۍ موجودې ې انروغۍد

 ش تون درلود. یيې لږ چې په تریو کې  رسویل دی

د اس تفادې  څخه حقونو س یايس هل کېپه ترڅ انورین  روانک د لکهبیړنیو حاالتو کوم چې په  کوي وړاندې لوریلید معويم یوپه اړه  خنډونو اټلک شویو مشری یود  لیکنه اد

پدې لیکنه کې په ځانګړی توګه، . کويس پارښتنې مه وړاندې  په اړهپراختیا د  الرسيسښکیلتیا او  د خلکوکې هبری  س یايس په مهدارنګه اولپاره د خلکو خمه ډب کوي. 

 ،تومکزی او ووګړ  بويم جنسیت بدلونيک(؛ ،مهجنس ابزان) ټولنې LGBTQ د او وګرانیاکر  هماجر ؛وکډوال ؛وګړو وشوی ځایهبيې کورين ؛زاړو ؛نوځواان لولینو،مع ښځو؛ د

 داو  کړې مناغزی یيې  ګډون س یايس ؛شويهل امهل زایتې  انروغۍ ۱۹-کوویډ د چې کوي اشاره مه ته قضیو هغودا لیکنه . ې دېشو څېړل جتربيې لږکیو ژبين او مذهيب

یيې  ته کنالوژۍټ  اوزایته شوې  يابوربيې  حکومت پر ،کچه راټیټه سوادد  ،یيې مک کړي فرصتونو کړې زدهالمل شوې؛ د  انبرابرۍ اقتصادي او وزلۍبيې خستې

 . کړی دیحمدود  الرسیس

 بیان د موضوع 

هغه ذفولو کچه اوچته يش. د حوګړو  ځینو د څخهډګر  س یايس دچې  د دې المل شوي ي غربګونونهشو  تررسه خلوا دولتونو د کې ځواب په انروغۍ ۱۹-کوویډ د

کیږي؛ تر ډیره بریده هغه وګړي او ډلې چې مه هل جسم  پلوه او مه هل س یایس پلوه هل وړاندې هل خنډونه  اخیس تل لپاره خپریدو د خمنیوي یروسو  روانک دګامونه چې 

 قانون دهل بیړنیو حاالتو څخه  او د مکولو حقونه خلکو دڅخه د پلمې په توګه په مس تقمی ډول  وضعیتدلې  مه مرشان س یايس وامکن مشری یورسه مخ دې، مزنوي کوي. 

 س یايس او تبعیض د هل وړاندې چېپر هغو خلکو او ټولنو  ېهڅلپاره  رسولو زایند  ته حقونو میوکراتیکوډد مکزوري کولو لپاره اکر اخيل.  ۳بنس ټونو دمیوکراتیکو او حامکیت

 .پورته کوي ګټه څخه وضعیت دې هل کسان نوامک او چاروايک او کوي اغزیه ،دي مخ رسه حمرومیت

 کړي تررسه اقدامات داسې کې حالتونو یوبیړن  په نشی کوالی هیوادونه چې څرګندوېه ګتو ښاکره په ماده څلورمه( ICCPR) تړون نړیوال حقونو س یايس او مدين د

اړه پریکړه،  تررسه کولو په ټاکنو روغتیايی انورین په ترڅ کې د د ۴"يش. المل تبعیضد  هل وجې یتاصل  ټولنزی ای مذهب ژبيې، جنس، رنګ، نژاد، د یوازې" چې

-کوویډد  لکه ،حاالتو ترینګیلو په. کړی یو دقیق پالن جوړ لو او د معلیاتې اقداماتو لپارهمکو  د خطرابید ؛ ځکه نو دوې کیږي امخه خمچارواکې هل یو مشری ننګونو رس 

 اغزیمن لپاره کولو خوندي د حقونو ډمیوکراتیکوهغوي د  د او زایتوايل شویو ټولنو د ګډونکړای  ګوښه دابید  نيکوکو  پریکړهټاکنزی  او س یايسپه ترڅ کې انروغۍ  ۱۹

  .کړي خوندي بشپړتیاهبری  دمیوکراتیکد  پورته او ګامونو

  هممې موندې او وړاندیزونه

 هممه خو وکړي. مشوره څخه نږدې هل رسه ټولنوکړای شویو  ګوښه هل کې اوږدو په هبری ټاکنو د چېده  اد الره غوره لپاره مرشانو س یايس او کوونکو پریکړو ټاکنود 

 حکومتونهرس دلې . يش واخیس تلیيې  نظرونه اويش ن هری خلک دا ؛زایتیږي مه ال انبرابرۍ چې کې جراین په حبرانونو نورو ای انروغۍ ۱۹-کوویډ د چې ده دا خربه

 چېه يش ډاډ ابید دوي. کړيتررسه  هڅې ټولې لپاره ګډون د لوبغاړوټاکنزیو  ټولو د کېپه دوران  کړکیچ يیروغتیا د ابیدس ټونو ن ب  نيکوکو پلې  ټاکنو د توګه ځانګړي په

مهدا راز ابید . رسه مخ دي تبعیض او حمرومیت س یايسهل  هل وړاندې چې ؛کوي الندې پښو ترنه  حقونه س یايسهغو وګړو  د هڅېلپاره  کولو خوندي سالمتیا خلکو د

 د پرهمال ټاکنو د( EMBs) ټاکنزیو بنس ټونو چې يکو  ترالسه ابور بشپړ نو دوي ځکه و ته په پوره توګه بیان شوې دي؛ورکوونک هیرآ  دغه هڅې  چې يش ترالسه ډاډ

ترځنګ  اوڅرګندوې  اندیښ نې یو راز اړه پهد خوندې ساتلو  حقونو س یايس د ټولنې هرې د مقاهل داتررسه کړې دي.  هڅې ټولې لپارهساتلو  خوندي روغتیا دوي



 9  یوال بنسټ د ټاکنزیو سیس ټمونو نړ 

 

 ټاکنو د [موندنېټول ] داوي. ې کوړاندمه  س پارښتنې لپارهټول مشوهل ګډون د ډاډینې  خلکو د کې هبریونو ټاکنزیو او س یايس په کېترڅ  په روغتیايی حبرانو دیيې بیا 

 څرګندوي:  وړاندیزونه الندې او ته متوجه دې سازمانونو ټولنې مدين د او ټولنې نړیوالې چارواکو،انتخاب شویو او انتصاب شویو  ،بنس ټونو نيکوکو  تنظمی

 

د  او نورو حبرانونوانروغۍ  ۱۹-کوویډ پر ګوښه کړای شویو ټولنو د ▪

خپلو س یايس او ټاکنزیو حقونو څخه اغزی تأ یید او حل کول او هل  متناسبان

 پیاوړي کول؛ د وړتیا د اس تفادې لپاره د هغوي 

 او غربګونونو روغتیایی واغزیمن دولۍ اس تاز په  ټولنوشویو  کړای ګوښه د ▪

لوبونې  رول ارزښتناکد مدين ټولنې د  کېپه ترڅ  پیښو ټاکنزیو برایلیو

 ل؛پژیند

او د ټاکنو هبری په  مشورې سال رسه اس تازو هل ټولنو کړای شویو ګوښه د ▪

پالن کولو، څارنې او پلې کولو کې د هغوي د جتربو شاملول او مهدا راز 

  ږ اوریدل؛د هغوي غهل وجې د ټاکنو تعدیل په اړه انروغۍ  ۱۹-د کووید

 من کړي؛ډاډ ګډون خپلواک او رسي آ زاد، خلکو دکې  ټاکنو پهد هغو اقداماتو تررسه کول چې  ▪

کې ترالسه په چواکټ الرسسې وړ فارمتونو د معلومايت مکپاینونو په الره اچول ترڅو ډاډ ترالسه يش چې هر څوک س یايس او ټاکنزی معلومات د پوهې او  ▪

 ی يش. کوال

او د  يپیاوړوړتیا خو تر څنګ یيې بیا د نورو حبرانونو پر وړاندې د خلکو  کوي، رامینځته خنډونهلپاره د ټول مشوهل ګډون  حالت روغتیايییو انوړه  چې شکه هل بيې

 او خنډونو د کې پیښو داسې په مقاهل دا .برابروي مه فرصتونه کولو رامینځته" وضعیت هل پخوا نه د ښه"ي؛ مهدا راز لوړو کچه اعامتد د  ټاکنو پر هبری ابندې د هغوي

 څرګندوي.  نظر ژور په اړه ش توند  فرصتونو

 د پایښت ۷سۍمیوکراډ د معلومات نور اړه پدې. ئته مراجعه وکړ  معلوماتې بس تې بنسټ نړیوال سیس ټمونو ټاکنزیو دپه اړه  ۱۹۶-د کووید لپاره معلوماتو نورو د اړه پدې

 .يش موندیل کې برخهپه  الرښود( کیدو پاتې ژوندي د IFES 'CoVID-19 لپاره میوکراس یوډالرښود ) لپاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خو اغزیې یيې توپری لري  ،کیږي قائلنه  تبعیض ویروسموږ لیديل چې "

د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې ژور مکزوروایل او انبرابرۍ راښاکره  –

خمه ډب کوي... موږ پر ځانګړو ټولنو کیږي چې خدمتونو ته د الرسيس 

یو؛ د مکزرو شاهد د کرکې د زایتیدلو  ،د ویروس نه انډوهل اغزیې وینو

ډلو په نښه کول او د امنیيت غربګونونو هل وجې رامنځته شوي ګواښونه د 

 "ویروس پر وړاندې غربګون مکزوری کوي.

  ۵رسمنيشد ملګرو ملتونو سازمان معويم  گوترش، آ نتونیو -
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 رسلیک

 هماجر ؛کډوالکورين بیځایه شوي وګړي؛  ؛هړ از  ؛نځواان لولنی؛مع ښځ ؛. دي کړې زایته ۍانبرابر ېموجودکړای شویو ټولنو ته  ګوښه ودودیز  ټولو انروغۍکروان  د

 وروس ته او کې جراین پهټول د کروان  ېلږک ژبين او مذهيب ،تومکزی خلک؛ بويم ټولنې؛( LGBTQ) جنسیت، جنسیت بدلوونيک درې ګوین ،وبازانمهجنس  د  اکرګران؛

او  يړ ک پراخ خنډونه موجوددغه ټولو په خپل وار رسه . يدرسه مخ  تبعیضاو  الرسيسنه  ته يی مرس توروغتیا انبرابرۍ، اقتصادي په بيې ساری ډول هل خطر،هل هغه 

لرې کړای شویو ډلو پورې تړاو  ګوښهڅو  چې خلک هغه پردې، رسبریه. دي يړ ک رامینځته ننګونې نويیيې  لپاره ګډون مساوي دایدو ټولنو  د کې ژوند س یايس په

 .دي مخ رسه تبعیض پراخ خورا او خنډونه اضايفهل  کې برخو ډیری په - (LGBTQ)بیالبیل جنيس اړیکو پلواین  د ای ځواانن وکیلږ د  مریمنې، شوي ځایه بيې لکه -

 انهژوند عامه او س یايس په لپاره ټولنوکړای شویو  ګوښه د ،کوي وړاندې ونهتخدم  ته اتباعو ټولوخپل  چې حکومتونه هغهرسه تړاو لري:  بل یوهل  ډمیوکرايس او ښکیلتیا

 ،بیوزلۍ – کوي اغزیهد وګړو پر ګډون مه  کې انهژوند س یايس په چې ده هلئمس   هممه یوه وضعیت اقتصادي - ټولنزی. مه برابروي وېتیاسان آ   وړ پامګډون د  د کې

 دندې خپلېیيې  امهل هل انورین دهغه خلکو چې  ای نلري؛ توان اکرس میو کې د  لرې ای په الرسیس حمدود ته ټرانس پورټخلک؛ هغه وګړي چې  لوس يتمک  ای انلوس يت

په چې  نلري توان پریلود ( PPE)ځان ساتنې وسایلو  د ورکونيک هیرآ   ځینېټول په س یاست کې د ګډون لپاره لږ اماکانت او منابع لري.  دوی ؛دي ورکړې السه هل

 ډول متناسبپه انیوځای  رسههل یو بل  انبرابرۍ اقتصادي - ټولنزی حمرومیت او س یايس. واکروي یهرآ   خپهلپه ټاکنو کې  ای واخيل برخه کې ونومکپاین وزی ټاکن ډاډه زړه په

 زاړهموجود نه وې.  ژبویزیو س میه پهمواد ډیری وخت  زروزنې ورکوونکو هیرآ   د او معلومات يیروغتیاپه اړه  ویروس د. کوي اغزیه پر هویت ټولنوکړای شویو  ګوښه د

د انمسو  اړه په ډلوکړای شویو  ګوښه ځینو د س یاس توال کې، مواردو ځینو په پردې، رسبریه. ولري الرسیس لږ ته انټرنیټښايی  کورين بیځایه شوي وګړي او خلک

 روانک د توګه، په مثال د. کوي هیلېان څخهد ګډون  کې انهژوند س یايس په دوي چې دا اکر ؛ي ڼ وګ  مسؤل لپاره خپریدو د ویروس د دوي ترڅو اخيل اکر څخه انګیړنو

 خپریدو د انروغۍ د بیوزهل او لريو  ژوند ښه دوي ترڅو کوي ساتنه بیوزلو د خلک بډایه" چې وویل وایند برانمې۱۹-کوویډ د انډونزیای د کې، ورځو لومړیو په انروغۍ

  ۸.وي مسؤل خپریدو ویروس د خلک ډیر احامتل ش ته چې بیوزيل چې ده نامع  پدې دا ؛"کوي ساتنه خلکو بډایه د رسه خمنیوي په

مهدا . کړي رامینځته ټولنې ډمیوکراتیکې مشوهل ټول چې غواړي څخه حکومتونوهل  شوي، منل خلوا هیوادونو غړو ټولو د ملتونو ملګرو د چې موخې پرخمتګ دوامدار د

 کورينرسه رسه، د ټاکنو ژمنو  حکومتونو د لپارهولو رعایت معیارونو نړیوالود  .ينه کو سات  و څخهحقون س یايسد  ډلو ځانګړو د چې لري ش تون مه تړونونه نړیوال ډیریراز 

 ۹بنسټ نړیوال سیس ټمونو د ټاکنزیو چې نګهر څ لکهه بويل او تل یيې څاري. برخ و یوهڅد خپلو هڅخه څارنه په س یایس ژوندانه کې د خلکو ګډون  ،څارونيک نړیوال او

(IFES )تدابریو او ټولنزی واټن الندې تررسه کیږي نو روغتیایی  که چیړې ټاکنې ځنډیزي ای د – ویل شوې کې ټولګه" اغزیې نړیوالې سوویر  روانک د ټاکنوپر " په

حاالتو کې ننګونو رسه مخ يش. یو مشری هیوادونه په دې لټه کې دې چې څرنګه ټاکنې تررسه کړې چې د رآ یه ورکوونکو  دايس په ساتنه حقونو د خلکو دښايی چې 

 لپاره وټألکد  نیټېنوې پلټې چې د ټاکنو ځنډولو په صورت کې، د ټاکنو مه  چواکټونه قانوين کې مواردو ځینو په اوکړي؛ تضمنی  ساتنه او ټاکنو اکرکوونکو د روغتیا

 اصل تبعیضنه  د بويل. ژمن ته کیدو تررسه ټاکنو مشوهل ټول او دوامدار د هیوادونو مه ش ته چې معیارونه نړیوال ډیری رسبریه، قوانینو ميل د ۱۰.سه کړيترال الرښوونې

 ميلټولنزی ای  ،رنګمذهيب، س یايس، ژبنې او جنيس توپری؛  ،ينژاد هل پرتههر وګړی : "ویيل ،شويڅرګند  کې ماده دومهه په اعالمیيې نړیوالې حقونو يبرش  دچې 

او  ټاکنو په چېکې  ادهم ۲۵ په تړون نړیوال حقونو س یايس او مدين دمهدا راز  ۱۱"؛ټولو مدنې حقونو څخه برمخن دیڅخه هل  حالت مدين ای زیږون ملکیت، اصل،

 نې زایتوایل په ډاګه کوي.پاملر کچه د  نړیواهلپه  ته حقونو س یايس ډلوکړای شویو  ګوښه د ،۱۲تضمینوي حقوګړو د ګډون  د کېپریکړه کولو هبری 

 په ګډون س یايسدوي  د. کیږي امخخم رسه ننګونو پراخو او ونوی هل کېپه ترڅ  حبرانونو يیروغتیا د شوي دي،کړای  ګوښه امهل هل هویت ټولنزیخپل  د چې خلک هغه

 :مقاهل دانو . نیول کیږي خمه فرصتونومساوي  بیالبیل غږونه یيې خفه کیږي او دتل پاتې پایلې رامنځته کوي،  ،خنډونه وړاندې

 بويم اکرګرانو، هماجر ،کډوالو ،وګړو شویو بېځایه ځوااننو، ،کسانو ډیر معر لرونکی ،معلولینو ،ټولنې LGBTQ ښځو، د کېترڅ  په انروغۍ ۱۹-کووید د ▪

 کوي؛ وړاندې کتنه معويمتړونونو  نړیوالو د لپاره ساتنې د حقونو س یايس د لږکیو ژبین او مذهيب ،تومکزی او وګړو

 بیانوي؛ خنډونهپر وړاندې اصيل  ګډون س یايس او د ټاکنزی ډلوایدو  د پرهمال انروغۍ ۱۹-کوویډ د ▪

 څرنګوايلد  مکولو خنډونو د ته ټولنې نړیوالې او چارواکو امنییت فعالینو، قضايی بنس ټونو، حتصیيل چارواکو، یزیس میه وکیالنو، ټولنې، مدين ،چارواکو ټاکنو د ▪

 او کوي؛ روښانه مشورېالرښوونې او  اړه په

لپاره زمینه  اعامتدسۍ د وکرامیډ په توګه ورته په اوپه ګوته  فرصتونه لپاره بدلون سیس ټم د ځای پر راستنولود  ته حاالتو پخوانیو وروس ته انروغۍ ۱۹-کوویډ د ▪

 کوي.رامینځته 
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 هممې موندنې

د کروان ویروس پر  ؛رسمنيشد ملګرو ملتونو معومی آ نتونیو گوترش  -" لو او ټولنې ته د الرسسې یو بيې ساری فرصت لروموږ د پراخ ګډون د طرحې او معيل کو "

  ۱۳( Responses-COVIDUN 19)وړاندې د ملګرو ملتونو غربګون 

  اترخی  پلو،هغه ټولنې چې هل وي.رامینځته ک واښلپاره ګدمیوکراسۍ د کې  ، په ټوهل نړۍحمرومیتتبعیض رسه مخ ټولنو س یايس او ټاکنزی هل وښه کړای شویو او ګد 

روغتیايی مه  دوي. کیدای يش خه په مس تقمی او ای غری مس تقمی ډول اغزیمندا ډول حبرانو څ هلپه ترڅ کې انروغۍ  ۱۹-د کووید ،خپلو حقونو او منابعو ته لږ الرسیس لرې

لیکنه د  تررسه شویو اقداماتو څخه زایمنن کیږي. دااو په غری مس تقمی ډول د کروان ویروس پر وړاندې زاین مننې کچې لوړه ده د او مه یيې مرس تو ته لږ الرسیس لري 

 Aول د پراته دي. د خنډونو یو جډد ګوښه کړای شویو ټولنو د س یايس ګډون پر وړاندې در کروان انروغۍ په ترڅ کې هغو خنډونه په اړه معلومات وړاندې کوي چې 

د ګوښه کړای شویو د تل مدام تبعیض او س یايس حمرومیت هل وجې و نه اعامتد چې پر دوليت ادار شوي دي. څرګند په مضمیه کې  Bنو لنډیز د په مضمیه او د هممو موند

د  سبب وګرځې چې یو مشری خلک ای کړې د دېيش او لوړ غربګون په ترڅ کې  د روغتیايی حبران پر وړاندې د دولتښايی  پخوا نه موجود دي؛هل کې منځ پر ټولنو 

      ۱۴ .نیيسپام و نه په  دولت وړاندیزونه

والی ورک وده ته الرسسې ډلوړای شویو ک ګوښه د تههبری  س یايس ،بدلونونهرامنځته شوې  اوس ين رسبریه، ننګونو کولو تررسه ټاکنو دکې ترڅ په انروغۍ  ۱۹-ویدکو د 

 جوړولو، پالند اړیکو جوړولو،  انروغۍ ۱۹-کوویډ دکوي.  وړاندې لوریلید ځانګړي اړه په څرنګوايلد  الرسيس دچې دا په خپهل س یايس هبری ته د ټولو وګړو يش 

 ډلوګوښه کړای شویو  دودیزو د د اس تفادې وړ نوښ تونه ډیری دمه دې تر او کړي رامینځته بدلونونه ټولنزیپه اړه  څرنګوايلد  کولو پيلد  ونوفعالیت او کړې زده مالتړ،

رامنځته  انعطاف بدلون، سیس ټم دکوالی يش:  ګوته په برخې هممې درې لپاره مسون د درسونهکړای شوي  زده څخه جتربو دلود نوښ تونو پر بنسټ جوړ شوی دي. 

 .لوړول ابور خلکو د اوکول 

 " (Building Back Better)د هل ښه وضعیت رامنځته کول  په پرتهلوضعیت د پخواين ټاکنزیو سیس ټمونو ته د الرسسې د زایتوایل لپاره " . ۱

؛ ځکه نو کیږي تررسه ،رسه نېپژیند په ونوسیس ټمموجودو  د" کول رامینځته وضعیت ښهال  د په پرتهلوضعیت د پخواين "نو  ويمناغزی  ټولنهیوه  یو انورین چې لکه

، کې پر وړاندې غربګونچاپریایل  ۱۹-ډویکو چټک بدلون په حال د  د ۱۵.ومويم بدلون حالت وروس تهڅخه  حبران د ترڅو يش د بیارغونې پر ځای نوي سیس ټمونو ابید

 ټاکنو د چې کې حال پداسې. يش منډاډ مه کې معلپه  بلکې وینا، په یوازې نه حق نېد رآ یيې ورکو  خلکو د چېپه دايس شلک پالن او معيل يش  ابید ټاکنې

 برخه اوښکیل اړخونه کې  ټاکنو په دي، کې لټه پهالرو چارو بدیلو د  لپارهد تررسه کولو  فعالیتونو حضورې د سازمانونه ټولنې مدين د او ګوندونه س یايس مکیس یونونه،

 کړي دي.  رامینځته خنډونهیيې  لپاره ډلوکړای شویو  ګوښه د چېهل مینځه یوسې،  نمیګړتیاوې هغه يش یکوال اخیس تونيک

ورکوونکو  د رآ یه میاش تې معويم ټاکنو په درشل کې اکل د سپتامرب ۲۰۲۰د  نیوزیالند

نه رسویس دي. دلې  صتونه په پام کې نیويلد اس تفادې لپاره د یو آ نالین رسویس فر 

کیدل، د  اکر اخیس تلورکوونکو لپاره  نیوزالندي رآ یهد  ،هبر هیواد څخه پخوا هلچې 

ورکوونکو په واک  رآ یه د هغواو تر ډیره بریده  نې یو تیلیفوين سیس مت لريورکو  رآ یيې

انرتنیيت رآ یه ورکونه  ۱۶ولري. مکزورتیا ای د لیدلومعلولیت فزییيک  ې ورکول کیږي چېک

 ېاندیښ ن امنیيت ځکه چې ۱۷؛نده یقیينډیره ، موجود دیه یيې د پام وړ حبث چې په اړ 

او د عام ابور هل اړخه دايس نه ښاکرې چې دغه راز رآ یه ورکونه به په نژدې ، راپاروې

 ورکونې يېی رآ   درس دلې  ۱۹واکرول يش.، ځاید حضوري رآ یه ورکونې پر راتلونيک کې 

په اوږد همال کې د هغو ټولنو د اوس همال جوړ شوې دي،  چې روشونه بدیل هغه

ه بیځایه لکچې په حمرومو س میو کې ژوند کوي:  د لوړولو قدرت لري، ېګډون کچ

 ورکوونکو هیرآ   ټولو. حمروم شوي وګړي شوی وګري، بويم خلک، معلولنی او دایس نور

الندې  پوښښمه تر  خلک هغه وي بلکېحمدود خپرولانروغۍ  ۱۹-کوویډ د کې مرکزونو په ورکولو رآ یه د یوازې نهزمینې مساعدول  نېورکو  رآ یيې پوس يت د لپاره

  .دي میشت کې هبر په چې حمصلنی پوهنتون د ای ګریاکر  هماجر لکه ؛ورکړي یهرآ   پخپهل یکوال نيش چېراوړي 

 

خو ، اغزیمنوي ه توګهانمتناس بانروغۍ لږکې په  ۱۹-که څه مه د کووید"

موږ ابید یوازي هغوي ته د قرابنیانو په سرتګه و نه ګورو. د بیلګې په 

ټولنې ښځې لرو چې ( Dalit) ټالیڅخه زایت  د ډ ۲۰۰توګه، موږ هل 

د کروان د خپریدو په ترڅ کې په لومړۍ کرښه کې د روغتیايی اکرکوونکو 

په توګه دنده تررسه کوي؛ او بیوزلو خلکو ته د دهيل ښار په لرې پرتو 

س میو کې د مرس تو او خورايک موادو په رسولو او ویښ بوخټ دي. موږ 

هغوي د مرکزي  یو ګروپ جوړ کړی او WhatsAppد دوي لپاره د 

اعامتد وړ برخې په توګه معل کوی؛ ترڅو دلې الرې دقیق معلومات خپاره 

کنفدراس یون  د هند د دالایت او آ دیوایس سازمونو ميل –." کړي

  ۱۸اس تازی
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 حبرانونو لپاره د انعطاف منلو وړتیا رامنځته کولد راتلونکو   .۲

وو په پام کې نیولو اړتیا وحبرانونه د خپل ،نېای شوې ټول رامنځته کوي. ګوښه کړ د حل الرې  نوښ تونه او نوې ،شاملول خلکوکړای شویو  ګوښه دودیزو دپه ټولنه کې 

 د ډلوګوښه کړای شویو  ځینیو. کړي زده څه لپاره هل دغو ټولنو مدیریتد  حبراند  يش یکوال اړخونهاکرولو رسه، تریوي. په ټاکنو کې ښکیل  او خپلو همارتونو په

 وځواانن (LGBTQ)درلودونکو ټولنې بیالبیلو جنسیيت اړیکو  د توګه: په مثال دګټه پورته کړې ده؛  ،توګه په فرصت د لپاره پیوس توند هل یو بل رسه  ،ګرځبندیز څخه

 ۲۰.دي کړې رشیکې رسچینېآ نالین  روغتیا رواين دپدې دوران کې هل یو بل رسه 

په  چې کړېو  اغزیه ډلو ښايی پر هغو ۱۹-کوویډ چې ځکه د ښکیلتیا کچه کوړه کړي. ډلوکړای شویو  ګوښهکوالی يش په ټاکنو کې د دودیزو  کړکیچ ۱۹-کوویډ د

د ګوښه زایت کړي. مشری  مرکزونو رآ یيې ورکونې د ترڅو ير کو  مترکز ګامرلو په ځوااننو دښايی بنس ټونه  زیټاکن کوي؛ او دنده تررسه توګه پهاکرکوونکو  ټاکنو ددودیز ډول 

 رسه حبرانونو راتلونکو د ترمنځ اړیکې رامینځته کړي؛ چې دا اکر ټاکنزی بنس ټونه او مدين ټولنې ملګرو یونو زیو بنس ټونو او ټاکن د يش یکوال سازمانونهای شوي ټولنې کړ 

 او لري اړیکې ښې رسه وزارتونواو س پورټ  روغتیا عامې دسازمانونه  نومعلولی  د کې هیوادونو ډیری په توګه، په مثال دپه برخه کې مچتو کوالی يش.  ېمقابل د ګډې

هل  انهژوند يدو  د او کول اکر نږدېدوليت چارواکو  د رسه ډلوکړای شویو  ګوښه د. وکړي معل توګه په پلیو  دترمنځ  سازمانونو ېټولن مدين چې د دولت او يش یکوال

انه ته ژوند س یايس .ه ويګټ په ونکوورکو  هرای وټولد  چېطرح يش  پروسې مشوهل ټولکیدای يش دايس  او کوي؛ رامینځتهد دوي اعامتد  دولت په ،کول زده څخه جتربو

 .لري توان کولو اداره پیښو د انڅاپي د  چې کوي رامینځته سیس ټمونه ګړنديدايس  ،اړه ډاډ ترالسه کول په الرسیس د د ټولو وګړو

 په ټاکنو اعامتد رامنځته کول، ډمیوکرايس پیاوړې کوي  . ۳

کړای ګوښه  او وګړي بويم ،توګه په بیلګې د. کړي ښه رشایط انهژوند د يدو  د به اخیستنه برخه کې ټاکنو په چې ابور نه لريدا  ټولنې شوې ګوښه کړای دودیزې

 خدمتونوهغو وګړو لپاره د  د او ټولنو وشویکړای  ګوښه د چې ۍانروغ ۱۹-کوویډ دوي.  ابوره بيې چارواکو حکوميت په امهل هل عدالتیو بيې اترخی  دښايی  اقلیتونه شوي

 د چې ده. ډمیوکراسۍ هغه وخت ډیره پیاوړې وي د ګډون انګزیه رامنځته کړي د پخوانیو ګوښه کړای شویو خلکو ترمنځ کړې، رامینځتهپه وړاندې کولو کې بيې تظم  

 يش. اوریدلونه و او بیالبیل نظر  و ګډون پکې پراخ ويخلک

 وافراددرکودونکو اړیکو  جنيس بیالبیلو د ؛وګړو شوي ځایه بيې کورين کسانو؛ ډیر معر لرونکی؛وځواانن ؛معلولینو ؛ښځو دچې  رسه سازمانونوهل هغو  ټولین مدين د

(LGBTQ)پیلهبری  کولو رامینځتهد اعامتد  کول او د هغوي د وړاندیزونو پر بنسټ معل ېسال مشور ،لږکیو څخه اس تازیتوب ژبين ای مذهيب بومې وګړو او تومکزی، ؛ 

پراته خنډونو په اړه غربګون ښاکره کړي. په ټاکنو پر وړاندې کړای شویو ډلو  ګوښه دټاکنو کې  هپ همال پر ۍانروغ ۱۹-کوویدد  ټاکنزی بنس ټونه کوالی يشکوالی يش. 

