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آگاهی های جنسیتی در مورد کووید-١٩ | افغانستان
٢٤ آوریل ٢٠٢٠

ایــن آگاهــی از ســوی اداره ملــل متحــد بــرای زنــان در افغانســتان 

بــه عنــوان یــک طــرح مقدماتــی مبنظــور درنظرداشــت  مالحظــات 

خــاص مربــوط بــه جنــدر کــه در اثــر شــیوع کوویــد-۱۹ بــه رسعــت 

در حــال تحــول انــد؛ تهیــه و نــر مــی شــود. اولیــن آگاهــی، روی 

ــدر  ــه جن ــخگو ب ــتانه پاس ــای بردوس ــک ه ــای کم ــش و ارتق افزای

ــات  ــایر موضوع ــور س ــران را در مح ــان و دخ ــای زن ــه نیازمندیه ک

قــرار میدهــد، مترکــز دارد. آگاهــی هــای بعــدی تاثیــرات کوویــد-۱۹ 

بــاالی جنــدر را در ســاحات دیگــری ماننــد خشــونت علیــه زنــان و 

دخــران؛ و زنــان، صلــح و امنیــت بــه تحلیــل مــی گیــرد.

ــه  ــات و توصی ــله سفارش ــک سلس ــامل ی ــر ش ــی، در اخی ــن آگاه ای

هــای مقدماتــی بــوده کــه متوجــه رشکای ملــی و بیــن املللــی مــی 

باشــد. اداره ملــل متحــد بــرای زنــان در افغانســتان خــود را در امــر 

پیرفــت و ترقــی در حــوزه حقــوق زنــان و همچنیــن  رفــع نیازهــای 

ــی  ــد م ــد-۱۹ متعه ــه شــمول دوره بحــران کووی ــان و دخــران ب زن

دانــد. ایــن آگاهــی در نظــر دارد تــا از طریــق آمــاده ســازی بســر 

ــرات  ــورد تاثی ــه در م ــر آگاهان ــادل نظ ــث و تب ــرای بح ــب ب مناس

ــای  ــت ه ــدر در بخــش فعالی ــاالی جن ــد-۱۹ ب ــه کووی مشــخصی ک

ــنجش،  ــد. س ــل آی ــدف نای ــن ه ــه ای ــذارد، ب ــی گ ــتانه م بردوس

ــی و  ــن آگاه ــه در ای ــی ک ــه روندهای ــخگویی ب ــی و پاس هامهنگ

ــی  ــرای متام ــت را ب ــن فرص ــود ای ــی ش ــه م ــدی ارای ــای بع آگاهیه

رشکای کاری در ادارات ذیربــط دولتــی و همــکاران بیــن امللــی 

مســاعد مــی ســازد کــه بــا تریــک مســاعی موضوعــات پاســخگو 

بــه نیازمنــدی هــای جنــدر کــه بــه نفــع زنــان و دخــران و نیازهــای 

حقــوق بــری آن هــا و متــام جامعــه باشــد را در مــن کمــک هــای 

ــد. ــام مناین ــتانه ادغ بردوس

شــاره ۱: تضمیــن منــودن کمــک هــای برشدوســتانه پاســخگو 
بــه نیازمنــدی هــای جنــدر

زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

ــا  ــه ب ــد ک ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــی دس ــا پاندیم ــتان ب افغانس

ــر  ــای دیگ ــران ه ــرات بح ــده و تاثی ــا ش ــر یکج ــای دیگ ــران ه بح

ــی در  ــد -۱۹ در حال ــروس کویی ــت. وی ــرده اس ــدید ک ــی تش را حت

ــک مجموعــه از بحــران  ــه ی ــت شــیوع اســت ک افغانســتان در حال

هایــی همچــون درگیــری هــای مســلحانه، عــدم دسرســی بــه 

خدمــات اولیــه، بیــکاری رو بــه افزایــش، زیرســاخت هــای محــدود 

ــی  ــات اجتامع ــاد و ثب ــاالی اقتص ــل ب ــیتی، از قب ــری جنس و نابراب
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خشونت علیه زنان و دخرتان

