
	 	
	

	د ھمکارانو لپاره د بیړني چمتووالي د کلیدي عملونو پھ اړه الرښود
		

پھ افغانستان کې 	.لپاره ترسره شي الندې الرښود یادداښت بھ  د ھمکارانو لپاره د چک لست پھ توګھ وي تر څو ډاډ ترالسھ کړي چې کړنی باید د بیړني چمتووالی د ځواب
څارل ونوموړی کړنې پھ ھمغږۍ سره ترسره او  ترڅوفرعی کلستر ھمکاران ھڅول شوي چې پھ بیړني حاالت کې الندې کړنې ترسره کړي او ډاډ تر السھ کړي 	GBV	د
	.يش
	

	لپاره د بشرپالنې څو سکتوري ھمغږي میکانیزمونھ شتون لري جنسیت پر وړاندی تاوتریخوالی ډاډ ترالسھ کړي چې د	:١ اقدامکلیدي 
، دعمومی ماشوم ساتنی لکھ د یی د مختلفو اړخونود امکان پھ صورت کې نو ، جوړویفعالیت لپاره پالن  هد یواو  پھ ھغھ سیمھ کې چې کار کوئتاسو  کلھ چې -

	.کړئنکو سره شریک او ھمغږی کارکووساحوی 	بو او حفظ الصحی پاکوالياو، د خواړو د امنیت	روغتیا،	،ساتنی
 غږیکلستر ھم فرعید.	غونډو کې ګډون وکړئ	میاشتنی پھ	)SC	GBV(فرعی کلستر	جنسیت پر وړاندی تاوتریخوالیپھ خپلو کاری ساحو کې  سرهپھ منظم ډول  -

	.د پالن شوي فعالیتونو پھ اړه خبر کړئاو د غونډو پھ جریان کې ستاسو پھ استفادی  څخھ	Report-hub)(د راپور مرکز  کوونکی او غړی
	

تریخوالی د غبرګون او ځواب ویلو جوړښتونو او ظرفیتونو نقشھ جوړه او چمتو سیمو کې د جنسیت پر وړاندی د تاوپھ ناورین ځپلو  :٢ اقدامکلیدی 
	کړی

لری او کنھ ، د فوکل پاینت نوم بدل شوی دی او کنھ، کھ لیت پھ ساحھ کې د خدمت نقشھ تازه او نوی کړی: وګوری چی خدمتونھ اوس ھم شتون وخپل مسود  -
	سره اړیکھ ونیسي.مسول د معلوماتوشریکولو لپاره د جی.بی.وی سیمھ ایز کلستر  نواتی ساعتونھ او وختونھ الھم ورتھ وی ھیوادچیری ع

	ورکړئلومړیتوب ی د مدیریت خدمتونو معلوماتو او شتون تھ تازه روغتیایی خدمتونو او د قضید  -
	

د )	...او ، بیړنی د سونګ توکوقربانیو تھ د مرستو کیټونھ زورونو، د جنسی کیټونھ	میندواري روغتیایيلکھ د ( 1د ژوند ژغورونکو توکو :٣اقدام کلیدی 
	ډاډ ترالسھ کړيپھ خپلھ اداره کې موجودیت څخھ 

	:، نوکھ چیری دا ستاسو د اداری لپاره قضیھ وی
 د شتون  توکو یوشوبیړنی سوځولو توکو ذخیره چک کړئ او د خپل اخیستل او د کیټونھ، د جنسی زورونو قربانیو تھ د مرستو کیټونھ، 	د میندواري روغتیایي -

	.څخھ ډاډ ترالسھ کړئ
	ونیسی ترڅو اړین خلک وپیژني. سره اړیکھ SC	GBVکچھ د  ھیوادپھ سیمھ ایزه او  -
	خبر کړی SC	GBVکچھ د جنسیت پر وړاندی د تاوتریخوالی د غبرګون  او ځواب ویلو څخھ  ھیوادپھ سیمھ ایزه او پھ اړه، د خپلی وړتیا  -

	

	او د بیړنی حالت څخھ د راپیدا میندواري روغتیایي حقوقو،د  او روغتیا،	پھ بیړنی حالت کې د جنسیت پر وړاندی د تاوتریخوالی دمبارزی،	:۴ اقدامکلیدی 
	وکړیحقوقو غوښتنھ  ، متضرریونو تھ دد اړونده شبکو او کلسترونو سره ،و خطرونو دکموالی لپارهیشو