د کیدای يش  ،ېبليک هل هغوي رسه سال مشور یا زایتويسالمت اعتبار او د ټاکنو  ل نه یوازيڅخه ډاډ ترالسه کو  د الرسيسکې د معناداره ګډون لپاره د ټولو خلکو 

زموږ  کې هبری په ټاکنو د چې لکهالرې څرګندې او په خپهل د وضعیت د ښه کیدو یوه برخه وګرځ .  حل دلپاره  ولکید ښه د وضعیت وجې رامنځته شويهل  ۱۹-کووید

 غږ خلکو ټولو د کې وپریکړ چې په  اتمنی کیدای يش لپارهخلکو  ټولو د هغه وخت ۍډمیوکراس. پر ځان ابور پیدا کوو څرګندیږي، نو توګه پهالرې  حلموجودیت د 
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 ښځې

انزیږیدل شوی زه په یو روغتیايی مرکز کې اکر کوم او څلور میاش تې ګیږي چې امیدواره شوې می؛ هل وړاندې مه د ګناه احساس کړی چې ښایيې خپل خاوند او 

 ماشوم په ویروس اخته کړم؛ اوس چې د خلکو منځ ته مځ ښایيې ډیر رآ یه ورکوين په ویروس اخته کړم.  

  ۲۱سن اایلت یو رآ یه ورکوونکېمتحده اایالتو د ویاکن د 

يش  ېنڅیړ  ېنځی که څه مه  ۲۲په اوږدو کې د س یايس پریکړو هبری څخه لرې پاتې شوې او د دوې ش تون په منتخبو بنس ټونو کې د ګوتو په شامر وه.د اترخی ښځې 

لپاره مه  ودیت ایزد  ویانبرابر کې لوړه وي. دغه انروغۍ د هغو وو اغزیمنوي، خو مرګ ژوبهل یيې ښایيې په انرینه  ۲۳مساوي کچهپه دواړه جنسونه  روسیو ۱۹-کووید ېچ

 روسید و  چېکوي فعالیتونه تررسه مدين  رډیپه ټولنه کې  ېمنری مڅخه منه کړې دي. مهدا راز  ونګډ هل ېکټاکنو  اوډګر  ايسیپه س   یيې ېمنری م یرډی ېچدی  ښواګ

 نې مرکزونوورکو  آ یيېد ر  يدو  ېک وادونویه  ریمش ویپه  وا ۲۵ويړجوبرخه  هر ډینکو واکرکو  يیایپه کچه د روغت  ړۍد ن ېمنری م ۲۴لري. الیپواتنس   ړلولیږد او خپریدو د 

 .لويیچاروايک مه تشک  اکر کوونيک او یرډی

لسزیو کې د دوي حقونو ته د نړیوالې پاملرنې یزیو او نړیوالو معاهدو او کنوانس یونو کې ثبت شوې دي او په تریو څو د ښځو س یايس او ټاکنزی حقونه په یو مشری س میه

 ۍسی ، پال ، حکومتاکنوټحق لري په  ښځېپه څرګنده توګه بیانوي دا چې  ونیکنوانس   لوړو هځد هل من ضیتبع  ولډد هر  ېاندړپه و وښځد زایتوايل، دلې مجلې 

په چې  يړ ترالسه ک ډاډد یبرخه واخيل او دولتونه اب ېک انهژوند ايسیاو س   ولوړجو

مهدا . کويمناسب اقدامات تررسه  ولټ، ګډون لپارهمساوي  وښځد  ېک رډګ ايسیس  

لپاره قوي  ونګډاو مساوي  ړبشپ وښځد  ېک ژمنو والوړیاو ن وزی یهمیس  راز په یو مشری 

بریه پر دې چې په س یایس ژوندانه کې د ښځو ګډون رسه  ۲۶موجود دی.مه  ړمالت

ده؛ دوي بیا مه پدې برخه کې  دویت ایزمخ په  ړمالت او حکومتونو ېولنټ ېوالړین لپاره د

د جنسیت، معلولیت، سن، ټولنزی او اقتصادي موقف، ټولنزی درځی او تومک هل امهل هل 

ۍ پر ترڅ کې دغه انبرابرۍ انروغ ۱۹-یو مشری خنډونو او تبعیض رسه مخ دې. د کووید

 هل مه زایتې شوې دي. 

اکهل  وڅپه جدی توګه اغزیمن کوي. دلې انروغۍ نه حقونه  ټاکنزیاو  ايسیس   ېد دو ېچ یشو رډی وایلخیاتوتر  ېاندړپه و وښځد  ېک نایپه جر ۍانروغ ۱۹-یډد کوو

 يړ جتربه کپیښې  ېنځی  وايلخید اتوتر  خهڅ ير ګمل ېدږ نخپل د  ېمنری برخه م همیدر  ېدږ ن ړۍد ن ېچوه  یړک لکټسازمان ا والړینروغتیا ، د ېک ۲۰۱۷په وړاندې، 

خلوا  هری مشد ځانګړې  وايلخید کورين اتوتر یو مشری حکومتې ادارو او ، حقونو سازمانونو وښځد  هړ په ا توايلایز کټد چ  وايلخید کورين اتوتر په اوس ين حالت کې  ۲۸دي.

 ېاندړپر و وښځد  په ترڅ کې اکنوټد د کورين اتوترخیوايل زایتوایل د آ زاد او برابر ګډون لپاره د ښځو پر وړتیا مس تقمی اغزی کوالی يش.   ۲۹دي.غږونه پورته شوي 

هغوي د بیان او عقدې هل څرګندولو  ېبلک -ور پیښوې  نایز يکیفز ښکیلو وګرو ته چارواکو او نورو  وزی اکنټ نکو،وورکو  هیآ  نوماندانو، ر  نهښځی د  ېوازینه  وایلخیاتوتر 

 ټاکنو او س یايس هبری کې د ګډون څخه انهیلې کوي. په بيې زاره او 

 يړ غ وندونوګ ايسیورکوونيک او د س   آ یه، ر والت مینهاسیس  ښايی د  ېچ کهځ مايل چارې اغزیمنوي؛مبارزو او ټاکنزیو  ايسیس  د  نایاقتصادي زانروغۍ  ۱۹-یډد کوو

 اقتصاديهغه  انروغۍ وړاندې مه، پراخې نښې نښانې موجودې وې چې ۱۹-یډد کوو ي. حيتړ هل السه ورک د خپلو عوایدو یوه برخه ای ټول عوایدترڅ په  ۍانروغ ېد د

 ډاګهدا مه په ښ نوونکو . يړ ک تهځ ن ی رام  ونهډخنټاکنزیو مبارزو او د په ټاکنو کې د برای پر وړاندې یيې دوي ته ، ېکنی نوم ل  د ،ېخلوا جتربه شوچې د ښځو  ۍانبرابر

انروغۍ په ترڅ کې ښځې د انرینه وو  ۱۹-د کووید  ۳۰."ید ېتر واک الندانرینه وو د تر ډیره بریده  استیس   پرتهل،په  سوی د پ  ېچیو روښانه نښه دا ده " ېچ رېک

ساعتونه مکیږي او هل بلې خوا په کور کې د هغوي مس ئولیتونه په پرتهل هل خورا زایتو اقتصادي س تونزو رسه مخ کیدای يش څکه چې هل یوې خوا په ادارو کې اکري 

جوړ کړي.  مواد لپارهد ټاکنزیو مبارزو ترالسه کړي ای وخت  د ځان لپارهرسنیو کې  ې پدې و نه توانیږي چېینه نوماندهل امهل به ښځ  مکوایلد د مالې منابعو   ۳۱زایتیږي.

 په انفرادي شلک -حيت د روغتیايی مالحظاتو په پام کې نیولو او د مکپاینو ارزانه روشونو په اکرولو رسه  –انیږي چې به دوې و نه تو وایل هل امهل مهدا راز د وخت مک

 ړي.تررسه ک عامه پوهاويخپل 

. 

 

زورين یو ښځو د په س یايس ژوندانه کې د ښځو پر وړاندې اتوترخیوایل "

او په  دی د جسم ، جنسې او رواين زاین سبب کیږي؛معل ګواښ ای 

خصويص ای عامه برخو کې د دوي س یايس حقونو لکه د رایه ورکولو حق، 

آ زادې مبارزې، په ټولنو کې د غړیتوب او د بیان او عقیدې څرګندولو 

 ۲۷".خمه ډب کوي
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د نه تررسه کولو  ورکوونکو، نوماندانو او نورو ښکیلو خواوو د روغتیا لپاره ټولې هڅې تررسه يش؛ خو د ټاکنو انورغۍ په ترڅ کې ابید در رآ یه ۱۹-که څه مه د کووید

میاش تې راهیسې ښځې د  جنورۍ اکل د ۲۰۲۰يش. د  کیدای متامپه ګټه  –چې ډیرې یيې انرینه دي  - په قدرت کې د اوسنیو چارواکوای ځنډولو په اړه پریکړې، 

 ریکړېنډولو لپاره یيې پمخ په زایتیدو دي چې د ټاکنو نه تررسه کولو ای ځ مشری  ونومهدا راز د هغو هیواد ۳۲ پارملانونو یو پر څلورمه برخه جوړوي.نړۍ په کچه د ميل

اوس نې  .ډب کیږيکې د جنسیيت انډول اماکن مه  نولسو په م دلې اکر رسه د قانون جوړونې  ۳۳دي.کړې 

پاتې کیدو لپاره اوږد وخت لري او د ټاکنزیو مبارزو په ترڅ کې د اټلک شویو  س یاس توال دا همال په قدرت کې د

و لپاره د س یالیو میدان خست کیږي. د دې لپاره چې یو نوماند مطرح شې نو نحمدودیتونو رسه، د هغوي س یاال

ابید ډیره رسمایه ولري ترڅو په رسنیو 

کې راڅرګند يش او دا اکر ډیرو مايل 

چې ښځینه نوماندان  ؛ريمنابعو ته اړتیا ل

  نه لري. حامتل د دې اکر تواانيیپه قوي ا

پرته اړتیا  څرنګه چې ټاکنزیې مبارزې د

هغو سالمتیا نه پام کې نیولو رسه او د 

روانې  ساري توګه مازي نړۍ خوا په بيې

جن خربو ته زمینه یک او جس ين زورونې او کړ  –کیږي نه څارنه مسه چې په ډیری هیوادونو کې هل هغو نه  – دي

رسه زایت کړي. او اتوترخیوایل  س پاکویيش په س یاست کې د ښځو پر وړاندې  کوالی ؛مساعده ویبرابره وي 

س پاکوی نې او وور ز ړاندې د په ټولنزیو رسنیو کې د ښځو پر وانروغۍ نه وړاندې  ۱۹-دلې چې حيت د کووید

 اتوترخیوايل وړاندې پر ښځو داو په ټاکنو  زورونېین الآ ند مخ نیولو لپاره پرهل پسې ژمنې تررسه شوې دي؛ خو 

-د کووید ۳۴.ده پاتې مسهل لویه یوه کچه نړیواهل په - دي مخ رسه تعصبهل  چېهغه مریمنې  ډول ځانګړي په -

ر د ټاکنو متحد پوهاوې په مشول د جنسیيت انډوال الرښود چې د آ یفیس په مرس ته د میامناعامه په اړه  ۱۹

راڅرګندیدو څخه حمروموي نې په ټولنزیو رسنیو کې د ایل نه یوازی دا چې ښځینه نوماند؛ دا په ډاګه کوي چې د ښځو پر وړاندې اتوترخیو خلوا جوړ شوي دیمکیس یون 

  .جوړ شوینده  لپاره د دويوي چې س یاست دا پیام ورکښځو ته  ونور بلکې

ته ابید په دقیقه توګه پام الرسسې زایتیدونيک تر بهل  ورځاو نورو ګوښه کړای شویو ډلو،  کنالوژۍ ته د دويټ اقتصادې وضعیت او اطالعاتو او معلومايت -د ښځو ټولنزی

يش  آ نالین معلیاتو اس تفاده زایته کړې. ابید هڅې تررسه چې د رآ یه ورکوونکو او نوماندانو د نوم لیکنې لپاره ديش؛ ځکه چې د ټاکنو پلې کوونيک بنس ټونه هود لرې و

 ینه رآ یيې ورکوونکې او نوماندې د ټاکنو په نیویو اصالح شویو معلیاتو کې د ګډون لپاره، روزنه او وسایل ترالسه کړي. ښځ  چې

ډول هل ه معمول ه ورکوونکو د نوم لیکنې هبری پیښایيې د رآ   ،۳۵شوې مقاهل ګې ویل شويالندې لیلک تر عنوان  "ټاکنې او روغتیا ساتنه"خلوا د څرنګه چې د آ یفیس 

شلک تررسه په حضوري  ټاکنې امخ يش. پرته دلې چېاو خلک د نوم لیکنې پر وخت د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره هل یو بل رسه خمرسه مل وي حضوري غونډو 

د ښځو هل ګډون په ټاکنو کې ترڅو  څیړې، چې د ټاکنو پلې کوونيک بنس ټونه د نوم لیکنې معلومات و خو اړینه دا دهپه آ نالین شلک،  ېرکیږي ای د مازي نړۍ هل ال

رایيې واکروي او  ونو کې خپلېد رآ یيې ورکونې په مرکز خوندي توګه تر حده پورې په د اماکن  ورکوونيک رآ یهڅخه ډاډ ترالسه يش. چارواکې ابید هڅې وکړي ترڅو 

کې د ښځو سالمتیا لپاره اقداماتو په لړ  وونيک بنس ټونه ابید د روغتیا ساتنېکې ونیول ويش. د ټاکنو پلې کپام مه په هیواد ډود رسه برابر د جنسیت موضوع  مهدا راز د

. د اماکن په صورت تونزه نه لريکومه س   اکرولو کېپه الس وینځلو موادو وسایلو او ساتنې  په پام کې ونیيس او ډاډ ترالسه کړي چې هغوي د ځانآ سانتاوي بیلې بیال

په جراین  ټاکنو ورځېترڅو د  ې وېڅخه برمخن نوتش نابو  هل پوره روغتیايی اماکانتو او جالمه ابید  اکنو ښځینه اکرکوونيکد ټنکو په شان، وکې د ښځینه رآ یيې ورکو 

     ډاډه زړه لو هغو څخه اس تفاده وکړای يش.کې په 

 ډول يش. رسه دلې چې ښځې به انمتناسب ونیول کې پامد ټولنزی واټن سانتې په الرښود  و د ساتنې مس ئولیت ته ابیدد ښووځنیو رخصتې ته په پام رسه، د ماشومان

س تیل و شومان په ډاډه زړه د رآ یيې ورکونې مرکزونو ته راورکړي چې خپل ماډاډ هغوي ته ونو هل الرې میو پیاممس تق ابید د بنس ټونو  زیټاکن؛ د ماشومانو پاملرنه په غاړه لري

و نه ابید دا احساس ښځینه رآ یيې ورکونې مهدا راز  .کې لومړیتوب ورکول کیږیي ته په قطارونو او هغو  دي ېموجود یاوېساتلو لپاره آ سانت  د ماشومانو؛ د دوي يش

په ډیری هیوادونو کې د رآ یيې ورکونې  .په ټاکنو کې ګډون کوالی يشدوي د ماشوم د ساتلو هل وجې ابید په کور پايت يش؛ خو د کورنۍ انرینه بیا په ډاډه زړه  کړې چې

ښځو لپاره د ماشومانو د د احامتل لري چې د ټاکنو په ورځ دوي په لوړه کچه د رآ یه ورکوونکو رسه په متاس کې وي. جوړوي او ښځې  ری اکرکوونيکمش مرکزونو ډیر

ام کې انت په پاو پاملرنې اماک نه اکرکوونکو لپاره د ماشوم ساتنېد ښځی  کوونيک بنس ټونه کوالی يش ېپل ېولیت زایتوایل ته په کتو رسه، د ټاکنومس  ساتنې او پاملرنې 

د زمیبابوي په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې اتوترخیوایل ارزونې 

اکل کې د ټاکنزیو سیس ټمونو نړیوال بنسټ   ۲۰۱۸چې په 

(IFES) دا وښودهل چې په مازي فضا کې د  خلوا تررسه شوې

ښځو پر وړاندې اتوترخیوایل په دوامداره توګه د زایتیدلو په حال 

انروغۍ هل وجې، مازي نړۍ ته د  ۱۹-کې ده. ځکه نو د کووید

جنيس اتوترخیوايل او  ټاکنزیو مبارزاتو سوق کولو په ترڅ کې ابید

 کرکجنو خربو ته پام وساتل يش. 

 مکیس یون د ټاکنو متحد 

په اړه پوهاوی په  مشول، د جنس يت انډول الرښود. مچتو  ۱۹-د کووید

 آ یفیس کوونکی د میامنار د ټاکنو متحد مکیس یون، مالتړ کوونکی
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په اړه فعالیتونو ټاکنزیو  خونديد اکر واخیس تیل يش. په مسه توګه هل هغو څخه  ونییس. رسبریه پر دې ابید د ځان ساتنې وسایلو ته مه ځانګرې پاملرنه ويش ترڅو ښځې

ې وسایل اصل  د انرینه او د ځان ساتن هل اترخی  پلوه روغتیايی ۳۶پیدا کوالی يش.تر عنوان الندې د آ یفیس په لیکنې کې " "ټاکنې او روغتیا ساتنهنې د الرښوونورې 

 وکړي.  هه ساتننه په مسه توګترڅو هل ښځو  اندازه ولري، همناس بیوه او ماسک ابید  وو په سایز جوړ شوي دي: د بیلګې په توګه دسکښې

ابید د روزنې دې برخه کې ؛ نو پاس تفادې په اړه پریکړه وکړیپراخې  -لکه پس يت رآ یه ورکونه  -شونو رونې بدیلو ورکو  نس ټونه د رآ یيېب پيل کوونيک که چریې د ټاکنو 

د دغو هڅو په ترڅ کې ابید خلکو ته وویل يش چې د کورنۍ هل جرب او فشار پرته خپهل رآ یه په خپهل خوښه اکرویل يش. پدې اړه نور تررسه يش. مه هڅې  لپاره قوي

هیواد رشایطو  د ۳۷دي. تر عنوان الندې د آ یفیس په لیکنې کې بیان شويټاکنو د اعتبار او سالمیتا ساتنه" په ترڅ کې د  (Infodemicماتو )و انمسو معل"د جزئیات 

ټاکنو کې  په حضوريښځو پخوا  نه رآ یيې ورکوونکو د روزنې په اړه هڅې ابید و ارزول يش. پدې معنا که چیړېونکو په تریه بیا د ښځی ، د رآ یيې ورکو ته په کتو رسه

 رادیويی، حتریري او ای مه د پس يت پیامونو عامه ځایونو کې معلومات ترالسه کول؛ په اوس ینیو رشایطو کې ابید هغوي دا معلومات د آ نالین، تلویزوين،د ګډون لپاره په 

 ترالسه کړي.  هل الرې

  معلولنی

 ولوځکه چې زه غواړم د برابرۍ د اتمین –نډدلې دي هغه ټاکنې چې تر اوسه ځ  –معريف شوم  نوماندې په توګهن ملس ټاکنو ته د وند خلوا د لندزه تری اکل د برابرۍ ګ

ال کې چې کړم. پداسې حور خپل درسونه د لندن اکجل پوهتنون کې هل کور نه لپاره دادغوښتنه وکړم. خو لکه چې اوس په کور انس ته می، هل ځانه ساتنه کوم او هڅه کوم 

منه کیږم چې ښایيې د معلولینو هغه حقونو چې په ډیرو ورځ تر بهل اندیښ خو وم، تررسه کوم؛  هتکیتر ډیره بریده پر هغې  چې ،پرس تارې پرته اکرونه د خپل ورځين

 ، بریته هل السه نه والړ نيش. په ګاللو تررسه شوي ديس تونزو 

  ۳۸د لندن اکجل پوهتون ښوونکې (Sarabajaya Kumarسارا ابجاای کامر )

زایتې  ۍانبرابر انروغۍ موجودې ۱۹-کوویدد  ۳۹دي. هل ټاکنو څخه حمروم ګرځول شويمعلولنی د پریکړو کولو هل هبری په تریه بیا میلیارد  د نړۍ په کچه یو پلوههل اترخی  

 وکړي چریې چې عواید مک او روغیتايیکې ژوند س میو  او ای په هغو ې ته اړ وي؛مرس ت تونزې ولري او د نورود معافيت سیس مت س   کیدای يش چې معلولنیکړې دي. 

ه بریده اقدمات تر ډیر لپاره تررسه شوي د خمنیوي انروغۍ  ۱۹-د کووید ۴۰مکزوري دي.خدمتونو 

چې دې اکر د هغوي ژوند په انمتناسب ډول  هل سال مشورې پرته تررسه شويمعلولینو  د

هل  ېبرابره ډیر ۱۰ پرتهل، د ساملو ښځو په ښځې معلولېد بلګې په توګه اغزیمن کړای دی. 

هغه  ۴۱ی دي.اکړ  ال مه پراخ او نړیوال ګرځبندیز دا خطردې  جنيس اتوترخیوايل رسه مخ

په تګ راتګ  لپاره د خمنیوي ویروس خپریدو ۱۹-د کوویدد حکومتونو خلوا چې ونه حمدودیت

وسایلو  يصخش خپلوهل  رهارسه کولو لپچې د ورځینیو اکرونو د تر معلولینو ته لګیديل دي؛ هغو

څخه اکر 

صې خشپر  ، په جورجیا کېدي. د بیلګې په توګه اخيل، یو مشری س تونزې رامنځته کړې

انروغۍ اغزیو په اړه وړاندې شوي  ۱۹-پر معلولینو د کووید ۴۲.بندیزګرځ  نقلیه وسایلو

-وروستیو کې د کووید یيې پدېاحتاد د معلولیت نړیوالې؛ معلومات ډیر دردونيک دي

د الرسسې په اړه یو نظر پوښتنه تررسه معلولنیو حقونو ته  انروغۍ په ترڅ کې، ۱۹

 په س یايس ژوندانه کې د معلولینو ګډون په اړه پام نظر پوښټنه کې پدې، خو کړې

  ۴۳.نده شوي

په س یایس ژوندانه کې د  ماده ۲۹ کنوانس یون ملتونو ملګرو دلپاره  حقونو معلولینو د

 ذهين، ،اوریدو معلولیتلیدو ای لکه د  - یت لرونيک وګړيمعلول د هر راز ګډون لپاره 

ماده دولتونه  ۱۱ کنوانس یوند دې  ۴۴.کوي ساتنه څخه حقونه -معلولیت  رواين فزیيک،

ساتنې او کې د معلولینو د  ژمن بويل ترڅو د بیړنیو حاالتو او برشي انورین په ترڅ

د سویل ختیځې آ س یا د په س میه یزیه کچه سالمتیا لپاره ټول اړین اقدامات تررسه کړي. 

 ASEAN Enabling Masterplanاکل ماسرت پالن ) ۲۰۲۵يې د ی ملتونو احتاد

د معلولینو ټول حقونه په پام کې نیولې دي. د خلکو او برش حقونو لپاره د  ۴۵(2025

انروغۍ پر وړاندې غربګون کې د  ۱۹-د دې لپاره چې د کووید

یووایل احساس زایت يش، آ یفیس په جورجیا کې د عامه 

خدمتونو یو لړ تصویري پیامونو جوړ کړي چې په هغو کې ځوانو 

معلولو ښځو د روان انروین پر ترڅ کې خپلو حقونو د الرسسې 

ګډون لپاره دادغوښتنه او په س یايس او ټولنزی ژواندانه ګې د 

 کوي.  

 

 رامنځته کړل ونهخطر وروس ته یيې څه و لکه چې پیل شوه ا

په تونيس ژبه د اشارې ژبيې  فمل د یو حصنې اځنور چې د "زما اشاره، زما غږ" 

په اړه د معلوماتو رشیک کولو لپاره  ۱۹-برانمې  هل طریقه د کڼو خلکو لپاره د کووید

 جوړ شوی دی
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د  اندېنو ته د معلولینو پر وړخپلو غړو هیواد ۴۷کنوانس یونالامریاکیی بنی او کړې ديقا کې د معلولینو حقونو په اړه الزمې الرښونې په افری ۴۶منشور پروتولک افریقايی

ونې کړې و هغوي حقونو د تأ مینولو په اړه الزمې الرښګډون او مهدا راز په بیړنیو حاالتو کې د  تبعیض د ملنځه وړلو او په ټولنزی او س یايس ژوندانه کې د هغوي هر راز

  .  دي

ټولنو اړوند ګوښه کړای شویو د توګه  ابوجود، معلولنی په ځانګړي زیو او نړیوالو ژمنود س میه ی

انروغۍ په ترڅ کې په  ۱۹-ځایه شوي وګړې، د کووید لکه بويم ښځې ای بيېمعلولنی، 

دي. د  امخیض او خنډونو رسه خمبع هبری کې د برابر ګډون په برخه کې هل ت  ټولنزی او س یايس

رنګه ورکوونکو روزنزی معلومات او مهدا  ، د رآ یيې۴۸اتوګه، د ویروس په اړه معلومبیلګې په ت

به، لکه د اشارې ژ  -وړ فارمتونو  بریده د الرسسېتر ډیره  ۴۹د ټاکنو د ځنډولو په اړه پریکړې

 . ۵۰یږيکې نه جوړ -ونو نبریل خط او آ سانه مت 

-کچه یيې ټیټه ده، د پام وړ ټولنزید لیک لوست چې کسان هغه  ه ځانګړي توګهمعلولنی پ

، د انلوس تو ای ټیټې کچې معلولنی لوس يت امخ دي. په پولند کېاقتصادي وضعیت رسه خم

مسایلو پاملرنې او نورو ټولنزیو  وغتیايیکړی، ر او زده يو . معلولیت او بیوزيل تل هل یو بل رسه تړيل ۵۲الرسيس لريبرابره ډیر  ۱۸ نو په پرتهل، انرتنیت تهلوس تو معلولی 

بنس ټونه  لوو ګوندونه او د ټاکنو د تررسه کهل هغه ځایه چې س یايس اقتصادي وضعیت نور مه کړکیچن کوي. -او په خپل وار رسه ټولنزی ۵۳خمه نیيس د انډول الرسيس ته

؛ ښايی په ټاکنزیو ته الرسیس نه لرياو کیبورډ هل مانیتور  وسایلوکوونکو  و مرس تهرو کسان چې انرتنیت او نمعلول يل، نو هغه تر ډیره بریده هل آ نالین برانمو څخه اکر اخ

هل پخوا نه چې  وهغه کسان څخه حمروم پايت يش. په انګلس تان کې څیړونيک وايیترالسه کولو د و مواد روزنزیوورکوونکو  مبارزو کې د ګډون، نوم لیکنې او د رایيې

پدايس حال کې  ۵۴انورغۍ څخه پخوا زور اخیس يت دی. ۱۹-ویناوو حیت د کووید وجنپه مازي نړۍ کې د معلولینو پر ضد کرک چې  درلود، لیديلانرتنیت ته الرسیس 

ویناوو او س پاکوی او مهدا راز هل کرکجنو  معلوماتود انمسو په اړه انروغۍ  ۱۹-د کووید، نو معلولنی تر ډیره بریده يانرتنیت هل الرې تررسه کیږ حبثونه د  چې ډیری س یايس

 .     ۵۵کیږي امخرسه خم

د دوي ساتونيک نيش کوالي هل هغوي رسه مرس ته هل وجې ځکه چې د ګرځبندیز  شوي دي؛او ملګرو کورنو ته کډه  خپلوانو خپلویو مشری معلولنی په موقيت شلک د 

د اخته کیدو هل ویرې و نه غواړي او ای و نيش ویروس  ښايی پرځاي ژوند وکړي،  رسه یوهغوي هل  ید معلولینو ساتونيک چې د ګرځبندیز هل امهل نيش کوال ۵۶وکړي.

ګن ځای اس تود و د دې احامتل ش ته چې د رآ یيې ورکونې مرکزونه ادغام او ای د معلولینمهدا راز کوالی چې د ټاکنو په روځ، معلولینو رسه د مرس تې پخاطر سفر وکړي. 