افغانســتان اثــرات منفــی را از خــود بجــا گذاشــته اســت. نابرابــری 

ــش داده و  ــا را افزای ــروس کرون هــای جنســیتی واقعــات شــیوع وی

و واکنــش هــای کــه شــامل تحلیــل هــای برابــری جنســیتی نباشــد، 

نابرابــری هــای جنســیتی را تشــدید خواهــد کــرد.1  نهــاد هــای فعــال 

در زمینــه  فعالیتهــای بــری برعــالوه اینکــه بــرای پاســخگویی بــه 

نیازهــای حقــوق بــری موجــود مبــارزه مــی کننــد، بــرای مســایل 

مربــوط بــه کوویــد-۱۹ نیــز بــا توجــه بــه ســطح بــاالی نــا امنــی و 

ــد. ــرم مــی کنن ــداوم دســت و پنجــه ن کشــمکش هــای مت

بحــران هــای سیاســی و اقتصــادی و تــداوم جنــگ هایــی کــه از دهه 

هــا بــه ایــن ســو در افغانســتان جریــان دارد تاثیــرات نامطلــوب را 

ــالدی  ــال ۲۰۱۹ می ــت. در س ــته اس ــور گذاش ــن کش ــان در ای ــر زن ب

افغانســتان در شــاخص انــدازه گیــری برابــری جنســیتی مقــام ۱۷۰ را 

از میــان ۱۸۹ کشــور جهــان بــه دســت آورده بــود.  2زنــان دسرســی 

ــارکت  ــی و مش ــتقاللیت مال ــی، اس ــات آموزش ــه امکان ــدودی ب مح

ــد  ــان افغــان را تحدی ــد کــه همــه ایــن هــا زندگــی زن سیاســی دارن

ــرده  ــورت گس ــه ص ــران ب ــان و دخ ــه زن ــونت علی ــد. خش مینامین

ای در افغانســتان وجــود دارد طــوری کــه بــر اســاس یــک تحقیــق 

ــود  ــی خ ــک زندگ ــوی رشی ــان از س ــد از زن ــده ۸۷ درص ــام ش انج

مــورد خشــونت قــرار گرفتــه انــد.  3زنــان و دخــران در افغانســتان 

ــی،  ــونت، آزار خیابان ــداوم، خش ــض م ــد تبعی ــکالتی هامنن ــا مش ب

ــت هــای  ــر ســن، محدودی ــاری و ازدواج هــای زی ازدواج هــای اجب

ــت  ــه و محدودی ــرون از خان ــل در بی ــه کار و تحصی شــدید در زمین

دسرســی بــه عدالــت، بــه صــورت مــداوم روبــرو هستند.کشــمکش 

هــا و بحــران هــای حقــوق بــری و صحــی تاثیــرات مختلفــی 

ــر  ــن ام ــز از ای ــد-۱۹ نی ــران کووی ــران دارد و بح ــان و دخ روی زن

ــان  مســتثنی نیســت. تحقیقــات ابتدایــی نشــان مــی دهنــد کــه زن

ــد.  ــرو ان ــد-۱۹ روب ــر کووی ــی در اث ــرات مضاعف ــا خط ــران ب و دخ

ایــن خطــرات شــامل بخــش هــای صحــی، بخــش اقتصــادی، امنیتــی، 

امنیــت اجتامعــی و مــوارد افزایــش خشــونت مــی شــود. کوویــد-۱۹ 

ــان بوجــود  ــوق زن ــه در بخــش حق ممکــن اســت دســتاوردهایی ک

آمــده بــود را دوبــاره بــه حالــت اول آن برگردانــد، تبعیــض جنســیتی 

را تشــدید کــرده و خشــونت علیــه زنــان و دخــران را افزایــش دهــد 

و حتــی دسرســی زنــان و دخــران را بــه خدمــات  اساســی محــدود 

کنــد. شــیوع کوویــد-۱۹ همچنیــن مــی توانــد فشــار را روی زنــان در 

ســطح روســتا هــا  افزایــش داده و بــار مســئولیت هــای خانوادگــی 

آنهــا را از ایــن بیشــر نیــز ســنگین کنــد. برعــالوه، در جریــان 

حالــت اضطــرار ملــی و محدودیــت هــای رفــت و آمــد، شــکاف هــا 

میــان میــزان توانایــی و دسرســی زنــان بــه نهادهــای محافظتــی و 

منابــع احقــاق حقــوق آن هــا عمیــق تــر شــده اســت. دسرســی بــه 

خدمــات در زمــان بحــران هــای انســانی و صحــی ماننــد کوویــد-۱۹ 

اهمیــت قابــل توجهــی دارد.

