
 بلنهګډون په سيالۍ کې د 
 شي؟ يوړل منځه له یتاوتريخوال پر بنا جنسيت د کې سياا سويلي په چې شي کٻدای څنګه

  
په تٻره بيا اقتصادي  وړتياوي، ،کورونو کې مصئونې نه وي وپه داسې حال کې چې ښځې په کوڅو او آن په خپل

په تٻر تيو پٻښو لکه وروسد ھٻوادونو وده او پرمختګ ځنډنی کوي.  ل وارپخپ دايې محدوده وي، چې  ،ځواک
 نجونو او ښځو د ،او بيا د ھغې وژل وحشيانه ډلييز جنسی تٻري پٻغلې نجلۍ يوې رپ کې ډھلي نوي پهدسمبر کې 

او شخصي ژوند  ټولنيزچې ښځې او نجونې په  ،تاوتريخوالي د نورو بڼو په اړهد  اوي تير جنسي د وړاندې رپ
 ، عامه پوھای په ناڅاپي ډول زيات کړ. کې اغٻزمنوي

  
 الندې بحث تر ائلمس دا کې وناست يوپسرلن په بانک نړيوال دپه اپرٻل کې د روان کال  به کارپوھان سياا سويلي د

ترمنځ کلو  ٢۵او  ١٨ د يې عمرونه چې لپاره ځوانانو ھغو ددا چې له دې مسايلو خبر شي، نړيوال بانک  .ونيسي
موږ د دې پوښتنې په ځواب کې ستاسې د غوره  او په سويلي اسيا کې اوسي يوه سيالي رامنځته کوي. دي

 منځه له تاوتريخوالي ر بناپ جنسيت د کې سياا سويلي په ي چېش کٻدای څنګه" نظرونو د اورٻدو په تمه يو.
  شي؟ وړلي
  

تورو اوږده نه وي. ځوابونه  ١۴٠ليکلي پيغام په بڼه وي او د فاصلو په ګډون کٻدی شي چې تر  لڼدځوابونه به د 
 شمٻرې يا ٠٠٩٣٧٩۶٠۵٠١٢۵خپل نظرونه  ی شئ.په انګلٻسي او د خپلو ھٻوادو په رسمي ژبو رالٻږال

gnogenderviolence@worldbank.or  ته راولٻږئ. په پيغام کې مو خپل بشپړ نوم، د تٻلٻفون شمٻره او
  ايمٻل ادرس (که يې لرئ) ھم ځای کړئ. 

  
ته يې ولٻږئ.  worldbanksasia@وکاروئ او  endgbv#او که خپل نظرونه د ټويټر له الرې راسپارئ، 

  که مو نظر د ګټونکي په توګه غوره شو، د ټويټر له الرې به مو خبر کړو. 
  

 ميالدی کال د ٢٠١٣ ) بجې د١٢:٠٠په ګړۍ (د ګرينويچ  ۴:٣٠ځوابونه مو بايد د کابل په وخت د سھار په 
د کارپوھانو يوه ډله و ارزوي او  بانک نړيوال د به ځوابونه (نظرونه) ستاسېراورسٻږي.  مې١۵مارچ تر 

  شي.ګټونکي به په اپرٻل کې د نړيوال بانک له پسرلنيو ناستو وړاندې اعالن 
  
ويډيوي کمره وګټي. ګټونکي نظرونه به په واشنکټن ډي.سي. کې د نړيوال  لس ګټونکي به ھر يو يوه يزې:جا

 بانک په پسرلنيو ناستو کې وړاندې شي او ھم به د بانک په وٻبسايټ او ټولنيزو رسنيو کې خپرې شي. 
  

 ،ھٻوادونو کې مٻشت دي په يو له دغوچې  ،مخکلو ترمنځ ځوانانو پر  ٢۵او  ١٨دا سيالي د  اړين معلومات:
 بانک نړيوال د. پرانيستې ده: افغانستان، بنګه دٻش، بوتان، ھندوستان، مالديف، نيپال، پاکستان او سرٻالنکا

ی. ځوابونه ستالياخ شي نه برخه کې سيالۍې پد غړي کورنيو د ھغوی د او سالکاران کارکوونکي، ګروپ
کې راټولٻږي د نړيوال بانک ګروپ ملکيت ګرځي او ممکن بل ځای په (نظرونه) چې د دې سيالۍ په بھير 

ا د بانک نړيوال .)ياد شي يا نه بٻالبٻلو بڼو وکارول شي او خپرې شي (کٻدی شي د نظر ورکوونکيو نوم ورسره
د کافي غوره تر ارزولو وروسته حق له ځان سره خوندي ساتي چې تر لسو کمو کسانو ته جايزې ورکړي او يا 

  ځوابونو د نشتوالي په صورت کې حتی ھٻڅ جايزه ھم ورنکړي.