 . ؛ چې معلولینو ته د الرسسې وړ نه وي او ای پدې اړه هیڅ ارزونه تررسه شوې نه ويڅخه نورو س میو ته انتقال يش

یه آ نالین رآ  یه ورکونه، رآ   لکه غیايب ،الرو چارود خمنیوي لپاره په یو مشری بدیلو د اخته کیدو نه ویروس  په مرکزونو کې د ګنګونې او پرد ټاکنو چارواکو د رآ یيې ورکونې 

حق س پارل دي، ته د خپل  رآ یه ورکونه بل چا غیايبعلولینو حقونو د یو مشری ساتونکو په وینا، د م  ۵۷دي. ې په اړه خربې اترې تررسه کړېورکون نه او پس يت رآ یيېورکو 

مکزوې  السه راوړل شوې دي،نه لپاره په خسيت انددوي مس تقل ژود  ټولنه کېچې په  ،راوړنېالس ته ساتونکو د معلولینو حقونو د دا شان کړنې کیدای يش  چې

ه، د دوي غوښتنه په مسه توګه یه ورکونرآ   غیايبچې  هش تن او هیڅ تضمنی  ،یوه اوږده جتربه لري، دوي ته د نورو خلوا د انتخاب معلولنی په خپل ژوندانه کې.  ۵۸کړي

؛ ځکه چې په س یايس او ټولنزی ده مس ئهل ههمم هترڅنګ ګډون یو ټولنو وګړو د خپلو مه په ډمیوکراتیکو جتربو کې . د ډیرو معلولو رآ یيې ورکوونکو لپاره، ای يشل کړ یمتث 

یه ورکونه د رآ   ۵۹لې چې آ نالینپتی و بنس ټونوزی ټاکن ناسب اقدامات تررسه يش. یو مشرید ټاکنو د سالمتیا لپاره ابید م  دانه کې د هغوي حضور ښاکره کوي، خونژو

بیا هل یو مشری امنیيت ؛ خو دا اکر یو ښه بدیل دیپاره ینو ل معلول 

د رآ یيې څو اایلتونو کې  په امریاک ۶۰اندیښ نو رسه مل دی

وکړ ترڅو معلول رآ یيې اعالن  برانمې ورکونې آ نالین آ زمایښ يت

کور خپل په ل یه په مس تقل ډو خپهل رآ   ورکوونيک و کوالی يش

څخه ځان وسايت. نښانې کړي او په ویروس د اخته کیدو کې 

ښ يت برانمه د او دالور اایلتونو دغه آ زمای  رسه دلي د نیوجريس

ینو لپاره د یو مشری معلول  ۶۱.کړه هلغو  وجېاندیښ نو هل  امنیيت

په کور کې د  پس يت رآ یه ورکونه یوه غوره الره ده، خو رسه دلې

د لپاره رولو او د هر ډول معلولیت رآ یيې ورکوين هغوي د وی

ن ساتلو او په کور کې د پاتې کیدلو لپاره س پارښتنو په د ټولنزی واټ"

موده کې معلولنی د برش حقونو د نقضولو هل سرت ګواښ رسه مخ کړي 

او دوي هل اتوترخیوايل او کرکجنو ویناوو رس الس په ګریوان دي. کور 

کې د پاتې کیدو هل وجې، زه هل ټولنزیو رسنیو په ځانګړي ډول 

  "قونو نه د دفاع پخاطر اکر اخمل.فیس بوک څخه د معلولینو ح

کې د آ یفیس خلوا  بنگالدیشپه  ،مدافعد معلولینو حقونو نعمی موال  -

  ۵۱د "ځواانن هر ځای د تبعیض پر ضد" برانمه

 د اړه په ننګونو وځانګړی د وړاندې په ځوااننو او مریمنوو معلول د کېپه ترڅ  انروغۍ روانک د

یو لنډه نظر پوښتنه  ګډه، په رسه ټولنېاوقیانوس یه معلولینو  دآ یفیس او  لپاره راټولولو معلوماتو

یزیو ش بکو ته ور دغه موندنې خپلو س میه الرې هل بریښ نالیک او فېس بوک دتررسه کړه ترڅو 

 د ته معلوماتوکروان په اړه  د اخیس تونيک برخه ټول نږدې چې ښ یيې پایلې رسوې دویښ . 

 مطالعې. کوي ابور ابندې راډیوګانو او فونونو سامرټ توګه ځانګړي په کنالوژۍټ  په لپاره الرسيس

. اکروي برانمې رسنیو ټولنزیو د ځهل ډیر پرتهل په خلکو ساملو د خلک معلول چې وموندهل مه دا

معلولو  د او پراختیا ش بکې مالتړ د ترمینځمعلولو وکړو  د کې الاکہل حبر په موندنې رسوې د

کوونکو  پریکړېهغوي و کوالی يش چې  ترڅو کیږي اکرول لپاره کولو پیاوړي د ځوااننو او ښځو

 .کړي څرګندې اندیښ نې خپلې ته
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رآ یيې ورکوونکو ټولو د  رآ یيې ورکونې هر ډول بدیل روش اکرولد هل مطالعې او مشورې پرته،  ۶۲.په اړه اندیش نه موجود دهد موجودیت  اقداماتو  غیايب رآ یيې ورکونې

    ۶۳ویل يش.مکزور ینو ابور په تریه بیا د معلول 

کې امریاک  موجودو منابعو د اس تفادې د څرنګوايل په اړه پرکړه وکري. پهکې د صورت کیدو په  امخخمد یو حبران رسه   ابیدټاکنزیو بنس ټونو مس ئولنی دوليت چاروايک او د

 ۱۹-د کوویدد اایلت په کچه  همالمنابعې اوس  ترڅو د ټاکنو د امنیت لپاره بیلې شوې قصد لري؛ اعالن وکړ چې دويتونو د پنسلوانیا او اوهایو په مشول شپږو اایل 

ه لک – ونکو لپاره د مرس تې توکوورکو  منه کړې ده او د رآ یيېاغزی لړۍ  پریلووسایلو د د انروغۍ د نړۍ په کچه  دغې  ۶۴لپاره مرصف کړي.غربکون د پر وړاندې انروغۍ 

الس وینځلو موادو او  ساتنې وسایلو، کوونکو بنس ټونو د ځان لري چې د ټاکنو پلېاماکن رسبریه پر دې  ۶۵کړي دي.زمن نس تو  پریل -ذره بنی او د الرښونې مليس پاڼيې

   نه وي نیولې.ه په پام کې جیاقداماتو د تررسه کولو لپاره کومه الزمه بود وپر وړاندې نورانروغۍ  ۱۹-د کووید

، نوماندان، څارونيک او د ټاکنو نا چې یو زایت مشری رآ یيې ورکوونيکع وي؛ پدې م وروس ته ښايی د هغې زاین ډیر پراخ لکه د کروان انروغۍ، ، د یوې سرتې پیښې

 ۱۹-د کوویدرويح ای جسم  معلولیتونه جتربه کړي.  ېای نور "(PTSD) د پیښې وروس ته د فشار اختالل"لکه اختالالت رواين ایی د کروان وروس ته یو لړ چاروايک ښ

دايس نورو س یانو رسه د متاس په اړه اندیښ نه او  اڼوپ ، مليسبریښ نایی دس تګاوو د راټولیدو او مهدا راز د رآ یيې ورکونې په لویو غوڼدو کېانورغۍ وروس ته خلک ښايی 

 ګډون لپاره پریکړه وکړئ.   نه په ټاکنو کې د  ې سالمتیا په اړه اندیښمن دې، ښايید خپل چې په ځانګړی ډول هغه معلولنیولري. 

 ځواانن

ځوااننو س یايس ګډون لپاره ډیرې ننګونې رامنځته کړي دي. د ویروس هل وجې پر تګ راتګ خست حمدودیتونه لګیديل او د خلکو د ګڼګونې او د انروغۍ  ۱۹-د کووید

انروغۍ د دې المل شوې  دغهزیو رسنیو ته الرسیس ګران او مشهورو س یايس څریو ته حمدود شوی دی. مهدا راز ی س می  او ځایونه بند شوي دي. ډهلفزییيک حضور 

  وي چې دې اکر د یو مشری ډمیوکراتیکو هبریونه خمه نیيس.  په عامه غونډو ابندې بندیزونه ولګچې چاروايک 

  ۶۶رسیالناکد اغزیمنو غږونو بنسټ ایښودنيک، دارشاات گامیج،  -

. د "ځوانې" په اړه ميل او نړیوال تعریفونه ۶۸سلنه یيې د "نړۍ په سویل" کې ژوند کوي ۹۰چې نژدې  ۶۷لري میلیارده ځواانن ش تون ۱.۲اوس همال په نړۍ کې اکبو 

ډګر کې د هغوي ګډون او مهدا راز په  و مدين برخه اخیستنه، په س یايسد ځوااننپکې شامل دي.  لکنۍ پورې، دواړه ماشومان او ځواانن ۴۰تر  ۱۰د فرق کوي او 

د  د بیلګې په توګه، په آ فریقا کېوان وګړي لري، خورا یو هممه مس ئهل ده. اقتصاد کې د هغوې ونډه په نړیواهل کچه او په ځانګړي توګه په هغو س میو کې چې ډیری ځ

د ځوااننو س یایس حقونه  ۶۹لکونو ټیټ وګړي ژوند کوي. ۳۰سلنه هل  ۷۰ نفوس

ابلغو  د ،توګه په مثال دبیان شوي دي.  نړیوالو میاکنزیمونو کې مشری په یو

 خلوا( ICCPR) تړون نړیوال حقونو س یايس او مدين د حقونه س یايس نوانځوا

د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم حقونو  چې کې حال پداسې ؛کیږي خوندي

د ملګرو ملتونو امنیت  ۷۰تصدیق کوي. حقونه مساوي ماشومانو دکنوانس یون بیا 

 فعاهل په ځواانن چې کوي غږ حکومتونومشریه پریکړه لیک په  ۲۲۵۰شورا 

هغوي د خوا ته د  افراطیت د ترڅوشامل کړي  کې حبثونو س یايس په توګه

په   هل ځوااننو رسه سال مشورې او د پریکړوکه څه مه ۷۱.ول يشونی خمهتګ 

ژمنو څخه ګڼل کیږي؛ خو ښایيې  ې د هغوي ګډون د دولتونو هل اسايسهبری ک

 .واخيل برخه کې هبری س یايس په ایخپل ځان اکندید کړې او  کې ټاکنو په یکوال يش نهو  ایاو  لري، نهو  الرسیس ته پروسې ورکولو رایيې د دويچې 

راتلونکې ابندې اغزیه کوي. د ټیټ اقتصاد د دوي په همم اقتصادي اړخونه  وغۍر ته ځانګړې شوې ده؛ خو د کروان انکه څه مه دا برخه د ځوااننو س یايس او مدين ګډون 

لرې، د ځوااننو لوړه اسۍ کر ډمیو ېنه لرې، د هغو هیوادونو په پرتهل چې پایدارو لرونکې هیوادونه چې ښایيې د رامنځته شوي وضعیت د کنرتول لپاره پوره منابعې 

برابره بیاکره  درېپه مقایسه، ځواانن پخوا څخه د  دې انروغۍد  موندين په برخه کې موجودې ننګونې هل مه زایتې کړې دې. د کروان انروغۍ د اکر  ۷۳سلنه جوړوي.

د ټاکنو مبلغینو رسه مرس ته کوي ترڅو د  پرهمال انروغۍ ۱۹-کووید د آ یفیس

 د کې، لیبیا پهپه اړه روزنزیې برانمې په آ نالین توګه پر مخ یويس.  دمیوکراسۍ

کړې مبلغینو د مدين زده ټاکنو دآ یفیس او  دخمه،څخه  پیل هل اکل تعلمی  نوي

 تر" انشوین اکر، شوین دی؟ ایآ  "آ یفیس د  کې، اوکراین پهپيل کوي.  کورسونه

کړې د "تعاميل ډمیوکراسۍ د زده. کړې پیل لړۍ س میینارونو آ نالین د الندې عنوان

برانمه ده چې آ یفیس په الره اچولې  ۷۲څرنګوایل" هل تیورې تر معهل یوه آ نالین

روزونيک ګډون لري او د آ نالین روزنې د ننګونو  ۷۰او پکې د پوهنتونونو په کچه 

 په اړه خربې اترې کوی.    
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 وځوان ۱۰هر  په آ س یا او اوقیانوس یه کې د: د بیلګې په توګه ۷۴شوي او د هغوي مايل راتلونکې بيې ثباته شوې ده. ته د هغوي الرسیس حمدود کړوشوي دي. زد

  ۷۵کې د پام وړ مکوایل په سرتګو کړی دی. ونواکر  وپه خپل د خپریدو هل وجې و د کروان ویروسکسان( ۹نه )اکرکوونکو څخه 

 ، ښایيې په بيېنډکنو تررسه کولو کې ځ د کروان انروغۍ هل امهل په نړیواهل کچه د ټا

ټاکنو ته دا وضعیت اغزیه ولري؛ په ځانګړې توګه  ۷۶ساري توګه پر یو مشری ځوااننو

نډ هل هغه ځواانن چې د ټاکنو د ځ  ۷۷والی يش.د هغوي پر نوم لیکنې ابندې اغزیه ک

خپل قانوين سن پوره کوي ابید ډاډه و  ټاکنو د بیا تررسه کولو مودې پورېامهل د 

د دوي نومونه لیلک کیږي. په هغه هیوادونو کې چې د رآ یيې ورکونې لپاره  وسیږيا

یه رآ   ره په منفل شلک اس تفاده کیږي، نوينکو د نوم لیکنې لپاود رایيې ورکو چې 

 ت کیږي. خو په هغوثب، په اتومات شلک قانوين سن ته په رس یدو رسه ونيک،ورکو 

د ټاکنو  کړي؛ثبت نوم  په فعال شلک خپل ونکی ابیدورکو  یوادونو کې چې رآ یيېه 

تررسه ه ناو ای د ټاکنو په ورځ نوم لیک  پلې کوونيک بنس ټونه ابید نوم لیکنه بیا پیل کړي

خپل  ورځې پورېې ټول هغه ځواانن چې د ټاکنو ترڅو ډاد ترالسه يش چکړي؛ 

  کوالی يش.  ورته رسیږي، رآ یه قانوين سن 

 

يش.  عادتګډون رسه  هماهل اوږدد  یو مشری فرصتونه مه رامنځته کړي ترڅو خلک په تریه بیا ځواانن په دايس هبریونو کې لپاره ګډون س یايس د انروغۍ دې مهدار راز

رسه  يدو  چې ځکه ؛ګامري توګه پهد اکرکوونکو مرکزونو  ورکونې يېی آ  ر  د ځوااننمعل   ،۷۸کې ښار میلويک اایلت په کینساسالتو په متحده اای د چاروايک ځیين ټاکنو د

 س یايس په او کوي عادت رسهاکر  ېدلي نو کړ  تررسه دنده توګه پهاکرکوونکو  ټاکنود  . که چریې ډیری خلک هل ځوانۍ نه۷۹مک دي احامتل واغزی  منف  جديد  ویروس د

 پیدا کوي.  دوام کې ژوند ټول پهبیا  او کوي وده وړتیا ګډوندوي د  د کې ډګر

هیوادونو کې ځوااننو د کروان  په کچه په ډیرو د نړۍچې  ،دا یوه روښانه مس ئهل دهپه ځانګړي توګه 

مخ په  د ځوااننو ترمنځ یو احساس ۸۰جتربه کړې ده. تفاويت س یايس بيې په لوړه کچهنه پخوا مه انروغۍ 

ندي تررسه الزم اقدامات اغزیو په اړه  اقتصادي-وټولنزی انورغۍ زایتیدو ده چې س یاست والو د کروان 

څرنګه  ۸۱دومره زړه نه ښه کوي.ګډون لپاره د  س یايس ژوندانه کېدوي دلې وجې په کړي؛ ځکه نو 

ای ترڅو د ټولنزیو رسینو په اس تفادې ه کړ انروغۍ ځوااننو ته یو فرصت رامنځت وویل شول د کروان چې

 کې برخه واخيل. ځته کولوپه رامن  ووخت کې د مثبتو بدلونون رسه پدې

 لیدلوري س یايس او هویت مدين خپل د ځوااننو ډیری ورځ نن" ور ښ یيې چېونیسف وروس یت راپد ی

 رشایط ډول داښايی  چې کوي اس تدالل او نړۍ ته خمه کړې ده رسه مازي ونونوښ تهل  لپاره لوړولود 

 همال لنډ د مه څه که ،فضا مدين چې هڅرنګ ۸۲"وي. نهاره مساعد لپ يدو د  کې ځایونو مدين دودیزو په

 مالتړرسه د  بل یو او ټولنېخپلې  د وځواانن خوا ته روانه ده، آ نالینرسه  ډیرې چټکې پهلپاره وي، 

 پهدلې مجلې  .دي شويیو ځای رسه  الرو بیالبیلوهل  يدو . کړې ده خمه ته فعالیتونو يماز  لپاره

ې مبارزد  رسه اندیښ نې او انزوا د څخهګرځبندیز  نړیوال" د مالتړ پهآ یفیس  د ځوااننو کې قرغزس تان

د  اړه په وتدابری  روغتیايید  لپاره خمنیويد  خپریدوانروغۍ  ۱۹-کووید د رنګه مهدا او" څرنګوايلد 

 ژبيې اشارې دتوګه  هپه پراخ نوښ تونه دا .په الره اچولې ديپه ژونډې بڼه غونډې یو لړ  انس ټاګرام

 سویيل په. دي شوي رامینځته کچه پراخه په ښځو او انرینه وو په ګډون رسه وځوان د اوژابړونکو 

 هش ټګ COVID19SS#  د لپاره د پژیندلو ومعلومات وانمسد  اړه په ویروس روانک د ځواانن کې سوډان

کړای شویو  ګوښه د ڼهپا ویب یوهاو مهدا راز  رشیکوي معلومات شوي اتیید اړه په ویروس د چې کړی رامینځتهرسویس  ګډ یو ځوانفعال  یوپه پریو کې  .اکروي

  ۸۳ساتنې په اړه معلومات وړاندې کوي. ځان د وړاندې په ویروس دته  ولو رسه دويک وړاندېپه  کړنو غورهد  لپاره ټولنو

 ؛اکروي همارتونه خپل لپاره دوامد ته  فعالیتونو يماز  ،د ګرځبندیز په ترڅ کې په مثبتو دادغوښ تونو کې د ګډون په موخه ،د نړۍ په کچه ځواانن چې کې حال پدایس

ده  لپاره اړینو ځواانند  سوادنړۍ  د مازي او همارتونهانتقادي تفکر  دلوړویل يش. کچه د برخورد  و ویناوو رسهکرکجن او ومعلومات انمسو آ نالین اکرول، رسنیو ټولنزیو د

هل  لپاره مبارزې د رسه چلندونو منف  نورو او ورونېز  آ نالین ددا چې ځواانن  یوازي نه .کړي مچتود یو وګړې په توګه په مازي نړۍ کې د ګډون لپاره هغوي ترڅو 

 ځوانپه مهاکرۍ،  رسهبنسټ ( KDI) نوښت پرخمتیا کمیپیک د آ یفیس

 معويم ۲۰۱۹انروغۍ او  ۱۹-کوویډ د ترڅو و روزل رضأاکران يیانجیرای

 اتوترخیوايل په تړاو جندر او رسغړونو حقونو برشي د کې جراین په ټاکنو

 دغه الرې، هلبرانمو  WhatsAppو ا Zoom د .کړي تعقیبپیښې 

 برشي د رسه اکرولو په لیس تونو کچ د ترڅو روزيل رضأاکران ځوان سازمان

 KDIد  .کړي ېمستند او ېراټولپیښې  اتوترخیوايل او رسغړونې حقونو

مرشان مته لري چې راټول شوي معلوماتو ته د س یاست والو پام راجلب 

کړي؛ ترڅو هغوي د کروان انروغۍ په ترڅ کې د جنسیت پر بنسټ 

اتوترخیوایل او د برش حقونو نقضولو ته متوجه او هل هغوي څخه په دې برخه 

 د مرس تې غوښتنه وکړي. 

یو اځنور چې د یوې بنگالدیشې مریمن خلوا رمس شوی ،خلک 
 کوي. تشویق د کروان انروغۍ په ترڅ کې د ټولنزی واټن ساتلو ته 
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 وخپلهل پدې برخه کې  يش یکوال بلکې دوياخیس تیل يش؛  اکرخپلو همارتونو څخه 

اقدامات فردې انو رهربانځوانو  کې شیبنگالد په ۸۴او روشونو مه اکر واخيل. ونونوښ ت

غ او ید ځان ساتنې او الس وینځلو مسو روشونو په اړه تبل تر الس الندې نیويل ترڅو 

ایل په اړه فلمونه مسو معلوماتو د پریندنې د څرنګو رسوي او مه د ان پیامونه وخلکو ته 

حال کې چې نور ځواانن  تیا ته پاملرنه پیاوړې کړي. پدايسسالم  جوړوي ترڅو د ځان

 ۸۵ونو په ویښلو، د خلکو په ساتنه کې برخه اخيل.بیا د معلومايت پاڼو او ماسک

 انروغۍ ۱۹-کوویډ د نيکوکو  زده سلنه ۶۰ کچه په نړۍ د چې ده، دا اندیښ نه یوه لویه

 په ښووځنیو د ځوااننښایيې  ۸۶شوي دي. اغزیمن د تړلو هل امهل ښووځنیو د پر همال

 ېمیوکراتیکډ د دوي ممکن چې کوم لري،ه ن و الرسیس ته کړېزده مدين رمس  رسه بندولو

 کړې زده واټن لرې د ښووځنې ځیين رسه، رسه ننګونو دې د. کړي لرې څخه کړېزده

 ۱۵۰ هل لپاره ارزولو نصاب آ نالین نوي د مرس ته، په شورا اروپا د وزارت، پوهنېهیواد د  فمادلی د .دي کړي رامینځته فرصتونه نوي لپاره ګډون ځوااننو د الرې هل

 ډمیوکراتیکد  برخوردونه ډول دا. شاملوي وریللید ښوونکو او کوونکو زده د کې پراختیا په نصابتعلمی   د چلند ښه دا ۸۷.وکړه مشوره رسه ښوونکو ۸۰ او نکووکو  زده

 .دي همم خورا لپاره مکولو تشېد  کړې زده دلپاره  ګډون

 ډیر معر لرونکی وګړی ک

مخ په هل بریون تګ څخه ډاریژم. د پیښو مشری  دا اکر تررسه کړای مش؛ خو دا ورځېمی چې دا اونې مه ه یه ورکړې ده، ځکه نو هیهل مندما په خپل ټول ژوند کې رآ  

 ده؛ ځکه نو ډاډه نه می چې دا خطر به په غاړه واخمل." ه تر اوسه مه د اندیښ نې وړخو د زاړو خلکو ترمنځ د مرګ ژوبيل کچده؛ زایتیدو 

  ۸۸ه ورکوونکېیرآ  لکنه  ۷۹د سویلې کورای یوه  جو، یونگ یل -

 لوړ معر ولري لکنې ۶۵ د وګړيسلنه  ۱۶ نړۍ د اکل پورې به ۲۰۵۰اکل تعدیل شوې خنسې پر بنسټ: تر  ۲۰۱۹انډوال د  لګرو ملتونو سازمان د نړۍ مجعیتد م

"سن په اړه  دخو  شوي، ذکر ندي ډول روښانه په کې تړونونو نړیوالو ډیری په حقونو برشي د خلک زاړه مه څه که ۸۹.يش برابره درېد نفوس مشری به  نولک  ۸۰ د او

يش،  زاړه خلک چې هر څومره چې راغيل کې مادهد مادرید نړیوال د معل پالن" په پنځمه 

 تړونونو نړیوال د پالناید  صورت هر په .ولري الرسیس مساوي ته انهژوند س یايس ابیدهغوي 

 اړه په حقونوکبهل دادغوښ تونکې د زاړو وګړو د  مهدې هل. کوي پيل نه مسؤلیتونه ورته څری په

  ۹۰د جوړولو لپاره فشار راوړي. کنوانس یونابندې د یو  ملتونو ملګرو

زاړه وګړي په تریه بیا هغه 

هغو س میو کې افراد چې په 

چې  ژوند کوي چریې

ا خور ونهسیس ټم روغتیايی

ډیره بریده  دي؛ تر مکزوري

د پرس تارانو په توګه اکر کوي. 

زړې ښځې تر ډیره د 

د څخه پورته خلکو کې لکنو  ۶۰د کروان ویروس هل امهل د  ۹۱پاملرنې دندې په غاړه لرې.ساتنې او 

ځایونو کې ژوند وکړي  ونور ښايی د ساملندانو په کورونو ای دايسزاړه خلک  ۹۳لوړه شوې دي.مه کچه  د اتوترخیوايلپر وړاندې دوي او د  ۹۲لوړه دهمرګ ژوبلې کچه 

 لګول شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د هغو رآ یيې ورکوونکو لپاره چې دحمدودیتونو  و په حال کې ده د ګرځبندیز خستخرییدپه چټکې رسه د ویروس  چریې چې

صندوقونه  ل کیږي. خو اوس معلومه نده چې دلېصندوقونه کیښودس یار  د رآ یيې ورکونې تر درملنې الندې دي؛او ای په روغتونو کې  زاړو په کورونو کې ژوند کوي

او  ۹۴.یه ورکړيورونو او روغتونو نه رآ  کخپلو ترڅو هل  ه،ورکوونکو ته اجازه ورکړل شو  اپریل میاش تې په ټاکنو کې زاړو رآ یهد  ای نه. د سویيل کورایکیږی  اس تفادهڅخه 

په  اکل د جون په میاشت د کروان پاندمیۍ ۲۰۲۰رصبس تان چې خپلې پارملاين ټاکنې د  ۹۵لپاره د روغتون نه هبر د رآ یيې ورکونې غرېف کیښودل شوې وې.د هغوي 

 ه ابید د رآ یيې ورکونې س یار ټمیونویه ورکړي. د راتلونکو ټاکنو لپار و صندوقونه هل الرې هل کور نه رآ  نکې د س یار ویه ورکو ؛ وړاندیز وکړ ترڅو زاړه رآ  ترڅ کې تررسه کړې

انروغۍ د پوخ سن هل وجې تبعیض نړیوال  ۱۹-د کووید

و د زاړو خلکو د برشي حقونو دوامداره او ماهیت ا

دا ننګونې د یو هیواد . اناکر کول راڅرګندويسیس امتتیک 

او هل نړۍ مشوهل  ې، بلکای س میې پورې حمدودې ندي

 " وړاندې نه ډیرې بیړنې شوې دي.

  ۹۶احتادد زاړو وګړو د حقونو لپاره نړیوال  –

 

 در اوکراین  ۲۰۱۹یک زن مسن در حال رآ ی دهی در انتخاابت پارملاین 

 د انس تاگرام په ژوندې برانمه کې د یوې ځوانې قزاېق مریمن ګډون
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مس تقمی نکو د وورکو  نه پاملرنه، د س یار ټمیونو او رآ یهالرښوونه ته  ونې ورکړل يش. د ځان ساتنېالرښو  دونو ته د ژمن پايت کیدلو په اړه دقیقېته د ځان ساتنې الرښو 

   اغزیه پرې ډیره وي.چې د کروان ویروس لپاره خسته متامیدیل يش  ونيکورکو  خطر رامنځته کوالی يش او دا د هغو رآ یيېمتاس په صورت کې سرت 

و تررسه کولو یو مشری د ټاکن ۹۷څخه زایت سن لري. ۶۰په یو مشری هیوادونو کې د ټاکنو اکر کوونکې د 

 دا دې سن پر بنسټ یو –دي.  څخه معاف کړياکر کولو په اتومات شلک هل  بنس ټونو زاړه اکرکوونيک

د کروان ویروس بل غوره بدیل روش دا دی چې کوي. یو  دی چې زاړه خلک هل ادارو څخه لريروش 

د ، پرتهپام کې نیولو د سن په  مچتو او اقداماتو په اړه معلوماتلپاره د  هغه د خمنیويد خطرونو او د 

کې د اکر کولو ای نه اکر کولو ټاکنو  هغوي په خپهل خوښه پهڅو کوونکو ته ور کړل يش؛ تر اکر ټولو ټاکنو 

ونکو لست د ورکو  د رآ یيې، بیلګې په توګه په میامنار کې د ټاکنو متحد مکیس یوند په اړه پریکړه وکړي. 

 اماتو د معريفاقد د رآ یيې ورکونې مرکزونو په اړه د روغتیايیاو زو په الره اچولو ر ښودلو، د ټاکنزیو مبا

ونکو و ورک ترڅو د رآ یيې ؛روغیتا او ورزش هل وزارت رسه مشوره وکړه هیواد د عامېاید د  کولو په اړه

د یو دايس  د هغوي نظر شامل کړي. مهدا راز اید مکیس یونبرانمو کې او روزنزیو و لپاره په روزنزیو مواد

رآ یه د ټاکنو نیټې نه وړاندې په خوندي توګه ترالسه کړي. پرته ونکو او په روغتون کې د انروغو رآ یيې ورکو د زاړو، معلولو حل الرې په لټه کې دی چې و کوالی يش 

 ورکوونکو مشری زایت کړي.  دوې د رآ یيې ورکونې په قطارونو کې مت پايت او د ویروس خطر رسه مخ يش او ای د ټاکنو پر ورځ د رآ یيې دلې چې

رسیس ولرې او ت ته لږ الیچې زاړه خلک انرتن ه په آ نالین شلک تررسه کیږي. اماکن لري په خاطر ډیری س یايس فعالیتون يل خرییدو نه د خمنیوياحامت د کروان ویروس

جعيل خربونه  دې څیړنو ښودیل چې زاړه خلک ښايیرسبریه پر  ۹۹ریه ټولنزیو رسنیو پر اس تفادې مسلط نه وي.مشه د روزنزیو معلوماتو د خرییدو بيې ار ای د رآ یه ورکولو لپ

بیا هغه هل خپلو مه فکره وګړو رسه او  خربونه لويل توګه هغوي خوهل بنده کړي. د بیلګې پهاکر رسه د ټولنزیو رسنیو  او پدېپورې تړاو لري؛ س یاست  خپاره کړي، چې

و د خپریدو مواد وروزنزی  ونکوکو رو  بیلې تګالرې، د رآ یيې کونېور تررسه کولو پخاطر ابید د رآ یيېډاډ د  نه کې د زاړو وګړو د ګډون څخهپه س یايس ژوندارشیکوي. 