زنــان رهــران خانــه و اجتــامع انــد. زنــان در موقعیــت خوبــی 

بــرای تشــخیص مســایلی ماننــد عالیــم بــارز شــیوع کرونــا و رشایــط 

عمومــی صحــی در ســطح ملــی قــرار دارنــد، آنهــا همچنیــن تخصص 

قابــل توجهــی در طیــف وســیعی از موضوعــات مربــوط بــه رونــد 

پاســخگویی بــه بحــران کوویــد-۱۹ دارنــد. مــردان و زنــان بــه صورت 

متفــاوت متاثــر میگردنــد و عمومــا نگرانــی هــای متفاوتــی نســبت 

ــات و  ــاوت، تجربی ــدگاه هــای متف ــذا دی ــد؛ ل ــک مســاله دارن ــه ی ب

ــن  ــا همچنی ــد. آن ه ــایل دارن ــرای مس ــی ب ــای متفاوت ــل ه راه ح

درک و نگرانــی هــای متفاوتــی از تجربیاتــی کــه از لحــاظ فرهنگــی 

ــه  ــد ب ــان بای ــرای زن ــور ب ــن منظ ــه ای ــد. ب ــد،  دارن ــول ان ــل  قب قاب

صــورت مســتقیم مشــاوره داده شــود نــه از طریــق مردانــی کــه از 

جانــب زنــان صحبــت مــی کننــد. مشــارکت کامــل زنــان و دخــران 

در طراحــی، اجــرا و نظــارت از کمــک هــای بردوســتانه یــک امــر 

مهــم و اساســی اســت.

اطمینــان از مشــارکت کامــل زنــان در برنامه ریزی، رهری و رســاندن 

کمــک هــای بردوســتانه، در خصــوص ارایــه کمــک هایــی کــه بــا 

نیازهــای مــردان و زنــان ســازگار باشــد رضوری اســت. بــدون حضــور 

مناســب زنــان در پــالن گــذاری هــای مربــوط بــه پاندیمــی و کمــک 

هــای بــری و عــدم مشــوره بــا زنــان در مــورد آنهــا،  نیازمندیهــای 

مشــخص زنــان تــا حــدی زیــاد نادیــده گرفتــه خواهــد شــد. تســاوی 

جنســیتی و توامنندســازی زنــان و دخــران در انجــام موثــر و همــه 

جانبــه فعالیــت هــای بــری نقــش حیاتــی دارد. بــا آن هــم اغلبــا 

واکنــش هــای بردوســتانه فرصــت تغییــر دادن روابــط جنســیتی را 

از طریــق رهــری و توامنندســازی زنــان و دخــران در ایفــای نقــش 

هــای آنهــا منحیــث افــراد تصمیــم گیــر، پاســخ دهنــده هــای اولیــه 

و فعالیــن اقتصــادی از دســت میدهنــد. در حالیکــه ایــن هــا مــوارد 

ــی دراز  ــاد تحــوالت اجتامع ــر و ایج ــرای پاســخگوئی مؤث ــدی ب کلی

مــدت و انســجام اجتامعــی مــی باشــند. 

ساحات مشخصی قابل توجه

یــک واکنــش جامــع بــرای کوویــد-۱۹ بایــد در بــر گیرنــده راه هــای 

ــان و  ــه زن ــه خشــونت علی حــل مبنظــور جلوگیــری و پاســخگویی ب

ــی  ــه احتــامل خیل ــان پاندیمــی کووید-۱۹ب دخــران باشــد. در جری
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زیــاد بحــران موجــود خشــونت علیــه زنــان و دخــران در افغانســتان 