) او د بیړنی حالت څخھ د راپیداشوو SRHSجنسی حقونو او د مثل د تولید او زیاتوالی (	، روغتیا،)GBV(	پھ سیمھ ایزه کچھ د جنسیت پر وړاندی د تاوتریخوالی -
	خبرول SC	GBVخطرونو دکموالی فعالیتونو څخھ د 

	جی.بی.وی فرعی کلستر د ناپوره شوو اړتیاوو او ھغھ ننګونو څخھ چی تاسو ورسره مخ شوی یاستی خبرکړي. -
	

		د شتون څخھ ځان ډاډمن کړي	)کارکوونکو(	سرچینو	د بشري	ترسره کولو لپارهپھ بیړنی حالت کې د مھمو دندو د : ۵اقدام  کلیدی
  ۍ.وګور د رخصتی د پالنونو پھ شمولپھ خپلھ اداره کې د خپلو کارکوونکو ټول پالنونھ  -
	د ښځینھ کارکوونکی د شتون څخھ ځان ډاډه کړی. ،پھ اړونده بستونو کې ليدجنسیت پر وړاندی د تاوتریخوا -
کې د ګمارلو وړ دي او د کارمندانو د نھ شتون لھ املھ د  کارکوونکی روزل شوي او پھ ساحھ )GBV(لي جنسیت پر وړاندی د تاوتریخواډاډ ترالسھ کړئ چې د  -

	نھ رامینځتھ کیږی مرستې پھ چمتو کولو کې ھیڅ ډول وقفھ او ځنډ
	پھ لست او ډلھ کې د شمولیت مالتړ وکړي.کارکوونکو لپاره د کلیدی او مھمو کارکوونکو  ليجنسیت پر وړاندی د تاوتریخوا د -

	

	.ۍکړ	، معلوماتو مدیریت او غبرګون نظارت لپاره پالن جوړد اړتیاو ارزونو: ۶اقدام کلیدی 
، تشې او ظرفیتونھ معلومات تحلیل کړئ ترڅو اړتیاوې ، د ثانوي سرچینو بیاکتنھ وکړئ او دمخھ موجود او شتھسره پھ ھمغږۍ د نورو فعالینواو اړونده اړخونو -

 .وپیژنئ
شتون ولري ، نو د نورو فعالینو او اړونده اړخونو سرھباید ھمغږي شئ ترڅو د ګډو اړتیاو ارزونھ کھ چیرې د خدماتو پورې اړوند د معلوماتو مھمی تشې  -

	.تنظیم کړئ
د خپلی اداری د ځواب ویلو او غبرګون پھ   .ۍسره د اروزنی نتایج شریک کړکلستر وړاندی د تاوتریخوالی د فرعی کچھ دجنسیت پر  پھ ھیوادپھ سیمھ ایزه او  -

	چمتووالي لپاره د ځانګړي راپور ورکولو شاخصونھ شامل کړئ. پالن کې د بیړنی
شوې تشھ،  ھر ډول پیژندلسره  SC	GBVکچھ د  ھیوادنۍ/ یزه اپایلې راپور کړئ او پھ سیمھ  کې د خپل ځواب او غبرګون )Report-hub(د راپور مرکز  -

 .اړتیاوی او درسونھ شریک کړئ
	

مخکی لھ مخکی موادو د شتون څخھ )	IEC(ارتباطی زده کړه ایز او 	معلوماتو او عامھ پوھاوی لپاره د معلوماتی،رسی د خدماتو تھ د الس: ٧اقدام کلیدی 
	.کړی مطمئنځان ډاډه او 

الس  تھ خدماتو چي او توکی مواد )	(IECارتباطی  او نیززده کړ معلوماتی،سره پھ ھمغږۍ ټول ھغھ  )GBV( فرعی شبکی 	دجنسیت پر وړاندی د تاوتریخوالی -
	رسی تقویھ کوی جوړ او تھیھ کړی.

	مواد او توکی د ساحې پھ کچھ شتون لري )(IECزده کړه ایز او ارتباطی  ډاډ ترالسھ کړئ چې معلوماتی، -
 کړی.لھ اړونده ټولنو سره د پوھاوي ناستې ترسره  -

																																																								
 د معیارونو مطابق.....)	CASFاو  WASH روغتیا،(د اړونده شبکو لکھ  1	