 په ترڅ کې مچتو يش.   سال مشورو هل هغوي رسه د اماتاو غری رمس  اقد روشونه او نور رمس 

 کډوال او پناه غوښ تونکې اکریګر ، ځایه شوي وګړيبيې کورين

 "همم دی. ه کوي، او د تل په شاناغزی  ، پر دوياداره ګډونځایه شویو وګړو معنپر پریکړو کې د کورنیو بيې ،...کې وختونو پدې انمعلومه

 میاشت اپریلاکل د  ۲۰۲۰د لکسرت، د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د ځان ساتنې  -

س یايس  د او شوي اغزیمنپه انمتناسب ډول هل امهل  انروغۍ۱۹-کوویډ د ،یګراکر پناه غوښ تونيک  او کډوال وګړي، شوي ځایهبيې ،مشول په وشوی ځایهبيېد کورين 

 کوي ژوند کډوال لیونهی م  ۲۷۲ کې نړۍ په وینا، په سازمان نړیوال کډوالو دد لري کیدو خطر رسه خمامخ دي.  - کوي هاغزی  انهژوند پر دويچې د  - پریکړو هل ډګر څخه

ونه خلک یمیل  ۲۵.۹اکل د اټلک هل خمې شاوخوا  ۲۰۱۸د  ۱۰۱.ی دیاسن پوره کړ  ورکولو رآ یه دسلنه  ۸۶.۱ نهمجلې  دې هل چې ،(نفوسسلنه  ۳.۵ نږدېد نړۍ )

ځایه شویو اتزه معلوماتو په بنسټ د اکل کې د بيې ۲۰۱۹ په او. دهزایتیدو  په مخځایه کیدنه د بیالبیلو الجنو او د هوا د بدلون هل امهل بيې ۱۰۲پناه غوښ تونکې دي.

 ۱۰۳.دی رس یدیل ته خلکو ډیر څخه لیونوی م  ۳۳.۴ هل مشری کسانو شویو ځایه بيېهیوادونو کې د  ۱۴۵نړۍ په 

 بيې کورنیو د او( ICCPR) تړون نړیوال حقونو س یايس او مدين د توګه، په مثال دمشریي.  ژمنته  کولو خوندي حقونو د ټولنو ایدو د دولتونه ،تړونونه نړیوالیو مشری 

 وي.تضمین حقونو س یايس شوي وګړو ځایه بيې کورين د شوي، اتیید خلوا اجالس معويم د ملتونو ملګرو د اکل  ۲۰۰۵ د چې ،اصول الرښودونهد  لپاره وګړو شویو ځایه

حق  الرسيسد  ته وس یلوور  تیااړ د  لپاره کولو ترالسه حقاو مهدا راز د خپل  د ګډون کې چارو دوليت او عامه په او ورکولو یيېآ  ر  د" وګړي شوي ځایه بيې کورين

خاوندان  حقولو د ورک یيېآ  ر د  کې ټاکنو په کې هیواد کوربه په ترڅو هڅوي کډوال ،تړون نړیوالاکل  ۲۰۱۸عادي، منظم او خوندې هماجرت لپاره د  د ۱۰۴"لري.

ورکولو او نوماندې  يېی آ  ر  دکې  هیواد اصيل په( ۱۹۹۰) کنوانس یون نړیوال لپاره خوندیتوب د حقونو غړو د کورين يهغو  د او ګرویاکر  پناه غوښ تونکو ټولو د ۱۰۵يش.

  .کوي خوندي حق

ترالسه  مرس توبیړنیو د  ،ډیر مشری د دوي انروغۍ پراته دي او د کروان خنډونهمشریه مخ بيې پر ګډون س یايسځایه شویو وګړو د کورنیو بيې د رسه، رسه ونومالتړ  ایدو د

کروان  پر ؛لري الرسیس حمدود ته رسچینو مايل او پاملرنې روغتیايیاو  په رشایطو کې ژوند کوي تر ډیره بریده د ګنګونې چې خلک شوي ځایهبيې. دي کړې اړ تهکولو 

 او تبعیض دپر وړاندې  خلکو دې د ،شوي رامینځته هل امهل انروغۍ دې د چې فشارونه او هغو ویرو پردې، رسبریه ۱۰۶خته کیدو لوړ ګواښ رسه مخ دی.اد  ویروس

د ښایيې د کروان هل امهل  ۱۰۸دي. نځته کړېرام  قصدي توګه، دغو وګړو ته پراخې س تونزېای غری  قصديد دولت س یاست مه په  ۱۰۷.کړي ده لوړه کچه يس پاکو 

و رسه خپهل موږ ابید د مدين ټولنې او نورو خواو "

د زاړو وګړو د پوهې ترالسه کولو و ملګرتیا پراخه کړو ا

لپاره هل هغو رسه سال مشورې وکړو او د هغوي د بشپړ 

ګډون څخه په هغو پالیسۍ جوړنې کې ډاډ ترالسه کړو 

 " چې د هغوي په ژوندانه اغزیه کوي.

پر زاړو : د ملګرو ملتونو سازمان د پالیس یو لنډیز –

  ۹۸انروغۍ اغزیې ۱۹-کوویدوګړو د 
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خورا یو انمطلوب اړخه هل ، اقتصادي او ټولنزی ګرځبندیز اقتصادي اغزیو دغه خلک هل روغتیايی

ه د هغوي پر الرسيس اغزیه ګډون فرصتونو ت د س یايس کړي؛ چې دا وضعیتوضعیت رسه مخ 

غوري، سوهل او پخالینه څخه ژ ډلو س یايس ګډون هغوي هل ګوښه کیدو  کوالی يش. د ایدو

د بیلګې ګڼي . او دولت د پیښو پر وړاندي د حل الرو موندونو ته اړ او مس ئول  پیاوړی کوي

شویو وګړو د ټاکنزیو حقونو  ځایهکې د بيېای اوس ين اس توګن ځاي په توګه، په اصیل هیواد 

 الره ده.   هدوامدار  حل یوهلپاره هغوي د ځاي پر ځای کولو د خوندي کول 

 ؛اکریګر چې د رآ یيې ورکولو لپاره خپلو کورونو ته راس تانه کیږي یزی او نړیوال پناه غوښ تونيکس میه

مخ خنډونو هل امهل و نيش راز په ټاکنو کې د ګډون پر  ښایيې د ګرځبندیز حمدودیت او مهدا

ې هندی او بنگالدیيش ګډوال اړ کوالی دا اکر تررسه کړي. د بیلګې په توګه په س نګاپور ک

 یوين څو د کروان ویروس د خپریدو څخه خم کې پاتې يش تر  ترځو په ګنګونو مت ځاینونو شوي ول؛

د کډوالو په ټولنه کې خپور شو. په هند کې دولت که څه مه په پای کې ویروس  ۱۰۹ويش.

اعالن کړل چې دې اکر په حمدودیتونه یوازي څلور ساعته وړاندې په کور د پاتې کیدو خست 

هماجر ډیری په هند کې ځکه چې  ۱۱۰کډوايل یو پراخ حبران یيې رامنځته کړ. کورونو ته هل تګ څخه منع کړل او د یونو هماجر اکریګر، زرګونه کیلومرته لري خپلول ی م 

لپاره د "ټولنزی واټن" ساتل  کډوالود خورا زایت تبعیض رسه مخ دي. مهدا راز د دغو  او هغوي Dalitsګوښه کړای شویو ډلو هل مجلې څخه دي لکه  اکریګر د اکس تو

ي؛ پر س یايس حقونو څه ډول اغزیه پریږد ضعیت به په راتلونکې کې د کډوالودوام ومويم. که څه مه معلومه نده چې دا و  يش د تبعیض او اتوترخیوایل په شانمه کیدای 

 ادغوښتنې لپاره به یو لومړیتوب وي. دد مدنې ټولنې څرګند او س یايس قطيب مسلې په توګه  ېد یوپه راتلونکو ټاکنو کې چلند به  انورهده چې خربه روښانه یوه دا  خو

شویو خلکو د ګډون لپاره  ځایهکورنیو بيې د کې ټاکنوپه  ،د خمه انروغۍ۱۹-د کووید

 کې ټاکنو په. دی کړیدا اکر نور مه پیچیل وضعیت  اوس ينچې  وه؛ پیچیل مچتووایل

 رایيې د .کړي زایت لوریلیدپه اړه  لوئمس   وهمم مربوط خلکو دې د يش یکوالګډون 

کړای شویو  ګوښه د او خطرونه لوکید برخې بيېد ایدې ټولنې د  څخه حق هل ورکولو

په ترڅ  غربګون او بیارغونې انروغۍ پر وړاندې ۱۹-د کووید توایلایز حمرومیتد  خلکو

 کې ډیر زایت دي. 

ځایه شویو کډوالو چې په اړه یيې ابید د کورين بيې دي مسلې ېهمم س یاستټاکنې او 

هل کومو  پرهمالانروغۍ  ۱۹-کووید د دوي چېکتل يش و  اومشورې تررسه يش رسه سال 

 د وګړي شوي ځایهبيې کورين ونه لري. که څه مهوړاندیز موضوګانو رسه مخ دې او څه 

ته اړ ایس تل شوي.  ودلوپریښ کورونه خپلد  رسه خربداری یو کوچين ددوي هان  کې مواردو ډیری په چې ځکه ؛دي مخ رسه خنډونهلپاره هل یو مشری  ګډون س یايس

 ټاکنو د ای. یلدرلودنه وي  الرسیس اس نادو ته رمس  لپارهاو رآ یيې ورکونې ځایه شویو خلکو د نوم لینکې بيېمه  دخمهنه  کړکیچ ۱۹-کوویډ د حيت چېمه ش ته  اماکن دا

 پایهلپه انروغۍ هل وجې ګرځبندیز  ۱۹-کووید د چې لري اماکن ۱۱۲نه وي.نوي کړي په اړه خپل معلومات  ځایه شویو خلکو د اس توګن ځایکورنیو بيې دښايی  چارواکو

هل امهل رامنځته شوی  ۱۹-دوي پر وړاندې تبعیض او د کووید دلوړه کچه،  خطرد اخته کیدو د په ویروس د دوي ترمنځ . وي شوي حمدود سفرونه دوي د کې

 ای اکندید په توګه ګډون وکړي.  دوي و نيش کوالی په ټاکنو کې د رآ یه ورکوونيک چې ؛کويدا وضعیت هل نور مه س تونزمن ای د خطر رسه مخ  اتوترخیوايل

 ای اصيل په دوي چې يش ترالسه ډاډ ترڅو ؛تعدیل چواکټونو قانوين د لکه کړي، پورته ګامونه لپاره زایتوايل ګډون د خلکو شویو ځایه بيې د يش یکوال ادارې ټاکنزیې

 یکوالبنس ټونه  نيکوکو  تنظمی ټاکنو د لپاره، مبارزېد  رسه تبعیض ممکنه د وړاندې پر وګړو شوي ځایه بيې دی يش. کوال ور یهرآ   ته اندانومنو  ،کې حوزه ټاکنزیې اوس نۍ

 صادقانه" د لپاره مکولو تبعیض هل وجې ۱۹-کوویډ د وړاندې په ټولنو هماجرینو د ملتونو ملګرو کې، ارمنیا په. کړي حساسد راتګ په اړه  ټولنو هماجرینو د خلک ،يش

 په پیښو اشخاصو مثبت - (HIV) ایدس د دخمه چې څخه اکر اخیس تل کیږي کوم ختنیکونههل هغو  ویلو داس تان د کې مکپاینپدې  ؛ی دیکړ پیل مکپاین نوم په" خربو

 ژبه پهوګرو  شویو ځایه بيې د کچه پراخه پهابید  معلومات چې دهمسهل دا  هممهبهل  پردې، رسبریه ۱۱۳کیدای. اکرولجنو ویناوو د رامکولو لپاره کرک او  تبعیضد  وړاندې

 ونیيس؛ کې پام په مه ، هل غیايب رآ یه ورکونه ای د رآ یيې ورکونې اضايف مرکزونهترتیبونه ځانګړي نوررآ یه ورکولو  د کوالی يشتنظمی کوونيک بنس ټونه  ټاکنو د. موجود وي

 د ښايی ټولنې شوې ځایه بيې چې ځکه ،يش لیدلو  اړتیا مه ته مقرراتو امنیيتښايی اضايف مهدا راز يش.  یقیين مشولیت ورکوونکو يېی رآ   وړ د رشایطو ټولوترڅو د 

کډوال قطار ته منتظر دي ترڅو د کروان ګرځبندیز هل امهل خپلو کورنو ته 
س تانه يش. خو د کروان ویروس د خپریدو هل امهل ترانس پورت ډیر حمدود 

 . نشی کوالی خپلو کورنو ته س تانه يش.شوی  او ډیرې کډوال 

په مالتړ د افراد د تعینی  د آ یفیس ،کې د ټاکنو مکیس یون اوکراین په

رامنځته کړل چې کوالی يش د کروان په ترڅ کې مقررات لپاره نوي 

په آ نالین ډول نوم لیکنه وکړي. وړاندې هل دي رآ یه ورکوونکو ابید په 

هغه س میه کې رآ یه ورکړې وه؛ کوم ځای کې چې دوي نوم لیکنه 

هل کړی وه. دلې امهل چې ډیری بيې ځایه شوي خلک د ګرځبندیز 

اکل په جون کې یو قانون  ۲۰۲۰امهل تګ راتګ نشی کوالی نو د 

کډوال یيې  اوکرایينځایه شوي بيې همیلیون ۱.۲ تصویت شو چې اکبو

  ۱۱۱وګڼل. په س میه یزیو ټاکنو کې د رآ یيې ورکونې وړ

 . 
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ښځو رسه  هل ۱۱۴شوې چنده دوه کې میاشت په مارچ د قضیيې اتوترخیوايل د پروړاندې اجنونو او مریمنو هماجرو د کې لبنان په توګه په مثال د. يش مخ رسه اتوترخیوايل

  ۱۱۵خپل رول و لوبوي. په خاطر د معلوماتو په رشیکولو کېوی ینه د خمن  ابید مشورې تررسه يش ترڅو دوي د اتوترخیوايل

 بدلوونکو ټولنېجنسیت  او ، درې کوین جنسیتهجنسه ، دو بازانوجنس  بنی، مهد لیس  

 وړاندېپر  (LGBT) خربه د دې ټولنې دا. کښويجنس بازي لوړ ته راجنس بازانو لپاره جزا ده کوم چې خلک د مهد مه انروغۍ ۱۹-کووید د وویل چې[  مرشمذهيبیو ]

 ۱۱۶ وي.تأ یید مبارزې امهیت ضدد تبلغاتو پر 

-  LGBTQ اوکراین ،ټولنې د حقونو یو فعال 

 په چې کوم ،۱۱۷کړې رامینځته خلکو ته ژور زاینونه ټولنې LGBTQ د پانډمیۍ ۱۹-کوویډ د شوي، مستند خلوا سازمانونو حقونو برشي د کچه نړیواهل په چې څنګه لکه

شوی  کې ټینګار تړونونهپه  ملتونو ملګرو د ۱۱۸.دی مخ رسه الرسیس مک ای الرسیس نه ته عدالت او انبرابرۍ اقتصادي اتوترخیوايل، ،يس پاکو  د کې هیوادونو ډیری

 د کې نړۍ ټوهل پهخو رسه دلې بیا مه  ۱۱۹.دی خوندي څخه تبعیض هل کېالمیه اع نړیواهل حقونو برشي د لکه تړونونو په حقونو برشي ونړیوال د متایل جنيس چې

LGBTQ  مګر - ؛په الره اچوي پیښې افتخاري ای مکپاینونه عامه لکه فعالیتونه مدين لپاره حقونو يدو  چې د موجود دي چاروايک شوي ټألک او س یاس توال لږ ډیرټولنې 

 کړي ډیر معلومات انمس او اتوترخیوایل وړاندې پر ټولنې ایدې دپانډمیۍ  ۱۹-کوویډ درسه مخ دي.  نوبرید فزیيک او لفظ  هل توګه دوامداره په يدو  کې هیوادونو ډیری په

 .کړي دي جال څخه ژوند ټولنزی او س یايسدوي یيې هل  او

 ځیين لپاره يدو د  وضعیت دا چې کې حال پداسې .روان دی لور په)آ نالین( مازي نړۍ  د ډول زایتیدونيک په ژوند مدين او س یايس امهل، هلپانډمیۍ  ۱۹-کوویډ د

خپلو  هل کې جراین پهګرځبندیز  دترڅو  ؛معريف کوي توګه په LGBTQs دځان  چې يد فرصت ښه یو لپاره ځوااننو دا د هغو توګه، په مثال د - برابروي فرصتونه

وجه یيې  چې ؛مخ پر زایتیدو دي معلومات غلط اړه په خلکو ټولنې( LGBTQ)دا پتیلې ده چې د  وفعالین مشری یو حقونو LGBTQ د - اړیکې پیدا کړي رسه ټولنو

 د يش یکوال بلکې کوي، اغزیه ابندې خوندیتوب خشيص خلکو LGBTQ د یوازې نه کرکجنې ویناوې او معلومات غلط دا ۱۲۰پانډمیۍ بلل شوې ده. ۱۹-کوویډ مه د

ایدې  د اس تازي منتخب راتلونيک او ښایيې دا اکر د دې المل شې چې ؛اخيل برخه کې برانمو ضدټولنې  LGBTQ د چېکوم  کړي بدهل ګټه په چا هغه د پایلې ټاکنو

 وکړي.  ساتنهجوړ او ای د هغو  قواننی او پالیسۍ اس تثناییټولنې پر ضد 

 لري نښانې نښې ۱۹-کوویډ د چې څوک هغهنو ښایيې  کیږي، لڼګ  جرم اړیکې بازانومهجنس  د  او کیږي نښه په خلکټولنې  LGBTQ د چې کې هیوادونو هغو په

 د ای لريمکزوتیا  معافیيتای  چې کوم ګرځ  المل کیدود ال جال  خلکو هغو د دا ۱۲۱.وي انزړه زړه کې لټه په پژیندنې ای درملنې د امهل هل کیدو نیول ای اتوترخیوايل د

 کنالوژۍټ  ای معلوماتو مازي نړۍ په اړه لږ دمه  معلومات ټاکنزی او س یايس همم کې دوره پدې ممکن دوی. وي کې لټه په مرس تې روغتیايی دنيش کوالی  وجې هل بدانيم

 فقر پهرسه  احامتل ډیرپه  خلک دايش کړای. مهدا راز ښايی ن ترالسه امهل هل الرسيس نه د ته

 کې جراین پهپانډمیۍ  ۱۹-کوویډ د چې ؛مخ وې رسه انبرابریو اقتصادي د او وکړي ژوند کې

 انبرابرۍ اقتصادي ،وشو حبثپرې  کې برخهپه  مریمنو د چې څنګه لکه ۱۲۲دې. شوي ډیری

هل نورو نوماندانو  بلکه کوي، اغزیه وړ پام د ابندېکس په پیاوړتیا  یونوماندې لپاره د  د یوازې نه

 کوي فکرپه برخه کې مه د هغو په پیاوړتیا ابندې اغزیه کوالی يش، کوم چې دا  مالتړڅخه د 

د دوي هل ګټو څخه اس تازیتوب کوي. مهدا راز کوالی يش د هغوی خلکو په مايل پیاوړتیا مه 

 .دی شوي نومول لپارهدفاع  حقونوټولنې د  LGBTQ داغزیه وکړي کوم چې 

 مخ رسه اتوترخیوايل او رونېزو ډار، دښایيې  ؛کوي معريف غړيټولنې  LGBTQ د کې مرکزونو په ورکونې يېی رآ   د ځانونه ډول ښاکره په چې ورکوونيک رایيېهغه 

 .اچول يش ړه واالمل د دوي په غ خپریدود  ویروس دمخ او  رسهښایيې دوې هل س پاکوې  و هل وجېمعلومات پانډمیۍ په اړه د انمس ۱۹-کوویډ د توګه ځانګړي په ؛يش

 متحدهد امریاک  اوکراین، یوګانډا، روس یه، الیبریای، کینیا، ګیاان، ګاان، په شوې، تورنه خپریدو ای المل ویروس د ټولنه LGBTQ د چې کې کوم په س پاکوی ډول دا

چاروايک او د ټاکنزیو خشړو د حل مس ئولنی د  امنیيت چېالزمه ده  و په حاالتو کېساتل واټن ټولنزید  په ځانګړی ډول ۱۲۳.شويورکول  راپور کې زمیبابوې او اایالت

LGBTQ ترڅو هغوي د رآ یيې ورکونې په مرکزونو  ؛راز د هغوي د پوره ساتنې لپاره تګالرې جوړې يش معلومات ولري او مهدا خلکو هل حقونو او ګډون څخه ټولنې

 وړاندې پر ټولنو LGBTQ د کې س یاست او ټاکنو په ،هل هغه وروس ته ای کې جراین پهپانډمیۍ  ۱۹-کوویډ د چریې کهنې او اتوترخیوایل رسه مخ نيش. وکې هل زور 

 .يش حمامکه ابیدتررسه کیږي،  اتوترخیوایل او ګواښونه

 وکړي بومی

ټولنې د حقونو مدافع سازمان  LGBTQآ یفیس په اوکراین کې د 

رسه د دجییتال برانمو د اس تفادې په برخه کې مرس ته کړي ترڅو 

پانډمیۍ په ترڅ کې د خپلو س یايس او ټاکنزیو  ۱۹-هغوي د کووید

حقونو په اړه آ نالین سال مشوري تررسه کړي؛ مهدا راز هل اید 

سازمان رسه د دې ټولنې س یايس ګډون د عامه پوهاوی د کچې 

ولو لپاره هل نورو س یايس فعاالنو رسه د هغوي احتاد په اړه یيې لوړ

   یوه څیړنه مه رشیکه کړې ده.  



 23  یوال بنسټ د ټاکنزیو سیس ټمونو نړ 

 

هغه انبرابرۍ ملنځه وړي کوم چې موږ یيې په ټول هندوس تان کې جتربه کوو. زموږ خلک د دې حق لري چې دوي ولیدل يش او  انروغۍ ۱۹-موږ لیديل چې د کووید

 "غږ یيې و اوریدل يش؛ هغوي ته ارزښت ورکړل يش او د هغوي رایيې ومشریل يش.

 ۱۲۴(White Eart Nation) د سپن مڅکې ملت یو وګړی، پگی فالانگان، مرس تال وايل مینوس تاد  -

 ېزایمنن توګه فعاهل په ای شوي غورځول پامه هل واخل جوړښ تونو حکوميت بويم غری د تل ،۱۲۵جوړوي سلنه پنځه نفوس نړۍ د چې ګټې او حقونه خلکو (ځاییبويم ) د

 اود هغوي د ګډون حق مالتړ کوي  کې انهژونداو ټولنزی  س یايس په هیوادمورين  خپل اعالمیه )پنځمه ماده( په ملتونو ملګرو د هلکه په حقونو دخلکو  بويم د. کیږي

اغزیمنو  حقونو پر يدو  دبويم وګړي  چې کوي غږ دولتونو په ماده امته ایدې اعالمیيې د .کويمالتړ  او نهسات  ادارې حکوميت وځانګړ د هغوي د  توګه په خلکواصیلو  د

هغو  الرسيس وګړو د بويم چې غواړي څخه، هل غړو هیوادونو کنوانس یونمشریه  ۱۶۹ سازمان نړیوال اکر د ،توګه په تړون نړیوالیو  د ۱۲۶.کړي شامل کې پریکړو

 تضمنی حقونوبويم خلکو د  د کېټړونونو  نړیوالو په ۱۲۷.کوي اغزیه ژوند په يدو د کوم چې  و قانون جوړونې هبری ته ډاډمن کړې؛"منتخب پریکړه کوونکې بنس ټونه" ا

 ځایی کې هیوادونو ډیری په توګه، په پایلې د. کوي اغزی ژوندپر  دوي د چې کیږي ایس تل څخه پریکړو س یايسهل  اورسه مخ دي  تبعیض وړ پام ددوي  رسه، رسه

 .ولري ېابوربيې  هژور بويم دولتونو  غری په ښایيې خلک

 نامیيی دچې  – دی هیواد خلکو هلیونی م  ۲.۲ د ګواتامیالد بیلګې په توګه، . کويڅخه اس تازیتوب  لکتورونه او وژب بیالبیلو او لري توپری کې هیواد یو په آ  اکث  خلک بويم

 په روغتیا ورکوونکو رایيې د چې کوم معلومات، اړه په انروغۍ ۱۹-کوویډ د ۱۲۸.لرې يېژب  اصيل شوي پژیندل ۲۱ –بويل  بويم وګړي ځانونه خپل یيېخلک  ډیر څخه

پژیندل شویو ان د ټاکنو او روغتیايی حبرانونو په اړه د نو يش، مچتوپه بويم ژبو مه  معلومات داچیړې  کهښایيې په اصيل ژبو موجود نه وي.  کوي، وړاندې معلومات همم اړه

 س یايس د ژبو خپلو په خلک ځاییختنیيک اصطالحاتو هل وجې به هغو ته الرسیس ډیر س تونزمن وي. 

 وقفونوم س یايس نوماندانو د بلکېنیټې او ځای د  ورکولو رایيې د یوازې نهلودلو هل وجې معلوماتو نه در 

  .کوي جتربه خنډونه وړ پام د مه کې زمایښتآ   په

 ملت چې( Dinéانوهو )د  ۱۳۰ډول اغزیمنه کړې ده. انمتناسب بويم ټولنه په انروغۍ ۱۹-کوویدد 

پیښې  ۱۹-کوویدڅخه ډیرې د  ۶۵۰۰ هل میاش تې راهیسې جون اکل ۲۰۲۰د ، نفوس لري ۱۷۳۰۰۰

یو مشری بويم خلکو د ویروس د خپریدو د خمنیوی لپاره  ۱۳۱.د مړینې پیښې ثبت کړې دي ۳۰۰و ا

قرنطنی څخه  Besesandingon خپلې ځايی د حل الرې اکرولې دي؛ مثل  په اندونزیای کې خلک د

کې  برزیلای په  ۱۳۲ري په یو خونه کې مت پاتې يش.ابید د یوې اونۍ لپاره هل س میې او هل خپلو مهځلو نه لاو هغه خلک چې هل هبر نه د دوي لکی ته راس تنیږي اکر اخيل 

د بويم وګړو حقونو د  دولتچې د اید ویروس رسه د مبارزي توان نه لري. د برازیل  ؛بومې ډلو د ژوند لپاره یو مس تقمی ګواښ دی ۱۰۳د آ مازون انروغۍ  ۱۹-کووید

 ۱۳۳دی. ته پر هبرين یرغل ابندې تورن شوی ساتنې سازمانونو بودجه مکه کړی ده او د بويم خلکو س میو

 وړاندې په ګډونادار معن د کې ټاکنوپه  توګه ځانګړي په ،انهژوند س یايس پهۍ انروغ ۱۹-کوویډ د

 فرصت ځانګړی لپاره څرګندولو نظر د اړه پهاس تازو  او پالیس یو د ټاکنې. دي کړي ډیر مه خنډونه

ابندې نیوکو ته ښه فرصت برابروي.  ونوغربګونپانډمیۍ په اړه د دولتونو  ۱۹-ډیوتریه بیا د کو په  دی،

 د چې کوم ،ورکونې ای نوماندې ته وهڅوي رایيې خلک یزیاړ دې ترڅو س میه دولتونهرسه دلي، 

توګه خدمت کوالی  واقع  به ته ټولنې خپلېس یاست ډګر ته د دوي زایتدویل سبب کیږي او 

 دي شوې ویشل کې مواردو ډیری په اړیکې اترخی  خلکو ځایی د رسه ورکولو رآ یه ټاکنو اويش. 