ــدود  ــد مح ــت و آم ــه رف ــی ک ــت. در وضعیت ــد یاف ــدید خواه تش

شــده، افــراد در قرنطیــن خانگــی بــه رس مــی برنــد، فقــر و بیــکاری 

در حــال افزایــش اســت و ســکتورهای محافظتــی و صحــی ضعیــف 

انــد، زنــان و دخــران در معــرض خطــرات بــاالی تجربــه خشــونت 

در خانــه هــا قــرار دارنــد. در عیــن حــال، حامیــت هــای مــورد نیــاز 

صحــی و بــری زنــان بــه احتــامل زیــاد بــه خطــر مواجــه خواهــد 

ــد  ــت و آم ــای رف ــت ه ــا محدودی ــتان ب ــه افغانس ــد.4  در حالیک ش

جهــت وقایــه از شــیوع کوویــد-۱۹ مواجــه اســت، خشــونت علیــه 

ــل آن  ــای فامی ــر اعض ــا دیگ ــر و ی ــوی هم ــه و از س ــان در خان زن

هــا مــی توانــد تشــدید شــود. ایــن در حالــی اســت کــه نهادهــای 

حامیــت کننــده و و تســهیل کننــده خدمــات نیــز کمــر در دســرس 

قــرار دارنــد. شــامره بعــدی آگاهــی جنســیتی مربــوط بــه کووید-۱۹ 

ــونت  ــخصا روی خش ــان ، مش ــرای زن ــد ب ــل متح ــوی  اداره مل از س

علیــه زنــان و دخــران مترکــز خواهــد داشــت.

مراقبت صحیبیجاشدگان داخلی

ــا  ــد ب ــی کنن ــی م ــن زندگ ــای مهاجری ــپ ه ــه در کم ــی ک جمعیت

مشــکالت و خطــرات صحــی زیــادی روبــرو انــد. ایــن ســاحات 

ــات  ــت امکان ــد محدودی ــکالتی مانن ــا مش ــز ب ــادی نی ــت ع در حال

ــه آب و  و مســکن؛ کــرت شــامر بیجاشــدگان، دسرســی محــدود ب

تســهیالت فاضــالب، عــدم امنیــت غذایــی و عــدم دسرســی درســت 

ــن  ــد کــه مجمــوع ای ــرو ان ــه آمــوزش و فرصــت هــای کاری5  روب ب

ــا  ــان بیج ــخصا زن ــروه و مش ــن گ ــت ای ــده اس ــث ش ــکالت باع مش

شــده بیشــر در معــرض آســیب هــای ناشــی از کوویــد-۱۹ باشــند. 

اکریــت زنــان بیجاشــده داخلــی بنــا بــر دالیلــی ماننــد نبــود اســناد 

ــی و  ــع اجتامع ــا موان ــات و ی ــودن خدم ــرس نب ــدارک، در دس و م

فرهنگــی دسرســی محــدود و یــا هیــچ گونــه دسرســی بــه خدمــات 

ابتدایــی ماننــد خدمــات صحــی و آموزشــی ندارنــد. مــواردی ماننــد 

ازدواج هــای زیــر ســن، کار اطفــال و کار در محیــط هــای نــا امــن 

در میــان بیجاشــدگان داخلــی بــه صــورت گســرده از ســوی  نهــاد 

هــای مدافــع حقــوق بــری گــزارش شــده اســت.

باوجــود تاثیــرات واضــح و روشــن کــه بحــران هــای انســانی بــر روی 

جنــدر دارد؛ بــا زنــان بیجــا شــده داخلــی به صــورت مــداوم در زمینه 

برنامــه هــای حقــوق بــری مشــورت و از آنهــا نظرخواهــی صــورت 

منــی گیــرد. زمانــی کــه جهــت حامیــت زنــان بیجاشــده داخلــی بــا آن 

هــا مشــورت صــورت مــی گیــرد، معمــوال مســایلی ماننــد بودجــه و 

لوژســتیک بیشــر از سفارشــات آنــان در اولویــت قــرار داده میشــود. 

