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د کوېډ-١٩ په هکله د جنډر پوهاوۍ | افغانستان 
د ٢٠٢٠ کال د اپرېل د میاشتې ٢٤مه ڼېټه

۱لومړۍ ګڼه: د جنډر اړوند حساس برشي غربګون باوري کول

پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر 

دغــه پوهــاوۍ پــه افغانســتان کــې د کوویــډ-۱۹ لــه املــه د چټــک 

ــې  ــۍ طرح ــو د لومړن ــړو مالحظات ــډر ځانګ ــد د جن ــت اړون وضعی

پــه توګــه نــروي. د پوهــاوي دا لومړنــۍ ګڼــه د بــري وضعیــت 

ــز  ــج مترک ــر وده او تروی ــون پ ــاس غربګ ــډر حس ــدې د جن ــر وړان پ

کــوي چــې ښــځې او نجونــې یــې د پــام وړ موضــوع ګڼــل کیــږي. 

د راتلونکــي پوهــاوي او مالوماتــو پــه تــرڅ کــې بــه بــه د ښــځو او 

نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــواايل، ســولې او امنیــت پــه ګــډون پــه 

ــډر ځانګــړې  ــر جن ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کووی ــورو برخــو ک ن

آغــې تــر څېړنــې او تحلیــل النــدې ونیــي.  

پــه نومــوړي پوهــاوي کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنــې 

پــه موخــه د لومړنیــو سپارښــتنو یــوه ټولګــه شــاملیږي. د کوېــډ-۱۹ 

وبــا د مــودې پــه ګــډون پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــه چــارو کې د 

ملګــرو ملتونــو دفــر د ښــځو د حقونــو د پرمختــګ ترڅنــګ د ښــځو 

او نجونــو د اړتیــاوو تحقــق تــه ژمنــه ده. پــه دغــه پوهــاوي کــې د 

بــري برخــې اړونــد د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــر جنــډر پــورې د 

اړونــدو آغېــزو پــه هکلــه د پــام وړ بحــث لپــاره د اســاس رامنــځ تــه 

کولــو پــه وســیله د پورتــه ذکــر شــوي هــدف پــه هکلــه خدمتونــه 

ــرڅ کــې  ــه ت ــو پ ــا مالومات ــو ی شــاملیږي. د دې او راتلونکــو پوهاوی

ــه،  ــاط ارزون ــه ارتب ــو پ ــویو متایالت ــث ش ــویو او بح ــخیص ش د تش

همغــږي او ځــواب ویــل رشیکانــو تــه فرصــت ورکــوي، ترڅــو د دې 

لپــاره پــه مشــرکه توګــه کار وکــړي چــې د بــري غربګــون پــه تــرڅ 

کــې د جنــډر اړونــد مالحظــات بــري ټولنیــزې اړتیــا تــه په پــام رسه 

ښــځو او نجونــو د ګټــې پــه موخــه بشــپړ کــړي. 

لومړۍ ګڼه: د جنډر اړوند حساس برشي غربګون باوري کول

د کوېډ-۱۹ رشایط او پر جنډر یې د پام وړ آغېزې

افغانســتان د داســې وبــا رسه الس او ګرېــوان دی چــې ترڅنــګ یــې 

ــور هــم  ــزان ن ــزو مې ــي آغې ــه د منف ــه امل ــورو ســتونزو ل ــو ن د ټول

ــږي چــې  ــې خپری ــه داســې وخــت ک ــا پ ــډ-۱۹ وب ــوړوي. د کووی ل

دوامــدارو وســلوالو جګــړو، خدمتونــو تــه د الرسيس نشــتوايل، کاري 

فرصتونــو محدودیــت، محــدودې زېربنــاوې، د بېــکارۍ لــوړوايل 

ــتان   ــدې د افغانس ــه وړان ــرۍ ل ــډر نابراب ــه د جن ــوړه کچ ــه ل او پ

ــدې  ــیورې الن ــې س ــر خپل ــکاو ت ــز ټی ــت او ټولنی ــادي وضعی اقتص

ــې  ــودې خپرېدونک ــري د موج ــد نابراب ــډر اړون ــتلی دی. د جن راوس

وبــا مېــزان نــور هــم لــوړوي، او د جنــډر لــه تحلیــل او تجزیــې پرتــه 
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حــل الرې یــا غربګونونــه د موجــودې نابرابــرۍ د ال ډېرېــدو ســبب 