              ابید دغه اترخیې پوه ولري.  ،ګډون لپاره تررسه کیږي س یايس دوي د چې هڅې حکومت د او

 حقونهس یايس  وځانګړیمشری  لومړې بويم ولسمرش په ډوران کې بويم خلکو ته د ۱۳۴د بولیوی

د دوي په  ۱۳۵ټألک نوماندانوبويم  د کې اایالتو متحده پهلکه  پیاوړتیا دوید  مهدا راز اوس پارل 

رسنوشت  د بويم حکومتونه ابید غری کې، وخت ورته په .يش یکوال اغزیې هماهل اوږدګډون 

 او ټولنزی اقتصادي، س یايس، په هیواد د او وکړي؛ درانوی ته حقتعینولو لپاره د بويم خلکو 

 په کچه هڅې کړې ترڅو د دوی نړۍ د خلکو ځایی چې ځکه دی، هممانتخاب  دلته .ساتنه وکړي حق ګډون بشپړ د -د دوي په خپهل خوښه  – کې ژوند لکتوري

 د اړه په جوړونې پالیسۍ او ګډون س یايس داتیید او په رمسیت وپژیندل يش.  سیس ټمونو س یايس او لکتوري ټولنزی،د ژواندنه متفاوت دود، او  ش ناخت، ځانګړي

د ټولنزی ، فکر وکړئ! هغو څوک چې انلوس يت دي"

نو څنګه ، واټن ساتلو او الس وینځلو په معنا نه پوهیږي

. … د هغه پر اغزیو پوه يشو ویروس ا ۱۹-کوویدبه د 

دا پر مورنۍ ژبيې ابندې معلوماتو ته د الرسيس حق 

د بومې معلولو پراتامی گورونگ،  -"مس تقمی نقضول دي. 

  ۱۲۹نپال ،ښځو احتادیه

 

کش تې چلونکی د کروان په دوران کې د کوملبیا تاکنه س ند کې کوملبیایی یو 

خلک تل د رآ یيې ورکونې یو نژدې مرکز ته د رس یدو  بويم کش تۍ چلوي.

  لپاره ډیر اوږد واټن ويه.
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 د خلوا رشیاکنو دو نشی کوالی د بويم خلکو غوښتنې او انتخاابت ته درانوی وکړی، کیدای یش  چې پانډمیۍ په اړه غربګون په مشول ۱۹-کوویډ د پیغامونه، حکومت

 .يش رد توګه په تسلسل پالیسۍ مضمیې

 لوی لپاره خلکو اصيل د الرسیس ته نېپا پژیند رمس  حیت. نلري الرسیس ته دفرتونو دوليت ای خدمتونو پس يت چې ؛وکړي ژوند کې س میو پرتو رېل په ممکن خلک ځایی

 نوم د چې دی اکر س تونزمن دا لپاره دوي د امهل، هل ابورۍ بيې اترخی  حکومت دځکه چې  لري؛ نه و اس ناد نې نورپژیند د ایتذکره  ممکن چې ؛کړی رامینځته خنډ

 ۱۳۶.لري نه په جزیره کې پژیند پانې ټایلز ټاپوان سټریټ د ماشومان بويم پورېسلنه  ۱۸ تر چې موندلې څیړونکو کې، آ سټرالیا په. لريو  الرسیس ته مرکزونو لیکنې

او ای مه  دي تړیل دفرتونه حکوميتپانډمیۍ هل امهل  ۱۹-د کووید چې لکه توګه ځانګړي په کړي. رامینځته خنډونه همم لپارهد نوم لیکنې  ونکوورکو  رآ یه د يش یکوالامر  دا

 منځ په کسانو هغو د: "دي يشو  ګوتهیو راپور کې په  په خنډونهپراته  وړاندې په نکووورکو  کې د بويم رایيې توالاای متحدهد څو ساعتونو لپاره پرانس تې وي. په  یوازې

 ته دوي چې ویيل سلنه ۳۴د نه ثبت شویو ترمنځ . وو ګران کول سفرنوم لیکنې لپاره  د لپاره دوي د چې یيلو  سلنه۱۰، کړې لیکنه نوم لپاره ورکولو رایيې د چې کې

 ۱۳۷".کړی دی اید توګه په عامل معده د کې خمنیوي په ورکولو رآ یيېکولو واټن مه د  سفر د ویونکو ځواب مګر... کول ګران اکر دی، سفر ته ځای یو لپارهنوم لیکنې  د

 مرکزونه ورکولو يېی رآ   د کې س میو په دوي د ممکن چې ځکه ډیروي، خطر خپریدود  ۱۹-کوویډ د کې ټولنه په مهمرکزونه  ورکولو رآ یيې د هبر څخه ټولنېبويم وګړو  د

خو قانون دې اکر ته اجازه نه ورکوي  ،ه کړې وهغوښتن لپاره ورکونې يېی رآ  ژر  د خلکو ځیين: "کړه څرګندهداسې  غړي، پیبلو کیوا د چاویز، ډان اخوا. وي نه خالص

مخ  پر هغه ]د بریون[ وتړي، رسحدونه خپل دوي که .دي ملتونه خپلواکه دا. والی يشک ور رایه هامغه ځای کې ؛کړې وي لیکنه نوم هر چا چې هر چیړې وايیاو 

 ۱۳۸."يش یورکوال یهرآ   چریې غړي دغه ټولنې د چې کړو معلومه دا چې کوو هڅه اوس موږ؛ "ټړي

د اخته کیدو د خمنیوي لپاره د رآ یيې ورکونې  سوویر  روانک په ترڅو ؛واکروي رایيې پوس يت پرهمالپاندمیۍ  ۱۹-کووید د ورکوونيک يېی رآ   ډیرید دې احامتل ش ته چې 

 لپاره خلکو ځايی د .ارزونې په حال کې ديد  وورکول یهرآ   آ نالین او پوس يت لکه میتودونه بدیل ورکولو رایيې د ادارې ډیری ټاکنو دمرکزونو ته د تګ څخه ډډه ويش. 

 لرې مه نور ممکن دفرتونه پوس يت مګر دی، س تونزمن الرسیس ته مرکزونو ورکونې يېی رآ   د لپاره لیدنو خمامخ د چې دا یوازې نه کوي، ژوند کې س میو نفوسه لږ په چې

 په. نده وس یهل اغزیمنه ورکولو رایيې د لپاره خلکو اصيل د خپهلنه پ ورکو  یهپوس يت رآ   ،هل وجې دالیلو دې د ۱۳۹.نلري پتې پوس يت منظم خلک زیی س میه ډیری او وي

ترڅو  ؛د لنډ همال لپاره لغو شوی دی ؛ول یو راز حمدودیتونه وضع کړي خلکو پهیيې د نشانې شویو رآ یو د پوسټ کولو په برخه کې  چې قانون هغه کې اایالتو متحده

خو هیڅ دايس یو واحد روش موجود  ۱۴۰لو کې اکر واخيل.ازمان خلوا د خپلو رآ یو په لژی د دیرمی سيش کوالی  ترالسه يش که د مونتاان په اایلت کې بويم وګړي ډاډ

 بدیل او نهورکو  رآ یيېحضوري  چې کړي ترالسه ډاډ مشوره، سال په رسه خلکو ځايی د ابید بنس ټونه ټاکنو دکړي؛  تضمنی الرسيسته  نکووورکو  هیرآ  ويم ندي چې ب

 .دي کړي ډیر فرصتونه ورکولو رایيې د رسه ګډه په ای او یوازې انتخابونه

 ژبنې لږکې و  مذهیبتومکزی، 

 تومکپالنې ېجوړښ ت د راپورونهمهدا راز ... کويراښاکره  اځنور تور یو راپورونه حمرومیت او تبعیض اتوترخیوايل، د بنسټ پر مذهب او س میې تومک، نژاد، د کې نړۍ په

 "زاین ویين. ډیرڅخه  انروغۍ ۱۹-کوویډ دې د وکینژادي، ميل لږ  تومکزی او وتومکزی  کې نړۍ ټوهل په - څرګندوي مهدوام  او معنا

- E. Tendayi Achiume ۱۴۱خربایل ځانګړي ملتونو ملګرو دحتمل په برخه کې  نه او فوبیا ژینو تبعیض، نژادي ،پالنېنژاد د 

اصلیت  رنګ، نژاد، د ،کنوانس یون نړیوال خمنیوي لپاره د ډولونو ټولو تبعیض نژادي د

 تومکزی، ميل، د ۱۴۲.تضمینوي حق چا هر دپرته په ټاکنو کې د ګډون لپاره  تومکاو 

ان منړیوال ساز  ملتونو ملګرو د اړه په حقونو د کسانو اړوند پورې لږکیو ژبين او مذهيب

 پیاوړي حقونو د وګړو کیولږ  ژبنیو او مذهيب تومکزی، ای ميل د" :چې کوي ایدونهاعالمیه 

 ژوند پکې دوي چې ،کوي مرس ته کې ثبات س یايس هیواد هغه د ساتنه او کول

 هیوادونو ډیرو په حالتونو، اس تثنایی څو او پرته هل رسه، رسه ژمنو نړیوالو دخو  ۱۴۳."کوي

 د اوکې ژوند کوي  وزيل بيې توب، ګوښهپه خورا  لږکیو ژبين او مذهيب تومکزی، کې

د لږکیو په وړاندې  ۱۴۴.لري الرسیس لږ ته پاملرنې روغتیا او تعلمی پرتهل په ټولنو اکثیت

چې ریښه یيې هل هغې مفکورې څخه نسلو تبعیض  څود  او سیس امتتیک جوړښ يت،

 جوړښ يت دغه ۱۴۵.دي کړي منونيک زاین ډیر وړاندې پهویروس  ۱۹-کیږي. چې دې اکر لږلې د کووید پیاوړيچې "دوي د اصيل جراین څخه هبر دي" اوبه خوري او 

 چې ګرځیدیل الملدا ټول د دې  اوولري؛  الرسیس لږ ته پاملرنې روغتیاییاو  د فقدن رسه مخ يش فرصتونو تعلمی  او اقتصادي دد دې المل شوی ترڅو دوي  تبعیض

 او تومکزی چې ښ یيې ارقام ،اایالت متحده لکه کې هیوادونو لرونکو لوړ اقتصاد په حیتتررسه کړي.  کرښه کې دندې لومړيانروغۍ پر وړاندې په  ۱۹-د کووید دوي

جوړ کړل؛  کتابونه طزن د ملګرو آ یفیس او د هغه ځايی کې، میامنار په

بل د  او کتاب ډک کرکجنو خربو څخه او انمسو معلوماتو یو کتاب د

 ژبو کیو لږه د دوه دا کتابونه. کتاب بل اړه په ګډون ټول مشوهل س یايس

 د شوي. او بریل خط خپاره ژبو دریو په مشول په کنی او اکچنی -

ملګري د یو ځل مرصفه ماسکونو او د السونو وینځلو موادو د آ یفیس 

 روزنزی اس تفادې په اړه د عامې روغتیا الرښوودنو رسه یو ځاي دغه

 پر خلکو ویښ . لپاره پوهاوي عامه د تويک
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 قرنطنیمؤسسې د  د دې سبب شوې چې مذهيب پیچلتیاپه چارو کې  کې هیوادونو ډیری په ۱۴۶.دی مخ رسهژوبلې  مرګانورغۍ هل امهل هل  ۱۹-د کووید نژادي لږکې

  س يش. یزیو عباداتو څخه رس په الد ټولنو او ډهل ماتو هل وجې وتړل يش او لږکېاقدا

 ۱۴۷"ته دوام ورکوي. سوانيم ترهګرۍ او کیدو قرابين ویرې، او کرکې دنه  نورو د مه ال پانډمی  ۱۹-کوویډ د: "ویيل ګوټریس انتونیو رسمنيشمعويم  ملتونو ملګرو د

 د آ یفیس خلوا مچتو شوې چې نګهر څ توګه، په مثال دد نړۍ هل هیوادونو څخه غواړي ترڅو "د خلکو مصئونیت" د کړکې ویروس پر وړاندې پیاوړی کړی.  نوموری

 په بریدونهيی وګړو آ س یا پانډمیۍ په ترڅ کې په ۱۹-د کووید شوی، حبث رسه تفصیل په کې مقاهل په" اعتبار او سالمتیا ساتل ټاکنو د په ترڅ کې معلوماتوانمسو  د"

 خطر بل یو د اقلیتونه ،او کړکې هل ژبيې نه اکر اخيل تبعیضد  لپاره حامکیت او ویشلو د مرشان س یايس چې کې هیوادونو هغو په ۱۴۸.دي شوي ډیر کې نړۍ ټوهل

 ډلې نورې ډیری او ایش یزن ختیځ چینااین، عیسواین، هندوان، هیودان، مسلامانن،لپاره مالمت بويل.  خپریدو په ویروس دځان  پخپهل دوي چې ځکه ؛کیږي مخ رسه

 وخستهل  ود پولیس وګړی روماد  کې هیوادونو اروپايی مشری یو پهالندې راغيل دي.  بریدتر  توګه په عاملد  انروغۍ د اقلیت جوړوي؛ دوي چې کې هیوادونو هغو په

 هس پانیه ایټالیا، په ۱۵۰په سرتګو کیږي ډیر څخه کسانو مسليک روغتیا د مشری پولیسو او عسکرو د کې ټولنو په روم د کې، سلواکیا او بلغارای په .دي مخ رسه حمدودیتونه

ا راز د ۱۵۱.لري مسؤلیت خپرولو ویروس د رومیانچې  کوي ادعااو  اخيل اکر لپاره خپرولو ادعاګانو انمسو د څخه رسنیو ټولنزیو د ګوندونه س یايس ځیين کې، رومانیا او

ټاکنزی  او س یايس دوي د ممکن او ګواښوي امنیت رواين او فزیيک دوي د مالمتوي ټولنېمشخصې  ځینې لپاره خپریدو د ویروس د چېخپرول انمس او کړکجن ویناوې 

د اس تازیتوب  ټولنو پراخه خپلو د دوي چې راټولیږي انګرینې منف  توګه پدې ژوروي، ال اځنور" انزوا" اود کړکې  خپرول معلوماتو انمسو د. وکړي اغزیهګډون ابندې مه 

 .نلري واکای رهربي 

 جراین په ګډون س یايسای  او حبران د یو کیږي، ټکی ګڼل همم خوراپدې برخه کې  راهیسې مودې اوږدې هل چې کوم ول،لامش ژبيې دد روغتیايی مراقبتونو په برخه کې 

مکښت او ای د  معلوماتو د ژبوپه  لږکیو دښایيې  فعالیتونه س یايس او تبلیغات کې س میوپه  لږکیو د رامنځته کولو لپاره یو همم تکې مشریل کیږي. د اړیکو اغزیمنو مه د کې

 پانډمیۍ  ۱۹-کوویډ د ژبو د اقلیتونو په. ونلري مطابقت رسه مقرراتو خوندیتوب او یيېروغتیا وجې د هل الرسيسد نه  ته رسچینو اکيف لپاره کولو مچتوځان ساتنې وسایلو د 

آ یفیس د ټاکنو مکیس یون رسه  کې، بولیوای په ۱۵۲.راپور شوی دی کې ګینا نیو پاپوا او هندوس تان نیپال، په خلواد مدافعنی  لږکیو د کې نړۍ په نش توایل معلوماتو د اړه په

 Quechua, Aymaraپو ې د اشارې ژبيې او نورو درې بويم ژانمیش نو او عامه پوهاي فلمونو په برخه کې مرس ته کوي؛ چې دا روزنزی مواد د ټاکنو په هبری ک ۱۲د 

and Guaraní .امیارا، کوچیوا، په الرښود ټاکنو د کې برخه عامه په ترڅو کوي اکر رسهمکیس یون  ټاکنو د آ یفیس پردې رسبریه په مشول په اس پانیوي ژبه مه جوړیزي 

 دآ یفیس  کې)گرجس تان(  جورجیا په .وژابړي ( ژبو مهQuechua, Aymara, Guaraní, Tacana, T’simane and Bésiro) بسریو او تبسمين تاکان، ګاران،

وجې  هل انروغۍ پراخه۱۹-کوویډ د چې ؛امونو د جوړولو په حال کې دېپی خدماتو عامه د کې هیواد ټول په رسه اس تازو ټولنو ارمینیایی او کیست آ ذرابجیان زیی س میه

 .کوي مرس تهلپاره  غونډې" جورجیا يیو " د دخمه څخه ټاکنومیاش تې  اګست اکل د ۲۰۲۰ د اوۍ ابرانبر  نکېتیدو ایمخ په ز
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  وړاندیزونه

د پخوا په پرتهل د ښه وضعیت رامنځته "خو ترڅنګ یيې بیا . دي کړي رامینځته خنډونه یو مشری اضايف ګډون پر وړاندې س یايس مشوهل ټول د انروغۍ ۱۹-کوویډ د

 پام په لواص دریو دې د په سرتګو شوی دی. ابور کچې لوړې د هبری په ټاکنو د اوشوي  رامینځته بنس ټونه نيکومنو  انعطاف مه برابر کړي دي. مهدا راز فرصتونهکولو" 

 وړاندي کیږي.  وړاندیزونه الندېد ټاکنو ښکیلو خواوو ته  او ټولنې مدين جوړونکو، قانونچارواکو،  ټاکنو د رسه، نیولو کې

 ځانګهتطبیق د  وړاندیزونه

 حقويق جوړښت )چواکټ(

ایدې ټولنې اس تازیتوب د کچې  د کېانتخايب او انتصايب هنادونو  په ،مشورې پهرسه  اس تازو ټولنوکړای شویو  ګوښه د. ۱

د ایدي ټولنې اس تازو لپاره د ټاکنزیو مبارزو په  تررسه يش؛ مهدا راز اقداماتاو مثبت  لنډهماهل ځانګړيلوړولو لپاره ابید 

ټاکنزی بنس ټونه د دغه راز اقداماتو د تررسه کولو واک ولري نو د  چریې هکمه په پام کې ونیول يش.  بودجې کې زایتوایل

 پام په ابید اصالحات قانوينټاکنو چاروايک کوالی يش پدې برخه کې اقدام وګړي او که چریې د دې اکر واک و نلري نو بیا 

 .يش ونیول کې

 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانون

 جوړونيک، مدين ټولنه 

 

 په ځانګړې توګه هغه ویناوې چې -په اړه  ورکولو ومعلومات د انمس اړه په مکپاینونو د او اطالعاتو انقصو ،کرکجنو خربو د. ۲

 ابید اقدامات داابید د چلند اصول تطبیق او پیاوړي يش.  -پیښوي  خطر ورته ای ګرځوي هدفګوښه کړای شوي خلک 

 ،لپاره فشارټاکنزی  د خمالفینو س یايس پر ایو نه رسوي  زاین ته مطبوعاتو او آ زادي بیان دشلک تررسه يش چې  داسې په

 زمینه مساعده نه کړي. 

 

 ، قانوند ټاکنو پلې کوونکی بنسټ

 جوړونيک

  

معلومات، په تریه بیا هغه معلومات چې انرتنیت کې خپریږي ابید د الرسسې وړ فارمتونو کې جوړ او  ټاکنزی او س یايس .۳

 ای/  او ژبو اصيل په لوس تل، سانهآ   رسلیکونه، ژبه، د اشارې: توګه په مثال د)د ټاکنو قانونې چواکټ روحیه رسه برابر وي. 

 (هنژابړ  ژبو د اقلیتونو

 ند ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانو

 جوړونيک 

وړای  او مساوي س یاالنو س یايس د ته رسنیو او پیاوړي د څار هبری لګښ تونو او فعالیتونود  مکپاینو مازي او حضوري د. ۴

 چېلري يش  لګښ تونه لیکنې نوم د لپارهنوماندانو  هغو د کېپه ترڅ  اقداماتود دغو  کیدای يش. دي تضمنی يش الرسيس

 الرسیسوړای  اکندیدانو د ته رسنیو رازمهدا. دي امخخم رسه برابرۍان اقتصادي زایتیدونيک په مخ امهل هل انروغۍ ۱۹-کوویډ د

 .کیږيرعایت  لپاره اکندیدانو ټولو د کچه لګښت د لپاره ومکپاین ټاکنو د چېيش  ترالسهدې  ډاډ او يش زایتدې 

 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانون

 جوړونيک  

 جوړونه او تطبیقپالن

 ټولنوکړای شویو  ګوښه او سازمانونو حقونو برشي د بلکېاس تازي  يیروغتیا یوازې نه کېهبری  په جوړونې پالن د. ۵

نه تررسه يش ارزو  خطرد  ټاکنو معيل هبری پر وړاندې د، پرهمال انروغۍ ۱۹-کوویډ د کړای يش؛ مهد راز شامل ي مهاس تاز 

رسه مخ او مک  تبعیض د توګه، ځانګړي پهرعایت کولو نه ډاډ ترالسه يش.  معیارونه ونړیوالپه غربګوين اقداماتو کې د  ترڅو

 او ښکیلتیا د دوي د کې جراین په انروغۍ ۱۹-کوویډ د ترڅو يشتررسه  دې سال مشورې رسه حضوره ټولنو هل اس تازو

انروغۍ خپریدو د مکولو لپاره ابید  ۱۹-د کووید ۱۵۳.يشورکول  ډاډپه اړه  واوریدل لپاره د دوي د وړاندیزونو ګډون س یايس

کې  پامپه  اغزیمن شلک پهیزی حبثونه تررسه يش ترڅو د اړوندو خواوو لیدلوری د پالن جوړونې او تطبیق نه وړاندې، ډهل

 .ونیول يش

 

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، نړیواهل 

 ټولنه 

  

کې نورو ښکیلو  ټاکنو په اوونکو ورکو  هرای اکر کوونکو، ښځینهټاکنو مرکزونو  د. د هیواد وضعیت ته په کتو رسه، ابید ۶

 يش.  برابرې رسچینې اکيف لپارهاماکانتو برابرولو  جال داو د اړتیا په صورت کې  موادو ینځلوو  خواوو د سالمتیا، د الس

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانون

 جوړونيک  

/  او ورکونکو یهرآ   ،مرکزونو اکر کوونکو ورکونې رایيې د مس ئولیت په غاړه ولري؛ نو پاملرنېد  ماشومانو د مریمنې . ښايی۷

 يش.   بودجه اختصاص لپارهاماکانتو په پام کې نیولو  خوندي ددې  لپاره رشیاکنو نورو ټاکنو د ای

 د ټاکنو پلې کوونيک بنس ټونه 

 : . پس يت رایه ورکونه ابید په هغه صورت کې پراخه يش چې۸

که چریې حضوري رآ یه ورکونه د پلې کیدو په حال کې وي نو ابید ډاډ ترالسه يش چې پس يت رایه ورکونه د  ✓

یو رضورت دی ای یو  –ځانکړو ډلو لپاره چې د ویروس خطر رسه مخ دي لکه معلول ای زاړه رایه ورکوونکی 

 انتخاب؛ 

 معلومات د الرسسې او فهم وړ فارمتونو کې مچتو او پدې اړه ډاډ ترالسه يش؛   ✓

 

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه
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 ځانګهتطبیق د  وړاندیزونه
. که چریې د ویروس خپریدو هل امهل عامه ترانس پورت موجود نه وي؛ نو د رآ یيې ورکونې مرکزونو ته د رآ یه ورکوونکو د ۹

تګ لپاره ابید غری ګوندي، د الرسسې وړ، وړای ای مک مرصفه الرې چارې ولټول يش. ترڅنګ یيې ابید ډاډ ترالسه يش چې 

 ي دي څکه نو دوي کوالی يش، ترانس پورت ته د اړتیا پرته رآ یه ورکړي. د ټولو خلکو لپاره اکېف مرکزونه پرانیس تل شو 

 

یزی د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، س میه

 چاروايک 

هغو خلکو نظر )فیدبک( ترالسه يش چې د خپلو ټولنو په  د لپاره،اقداماتو د ارزونې  شوي تررسهد  دمه دې تر. ۱۰

 معلومات داپه ترڅ کې د ټاکنو هبری بیالبیلو پړاونو کې )مثل  نوم لیکنه( برخه اخیس تې ده.  ۱۹-اس تازیتوب یيې د کووید

 پر مخ والړ يش.  اساس پر هغو د ترڅو يش رشیک رسه نکووکو  پریکړه ټاکنو د ابید

 

 مدين ټولنه

   

چریې فعالیتونه او پیښې د مازي نړۍ )آ نالین( هل الرې تررسه کیږي، نو د برانمو حمتوایت ابید د الرسسې وړ  . که۱۱

  ۱۵۴ شلکونو کې تنظمی يش.

 مدين ټولنه

  

 رامینځته ایتالفونهدې  ترمینځ ګروپونوهویت پژیندنې مدافعیونو د بیالبیلو  د دې یوځای يش او هڅې غوښتنې عدالت د. ۱۲

  .لوړه يش کچه پوهاوید  اړه په حقونو س یايسکړای شویو ټولنو د  ګوښه دد یو انورین په ترڅ کې  ترڅويش؛ 

 مدين ټولنه

  

 ښوونه او روزنه

توب په اړه معلومات شامل وي په تریه بیا د رآ یه ورکوونکو لپاره په روزنزیو پیامونو کې ابید د رایيې د آ زادې او رسي .۱۳

 که چریي پس يت رآ یيې ورکونې ته پراختیا ورکول کیږي. 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه 

. هغو وګړو ته چې ښایيې د معلولیت ای زړښټ هل وجې یيې ځانونه ګوښه کړي دي، ابید د رآ یه ورکوونکو د روزنې ۱۴

 پیامونه ورسول يش. 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه

ه د معلولو رآ یه . د ټاکنو اکرکوونيک ابید په پوره توګه وروزل يش ترڅو د روغتیايی او امیين اقداماتو په رعایت کولو رس ۱۵

 ورکوونکو رسه مرس ته وکړي. 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ 

. د بیالبیلو آ نالین، صويت او تصویري رسنیو لپاره د رآ یه ورکوونکو روزنېز پیامونه دې په خمتلفو ژبو جوړ او خپاره يش؛ ۱۶

لیتونو او انلوس تو ای مک لوس تو وکړو ځکه چې د حضوري پیام رسونې مکوایل کوالی يش معلوماتو ته د تومکزی او ژبنې اق 

 الرسیس س تونزمن کړي.  

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه 

. د مدين روزنې پیامونه دې د رآ یه ورکوونکو په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې د لومړي ځل لپاره رآ یه ورکوي، ۱۷

کړې ترالسه کړې نه وي. د انورین وروس ته دي دا زده زایت يش؛ ځکه چې هغوي ښايی د ښووځنیو د رخصتیو هل امهل

مدين روزنو ته زور ورکړل يش او د برش حقونو، س یايس حقونو، د حبرانونو په ترڅ کې د انبرابرۍ د زایتوایل د څرنګوايل 

 په اړه معلومات دې پکې شامل يش.    

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه، تعلمی  او حتصیيل مؤسسات 

  

 . مبلغنی او تسهیل کوونيک دې د ټول مشوهل تسهیيل او په آ نالین شلک د الرسسې وړ روشونو په اړه و روزل يش. ۱۸

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه، تعلمی  او حتصیيل مؤسسات 

ونه دې په الره واچول يش چې د یو بل منلو، یوځای ژوند کولو او د پراخو ميل هویتونو د ینامکپ. دايس عامه تبلیغايت ۱۹

 رامنځته کیدلو سبب يش او د انمسو معلوماتو او کړکجن ویناوو پر وړاندې مبارزه ويش. 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه 

  د رآ یيې ورکوونکو او نوماندانو نوم لیکنه 

. د نوم لیکنې کړنالرې ابید هراړخزیې، ساده او د الرسسې وړ وي؛ په تریه بیا د هغو ځوااننو لپاره چې د ټاکنو بیاځلې ۲۰

ځایه شوي وکړي چې د نوم لیکنې په جراین کې بیځایه کیږي؛ ای تررسه کولو نیټې د خمه قانوين سن ته رسیږي؛ ای هغه بيې

نيش کوالی او ای مه د نورو هغو ډلو لپاره چې د نوم لیکنې په برخه کې هل یو لړ هغه کسان چې د ګرځبندیز هل وجې سفر 

 نورو س تونزو رسه خمامخ دي. 

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانون 

 جوړونيک

  

 یزیوپه س میه د بیلګې په توګه:). که چریې ټاکنزیې کړنالرې په آ نالین شلک اکرول کیږي، نو هغه ابید د الرسسې وړ وې ۲۱

  (ژبو ژابړل شوې وي؛ ای د معلولو کسان لپاره د الرسسې وړ آ نالین روشونه و اکرول يش.

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه 

انروغۍ هل امهل هل ډیرو اقتصادی س تونزو رسه خمامخ دي د نوم لیکنې لګښت  ۱۹-. د هغو نوماندنو لپاره چې د کووید۲۲

 معاف کول په پام کې ونیول يش. 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، قانون 

 جوړونيک 

 ټاکنزیې مبارزي
. د ټاکنو د هغو ګډون والو د آ نالین کړنو څارنه، افشا کول او مازات چې هل کړکجنو خربو اکر اخيل ای په قصدي توګه ۲۳

 انمس معلومات خپروي.  

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدین 

 ټولنه، خربایالن او عديل سکتور 
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 ځانګهتطبیق د  وړاندیزونه

 د ټاکنو ورځ او رآ یه ورکونه 

انروغۍ په ترڅ کې د رآ یيې ورکونې مرکزونو مشری د اړتیا په صورت کې حمدود کیږي نو ابید  ۱۹-. که چریې د کووید۲۴

ډاډ ترالسه يش چې معلولنی او نورې ټولنې )تومکزی او بويم اقلیتونه( د رآ یيې ورکونې نورو پرانیس تو مرکزونو ته الرسیس 

 رکزونه موجود دي. لري او ای د هغوي په اس توګن ځای کې اکيف م

 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ  

په پام کې  معلولیت او سن جنسیت، هویت، . د رآ یيې ورکوونکو د نوم لیکنې او ګډون کچې په اړه دې معلومات د۲۵

ترالسه نیولو رسه راټول او وڅیړل يش؛ ترڅو د ټاکنو په هبری کې د ټول مشوهل ګډون لپاره د تررسه شویو اقداماتو په اړه ډاډ 

 يش.