ــا  ــری، الزم اســت ت ــت کمــک هــای ب ــردن موثری ــد ب مبنظــور بلن

ــا  ــازند ت ــامل س ــا ش ــت ه ــذاری فعالی ــالن گ ــل پ ــان را در مراح زن

ایــن کمــک هــا بتوانــد نیازهــای آنهــا را بصــورت درســت انعــکاس 

دهنــد. وقتــی زنــان بیجاشــده داخلــی در فعالیــت هایــی کــه آنهــا 

را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد شــامل باشــند احتــامل اینکــه از انــزوا 

و افردگــی رنــج برنــد کمــر شــده و بــه احتــامل زیــاد اعتــامد بــه 

ــان  ــرد. مشــارکت زن ــد ک ــدا خواهن ــری پی نفــس و عــزت نفــس به

باعــث افزایــش احتــامل موفقیــت برنامــه هــا و حصــول نتایــج  بهــر 

شــده بــه دلیــل ایــن کــه برنامــه هــا بیشــر پاســخگو و مناســب بــه 

ــر  ــود. ه ــد ب ــرداران آن خواه ــره ب ــای به ــته ه ــا و خواس نیازمندیه

قــدر میــزان مشــارکت زنــان بیجاشــده داخلــی در برنامــه هــا بیشــر 

ــری  ــوق براب ــد حق ــه بتوانن ــس اینک ــدازه چان ــامن ان ــه ه ــد ب باش

ــواده هــای  ــود، مخصوصــا در خان ــد بیشــر خواهــد ب بدســت آورن

کــه رسپرســت خانــواده آن زن باشــد.

4COVID19- and ending violence against women and girls, UN Women (2020).
5Listening to Women and Girls Displaced to Urban Afghanistan, Norwegian Refugee Council and The Liaison Office (2015).
6Peter Sands, “COVID19- Threatens The Poor And Marginalized More Than Anyone,” The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, March 2020 ,5 https://
reliefweb.int/report/world/covid-19-threatens-poor-and-marginalized-more-anyone
7COVID19- Multi-Sector Humanitarian Country Plan AFGHANISTAN (24 March 2020), page 10.

برخــالف بســیاری از کشــورهای دیگــر جهــان کــه زنــان مســوولیت 

ــه دوش  بخــش اعظــم ســکتور صحــی و مراقبــت هــای صحــی را ب

دارنــد در افغانســتان بــه دلیــل هنجــار هــای فرهنگــی کــه فعالیــت 

ــدان  ــور کارمن ــد، حض ــی کن ــدود م ــه مح ــارج از خان ــان را در خ زن

زن در ســکتور صحــی خیلــی کمرنــگ اســت.  نــورم هــای اجتامعــی 

ــرادی  ــن اف ــان و دخــران آخری در افغانســتان طــوری اســت کــه زن

هســتند کــه پــس از مریــض شــدن خدمــات صحــی دریافــت مــی 

ــه دریافــت خدمــات صحــی  ــن امــر آن هــا را در زمین ــد کــه ای کنن

بــه موقــع کوویــد-۱۹ نیــز آســیب پذیرتــر میکنــد.6  بــه ایــن ترتیــب 

ــان  ــود کارکن ــل کمب ــه دلی ــی  ب ــات صح ــه خدم ــان ب ــی زن دسرس

ــان  ــه زن ــی اســت ک ــن معن ــن بدی ــاث، محــدود اســت. ای صحــی ان

ــا توانایــی دارنــد تــا در  ــا اعضــای فامیــل شــان کمــر متایــل و ی و ی

صــورت وجــود عالیــم کوویــد-۱۹ تســت شــوند. 7 تعــداد محــدود 

زنانــی کــه در ســکتور صحــی و اجتامعــی کار مــی کننــد بــه علــت 

فعالیــت در محیــط عامــه کار آن هــا ننــگ شــمرده مــی شــود. ایــن 

ــا  ــه هامن ــود ک ــش موج ــف روی چال ــار مضاع ــث فش ــوع باع موض

مراقبــت صحــی خــود و فامیــل شــان اســت، مــی گــردد.
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مسوولیت مراقبت صحی