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه

. د رآ یيې ورکونې مرکزونو د ښځینه اکر کوونکو لپاره د ځان ژغورنې وسایلو د مناسب سایز د ویښ په اړه دې ډاډ ۲۶

 ترالسه يش. 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ  

. ماسکونه په دايس شلک واکرول يش چې واحض برخه یيې خمې ته وي ترڅو د شونډو حرکت ولیدل يش. رسبریه پردې، ۲۷

یو س پینه ټخته د اکر کوونکو لپاره په پام کې ونیول يش ترڅو د اړتیا په صورت کې د مجلو په لیلکو هل رآ یه ورکوونکو رسه 

 رابطه ټینګه کړي. 

 

   د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ  ۱۵۵یزی وسایل ابید د هر ابر اکر اخیس تلو وروس ته تعقمی يش.. د رآ یيې ورکونې مليس الرښود او نور مرس ته۲۸

په ترڅ کې د هویت هل وجې د زورونې او اتوترخیوایل کچه اوچتیږي نو ابید ډاډ ترالسه  ۱۹-. هل هغه ځایه چې د کووید۲۹

نو په دې اړه اکېف روزنه ترالسه کړي؛ او کوالی يش د روغتیایی اقداماتو په رعایت کولو رسه د هغو يش چې امنیيت ځواکو 

 رآ یه ورکوونکو امنیت اتمنی کړي، چې د رآ یيې ورکونې په وخت کې هل زورونې ای اتوترخیوایل رسه خمامخ کیږي. 

 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، امنیيت 

 سکتور

 پایلې

. د رایو مجع بندي اوپایلې ابید د رآ یيې ورکوونکو، څارونکو او معلولینو لپاره د الرسيس وړ وي او مهدا راز په ميل ژبو ۳۰

 وژابړل يش. 

 د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ 

  

اغزیو انروغۍ پر وړاندې د تررسه شویو اقداماتو، په ځانګړی توګه پر ګوښه کړای شویو ټولنو د هغو د  ۱۹-. د کووید۳۱

 په اړه دي د زده کړای شویو درسونو برانمې تررسه يش. 

د ټاکنو پلې کوونکی بنسټ، مدين 

 ټولنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29  یوال بنسټ د ټاکنزیو سیس ټمونو نړ 

 

  جدولد خنډونو : مضمیه Aد 

نې وروس ته، پژیندد یو بل هل  وي.اغزیمن سارې توګههل وجې په بيې هویت دوي دګډون  س یايس انروغۍ د یو مشری وګړو ۱۹-کوویډد  چې دا څرګندوي جدول الندې

په ګډه خنډونو د ملنځه وړلو لپاره  راټول او د دوي پر وړاندې پراتهرسه  کې دادغوښتنې ګډهیوې  پهترڅو رامنځته کیږي  فرصتو ګوښه کړای شویو ټولنو ته دا بیالبیل

 پدې وړاندیزونه لپاره مکولود  خنډونو دې ددي او  هل وجې مشخص شوي غۍانرو ۱۹-وره ارزونه چې د کوویدخنډونو ژ  د هرې ډلې پر وړاندې د پراتومبارزه وکړي. 

 څیړل شوي دي.  کې مقاهل

په ترڅ کې د کروان انروغۍ 

د س یايس ګډون پر مخ 

 پراته خنډونه 

 

 ښځې

 

 معلولنی

 

 وااننځ

 

 زاړه کسان

ځایه کورين بيې

 پناهشوي کډوال، 

غوښ تونيک، هماجر 

 یګر اکر 

جنس بازان، مه

تراجسنیان، 

 جنسیت بدلونيک

(LGBTQ) 

 

 بويم وګړي 

تومکزی، 

او  مذهيب

 ژبنۍ لږکې 

 

 

 

 تبعیض

X  

ښایيې د لوړ *

ګواښ هل وجې 

د دوې هل 

ګډون څخه 

   خمنیوی ويش

ښایيې د لوړ *

هل وجې د ګواښ 

ټاکنو اکر کوونيک 

 په توګه د دوي

هل ګډون څخه 

   خمنیوی ويش

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

په ټاکنو کې ځند په اړه د 

معلوماتو نش توایل / په مناس بو 

 ژبو د رآ ې پاڼو نش توایل

اکڼه او د * 

 اشارې ژبيې نور

  ونيکاکر 

   

X  

  

X  

 

X 

د رآ یه ورکوونکو معلوماتو ای 

پس يت رآ ې پانې د ترالسه کولو 

 لپاره د رمس  پتې نش توایل 

   

X  

 

X  

په روغتون کې *

  ش تون لنډ هماهل

 

X  

 

  

X  

 

X  

 

تګ د  د کروان انروغۍ پخاطر

هل وجې په  راتګ حمدودیتونو

   اس توګنه  رمسې پته کې نه

  

X  

 

X  

 

X 

 

X  

 

X 

  

د اطالع رسونو په مکپاینونو 

د  انروغۍ په اړهکروان د  کې

 لږ پاملرنه تګالرې ته غربګون 

 

X  

 

X  

 

 

X  

 

 

X  

 

 

X  

 

X  

 

X  

 

 

X  

 

انمس معلومات ښ يی چې د 

دوي ګډون د کروان ویروس 

 ځپریدل زایتوي  

  

X  

کور کې پر *

پاتې کیدو 

 ابور نلري 

  

X  

 

X  

  

X  

د پژیندګلوې س ند ترالسه 

نيش ځکه چې دوليت کوالی 

 ښايی د کروان انروغۍدفرتونو 

 وي  هل وجې تړيل

 X 

رآ یيې ورکونې *

مرکزونو ته نه 

 الرسیس 

 

 

X  

 

  

 

X  

 

X  

 د پژیندګلوې په*

د مړي س ند کې 

نوم ای انمس مدين 

 حالت

X  

 اترخی  پر دولت*

 هل امهل اعامتدييب

وخت  یدلوزیږ د 

  کې نوم نه ثبتوي

 

 

X  

 

يې ورکونې مرکزونه او د رآ ی 

پرانیږې هل  دفرتونه د حمدود

يش  نه خپل نوم ثبتويل وجې

  او نه مه رآ یه ورکویل يش

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

 

 

X  
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په ترڅ کې د کروان انروغۍ 

د س یايس ګډون پر مخ 

 پراته خنډونه 

 

 ښځې

 

 معلولنی

 

 وااننځ

 

 زاړه کسان

ځایه کورين بيې

 پناهشوي کډوال، 

غوښ تونيک، هماجر 

 یګر اکر 

جنس بازان، مه

تراجسنیان، 

 جنسیت بدلونيک

(LGBTQ) 

 

 بويم وګړي 

تومکزی، 

او  مذهيب

 ژبنۍ لږکې 

هل  د ډار څخه د کروان انروغۍ

د  رآ یيې ورکونې وجې 

لږ الرسسې وړ د  مرکزونو

  یږيانتقال ځاینونو ته 

X  

 ورکولو د رآ یيې*

حمدود لپاره 

 زمان

X  

د اماکانتو *

درلودونکو ځایونو 

څخه د رآ یيې 

 ورکونې مرکزونو

 انتقال 

 X  

بیا انس تو د *

ټولنې څخه د 

رآ یيې ورکونې 

  انتقال مرکزونو

X  

 لري ځایونو ته د*

رآ یيې ورکونې 

 و انتقالمرکزون

 X  

لري ځایونو ته  *

د رآ یيې ورکونې 

 مرکزونو انتقال 

 

زایتوایل  ونومس ئولیت نېد پاملر 

  ته نه الرسیس ای پاملرين

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

    

او / ای د نه  د اتوترخیوايل

 پاملرنې د کچې زایتیدل 

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

څخه د  یلواوس آ نالین

 معلوماتو آ نالین او اس تفادې

 د کېپه برخه  د الرسسې ته

-ټولنزی د وړتیاپر  خلکو

 اغزیه وضعیت اقتصادي

 

 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

X  

 

 

 

X  

 

   

 

X  

 

 

 

X  
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 د موندونو لنډیز: مضمیه Bد 

 د موندونو لنډیز   خنډونه او ننګونې

 
 
 
 

 انتان )ویروس( خطرد 

انروغۍ پر ترڅ کې د انتان هل جدي کواښ رسه مخ دي؛ دا پداسې حال کې ده چې هل اترخی   ۱۹-د کووید زاړه خلک

په کور کې پاتې کیدل، پلوه په یو مشری هیوادونو کې د رآ یيې ورکونې مرکزونو ډیری مشری اکرکوونيک زاړه کسان جوړوي. 

اطالعاتو ته د الرسيس او س یايس ګډون د ویروس سرت ګواښ هل امهل  معلولنی ګرځبندیز،نه تګ راتګ او په ټوهل کې 

معيل  ېالرښوون بریده د ټولنزی واټن ساتلوښایيې تر ډیره  ړي او هماجر اکریګرځایه شوي وګیبکوالی يش. څخه لري 

 مکزوریاخته دي ای ۍ انروغځایونو کې ژوند کوي. هغه کسان چې په ایدس  وي په تنګنيش کړای؛ ځکه چې دو 

ټولنې وګړي د ګرځبندیز او رسپناه ته د اړتیا هل وجې هل س یايس ګډون څخه لرې  LGBTQمعافیيت سیس ټم لري ای د 

 مرکزونو او رآ یيې ورکونې مرکزونو اکرکوونکو سرته برخه جوړوي.  وغتیايیر په ډیری هیوادونو کې د  ښځې کیږي.پاتې 

 
 

 

 پر دولت نه اعامتد

 چېاعامتد و نلري؛  حکومت پر وجې هل عدالتیو بيې اترخی  د ښایيې لږکې ژبنۍ او مذهيب تومکزی، او خلک)بويم(  ځايی

او په س یايس ژوندانه کې  ساتلو خونديځان یو روغتیايی حبران په ترڅ کې د  ددا اکر د دې سبب ګرځ  چې دوي 

 حکومت ،کوي فکر وګړې عام چې کې هیوادونو هغو پهپه سرتګه وګوري.  شک ته د هڅو حکومت دد ګډون لپاره 

کوم  - ځوااننحالت  داکچه لوړه شوې ده. چې  اعامتدې بيېد  ،چلند کوي پر وړاندې مبارزه کې مکزوی انروغۍ د

  .جال کړيدلې دګر څخه  –غښ تلې کوي  نظرونه خپل اړه په ګډون د کې س یاست په کې پړاوپدې  انهژوند چې د

 

 

 

 وضعیتس یايس ټولنیزی 

 د لکه فعالیتونه نور او روزنه ورکونکو يېی رآ   د ،نوم لیکنه ورکوونکو يېی رآ   د مکپاینونه، س یايس چې کې حال پداسې

د  کې پایهل په وضعیت س یايس - ټولنزی د کیږي، تررسهشلک  آ نالینپه  امهل هل انروغۍ  ۱۹-کوویډاداراتو اکرونه د 

 د پرتهل په نورو د خلک زاړهجتربه کوي. ښایيې  خنډونه ډیرټولنو ډیری وکړي د ګډون په برخه کې  شويکړای  ګوښه

 مرستندویه ښایی په کور کې ای لري ونه الرسیس ته پیښو آ نالین  ښايیمعلولنی. وي نه راحته ډیر کې اکرولوپه  انټرنیټ

 چریې کې ځایونو هغه په ښایيې رسعت انټرنیټ د .لري ونهبورډونه  یک لرونيک مطابقت ای لوس تل سافټویر د وسایل

 ډیټا ای یلواوس د کې کور په ښایيې ښځې .، لږ ويکوي ژوند لږيک تومکزی او وګړي ځایيې وګړي، شوي ځایه بيې چې

 .کنټرولد انرینه وو خلوا  ایلوس نورو او تلیفونونو دوی د ایلري  ونه الرسیس ته انټرنیټ امهل هلپیسې و نلري  لپاره پریلو

 
 

اقلیتونو پر  د الرسسې وړ فارمتونو او د

 ه ورکوونکورآ ید  ژبو د معلوماتو او

 مکوایل موادو  وروزنزی 

 تومکزیو د ،نيکوورکو  رایه د اقلیتونو يش یکوالد اقلیتونو پر ژبو د اړوندو معلوماتو نش توایل،  او فارمیټونو الرسسې وړ د

 وګړي، شوي ځایه بيې کورين خلک، ځايی –اس تفاده کوونيک مهدا راز د اشارې ژبه  –معلولنی  وګړي او لږکیو ژبنیو او

 د یيې ډیری چې خلک، انلوس يت کړي. ترالسه کولو څخه بيې برخې معلوماتوټاکنزیو  د - اکرنګر هماجر او کډوال

 پوهنتونونو او ښووځنیو د .ونلري الرسیس ته موادوای هل تورو پرته د لوست  د لوس تلو وړ ښایيې دي، غړي ډلو پورتنیو

 لیکنې نوم دمه  ای او وروزنزیو مواد ورکوونکو هیرآ   د ،کروزده مدين نور د پخوا په شان ځواانن ښايی رسه،رخصتیو  په

 .لرين و الرسیس تهروشونو 

 
 

 

 

 

   تبعیض او س پاکوی

رسه  ونوتبعیضهل ډول، ډول  وجېهل  نژاد ای سناقتصادي وضعیت، -ټولنزی ،مکزورتیاد چې  په تریه بیا هغه – ښځې

هل وجې د س یايس ګډون په برخه کې هل بيې مشریه خنډونه رسه مخ کیدای يش.  اقتصادي انبرابرۍ-د ټولنزی –دې  امخخم

-ښایيې په انمتناسب ډول د کووید ټولنه LBGTQبويم ټولنې، ښځې، او د  مهدا راز وونه اقلیتتومکزی، مذهيب او ژبنې ا

آ نالین او حضوري اتوترخیوایل جتربه مهدا راز  بیا د س یايس مبارزو په ترڅ کې کړکجنې ویناوې، په تریهانروغۍ  ۱۹

 کچه هل بد اقتصادي وضعیت، س پاکوي او اتوترخیوايل چې هل پخوا مه د نړۍ په (LGBTQټولنه ) وکړې. د مه جنس بازان

رسه مخ وه، اوس د خپلو س یايس حقونو په برخه کې هل ډیرو ګواښونو رسه مخ ده. د کروان په اړه انمس معلومات، د مه 

س یايس ګډون  ې ټولنې لپاره رآ یه ورکونه او خونديجنس بازانو په وړاندې کړکې او تعصب ته ملن ويه چې دا اکر د اید

ټولنزی ګډون په ډګر  د س یايس او زاړه خلک او معلولنیامهل ښایيې س تونزمن کوي. په ویروس د اخته کیدو د ویرې هل 

ځایه شوي په اړه د انمسو معلوماتو هل وجې ښایيې بيېانروغۍ  ۱۹-او تبعیض رسه مخ يش. د کووید کې هل س پاکوي

  يش.وګه وکتل يش او تبعیض وررسه وو هماجر اکریګرو ته د ویروس د خپریدويک په تخلک، پناه غوښ تونيک، کډوال ا

 

 

 

 وزيلبيې

ښایيې لږو منابعو ته الرسیس ولري چې دا امر په خایه شوي کډوال بيې وا یګراکر هماجر  واانن،ځ ،بويم خلک ،نیمعلول

د رآ یيې  پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. س یايس ګډون انروغۍ د اخته کیدو احامتل زایتوي او د دوي ۱۹-کووید

بیا د نوماندې لپاره د منابعو نش توایل نه د پیسو  ژغورنې وسایلو د بریودلو پخاطرونو ته د تګ لپاره د ځان ورکونې مرکز 
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 د موندونو لنډیز   خنډونه او ننګونې

په الندینیو برخو کې په تفصیل رسه ترشحی موضوع  هل یو بل رسه ګډې شوې دې. دا ، ټولې س تونزينه درلودلو پورې

 کیږي. 

 
 

 

 ترانس پورت ته نه الرسیس

او د ګرځبندیز په  هل وجېانروغۍ  ۱۹-ښایيې د کوویدوګړي، پناه غوښ تونيک او هماجر اکریګر  ځایه شويکورين بيې

نوم لیکنه کړې  ، چریي چې دويیه ورکړيځکه نو دوي نيش کوالی په هغه ځای کې رآ  کړای.  دوران کې سفر ونيش

رسه رسه، د خطرونو چې ي مبوریږي ، نو دو د اقتصادي رکود هل امهل خپلې دندې هل السه ورکړيهماجر اکریګر  ده. که

انقل، رويح انروغۍ  ۱۹-چې دا اکر هغوي هل بیالبیلو ننګونو لکه یب وزيل، تعصب، د کووید خپلو کورونو ته والړ يش؛

هل او د اشارې ژبيې ه کوونکو کوي. د ترانس پورت حمدودیتونه معلولنی هل خپلو مرس ت امخحیت مرګ رسه خمزاینونو او 

لپاره منابعو ته الرسیس نلري. ایدې  اکرولو لتې هل وجې معلولنی د ترانس پورتیب عدا کوي او د اقتصادي و نه لريژابړون

رآ یه و ې امبازر وړتیا، ټاکنزیې په ټاکنو کې د ګډون ،وګړو حقونوو دې  ،ننګونې او خنډونو هر یو په خپل وار رسه

 کوي.  رېمکزوورکونه 

 

 

 

 د اتوترخیوايل خطر

چې اقتصادي ، زاړه خلک وا معلولنی ،(LGBTQد مهجنس بازانو ټولنه ) ،ښځېپه ترڅ کې انروغۍ  ۱۹-ښایيې د کووید

هل کورنۍ ښایيې  په غاړه لري،په کور کې د پاملرنې ډنده  لږه خپلواکې لري ای ،هل وجې فرصتونو ته د حمدود الرسيس

رآ یيې ورکونې لپاره د هغوي وړتیا مکزوې کوي. مهدا  ه توګهآ زاد پهچې دا اکر په مس تقمی ډول  رسه مخ يش؛ اتوترخیوايل

نه اغزیمن کیږي. هغه دلې وجې  ورکول،اره وخت د س یايس ګډون لپټاکنزیو فعالیتونو لپاره منابعو ته الرسیس او د  راز

د  نژاده خلک ښايیآ س یايی ې تړاو لري، په ځانګړی ډول رو ټولنې پ یګرور هماجرو اک ای/  وا ونوقلیتتومکزی اچې  وګړي

ځنیو او ټولنزیو مرکزونو ورسه مخ يش. د ښو  و هل وجې هل تبعیض او اتوترخیوايلپه اړه د انمسو معلوماتانروغۍ  ۱۹-کووید

 ؛وړ وي ېي اقتصادي وضعیت د اندیښ نوخت په انرتنیت کې تریوي او ښايی د دو  یډیرخپل  ځواانن رسه په تړلو

 زایتوي او ښايی دوي د ترهګرو ډلو خلوا جدب يش. خطر  په خپهل د رادیاکلزیمچې دا اکر 

 
 

 ډودیز نقشونه

هل کور نه د دوي وتل چې دا اکر  ،په کور کې هل مرشانو او انروغه کسانو رسه مرس ته وکړي ووااننځ مته کیږي چې ښايی

ساتلو او پاملرنې د  ښځوپه کور کې د هل وجې  د ښووځنیو د ټړلو او ګرځبندیزمهدا راز اماکن لري چې حمدودوي. 

مهدا راز د دې . ويحمدودد هغوي وخت دا اکر د س یايس او ټاکنزی ګډون لپاره مس ئولیتونه زایت شوي وي، چې 

 د پیسو پیدا کولو ته خمه کړي.  خاطرد مالتړ په  ه س یاست کې د ګډون پر ځاي د کورنۍپ انرینهاماکن مه ش ته چې 

 
ځایتوب او ای د جنګ ځپلې س میې، یب

 یزی ژوند جګړې په س میه کې ډهل

د رآ یيې ورکونې او ای  ندیز او عامه حمدودیتونه او د ترانس پورت نش توایل حضوري رآ یيې ورکونېاماکن لري چې ګرځب 

غو س میو کې ښایيې په ه وس خپریدو هل ویرېکړي. د ویر  الرسیس انشوینکسانو د معلولو او زاړو س یار صندوقونو ته 

 يش.  ډیر  یتونهحمدود ،ژوند کوي غوښ تونيک وګړی او پناه شويځایه  بيېچې 

 
 

 

 د دوليت ادارو د تړل کیدو اغزیې 

 

نډ وروس ته خپل قانوين سن یو مشری ځواانن ښايی د ټاکنو د ځ  هل وجې په ټاکنو کې د خنډ هل امهلانروغۍ  ۱۹-د کووید

-د کوویدې ښايی ادار تررسه يش. دوليتد مناس بو روشونه هل الري لیکنه  هغوي نومځکه نو اړینه ده ترڅو د پوره کړي؛ 

 لپاره ځایه شویو خلکو يېب  وا ټولنې وکړو LGBTQ یو څو حمدود ساعته اکر وکړي چې دا اکر دهل وجې انروغۍ  ۱۹

اکرکوونيک رخصت کري ای خپل ښايی  پلې کوونکو بنس ټونود ټاکنو مهدا شان رامنځته کوي.  په نوم لیکنې کې س تونزې

 ډول يش هغه برخې چې د ګوښه کړای شویو وګړو په ځانکړيکیدای پدې اکر رسه  مشری یيې حمدود کړی دي؛ چې

 يش.  پر چارو اکر کوي، اغزیمنې ښځو او معلولینو د

 

 

 

 

 :رسچینې

  نیټه ۲۳ اکل د جوالي  ۲۰۲۰د  //:www.facebook.com/TheHeumannPerspectivehttps :پته : جودیت هومن.الجودیت لیدلوری. لیکو من هو . د ۱

http://www.facebook.com/TheHeumannPerspective
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 :پته. (۲۳جوالی اکل د  ۲۰۲۰یس نیوز )یب، انتأ یید شوې پیښې په هر هیواد کې د کروان: . د کروان ویروس نقشه۲

n1120686-2020-cases-confirmed-map-news/coronavirus-https://www.nbcnews.com/health/health نیټه ۱۵ اکل د جوالي ۲۰۲۰د    

https://www.ifes.org/news/emergency-: پته(. ۳۰مارچ اکل د  ۲۰۲۰) لیکنه آ یفیسد  ،ساتنهیړين ځواکونه: د ډمیوکراسۍ الرو انروغې او ب  ۱۹-د کووید. ۳

ilsguardra-democratic-protecting-pandemic-19-covid-and-powers  نیټه ۲۱جون  اکل د ۲۰۲۰د  

  :پته. (۱۹۶۶) .سازمانمنت. د ملګرو ملتونو مشریه  ۱۷۱ کنوانس یوند س یايس او مدين حقونو نړیوال . ۴

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx نیټه ۲۱ اکل د جون ۲۰۲۰ د  

: پته. ۲۳اکل د اپریل  ۲۰۲۰ .ملګري ملتونه. پر وړاندې غربګون او بیارغونه ۱۹-پدې الره کې موږ ټول رسه یو ځای یو: د برش حقونه او کووید. ۵

and-response-19-covid-and-rights-human-together-all-team/weare-communications-coronavirus-https://www.un.org/en/un د 

  نیټه ۲۰اکل د می  ۲۰۲۰

  نیټه ۲۲ اکل د جوالي ۲۰۲۰د series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/ifes: پتهلیکنه.  د آ یفیس معلومايتپه اړه  ۱۹-کوویدد . ۶

  نیټه ۲۲ اکل د جوالي ۲۰۲۰ . د، وروس تې لیدنهhttps://www.ifes.org/covid-19: او ډمیوکراسۍ د پایښت په اړه د آ یفیس الرښود ۱۹-د کووید. ۷

: پتهخپلواک څارونکی؛ ، لیدلوری اکري ډلې د وایندوي ۱۹-د کووید(. ۳اپریل  اکل د ۲۰۲۰) .Yudhistira, Bلیکوال: : وزهل سړییب، بډای سړی .۸

force/-task-19-covid-the-for-spokesperson-the-of-mind-the-in-man-poor-the-richman-https://observerid.com/the۲۰۲۰ ۲۱جون  اکل  

   elections-19-covid-impact-lobalhttps://www.ifes.Org/publications/g :پته .(۲۰۲۰) .س ندهل امهل د ټاکنو د ځنډولو په اړه د آ یفیس  ۱۹-د کووید. ۹

quagmire-https://www.ifes.org/news/legal-: پته(: ۱۴اکل د اپریل  ۲۰۲۰). Ellena, K نو د تعدیل او ځند قانونې س تونزې. لیکوال:د ټاک . ۱۰

elections-modifying-or-postponing نیټه ۲۱جون  اکل د ۲۰۲۰د 

اکل  ۲۰۲۰د  rights/-human-declaration-www.un.org/en/universal: پته(. ۱۹۴۸) .کنوانس یوند ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د برش حقونو نړیوال . ۱۱

 نیټه ۲۱جون  د

: پته(. ۱۹۶۶) .کنوانس یوند ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د مدين او س یايس حقونو نړیوال . ۱۲

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  نیټه ۲۵اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته( ۶اکل د می  ۲۰۲۰). Guterres, A ساری فرصت لرو. لیکوال:د پلې کیدو لپاره یو بيې خلکو ته د الرسسې او د هغوي ګډون د طرحېموږ . ۱۳

https://www.un.org/en/coronavirus/  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

https://www.ifes.org/news/covid-: پتهDreher, C., & Brown, A. (۲۰۲۰ .)د ډمیوکراتیکو بنس ټونو لپاره همم خطرونه. لیکوالان:  :فساد ۱۹-د کووید. ۱۴

institutions-democratic-risks-key-corruption-19  نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 دنیول او  تدبریونولپاره د  مکولو خطر د پیښو طبیع  د الرې هل کولو ژوندي بیا چاپریایل او اقتصاد معیشت، د او بیارغونه سیس ټمونو ټولنزی او زیرمو طبیع  د". ۱۵

: پته ."اخیس تل اکر څخه کولو عرصي او بیارغونې بیارغیدو، هل پیښو طبیع  د لپاره زایتوايل قوت د ټولنو او هیوادونو

https://www.preventionweb.net/terminology/view/51750   نیټه ۲۲اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: پته(. ۱۸اکل د مارچ  ۲۰۲۰) .یوتد ټاکنو مالتړ او ډمیوکراسۍ لپاره نړیوال انس تیټ . په ټاکنو د هغه اغزیې: په اړه نړیوال معلومات۱۹-د کووید. ۱۶

elections-impact-19-covid-overview-reports/global-media/multimedia-https://www.idea.int/news  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۱۱اکل د می  ۲۰۲۰) .Parks, Mد آ نالین رآ یيې ورکونې د "لور خطر" په اړه د فدرال حکومت خربداری. لیکوال: . ۱۷

risk-high-are-experiments-voting-online-that-states-warn-11/853759878/feds/https://www.npr.org/2020/05 ۲۰۲۰  نیټه ۲۱اکل د جون 

 (نیټه ۲۹می  اکل د ۲۰۲۰د ، خشيص اړیکې، هند )ونیکنفدراس  د ډالیت او آ دیوایس د سازمانونو ميل . ۱۸

https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavirus-map-confirmed-cases-2020-n1120686
https://www.ifes.org/news/emergency-powers-and-covid-19-pandemic-protecting-democratic-guardrails
https://www.ifes.org/news/emergency-powers-and-covid-19-pandemic-protecting-democratic-guardrails
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/weare-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
https://www.ifes.org/ifes-covid-19-briefing-series
https://www.ifes.org/covid-19
https://observerid.com/the-richman-the-poor-man-in-the-mind-of-the-spokesperson-for-the-covid-19-task-force/
https://www.ifes.org/news/legal-quagmire-postponing-or-modifying-elections
https://www.ifes.org/news/legal-quagmire-postponing-or-modifying-elections
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.un.org/en/coronavirus/
https://www.ifes.org/news/covid-19-corruption-key-risks-democratic-institutions
https://www.ifes.org/news/covid-19-corruption-key-risks-democratic-institutions
https://www.preventionweb.net/terminology/view/51750
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.npr.org/2020/05/11/853759878/feds-warn-states-that-online-voting-experiments-are-high-risk
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 https://www.ifes.org/sites/default/files/considerationsد آ نالین رآ یيې ورکونې په اړه د الزایتو معلوماتو لپاره دې پتې ته . ۱۹

_on_internet_voting_an_overview_for_electoral_decision-makers.pdf   وکړئمراجعه. 

: پتهاغزیې، رواين روغتیا او د ځان وژنې څخه خمنیوی. د تریور پروژه.  ۱۹-د کووید پر بیالبیلو جنيس اړیکو درلودونکو ډلو. ۲۰

 prevention/-suicide-and-health-mental-youth-forlgbtq-19-covid-of-https://www.thetrevorproject.org/2020/04/03/implications  د

 نیټه ۲۴اکل د جون  ۲۰۲۰

(. اس پکتورمی ۲۰۲۰) .Carpenter, M رایه ورکړی. لیکوال:په ټاکنو کې په ښار کې د پرسيل  نیساکنسی و د  ورکوونيک نيش کوالی يېی آ  ر  د کروان ویروس هل امهل،. ۲۱

of-because-election-in-vote-to-unable-voter-https://spectrumnews1.com/wi/madison/politics/2020/04/07/wisconsin-: نیوز. پته

coronavirus نیټه ۱۱ل د جون اک ۲۰۲۰ د 

:  پته. نس یايس ګډو و ا يو ارقام: رهرب ا. آ مار (۲۰۱۹)ې. مؤسسد ځوامکنتیا او جنسیيت برابري لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو . ۲۲

figures-and-participation/facts-political-and-do/leadership-https://www.unwomen.org/en/whatwe  

(. ۱۵اکل د می  ۲۰۲۰) .Reeves, R. V., Ford, Tویروس د ښځو په پرتهل انرینه ګانو ته ډیره مرګ ژوبهل اړوي.  ۱۹-د انسااننو سن ته په پام رسه، د کووید. ۲۳

into-age-taking-especially-men-for-fatal-more-much -19-front/2020/05/15/covid-https://www.brookings.edu/blog/up-: پته

 account/   نیټه ۱۱ون اکل د ج ۲۰۲۰د 

: پتهApplegate, M. (۲۰۲۰ .) ال:و لیک، د جنسیيت برابرۍ څرنګوایلپه جراین کې تر س یوري الندې د ټاکنو  ۱۹-د کووید. ۲۴

 19-covid-during-elections-equality-gender-protect-https://www.ifes.org/news/how   نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پتهPozzan, E., & Cattaneo, U. (۲۰۲۰ .) الان:په روغتونو او کور کې په پرهل پيس توګه اکر کوي. لیکو :اکرکوونکېښځینه روغتیايی . ۲۵

en/index.htm--m/news/WCMS_741060/langilo/newsroo-the-http://www.ilo.org/global/about نیټه ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰ د 

او بنس ټونه هڅوی ترڅو په س یايس ژوندانه کې د ښځو د ګډون زایتوايل ته ژمن پايت يش. د ملګرو  ونهدولت اعالمیه،د بیجنګ د معل پالن او  د بیلګې په توګه. ۲۶

 ۲۰۲۰د  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.: پتهاعالمیه. د بیجنګ د معل پالن او (. ۱۹۹۵)سازمان ملتونو 

یزی معیارونه چې د اروپا شورا، د وینس مکیس یون، د عريب هیوادونو احتادیه او د سویل ختیځې آ س یا د ملتونو اجنمن خلوا تعینی مهداراز هغه س میه. نیټه ۲۱جون اکل د 

د  وا ونیس  ی مک ینس په س یاست او ټاکنو کې د نه تبعیض په اصولو ټینګار کوي. د و شوي دي په لککه په س یاست کې د ښځو د ګډون د زایتوايل غوښ تونيک دي او 

: پته. برخه. ۲.۵تصویب شوي تګالرې او د توضیح  راپور مسودې : و ښه روښونهاصولد ټاکنو په چارو کې د معل (. ۲۰۰۲) شورااروپا 

https://rm.coe.int/090000168092af01 نیټه ۱۲اکل د جون  ۲۰۲۰د  

https://www.unwomen.org/en/digital-: پتهBallington, J. (۲۰۱۷ .): د برانمې الرښود: ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې اتوترخیوایلپه . ۲۷

elections-in-women-against-violence-lications/2017/11/preventinglibrary/pub  نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

د  women-against-sheets/detail/violence-room/fact-t/newswww.who.in: پته(. ۲۰۱۷) د روغتیا نړیوال سازمان. د ښځو پر وراندې اتوترخیوایل. ۲۸

 نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰

: پته(. ۶اپریل اکل د  ۲۰۲۰) .Taub, A. نیوایرک اتمیز. اتوترخیوايل زایتوایل نوی انورین: د نړۍ په کچه د کورين ۱۹-د کووید. ۲۹

.violence-domestic-https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus  نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

Casas-Zamora, K. & and Falguera, E (۲۰۱۶ .): اللیکو . څیړنه وضعیتو د ټاکنزیو فعالیتونو مايل چارې او د کوملبیا په ټاکنو کې د ښځو مساوي ګډون: . ۳۰

د  colombia.pdf-in-women-of-participation-equal-and-finance-https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political: پته

 نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰

https://www.ifes.org/sites/default/files/considerations
https://www.thetrevorproject.org/2020/04/03/implications-of-covid-19-forlgbtq-youth-mental-health-and-suicide-prevention/
https://spectrumnews1.com/wi/madison/politics/2020/04/07/wisconsin-voter-unable-to-vote-in-election-because-of-coronavirus
https://spectrumnews1.com/wi/madison/politics/2020/04/07/wisconsin-voter-unable-to-vote-in-election-because-of-coronavirus
https://www.unwomen.org/en/whatwe-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/05/15/covid-19-%20much-more-fatal-for-men-especially-taking-age-into-account/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/05/15/covid-19-%20much-more-fatal-for-men-especially-taking-age-into-account/
https://www.ifes.org/news/how-protect-gender-equality-elections-during-covid-19
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
https://rm.coe.int/090000168092af01
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/11/preventing-violence-against-women-in-elections
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/11/preventing-violence-against-women-in-elections
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-finance-and-equal-participation-of-women-in-colombia.pdf
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: پته(. ۲۰۲۰)د نړیوال ابنګ ډهل. ابعاد. پاندمی  جنسیيت  ۱۹-د کووید. ۳۱

Pandemic.pdf-19-theCOVID-of-Dimensions-http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/pdf/Gender  د

 نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰

https://data.ipu.org/women-: پته. اوسطیزی او نړیوال س میه: هیاحتادپه پارملان کې دننه د ښځو . ۳۲

ormaverages?month=1&year=2020&op=Show+averages&form_build_id=f   نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 ۲۰۲۰د  elections-19-covid-impact-https://www.ifes.org/publications/global: پته(. ۲۰۲۰آ یفیس )هل امهل په ټاکنو کې ځنډ،  ۱۹-د کووید. ۳۳

 نیټه ۲ اکل د جون

(. ۲۰۱۹آ یفیس )په ټاکنو کې د ښځو پر ګډون څومره اغزیه لریل يش؟ په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې آ نالین زورونه او اتوترخیوایل: د آ نالین اتوترخیوايل ګواښونه . ۳۴

  نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  https://www.ifes.org/sites/ default/files/vawe_online_one_pager_december_2019.pdf:  پته

series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/publications/ifes-: پته(. ۲۰۲۰آ یفیس )په اړه یو لړ معلومات.  ۱۹-ټاکنې او روغتیا ساتنه. د کووید. ۳۵

elections-and-health-safeguarding  نیټه ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/publications/ifes-: پته(. ۲۰۲۰په اړه یو لړ معلومات. آ یفیس ) ۱۹-ټاکنې او روغتیا ساتنه. د کووید. ۳۶

elections-and-health-safeguarding  نیټه  ۲۶اکل د می  ۲۰۲۰د 

 :پته Reppell, L., Beata Martin-Rozumilowicz & Vasu Mohan :الاند معلومايت تشې په ترڅ کې د ټاکنو د اعتبار او سالمتیا ساتل. لیکو. ۳۷

infodemic-during-integrity-electoral-preserving-series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/publications/ifes  ۲۰۲۰ ۲۴جون  اکل د  

: پته(. ۴اکل د مارچ  ۲۰۲۰) .Kumar, S ال:اکل د کروان ویروس فقره د معلولینو لپاره خورا خطرانکه ده. لیکو  ۲۰۲۰د . ۳۸

2020_uk_5e872e86c5b6a94918351e9c-act-people-disabled-https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/coronavirus  د  اکل ۲۰۲۰د

 نیټه ۲۶جون 

: پته(. ۲۰۲۰)سپتامرب  Atkinson, V. & Rebecca Aaberg: لیکوال. د الرسسې الرښودټاکنو څارنې ته . ۳۹

toolkit-observation-access-https://www.ifes.org/publications/election   ه نیټ ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: پته .الرښود: نهحقو د معلولینو و ا ۱۹-. کووید(۲۰۲۰اپریل  ۲۹). د ملګرو ملتونو دفرت د برش حقونو عايل مکیشرنۍ. ۴۰

19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf-https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID  ۲۰۲۰د 

 مه نیټه  ۲۵اکل د جون 

 ,Koistinen, M., Charlotte McClain-Nlapo :هغه پنځه واقعیتونه چې د معلولو ښځو او اجنونو پر وړاندې اتوترخیوايل په اړه پرې پوه يش. لیکوالان. ۴۱

Diana J. Arango & Camilla Gandini.   . .پتهد نړیوال ابنک وبالک :-about-know-facts-es/fivehttps://blogs.worldbank.org/sustainableciti

disabilities-girls-womenand-against-violence  نیټه ۲۲اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته. رویرتز. نیټې پورې د خشيص موټرو پر ګرځولو بندیز ۲۱د کروان ویروس ګرځبندیز د پیاوړی کولو لپاره په جورجیا کې د اپریل تر . ۴۲

-tightening-21-april-until-traffic-private-bans-georgia/georgia-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN21Y39O-lockdown-coronavirus  نیټه ۲۵اکل د جون  ۲۰۲۰د   

: پته. پاندمیې په ترڅ کې د معلولینو د حقونو څارنه ۱۹-د کروان ویروس په جراین کې د معلولینو حقونه: د کووید( ۱۷اپریل  ۲۰۲۰). د معلولینو نړیوال احتاد. ۴۳

drm-http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid   نیټه ۲۵اکل د جون  ۲۰۲۰د   

rights-https://www.ifes.org/publications/convention-: پته(. ۲۰۰۶) د ملګرو ملتونو سازمان. .پروتلکاو اختیاري  ونیکنوانس  د معلولینو حقونو . ۴۴

protocol-optional-and-disabilities-persons   نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

http://documents.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/pdf/Gender-Dimensions-of-theCOVID-19-Pandemic.pdf
https://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2020&op=Show+averages&form_build_id=form
https://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2020&op=Show+averages&form_build_id=form
https://www.ifes.org/publications/global-impact-covid-19-elections
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-safeguarding-health-and-elections
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-safeguarding-health-and-elections
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-safeguarding-health-and-elections
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-safeguarding-health-and-elections
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-preserving-electoral-integrity-during-infodemic
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/coronavirus-disabled-people-act-2020_uk_5e872e86c5b6a94918351e9c
https://www.ifes.org/publications/election-access-observation-toolkit
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-womenand-girls-disabilities
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-facts-know-about-violence-against-womenand-girls-disabilities
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-georgia/georgia-bans-private-traffic-until-april-21-tightening-coronavirus-lockdown-idUSKBN21Y39O
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-georgia/georgia-bans-private-traffic-until-april-21-tightening-coronavirus-lockdown-idUSKBN21Y39O
http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid-drm
https://www.ifes.org/publications/convention-rights-persons-disabilities-and-optional-protocol
https://www.ifes.org/publications/convention-rights-persons-disabilities-and-optional-protocol
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: پته. د معلولینو د حقونو شاملول :ماسرت پالناکل  ۲۰۲۵د سویل ختیځې آ س یا د (. ۱۵اکل د نوامرب  ۲۰۱۸). لتونو احتادیهد سویل ختیځې آ س یا د م . ۴۵

disabilities/-persons-rights-mainstreaming-2025-masterplan-enabling-https://asean.org/asean   نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-: پته(. ۲۰۰۹). هیاحتادد آ فریقا  .پروتلکپه آ فریقا کې د برش او معلولینو حقونو په اړه د آ فریقايی منشور . ۴۶

with_disabilities_in_africa_e.pdfprotocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_-treaty   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د    

http://oas.org/juridico/english/treaties/a-: پته(. ۱۹۹۹)کنوانس یون.  ییاکیمر ال  نیب د معلولینو پر وړاندې د تبعیض ټولو ډولونو د ملنځه وړلو لپاره. ۴۷

65.html   نیټه ۲۱جون  اکل د ۲۰۲۰د    

د الرسسې وړ فارمتونو کې د معلوماتو نش تون هل امهل شاکیت و شو. د وړندو او کڼو خلکو لپاره د کروان ویروس په اړه (. ۲۰۲۰) ن.الیوک د زمیباوي د برش حقونو . ۴۸

 نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د   www.zlhr.org.zw/?p=2006: پته

quagmire-https://www.ifes.org/news/legal-: پته(. ۱۴اکل د اپریل  ۲۰۲۰د ) .Ellena, K: لیکوال. د ټاکنو د ځنډ ای تعدیل قانوين اغزیې. ۴۹

elections-modifying-or-postponing  نیټه ۲۱ون اکل د ج ۲۰۲۰د  

: پته(. ۱۷ اپریل اکل د ۲۰۲۰دادغوښتنه. آ یفیس. ) پر وړاندې د پراخ غربګون لپاره ۱۹-په سویل ختیځې آ س یا کې د کووید. ۵۰

iaas-southeast-19-covid-responses-inclusive-disability-success-https://www.ifes.org/news/advocacy  نیټه  ۲۲اکل د جون  ۲۰۲۰د 

nayem-fes.org/news/qahttps://www.i-: پته(. ۲۰۲۰آ یفیس )په بنګالدیش کې د معلولینو حقونو یو ځوان دادغوښتنونيک، ښاغيل نیام مول رسه مرکه. . ۵۱

bangladesh-advocate-rights-disability-and-leader-young-molla   نیټه  ۲۴اکل د جوالی  ۲۰۲۰د 

څیړنې د موندنو کچې د انرتنیټ څخه اس تفادې او په آ نالین ډول د تررسه شویو فعالیتونو د عواملو د تعینی لپاره د یوې پراخ د معلولینو اقتصادي او ټولنزی وضعیت:. ۵۲

د اکل  ۲۰۲۰د  /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491040 :پته(. ۲۹اکل د جنوري  ۲۰۱۷د  ) .Duplaga, M: ارزونه. لیکوال

 نیټه ۲۲ جون

   نیټه ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د   https://www.worldbank.org/en/topic/disability: پته. ابنکنړیوال  .مشولیتد معلولینو . ۵۳

: پته(. ۱۰اکل د می  ۲۰۱۹) Walker, A: لیکوال. ورځپاڼه نیگاردد معلولینو پر وړاندې آ نالین کرکې او جرمونه یو پر درې زایت شوي دي. . ۵۴

third-a-by-rises-people-disabled-against-hate-https://www.theguardian.com/society/2019/may/10/online   نیټه  ۲۲جون اکل د  ۲۰۲۰د 

اکل  Reppell, L., Beata Martin-Rozumilowicz & Vasu Mohan (۲۰۲۰: در معلومايت تشې په ترڅ کې د ټاکنو اعتبار او سالمتیا ساتل. لیکوالان. ۵۵

during-integrity-electoral-preserving-series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/publications/ifes-: پته(. آ یفیس. ۲۴د جون 

infodemic   نیټه ۲۰اکل د جون  ۲۰۲۰د   

: پته .Abrams, A: لیکوال. ورځپاڼه اتمیزلینو پاملرنه س تونزمنه کړې ده. د هر وخت نه ډیر د معلو ویروس د کروان " ؟په ریښتیا چې دا ژوند دې ای مرګ". ۵۶

disabilities/-with-people-https://time.com/5826098/coronavirus   نیټه  ۲۵اکل د جون  ۲۰۲۰د 

impact-ttps://www.ifes.org/publications/global-: پته(. ۲۷اکل د می  ۲۰۲۰ آ یفیس. )د مکولو لپاره تررسه شوي اقدامات.  ۱۹-ټاکنې او د کووید. ۵۷

elections-19-covid  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

 Coulmont, B., Joel Gambin: لیکوالان . واش نگنت پست. غوښتنېرآ یيې لپاره ډیرې س یايس غیايباتيس کوالی يش بیاځیلې رآ یه ورکړي! په فرانسه کې د . ۵۸

& Arthur Charpentier. ( ۱۹فربوري  اکل ۲۰۱۴د .)پته :-cage/wp/2014/02/19/you-https://www.washingtonpost.com/news/monkey

 france/-in-votes-fproxyo-appeals-political-many-the-twice-vote-can  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 Applegate, M., Thomas Chanussot & Vladlen: لیکوالان .معلوماتد ټاکنو پریکړه کوونکو لپاره معويم : د انټرنیيت رآ یيې ورکونې په اړه مالحظې. ۵۹

Basysty. (۲۰۲۰  ۷اکل د اپریل .)پته :-decision-electoral-overview-voting-internet-https://www.ifes.org/publications/considerations

makers  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د   

https://asean.org/asean-enabling-masterplan-2025-mainstreaming-rights-persons-disabilities/
https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf
http://oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
http://oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
http://www.zlhr.org.zw/?p=2006
https://www.ifes.org/news/legal-quagmire-postponing-or-modifying-elections
https://www.ifes.org/news/legal-quagmire-postponing-or-modifying-elections
https://www.ifes.org/news/advocacy-success-disability-inclusive-responses-covid-19-southeast-asia
https://www.ifes.org/news/qa-nayem-molla-young-leader-and-disability-rights-advocate-bangladesh
https://www.ifes.org/news/qa-nayem-molla-young-leader-and-disability-rights-advocate-bangladesh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491040/
https://www.worldbank.org/en/topic/disability
https://www.theguardian.com/society/2019/may/10/online-hate-against-disabled-people-rises-by-a-third
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-preserving-electoral-integrity-during-infodemic
https://www.ifes.org/publications/ifes-covid-19-briefing-series-preserving-electoral-integrity-during-infodemic
https://time.com/5826098/coronavirus-people-with-disabilities/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/02/19/you-can-vote-twice-the-many-political-appeals-ofproxy-votes-in-france/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/02/19/you-can-vote-twice-the-many-political-appeals-ofproxy-votes-in-france/
https://www.ifes.org/publications/considerations-internet-voting-overview-electoral-decision-makers
https://www.ifes.org/publications/considerations-internet-voting-overview-electoral-decision-makers
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:  پته(. ۱۱می  د ۲۰۲۰)  .Parks., M:لیکوال. NPR. خربداری ورکوي" د آ نالین رآ یيې ورکونې آ زمایښت د "لوړ خطر فدرال دولت. ۶۰

risk-high-are-experiments-voting-online-that-states-warn-https://www.npr.org/2020/05/11/853759878/feds   ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د   

( ۱۸اکل د جون  ۲۰۲۰ . )NPRاایلت کې د آ نالین رآ یيې ورکونې یو سیس ټم په خورا آ رايم معريف شو خو اوس بریته د ګرځیدلو په حال کې دي.  ورالاد. ۶۱

is-now-but-system-voting-online-an-quietlyfielded-https://www.npr.org/2020/06/18/879210099/delaware- :پته ..Schmidt, S: لیکوال

away-backing  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د 

۶۲. Lawsuit معلولیت د رآ یيې ورکونې د حق څخه حمرومیت رسه برابر دی. لیکوال :وايی :Slatin, P. ( ۲۰۲۰  ۲۷اکل د می .)

د  says/#3cc9cb654f5a-lawsuit-disenfranchisement-equals-https://www.forbes.com/sites/peterslatin/2020/05/27/disability :هپت

 نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰

 Atkinson, V. and Aaberg, R. (۲۰۲۰: په ترڅ کې په س یايس ژوندانه کې ښکیل دي. لیکوالان۱۹-څرنګه معلولینو ته ډاډ ورکړل يش چې هغوي د کووید. ۶۳

  covid-during-life-political-included-are-disabilities-people-ensure-https://www.ifes.org/news/how-19: هپت(. ۱۴جوالی  اکل د

: هپت(. ۶اپریل اکل د  ۲۰۲۰) .Vann, M: لیکوالیس نیوز. یبایرسه د مبارزې لپاره د ټاکنو مايل صندوقونو ته اړ شوي.  ۱۹-یو مشری مک وزيل هیوادونه کووید. ۶۴

40136fight/story?id=699-funds-security-election-statesturn-strapped-https://abcnews.go.com/Politics/cash  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د   

: هپت(. ۳اپریل اکل د  ۲۰۲۰)د  .Diament, M: لیکوال .ټینګار درلود چې د خلکو کرونو ته د ډوډې لیږد ته لومړیتوب ورکړل يش. د معلولیت ډهلآ مازون . ۶۵

homes/28102/-group-to-deliveries-food-prioritize-to-urged-https://www.disabilityscoop.com/2020/04/03/amazon ۲۰۲۰  ۲۱د جون    

  نیټه. ۱۲ اکل د جون میاشت ۲۰۲۰، د D. Gamage ،اړیکې. خشيص ۶۶

: هپت(. ۲۰۱۸)اکل لپاره د دوامدار پرخمتګ اجنډا. ملګري ملتونه.  ۲۰۳۰ځواانن او د : د نړۍ ځوااننو راپور. ۶۷

report/wyr2018.html-youth-un.org/development/desa/youth/worldhttps://www.  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د    

 ۲۰۲۰د  https://www.unfpa.org/swop-2014: هپت(. ۲۰۱۴). د ملګرو ملتونو د نفوس نړیوال صندوق .و قدرتاردیل ی م  ۱.۸د  :تیوضع د نړۍ د وګړو . ۶۸

  نیټه ۲۱جون  اکل د

د   population/-population/africa-https://www.worldometes.info/world: پتهWorldometer. (۲۰۲۰ .): د آ فریقا د وګړو ژوند: لیکوال. ۶۹

  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰

 ۲۰۲۰د  en/professionalinterest/pages/crc.aspx/https://www.ohchr.org: هپت(. ۱۹۸۹کنوانس یون )د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو نړیوال . ۷۰

 نیټه ۲۱اکل د جون 

   نیټه ۲۶د جون  ۲۰۲۰د https://undocs.org/S/RES/2250(2015) ه:پت(. ۹دسامرب  اکل ۲۰۱۵. )لیکش میره پریکړه ۲۲۵۰ د ملګرو ملتونو امنیت شورا. ۷۱

educators-https://www.ifes.org/news/ukrainian-: پته(. ۲۹اپریل  اکل د ۲۰۲۰په جراین کې د اوکرایين مبلغینو آ نالین روزنه. آ یفیس. ) ۱۹-د کووید. ۷۲

19-covid-during-learning-e  نیټه ۲۲اکل د جوالي  ۲۰۲۰د   

: هپت(. ۲۲اکل د نوامرب  ۲۰۲۰) .برانمهد ملګرو ملتونو پرخمتیايی  .د سولې په راوړلو کې د ځوااننو برخه :دداشتایعلم  . ۷۳

-participation-s-plepeo-young--note-governance/practice-https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic

peacebuilding.html-in   نیټه ۲۲اکل د جوالی  ۲۰۲۰د 

(. ۸اکل د می  ۲۰۲۰پروگرام. )پر وړاندی غربګون کې د ځوااننو مسبالتیا او ساتنه. سویلې آ س یا لپاره د ملګرو ملتونو پرخمتیايی  ۱۹-د کووید. ۷۴

  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  https://www.un.org/development/desa/youth/news/2020/05/covid-/19 :هپت

https://www.npr.org/2020/05/11/853759878/feds-warn-states-that-online-voting-experiments-are-high-risk
https://www.npr.org/2020/06/18/879210099/delaware-quietlyfielded-an-online-voting-system-but-now-is-backing-away
https://www.npr.org/2020/06/18/879210099/delaware-quietlyfielded-an-online-voting-system-but-now-is-backing-away
https://www.forbes.com/sites/peterslatin/2020/05/27/disability-equals-disenfranchisement-lawsuit-says/#3cc9cb654f5a
https://www.ifes.org/news/how-ensure-people-disabilities-are-included-political-life-during-covid-19
https://abcnews.go.com/Politics/cash-strapped-statesturn-election-security-funds-fight/story?id=69940136
https://www.disabilityscoop.com/2020/04/03/amazon-urged-to-prioritize-food-deliveries-to-group-homes/28102/
https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2018.html
https://www.unfpa.org/swop-2014
https://www.worldometes.info/world-population/africa-population/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
https://www.ifes.org/news/ukrainian-educators-e-learning-during-covid-19
https://www.ifes.org/news/ukrainian-educators-e-learning-during-covid-19
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/practice-note--young-people-s-participation-in-peacebuilding.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/practice-note--young-people-s-participation-in-peacebuilding.html
https://www.un.org/development/desa/youth/news/2020/05/covid-19/
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کې د دغه انورین منفې تنو په خپل اکر  ۹تنو ځوااننو څخه  ۱۰د کروان ویروس هل امهل هل هر په آ س یا او اوقیانوس یه کې د ځوانو اکر نوښ تونکو د راپور پر بنسټ، . ۷۵

https://www.asia-: هپت(. ۳۱اکل د مارچ  ۲۰۲۰. )د ملګرو ملتونو پراختیايی پروگرام اغزیې په سرتګو کړې.

-youth-affecting-is-19-covid-how-surveyreveals-bla-co-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2020/youth

.html-led  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د   

 ۲۰۲۰د  elections-19-covid-impact-tions/globalhttps://www.ifes.org/publica: هپت(. ۲۰۲۰) .آ یفیس هل امهل په ټاکنو کې ځنډ. ۱۹-د کووید. ۷۶

  نیټه ۲۱اکل د جون 

 Garrison, J. (۲۰۲۰: لیکوال .د کروان ویروس د خپریدو په ترڅ کې پر امریاک کې د رآ یيې ورکوونکو نوم لیکنه دواړه خواوې س توزمن وی. د نن ورځ امریاک. ۷۷

during-plummets-registration-https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/06/11/voter-: هپت(. ۱۱اکل د جون 

 pandemic/5336320002/-iruscoronav  نیټه ۱ اکل د جوالي ۲۰۲۰د  

 مرکزونه ش تون درلود. ۶چارواکو وروس ته دلې د ټاکنو اکرکوونکو مشری زایت کړ چې د اپریل میاش تې په ټاکنو کې یوازې د رآ یيې ورکونې Milwaukee  د. ۷۸

Milwaukee Journal Sentinel. ،لیکوال ،Dirr, A. (۲۰۲۰ ۸ جون اکل د .)هپت :

-recruited-workers-emor-places-polling-https://www.jsonline.com/story/news/local/milwaukee/2020/06/08/milwaukee

 election/3124855001/-november   نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د 

-Lawrence Journal (.۳اکل د می  ۲۰۲۰. اس ئوشیت پریس. )پر وړاندې غربګون کې ځواانن د ټاکنو اکرکوونکو په توګه ګامري ۱۹-اایلت، د کووید Kansasد . ۷۹

World. پته :-response-in-workers-poll-as-teens-recruit-to-government/2020/may/03/kansas-https://www2.ljworld.com/news/state

 virus/-to نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: هپت(. ۴فربوری  اکل د ۲۰۲۰بډایه میلونران په ټوهل نړۍ کې په رآ یيې ورکولو کې پاتې راغيل دي. ایاکنومست. ) .۸۰

vote-to-arefailing-world-rich-the-across-://www.economist.com/international/2017/02/04/millennialshttps  نیټه  ۲۱د جون  ۲۰۲۰د 

youth-boost-https://www.ifes.org/news/how-: هپت(. ۲۲اکل د می  ۲۰۲۰. )په ترڅ کې د ځوااننو س یايس ګډون څرنګه پیاوری کړو ۱۹-د کووید. ۸۱

19-covid-during-participation-political  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

:  هپتفربوری(. اکل  ۲۰۲۰) .Cho, A. Jasmine Byrne & Zoe Pelter: لیکوال. یونیسف. په مازي نړۍ کې د ځوااننو ګډون. ۸۲

people-young-engagement-civic-https://www.unicef.org/globalinsight/reports/digital   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

 Wickranmanayake, J. (۲۰۲۰: د آ فریقا بیارغونه. لیکوال پر وړاندې غربګون رهربي کوي. ۱۹-هل هغو لسو ځوااننو رسه لیدنه چې په خپهل ټولنه کې د کووید. ۸۳

response-19-covid-leading-people-young-10-features/coronavirus/meet-https://www.un.org/africarenewal/web-: هپت(. ۳د اپریل 

communities-their  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د 

(. ۹د جون  ۲۰۲۰یونسکو. )یقا په س میه کې د مازي نړۍ او رسنیو څخه د ځوااننو د ګټه پورته کولو په اړه خربې کوی. په ترڅ کې د آ فر  ۱۹-ش نونيک د کووید. ۸۴

د   covid-during-region-africa-spaces-digital-and-media-exploitation-youth-discuss-.unesco.org/news/expertshttps://en-19 :هپهت

 نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰

https://www.ifes.org/news/countering-: هپتآ یفیس. کې حمصلنی دغه دنده پر غاړه لري.  شیبنگالداړوند انمسو معلوماتو پر وړاندې مبارزه: په  ۱۹-د کووید. ۸۵

charge-lead-bangladesh-students-infodemic-19-covid  نیټه ۳۰اکل د جون  ۲۰۲۰د 

 نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  https://en.unesco.org/covid19/educationresponse: هپت مطلب. یونسکو.هل اضطراب نه تر اس تقامت پورې: تعلمی  . ۸۶

coe.int/en/web/education/onlinehttps://www.-: هپت. د اروپا شورا. د مدين روزنې نوې موضوع په اړه د مودلاوی زده کوونکو رسه آ نالین مشوره. ۸۷

education-civic-new-the-on-pupils-moldovan-with-consultations 

https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2020/youth-co-lab-surveyreveals-how-covid-19-is-affecting-youth-led-.html
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2020/youth-co-lab-surveyreveals-how-covid-19-is-affecting-youth-led-.html
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2020/youth-co-lab-surveyreveals-how-covid-19-is-affecting-youth-led-.html
https://www.ifes.org/publications/global-impact-covid-19-elections
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/06/11/voter-registration-plummets-during-coronavirus-pandemic/5336320002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/06/11/voter-registration-plummets-during-coronavirus-pandemic/5336320002/
https://www.jsonline.com/story/news/local/milwaukee/2020/06/08/milwaukee-polling-places-more-workers-recruited-november-election/3124855001/
https://www.jsonline.com/story/news/local/milwaukee/2020/06/08/milwaukee-polling-places-more-workers-recruited-november-election/3124855001/
https://www2.ljworld.com/news/state-government/2020/may/03/kansas-to-recruit-teens-as-poll-workers-in-response-to-virus/
https://www2.ljworld.com/news/state-government/2020/may/03/kansas-to-recruit-teens-as-poll-workers-in-response-to-virus/
https://www.economist.com/international/2017/02/04/millennials-across-the-rich-world-arefailing-to-vote
https://www.ifes.org/news/how-boost-youth-political-participation-during-covid-19
https://www.ifes.org/news/how-boost-youth-political-participation-during-covid-19
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/digital-civic-engagement-young-people
https://www.un.org/africarenewal/web-features/coronavirus/meet-10-young-people-leading-covid-19-response-their-communities
https://www.un.org/africarenewal/web-features/coronavirus/meet-10-young-people-leading-covid-19-response-their-communities
https://en.unesco.org/news/experts-discuss-youth-exploitation-media-and-digital-spaces-africa-region-during-covid-19
https://www.ifes.org/news/countering-covid-19-infodemic-students-bangladesh-lead-charge
https://www.ifes.org/news/countering-covid-19-infodemic-students-bangladesh-lead-charge
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.coe.int/en/web/education/online-consultations-with-moldovan-pupils-on-the-new-civic-education%20subject?p_p_id=56_INSTANCE_JN0XPSMpBk7I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.coe.int/en/web/education/online-consultations-with-moldovan-pupils-on-the-new-civic-education%20subject?p_p_id=56_INSTANCE_JN0XPSMpBk7I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
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subject?p_p_id=56_INSTANCE_JN0XPSMpBk7I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=co

 4&p_p_col_count=1-lumn  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: هپت(.  ۱۳ اپریل اکل د ۲۰۲۰) .McCurry, J: لیکوال. ورځپاڼه گاردیند  کورای د کروان په دوران کې د خپل لومړیو هممو ټاکنو کې رآ یه ورکوي.سویلې . ۸۸

era-coronavirus-of-election-firstnational-in-votes-korea-https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/south  اکل د جون  ۲۰۲۰د

  نیټه ۲۳

 نیټه  ۲۱د جون  ۲۰۲۰د  /https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated: هپت. یونیسکو. ۲۰۱۹د نړۍ د نفوس لیدلوری . ۸۹

: هپت. ملګری ملتونه .په لور کنوانس یوند ملګرو ملتونو : د زاړو خلکو د حقونو پیاوړتیا. ۹۰

https://social.un.org/ageingworkinggroup/documents/Coalition%20to%20Strengthen%20the%20Rights%20of%20Older%20P

eople.pdf  نیټه ۲۱د جون  اکل ۲۰۲۰د  

: هپت(. می میاشتاکل د  ۲۰۲۰د . )پر زاړو خلکو د کروان اغزیه. ملګري ملتونه: د س یاست لنډیز. ۹۱

19_and_older_persons_1_may_2020.pdf-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid  

: هپت(. ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰) .Ritchie, H., et. al: . لیکوالخطرد مرګ ژوبلې  ۱۹-د مرګ ژوبلې کچه. د کووید ۱۹-د سن په توپری د کووید. ۹۲

age-by-covid19-of-rate-fatality-covid#case-risk-https://ourworldindata.org/mortality  نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

ه: میاشت(. پتمی اکل د  ۲۰۲۰د اغزیه. ملګري ملتونه. )پر زاړو خلکو د کروان : د س یاست لنډیز. ۹۳

19_and_older_persons_1_may_2020.pdf-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid  

https://qz.com/1815783/south-: هپت(. ۱۲اکل د مارچ  ۲۰۲۰) .کوارتزپه سویلې کورای کې د کروان انروغان کوالی يش هل کور او روغتون څخه رآ یه ورکړي. . ۹۴

hospitals/-and-home-from-vote-patientsto-coronavirus-korea  نیټه ۲۲اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: هپت( ۱۵ اپریل د ۲۰۲۰).Bicker, L : لیکوال. یسیبیبونو کې تررسه کیږي. لکینیکد سویلې کورای ټاکنې هل ماسک رسه او په : ویروسکروان . ۹۵

52275993-asia-https://www.bbc.com/news/world  نیټه ۲۲اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 ۲۰۲۰)احتاد.  لپاره نړیوالحقونو زاړو د پرانس يت لیک. د ملګرو ملتونو رس منيش ته  خپریدو په غربګون کې اغزیه" د ۱۹-"د پالیسۍ لنډیز: پر زاړو خلکو د کووید. ۹۶

  نیټه ۲۵اکل د جون  ۲۰۲۰د   general/-secretary-un-the-to-letter-https://rightsofolderpeople.org/open ه:پت(. ۵اکل د می 

:  ه(. پت۶اپریل  ۲۰۲۰) .Barthal, M. & Galen Stocking :د امریاک متحده اایالتو د معويم ټاکنو د اکرکوونکو ډیری مشریه زاړه خلک جوړوي. لیکوال. ۹۷

-s-u-in-voters-and-workers-poll-of-shares-large-for-account-people-https://www.pewresearch.org/facttank/2020/04/06/older

 elections/-general ۲۰۲۰  نیټه  ۲۱اکل د جون 

0https://unsdg.un.org/sites/default/files/202-: هپت(. می ۲۰۲۰د ملګرو ملتونو سازمان. ) .اغزیه ۱۹-د پالیسۍ لنډیز: پر زاړو خلکو د کووید. ۹۸

Persons.pdf-Older-on-19-COVID-of-Impact-The-Brief-05/Policy  نیټه ۲۴اکل د جون  ۲۰۲۰د  

https://www.statista.com/statistics/272365/age-: هپت(. ۲۰۱۹احصائیه ) .اکل کې د نړۍ په کچه د انرتنیت اکربران، د سنيت ډلې خلوا ۲۰۱۹په . ۹۹

 worldwide/-users-internet-of-distribution   نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

 :  هپت. .Jimenez-Damary, C :لکزیې رس نزیه اعالمیه. لیکوال ۲۲ې اصولو د تصویب د ملګرو ملتونو سازمان د الرښوون. ۱۰۰

-un-the-of-adoption-the-of-anniversary-22nd-the-on-https://www.globalprotectioncluster.org/2020/04/17/pressstatement

 principles/-guiding  نیټه  ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د 

اکل د  ۲۰۲۰د   https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf: هپت(. ۲۰۱۹)د نړیوال کډوالې راپور. د کډوالو نړیواهل اداره. . ۱۰۱

  نیټه ۲۱جون 

https://www.coe.int/en/web/education/online-consultations-with-moldovan-pupils-on-the-new-civic-education%20subject?p_p_id=56_INSTANCE_JN0XPSMpBk7I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.coe.int/en/web/education/online-consultations-with-moldovan-pupils-on-the-new-civic-education%20subject?p_p_id=56_INSTANCE_JN0XPSMpBk7I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/south-korea-votes-in-firstnational-election-of-coronavirus-era
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/
https://social.un.org/ageingworkinggroup/documents/Coalition%20to%20Strengthen%20the%20Rights%20of%20Older%20People.pdf
https://social.un.org/ageingworkinggroup/documents/Coalition%20to%20Strengthen%20the%20Rights%20of%20Older%20People.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid#case-fatality-rate-of-covid19-by-age
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://qz.com/1815783/south-korea-coronavirus-patientsto-vote-from-home-and-hospitals/
https://qz.com/1815783/south-korea-coronavirus-patientsto-vote-from-home-and-hospitals/
https://www.bbc.com/news/world-asia-52275993
https://rightsofolderpeople.org/open-letter-to-the-un-secretary-general/
https://www.pewresearch.org/facttank/2020/04/06/older-people-account-for-large-shares-of-poll-workers-and-voters-in-u-s-general-elections/
https://www.pewresearch.org/facttank/2020/04/06/older-people-account-for-large-shares-of-poll-workers-and-voters-in-u-s-general-elections/
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.globalprotectioncluster.org/2020/04/17/pressstatement-on-the-22nd-anniversary-of-the-adoption-of-the-un-guiding-principles/
https://www.globalprotectioncluster.org/2020/04/17/pressstatement-on-the-22nd-anniversary-of-the-adoption-of-the-un-guiding-principles/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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: هپت(. ۲۰۱۹). د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل مکیشرني. اکل کې جربي يب ځایه شوي ۲۰۱۹په  ،نړیوال هبری. ۱۰۲

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/  نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

 https://www.internal-:هپت(. ۲۰۲۰) .شوراپر کورين بیځایه شویو د څار مرکز. د انروې د ګډوالو  .د کورين بیځایه شویو په اړه نړیوال راپور. ۱۰۳

report/grid2020/-displacement.org/global   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د   

: هپت(. ۲۰۰۴) رني.د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکیشاصول. د کورين بیځایه شویو په اړه الرښودې . ۱۰۴

displacement.html-internal-principles-https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/43ce1cff2/guiding  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: هپت(. ۱۱اکل د جنوري  ۲۰۱۹. )د خوندي، منظم او نورمال هماجرت لپاره نړیوال تړون. د ملګرو ملتونو معويم امسبهل. ۱۰۵

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د    

: پته(. ۲۳اکل د اپریل  ۲۰۲۰) .Guterres, Aغربګون او بیارغونه. لیکوال:  ۱۹-د برش حقونه، د کووید: پدې اړه رسه یو ځای یو. ۱۰۶

.and-response-19-covid-and-rights-human-together-all-are-team/we-communications-coronavirus-https://www.un.org/en/un  د

 الرښود ته دې مراجعه ويش.  ۱۹-شویو او هماجرینو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل مکیشرنۍ د کوویدکډوالو، بیځایه نیټه. مهدا راز د ۱۳د می  ۲۰۲۰

  Ibidاړوند د کرکې خربو غربګون د الروښود ایداښت ته دې مراجعه و يش.  ۱۹-مهداراز د کووید. ۱۰۷

: پته(. ۱۶اکل د اپریل  ۲۰۲۰) .ACAPS. ړو ابندې د هغو اغزیه، درمی ابدیتپر بیځایه شویو وګ: په اړه د دولت اقدامات ۱۹-د کووید. ۱۰۸

iii-update-populations-displaced-impact-measures-government-19-report/covid-https://www.acaps.org/special  ۲۱د جون  ۲۰۲۰د  

: لیکوال. CNN. ابيس انتظار ته خالصیدو هیواد د او دي پاتې بند کې اس توګنځایونوخپلو  په نورد س نگاپور په لسګونه زره کډوال په کروان مصاب شوي دي. . ۱۰۹

Yeong, J., & Yee, I. (۲۰۲۰  ۱۴اکل د می .)پته :-intl-coronavirus-worker-migrant-https://www.cnn.com/2020/05/14/asia/singapore

hnk/index.html   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۰اکل د می  ۲۰۲۰) .Pandey, V: لیکوال. یس یب یبهندي کډوال چې کور ته د بریته س تنیدلو لپاره مړه کیږي  :د کروان ویروس ګرځبندیز .۱۱۰

52672764-india-asia-https://www.bbc.com/news/world  نیټه ۲۱ جون اکل د ۲۰۲۰د  

https://ifesukraine.org/news/an-: پته(. ۱۰ جون اکل د ۲۰۲۰آ یفیس. )ښایيې د روان اکل د مين په ټاکنو کې پنځه میلیونه اوکرایين وګړي رآ یه ورکړي. . ۱۱۱

-for-advocacy-successful-to-thanks-fall-this-elections-local-in-vote-to-able-be-will-citizens-ukrainian-million-four-additional

persons/?lang=en-displaced-internally-of-rights-the-gprotectin  

electoral-ww.ifes.org/sites/default/files/idpshttps://w-: پته(. ۲۰۱۶تامرب )سپ  آ یفیس.کورين بیځایه شوي او په ټاکنو کې د هغوي کډون: لنډه کتنه. . ۱۱۲

2016.pdf-october-participation  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۱۲اکل د می  ۲۰۲۰. )د کډوايل نړیواهل اداره. په ارمنس تان کې د بیغور ورکولو پر وړاندي د ټولنزیو رسنیو "صادقانه خربو" مکپاین. ۱۱۳

armenia-stigma-fights-campaign-media-social-talk-https://www.iom.int/news/sincere  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 .Husain, S. & Diam Abou-Diab: لیکوال. شوراد آ تالنتیک  .دی شوی خراب وضعیت کډوالو د کې ترڅ په کړکیچونوپرهل پسې  څو د کې لبنان په. ۱۱۴

 ۲۰۲۰د  lebanon/-in-crises-multiple-amidst-deteriorate-conditions-nasource/refugeehttps://www.atlanticcouncil.org/blogs/me : پته

 نیټه ۲۶اکل د جون 

د کډوالو په چارو کې د ملګرو  .دي مخ رسه خطر د اتوترخیوايل بنسټ پر جنډر د اجنونې او ښځې کوره بيې او شوي ځایه بيې کې خپریدو په ویروس کوروان د. ۱۱۵

women-stateless-dus/news/press/2020/4/5e998aca4/displace-https://www.unhcr.org/en-: پته(. ۲۰د اپریل  ۲۰۲۰) مکیشرني.ملتونو عايل 

coronavirus.html-violence-based-gender-risk-heightened-girls    نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 (نیټه ۱۶ اکل د می ۲۰۲۰ ،خشيص اړیکې). ۱۱۶

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
https://www.acaps.org/special-report/covid-19-government-measures-impact-displaced-populations-update-iii
https://www.cnn.com/2020/05/14/asia/singapore-migrant-worker-coronavirus-intl-hnk/index.html
https://www.cnn.com/2020/05/14/asia/singapore-migrant-worker-coronavirus-intl-hnk/index.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52672764
https://ifesukraine.org/news/an-additional-four-million-ukrainian-citizens-will-be-able-to-vote-in-local-elections-this-fall-thanks-to-successful-advocacy-for-protecting-the-rights-of-internally-displaced-persons/?lang=en
https://ifesukraine.org/news/an-additional-four-million-ukrainian-citizens-will-be-able-to-vote-in-local-elections-this-fall-thanks-to-successful-advocacy-for-protecting-the-rights-of-internally-displaced-persons/?lang=en
https://ifesukraine.org/news/an-additional-four-million-ukrainian-citizens-will-be-able-to-vote-in-local-elections-this-fall-thanks-to-successful-advocacy-for-protecting-the-rights-of-internally-displaced-persons/?lang=en
https://www.ifes.org/sites/default/files/idps-electoral-participation-october-2016.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/idps-electoral-participation-october-2016.pdf
https://www.iom.int/news/sincere-talk-social-media-campaign-fights-stigma-armenia
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/refugee-conditions-deteriorate-amidst-multiple-crises-in-lebanon/
https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2020/4/5e998aca4/displaced-stateless-women-girls-heightened-risk-gender-based-violence-coronavirus.html
https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2020/4/5e998aca4/displaced-stateless-women-girls-heightened-risk-gender-based-violence-coronavirus.html
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: پته(. ۲۰۲۰. )نړیوال بیړین اقدام. پاندمیې اغزیې ۱۹-( د کووید.LGBTQ) د مهجنس ابزانو پر ټولنې :زاین رسونه. ۱۱۷

https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf  نیټه ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۰۲۰. )د برش حقونو مکپاین ډیری وګړو ژوند او سواکيل خطر رسه پیښ ده. LGBTQد پاندمیې په ترڅ کې د ټولنې  ۱۹-د کووید. ۱۱۸

IssueBrief-https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19  نیټه ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د  

https://www.unfe.org/wp-: پته(. ۲۰۲۰) .قانونټولنې د برابرۍ لپاره د برش حقونو او جنسیيت پژیندنې نړیوال  LGBTد . ۱۱۹

Law.pdf-Rights-Human-content/uploads/2017/05/International  نیټه ۳۰اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۰۲۰پاندمیې اغزیې. نړیوال بیړین اقدام. ) ۱۹-( د کووید.LGBTQ) د مهجنس ابزانو پر ټولنې :زاین رسونه .۱۲۰

https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf  نیټه  ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: پتهJimenez, M. (۲۰۲۰ .): روښانه کوي. د ملګرو ملتونو خربونه. لیکوالانو کرکه هیودهل ړاندې تبعیض او ټولنې پر و LGBTIش نونيک د  :۱۹-. کووید۱۲۱

 https://news.un.org/en/story/2020/04/1062042  ۱۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۰۲۰. )سازماند ملګرو ملتونو  .کوي مالتړنه  ټولنې LGBT د پرهمال انروغۍ ۱۹-کوویډ د ملتونه ملګري. ۱۲۲

pandemic-91-covid-during-community-lgbti-supports-https://www.un.org/en/coronavirus/un  نیټه ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۰۲۰پاندمیې اغزیې. نړیوال بیړین اقدام. ) ۱۹-( د کووید.LGBTQ) د مهجنس ابزانو پر ټولنې :ډیره رسونه. ۱۲۳

https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf  نیټه  ۲۳اکل د جون  ۲۰۲۰د 

: پته (.۹اکل د جون  ۲۰۲۰) .Agoyo, A: لیکوال. را وګرځاوهدس تور په دوران کې د هند د اکر  ۱۹-د کووید کنگرې. ۱۲۴

agen.asp-countrys-indian-to-returns-https://www.indianz.com/News/2020/06/09/congress   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 :پته(. ۲۰۲۰)اپریل  .IWGIA. ۲۰۲۰ بويم نړۍ. ۱۲۵

http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: هپت(. ۲۰۰۷. )ملګري ملتونهاعالمیه. د بويم خلکو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان  .۱۲۶

content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp  ۲۰۲۰د 

 نیټه  ۲۱اکل د جون 

: پته(. ۱۹۸۹. )د اکر نړیوال سازمان . کنوانس یونيی خلکو د بويم او قبیهل. ۱۲۷

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 Nancy Grey: په التینه امریاک کې د بومیانو حقونو لپاره مبارزه. لیکوالان" کې د ماای خوزښ تونه.گوامتاالی د جګړې وروس ته : د قرابين کیدو څخه اوچت". ۱۲۸

Postero and Leon Zamosc. ۹۳، ص 

 پته(. ۵اکل د می  ۲۰۲۰د )د بويم معلولینو کړکیچونه څه دي؟ د معلولیت نړیوال احتاد. : کې نپال په ۱۹-کووید. ۱۲۹

indigenous-http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid19  نیټه ۱۷ جون اکل د ۲۰۲۰د   

: پته( ۲۶اکل د می  ۲۰۲۰) .Lakhani, N: لیکوال. ورځپاڼه گاردین دا زموږ واقعیت است. :و ګڼهل جدي ۱۹-کوویدد امریاک بومیانو ویل . ۱۳۰

impact?CMP=Share_iOSApp_Other-coronavirus-americans-news/2020/may/26/native-https://www.theguardian.com/us  د

 نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰

: پته(. ۱۶د جون  ۲۰۲۰) .Cheetham, J: لیکوالیب یب یس.  کوي.مبارزه د امریاک خلک د کروان ویروس هل ډیر خراب خپریدو رسه . ۱۳۱

 52941984-canada-us-https://www.bbc.com/news/world  نیټه ۲۴اکل د جون  ۲۰۲۰د   

https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/International-Human-Rights-Law.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/International-Human-Rights-Law.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062042
https://www.un.org/en/coronavirus/un-supports-lgbti-community-during-covid-19-pandemic
https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf
https://www.indianz.com/News/2020/06/09/congress-returns-to-indian-countrys-agen.asp
http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid19-indigenous
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/26/native-americans-coronavirus-impact?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52941984
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: پته(.  ۲۸اکل د می  ۲۰۲۰) .Barahamin, A: لیکوال. ماندالایپه اړه بومې کړنالرې نوی  ۱۹-په اندونزیای کې د کووید: معترب قرنطنی. ۱۳۲

indonesia/-in-19-covid-containing-for-strategies-indigenous-quarantine-https://www.newmandala.org/dignified   اکل د جون  ۲۰۲۰د

  نیټه ۲۱

اکل د  Phillips, Tom. (۲۰۲۰: لیکوال .روځپاڼه گاردین .وژغوري څخه ۱۹-کوویډ د قبیلې امازون د غواړي برازیل": یو کې څنډه په وژنې نسل د موږ". ۱۳۳

covid-tribes-amazon-save-urged-brazil-genocide-of-https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/eve-19-: پته(. ۳می 

salgado-sebastiao  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۲۲اکل د نوامرب  ۲۰۱۹) .Albro, R: لیکوال. فارین پالیيس ورځپاڼه وي.تعیین د هغه مرشوعیت نههرج مرچ د ایو مارالس . ۱۳۴

legacy/-indigenous-bolivia-departure-morales-foreignpolicy.com/2019/11/22/evo/https:/ ۲۰۲۰  نیټه ۲۱اکل د جون  

 نوامرب اکل د Sunshine Manning, S. (۲۰۱۸: لیکوال .پست واش نگنت. دا مس ئهل دلې دلیل نه هممه ده. دوې امریاکيی ښځې د اید هیواد کنګرې ته ځې. ۱۳۵

it-why-is-this-congress-headed-are-women-american-native-https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/08/two-: پته(. ۸

 matters/ نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰ د 

: پته(. ۱۸د جون  ۲۰۱۸) .Smee, B: لیکوال .ورځپاڼه گاردین و په اړه خربداری په زایتیدو ده.د زیږون س ند پرته د بويم ماشومانو مشری د لوړیدل. ۱۳۶

certificate-birth-no-children-indigenous-news/2018/jun/19/queensland-https://www.theguardian.com/australia  اکل د جون  ۲۰۲۰د

  نیټه ۲۱

 Tucker, J., Jacqueline De Leon & Dan: لیکوال. NARF. د امریاک بويم رآ یيې ورکوونکو د س یايس ګډون پر وړاندې خنډونه: پر هر نوبت کې خنډ. ۱۳۷

McCool.  (۲۰۲۰  اکل .)پتهجون :content/uploads/2020/06/obstacles_at_every_turn.pdf-https://vote.narf.org/wp  د جون اکل  ۲۰۲۰د

   نیټه ۲۱

: پته(. ۲۷د می  ۲۰۲۰) .Doland, G: وي. لیکوالرآ یيې ورکوونکو ته کړکیچونه بیاند رآ یيې ورکونې مک مشری مرکزونه بويم . ۱۳۸

voters/-native-for-challenges-present-places-polling-m/2020/05/27/fewerhttp://nmindepth.co  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

اکل  ۲۰۲۰د  mail/-by-https://www.narf.org/vote پته:. د اصیلو امریاکاینو د حقونو صندوق. د امریاک په بويم ټولنه کې د امییل هل الرې رآ یيې ورکونه. ۱۳۹

 نیټه ۲۱د جون 

 ۲۰۲۰د  ce_tro.pdfhttps://www.narf.org/nill/documents/20200520western_native_voi: پته(. ۲۰اکل د می  ۲۰۲۰. )اصیل غريب غږ. ۱۴۰

 نیټه  ۲۱اکل د جون 

اکل د می  Tendayi Achiume, E. (۲۰۲۰: په اړه مرکه. لیکوالوو څخه کرکې بیگانه هل او  ، نژادپالنې۱۹-خربایل رسه د کوویدد ملګرو ملتونو ځانګړی . ۱۴۱

and-racism-19-covid-achiume-tendayi-e-rapporteur-special-n-u-with-https://www.justsecurity.org/70410/aconversation-: پته(. ۲۹

 xenophobia/  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۱۹۶۵. )ملګري ملتونه. کنوانس یوننړیوال  ټولو ډولونو د ملنځه وړولو نژادي تبعیض دد . ۱۴۲

ages/cerd.aspxhttps://www.ohchr.org/en/professionalinterest/p  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۱۹۹۲. )ملګري ملتونه. نزی لږکیو د حقونو اعالمیهد تومکزی، مذهيب او ژب . ۱۴۳

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته(. ۸اکل د می  ۲۰۲۰) .Kirby, T: لیکوال Lancet مخ په زایتیدو دي. شواهداغزیې په اړه  ۱۹-د کوویدلږکیو  پر تومکزیو. ۱۴۴

9/fulltext-2600(20)30228-https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

https://www.newmandala.org/dignified-quarantine-indigenous-strategies-for-containing-covid-19-in-indonesia/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/eve-of-genocide-brazil-urged-save-amazon-tribes-covid-19-sebastiao-salgado
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/eve-of-genocide-brazil-urged-save-amazon-tribes-covid-19-sebastiao-salgado
https://foreignpolicy.com/2019/11/22/evo-morales-departure-bolivia-indigenous-legacy/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/08/two-native-american-women-are-headed-congress-this-is-why-it-matters/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/08/two-native-american-women-are-headed-congress-this-is-why-it-matters/
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/19/queensland-indigenous-children-no-birth-certificate
https://vote.narf.org/wp-content/uploads/2020/06/obstacles_at_every_turn.pdf
http://nmindepth.com/2020/05/27/fewer-polling-places-present-challenges-for-native-voters/
https://www.narf.org/vote-by-mail/
https://www.narf.org/nill/documents/20200520western_native_voice_tro.pdf
https://www.justsecurity.org/70410/aconversation-with-u-n-special-rapporteur-e-tendayi-achiume-covid-19-racism-and-xenophobia/
https://www.justsecurity.org/70410/aconversation-with-u-n-special-rapporteur-e-tendayi-achiume-covid-19-racism-and-xenophobia/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30228-9/fulltext
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 Bhala, L., Gwenetta Curry, Adrian Martineau, Charles: لیکوال Lancet. نړیوال پام زایتیدلد  په جراین کې د پر نژاد او تومک ۱۹-د کووید. ۱۴۵

Agyemang & Raj Bhopal (۲۰۲۰  ۱۰می .):پته https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211499/  نیټه ۳۰اکل د جون  ۲۰۲۰د  

extra-ncov/need-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-: پته .مرکزد انروغیو د کنرتول  ۱۹-کوویدډلو ترمنځ د  په نژدای او تومکزیو لږکیو .۱۴۶

minorities.html-ethnic-precautions/racial    نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

د   https://twitter.com/antonioguterres/status/1258613180030431233?s=20 :پته(. ۸اکل د می  ۲۰۲۰) .Guterres, A. په توتری لیکنه. ۱۴۶

 نیټه  ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰

 .Reppell, L., Beata Martin-Rozumilowicz & Vasu Mohan: لیکوالان. د انمسو معلوماتو د خپریدو په جراین کې د ټاکنو اعتبار او سالمیتیا. ۱۴۷

during-integrity-electoral-preserving-series-briefing-19-covid-https://www.ifes.org/publications/ifes-: پته(. ۲۴اکل د جون  ۲۰۲۰)

infodemic  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د   

tps://www.ifes.org/publications/ifesht-: پته(. آ یفیس. ۲۴اکل د جون  ۲۰۲۰)د انمسو معلوماتو د خپریدو په جراین کې د ټاکنو اعتبار او سالمیتیا.  . ۱۴۸

infodemic-during-integrity-electoral-preserving-series-briefing-19-covid  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: په ټوهل نړۍ کې د آ س یااین پر ضد نژادپالنې او د بیګانه وو ځخه کرکې ته ملن ويه. د بش حقونو د څار ټولنه. پته ۱۹-کووید .۱۴۹

worldwide-xenophobia-and-racism-asian-anti-fueling-19-https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid   نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

 Korunovska, N. & Zeljko:  ژر خربداري: د پرانس تې ټولنې بنس ټونه. لیکواله ترڅ کې: د اورپايی احتادیيې د شپږو غړو هیوادونو پ ۱۹-روم د کوویډ. ۱۵۰

Jovanovic (۲۰۲۰  ۲۸اکل د اپریل .)8-: پتهaee-4ac4-8ba5-https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/2f2efd8a

428.pdf20200-crisis-19-covid-the-in-ae0dcd2933ca/roma  ۱۵۱    نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د .Ibid.  

. اقلیت حقوق امللیل بنی گروهرانده شده.  حاش یهبه  جوامع سایر و هابومی ، ها اقلیت از معلولیت دارای افراد در ۱۹-کووید ی گری مهه تأ ثری مورد در اعالمیه. ۱۵۲

:  پته(. ۲۷اکل د اپریل  ۲۰۲۰) تضمینونه. ډهل نړیواهل حقونو د لږکیو د .پریکړه اړه په اغزیو د انروغۍ ۱۹-کوویډ دپر معلولینو او لږکیو ابندې  را تضمنی می کند.

-indigenous-minority-from-disabilities-with-persons-on-pandemic-19-covid-norityrights.org/2020/04/27/statementhttps://mi

communities/  نیټه ۲۶اکل د جون  ۲۰۲۰د  

hold-https://www.ifes.org/publications/how-: پته(. ۹اکل د اپریل  ۲۰۲۰آ یفیس )د الرسسې ور مارې غونډو د تررسه کولو څرنګوايل.  . ۱۵۳

meetings-virtual-inclusive-and-accessible  نیټه ۲۱اکل د جون  ۲۰۲۰د  

: پته( ۱۵اکل د جوالي  ۲۰۲۰) .ولو ښځو د ګډون لپاره انالین روزنزیې برانمې پیل شوې. آ یفیسټولنزی س یاست په اصالح کې د پاکس تاين معل د. ۱۵۴

reform-policy-public-disabilities-women-pakistani-engage-chedlaun-training-https://www.ifes.org/news/online ۲۰۲۰  اکل د جوالي

 نیټه ۱۵
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