زنــان قســمت اعظمــی از کارهــای رضاکارانــه و بــی مــزد مراقبــت 

ــر مــردان8.   هــای صحــی را انجــام مــی دهنــد – بیشــر از ســه براب

ــروس  ــیوع وی ــد ش ــی مانن ــی صح ــای عموم ــران ه ــان بح در جری

ــای  ــداری از اعض ــئولیت نگه ــا مس ــان اغلب ــن کارکن ــد-۱۹؛ ای کویی

مریــض خانــواده و یــا در صــورت بســته بــودن مکاتــب مســئولیت 

نگهــداری از اطفــال را انجــام مــی دهنــد. هنجــار هــای اجتامعــی که 

زنــان و دخــران را مکلــف میســازد تــا از اعضــای مریــض خانــواده 

مراقبــت مناینــد آن هــا را بیشــر در معــرض خطــرات کووید-۱۹قــرار 

مــی دهــد. وضعیــت قرنطیــن فعلــی نیــز مــی توانــد فشــار بیشــری 

بــاالی زنــان بــه عنــوان کســانی کــه مســئولیت مراقبــت از اطفــال، 

کهنســاالن و اعضــای مریــض خانــواده را دارنــد، وارد منایــد. بــه 

طــور منونــه بــر اثــر بســته شــدن موقتــی مکاتــب مســئولیت زنــان 

در خانــه بــرای نگهــداری اطفــال بیشــر مــی شــود. ایــن مســئولیت 

مراقبتــی باعــث افزایــش فشــار و اســرس شــده و مــی توانــد صحــت 
روانــی زنــان و دخــران را بــا خطــر مواجــه ســازد.9

نبود امنیت غذایی

بحــران هایــی ماننــد کوویــد-۱۹ تهدیــد جــدی بــه مشــارکت زنــان 

در فعالیــت هــای اقتصــادی و مخصوصــا در ســکتور غیــر رســمی بــه 

حســاب مــی آیــد و ممکــن اســت باعــث افزایــش شــکاف جنســیتی 

در مشــارکت اقتصــادی شــود.10  خانــم هــا اغلبــا در بــازار کار غیــر 

ــاالت  ــکتور در ح ــن س ــه ای ــتند، ک ــت هس ــغول فعالی ــمی مش رس

ــه  ــی مواج ــامل فروپاش ــا احت ــد-۱۹ ب ــد کووی ــی مانن ــرار صح اضط

انــد.

خطــر ســو تغــذی و تغذیــه نادرســت و در نتیجــه عــدم موجودیــت 

امنیــت غذایــی در میــان زنــان و دخــران در جریــان بحــران هــا و 

حــاالت اضطــرار زیــاد اســت چــون بــر اســاس نــورم هــای اجتامعــی 

ــد.11   ــذا بخورن ــی غ ــدار کم ــه مق ــر و ب ــد در آخ ــان بای ــم زن حاک

ــی  ــان م ــی نش ــر قبل ــه گی ــاری هم ــراض س ــیوع ام ــات از ش تجربی

دهــد کــه بــه صــورت عمــوم در زمــان شــیوع مــرض؛ زنان مســئولیت 

ــود  ــد.12  نب ــده دار بودن ــواده را عه ــرای خان ــذا ب ــن غ ــه و پخ تهی

امنیــت غذایــی در اثــر شــیوع بحــران هــای صحــی مــی توانــد زنــان 

و دخــران را در معــرض خشــونت هــای مختلفــی در خانــواده قــرار 

دهــد کــه ایــن خشــونت هــا بــر اثــر افزایــش تنــش هــا در خانــواده 

بوجــود مــی آیــد. خانــواده هــای بیجــا شــده کــه رسپرســتی آنــان 

ــا نداشــن  ــل دسرســی محــدود و ی ــه دلی ــان اســت ب ــده زن ــه عه ب

دسرســی بــه منابــع درآمــد دایمــی، اشــتغال و دسرســی بــه بازارهــا، 

از نظــر معیشــت و امنیــت غذایــی مقاومــت کمــری دارنــد. آن هــا 

بــرای تهیــه نیازمندیهــای اطفــال شــان بایــد از موانــع زیــادی عبــور 

کننــد.13  برعــالوه ایــن وضعیــت مــی توانــد حــدود ۲ ملیــون طفــل 

زیــر ســن پنــج ســال و ۴۸۵۰۰۰۰ زن حاملــه و شــیر ده کــه در حــال 

حــارض نیــز بــا نبــود امنیــت غذایــی و ســو تغذیــه روبــرو انــد را بــه 
خطــرات جــدی مواجــه ســازد. 14

راســتای  رانــده شــده در  بــه حاشــیه  گــروه هــای  مشــارکت 

پاســخگویی بــه نیــاز هــای مربــوط بــه پاندیمــی کوویــد-۱۹

ــان و مشــارکت مســتقیم  ــایی نیازهــای زن ــل، بررســی و شناس تحلی

ــروه  ــاوت گ ــت متف ــه وضعي ــق و پرداخــن ب آن هــا مســتلزم تصدي

ــان  ــال زن ــور مث ــه ط ــت. ب ــتان اس ــان در افغانس ــف زن ــای مختل ه

ــی  ــای قوم ــروه ه ــان گ ــی، زن ــی و ذهن ــای فزیک ــت ه ــا معلولی ب

مشــخص، زنــان زندانــی، مهاجریــن و بیجاشــدگان داخلــی باالتریــن 

ــان و  ــد15.  زن ــی کنن ــه م ــدن را تجرب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــه ب درج

دخرانــی کــه بــه حاشــیه رانــده شــده انــد در معــرض مواجــه شــدن 

ــر  ــراری بیش ــاالت اضط ــد و در ح ــرار دارن ــونت ق ــا خش ــر ب بیش

ــه در اقتصــاد هــای  ــی ک ــی شــوند، خصوصــا آنهای ــر م آســیب پذی

غیــر رســمی مشــغول کار هســتند؛ در خانــه هــای پــر جمعیــت بــا 

دسرســی محــدود بــه خدمــات اجتامعــی و صحــی زندگــی مــی کنند 

و ظرفیــت و فرصــت هــای محــدود موجهــه و ســازگاری بــه مشــکل 

را دارنــد و بــه تکنالــوژی دسرســی کــم و یــا هیــچ دسرســی ندارنــد. 

بــه منظــور فهمیــدن مشــکالت، تــرس هــا و نیازهــای گــروه هــای در 

حاشــیه قــرار دارنــد و ارایــه خدمــات مــورد نیــاز و یــا همــکاری بــا 

آن هــا بایــد بــه ایــن گــروه هــا مشــاوره صــورت گیــرد.

ــه فــرد کــه از اثــر شــیوع کوویــد-۱۹  یکــی از مشــکالت منحــر ب

بوجــود آمــده اســت؛ تاثیــر آن بــاالی زنــان زندانــی بــوده اســت. بــا 

ــان  ــن و مقــررات مشــخص در راســتای پای وجــود موجودیــت قوانی

دادن بــه خشــونت علیــه زنــان، آنهــا هنــوز هــم بــا مجازات بیشــری 

بدلیــل بــروز رفتــار هایــی کــه از نظــر فرهنگــی ممنوعیــت دارنــد 

ــده  ــن بازمان ــرار گرف ــا ق ــه و ی ــرار از خان ــد ف ــرو هســتند؛ مانن روب

ــا  ــن کــه ب ــر عــالوه ای ــا ب ــی اســت کــه آنه ــدان معن ــن ب تجــاوز. ای

8International Labour Organisation (ILO). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. 2018. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633166.pdf
9Women’s Needs & Gender Equality in Egypt’s COVID19- Response, UN WOMEN (2020).
10European Parliament A2015/0281-8. Report on the Ebola Crisis: The long-term lessons and how to strengthen health systems in development countries to prevent future 
crises.
11UN World Food Program (WFP), “Women Are Hungrier,” WFP, accessed March 2020 ,14, https://wfpusa.org/women-arehungrier-infographic/
12Gender in Humanitarian Action (GiHA) Asia and the Pacific, “The COVID19- Outbreak And Gender: Key Advocacy Points From Asia And The Pacific,” GiHA, March 2020, 
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/03/2020/the-covid-19-outbreak-and-gender
13HNO 2020
14https://www.unicef.org/afghanistan/media/3911/file
15Universal Values: Leave No One Behind (LNOB) https://unsdg.un.org/-2030agenda/universal-values/leave-no-one-behind.
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مشــکالت عدلــی و قضایــی روبــرو انــد؛ مســایل زیــادی در قســمت 

آســیب پذیــری آن هــا از نظــر صحــی نیــز موجــود اســت کــه ایــن 

در ذات خــود آن هــا را در زنــدان هــای افغانســتان بیشــر در 

معــرض خطــرات مربــوط بــه ابتــالء بــه بیــامری هــا قــرار مــی دهــد. 

ــد-۱۹،  ــیوع کووی ــت ش ــه عل ــازات ب ــف مج ــالن تخفی ــر اســاس پ ب

زنــان زندانــی بــا اطفــال شــان از زنــدان هــا رهــا مــی شــوند. بــا آن 

هــم میــزان امنیــت اجتامعــی پاییــن باعــث مــی شــود کــه آن هــا 

ــده  ــرآورده کنن ــد ب ــه بتوان ــی ک ــز مــکان امن ــدان نی در خــارج از زن

نیازهــای آنهــا باشــد دریابنــد. قــرار اســت در حــدود ۷۰۰ تــن دیگــر 

ــا آزاد شــوند.  ــدان ه ــز از زن ــا نی ــال آن ه ــا اطف ــی ب ــان زندان از زن

ــد آمــاده  ــه کننــدگان خدمــات بای در ایــن صــورت، نهــاد هــای ارای

پذیــرش و تهیــه مــکان مناســبی بــرای نگهــداری از آن هــا باشــند.

سفارشات:

متامی نهاد های ذیربط:

زنــان و نهــاد هــای جامعــه مدنــی زنــان را در پروســه رســاندن 	 

کمــک هــای کوویــد-۱۹ دخیــل کنیــد.

ــان 	  ــاوی زن ــداد مس ــار تع ــات و آم ــت معلوم ــان دریاف در زم

ــتقیم  ــه صــورت مس ــات را ب ــد، معلوم ــامل کنی ــردان را ش و م

ــا  ــات آن هــا جوی ــت، نیازهــا و نظری ــان در مــورد وضعی از زن

ــواده. ــردان خان ــق م ــه از طری ــوید و ن ش

ــت 	  ــر داش ــا در نظ ــد-۱۹ را ب ــورد کووی ــات در م ــه معلوم ارای

میــزان ســواد زنــان و مــردان و میــزان دسرســی شــان بــه مبایــل 

هــای همــراه ارایــه دهیــد.

معلومــات و آمــار را بــر اســاس ســن و ســال، جنســیت و 	 

معلولیــت طبقــه بنــدی کنیــد.

ــات، 	  ــه خدم ــا، ارای ــذاری ه ــوازن جنســیت را در پالنگ اصــل ت

شــامل ســاخن اجتــامع، جــذب کارمنــدان و ایجــاد تیــم هــای 

کاری کمــک هــای بــری در نظــر داشــته باشــید.

فعالین بخش صحی:	 

از دسرســی متامــی زنــان بــه شــمول زنــان بیجاشــده گان 	 

داخلــی و زنــان دارای معلولیــت بــه خدمــات صحــی اطمینــان 

ــد. ــل کنی حاص

فراهــم آوری مراکــز قرنطیــن بــه تفکیــک جنــدر طوریکــه ایــن 	 

مراکــز آراســته بــا امکانــات مناســب بــرای زنــان کــه بــا اطفــال 

خویــش در قرنطیــن قــرار میگرنــد باشــد.

ــان و 	  ــه زن ــد ک ــا بتوانن ــد ت ــوزش دهی ــی را آم ــدان صح کارمن

ــایی  ــد را شناس ــوده ان ــه من ــونت را تجرب ــه خش ــران را ک دخ

مناینــد؛ بــه افشــاگری هــای آنهــا بــا مهربانــی و بــدون قضــاوت 

منــودن در مــورد آنهــا گــوش دهنــد و بــه آن رســیدگی مناینــد 

و آنهــا را در صــورت لــزوم بــه مراجــع مناســب بــرای مراقبــت 

بیشــر معرفــی مناینــد. 

زنانــی کــه کارمنــد بخــش صحــت هســتند و همچنیــن زنانــی 	 

کــه رهرهــای محلــی انــد را در پروســه تصمیــم گیــری در مــورد 

کمــک هــای مربــوط بــه کووید-۱۹دخیــل ســازید تــا نیازهــای 

زنــان و دخــران بــه صــورت کافــی مرفــوع شــده بتوانــد.

آمــار و معلومــات مربــوط بــه شــیوع کوویــد-۱۹ را بــر اســاس 	 

ــا  ــد ت ــدی منایی ــه بن ــت طبق ــال و معلولی ــن و س ــیت، س جنس

تفــاوت هــا در قســمت رسایــت مــرض و درمــان آن بــه خوبــی 

مشــخص شــود.