کیــږي1   بــري مرســتو فعالیــن د دوامــدارې جګــړې او ناامنــۍ پــر 

وړانــدې د مبــارزې رسبېــره د موجــودو بــري اړتیــاوو پــوره کولــو 

ــو  ــل الرو او خدمتون ــدې د ح ــر وړان ــا پ ــډ-۱۹ وب ــګ د کووی ترڅن

ــوان دي.  ــو رسه هــم الس او ګرې ــدې کول وړان

ــه افغانســتان کــې لســیزو اقتصــادي او ســیايس ناورینونــو ښــځې  پ

پــه غېــرې متناســب ډول آغېزمنــې کــړې دي. افغانســتان پــه ۲۰۱۹ 

کــې د جنــډر د پرمختــګ اړونــد شــاخص لــه پلــوه، هغــه شــاخص 

ــږي، د نــړۍ د ۱۸۹  ــري ارزول کی ــډر براب ــه مخــې یــې د جن چــې ل

ــوونې او  ــځې ښ ــود.2  ښ ــام درل ــې ۱۷۹ مق ــه ک ــه ډل ــو پ هیوادون

ــی  ــدود الرسس ــه مح ــډون ت ــیايس ګ ــۍ، او س ــايل خپلواک ــې، م روزن

لــري، چــې دا ټــول د افغــان مېرمنــو پــه ژونــد کــې د پــام وړ خنډونه 

ګڼــل کیــږي. د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې تاوتریخوالــی پــه پراخــه 

ــد  ــه مخــې ۸۷٪ ښــځو د ژون ــو ل کچــه موجــود دی چــې د راپورون

ــتان  ــه افغانس ــړی دی.3  پ ــه ک ــی تجرب ــوا تاوتریخوال ــک لخ د رشی

کــې ښــځې او نجونــې پــه دوامــداره توګــه لــه تبعیــض، تاوتریخــوايل، 

ــه کــوره  ــه ماشــومتوب کــې واده، ل ــاري او پ ــې، اجب جنــي ځورون

بهــر کار کولــو او زده کــړو اړونــد جــدي محدودیتونــو، او عدالــت 

ــه د محــدود الرسيس رسه مــخ دي.   ت

جګــړې، روغتیايــي او بــري ناورینونــه ښــځې او نجونې پــه مختلفو 

ډولونــو آغېمنــوي او د کوویــډ-۱۹ وبــا تــرې مســتثنی نــه ده. لومړين 

ــه کــوي چــې د زیاتېدونکــي تاوتریخــوايل  مالومــات د دې څرګندون

پــه ګــډون د کوویــډ-۱۹ وبــا لــه املــه ښــځې او نجونــې لــه روغتیــا 

ــوړو  ــه جــال او ل ــورې ل ــوب پ ــز خوندیت ــر ټولنی ــې ت ــت نیول او امنی

خطرونــو رسه مــخ دي. د کوویــډ-۱۹ وبــا ښــايي د ښــځو د حقونــو 

پــه برخــه کــې ترالســه شــوي پرمختګونــه د خنــډ او ځنــډ رسه مــخ 

کــړي، د جنــډر اړونــد د نابرابــرۍ کچــه نــوره هــم لــوړه او ښــځو 

او نجونــو پــر وړانــدې تاوتریخوالــی زیــات او د ناوریــن د ځوابولــو 

ــه د ښــځو الرسســی نــور هــم  ــو ت ــو او رسچین ــاره اړینــو خدمتون لپ

محــدود کــړي. د وبــا پــه خپرېــدو رسه پــر پــر ښــځو د کــورين فشــار 

ترڅنــګ د دوی د کورنیــو مســولیتونو برخــه نــوره هم لــوړوي. د دې 

ترڅنــګ پــه مــي کچــه بېړنیــو رشایطــو او محــدودو فعالیتونــو کــې 

د ښــځو د اړتیــاوو او حقونــو د رسغړونــو پر وړانــدې د خوندیتوب د 

وړتیــا ترمنــځ واټــن نــور هــم ډېریــږي. د دا ډول بــري او روغتیايــي 

ناوریــن پــر مهــال خدمتونــو تــه الرسســی ځانګــړی اهمیــت لــري. 

ښــځې د وبــا د خپرېدونکــو عالیمــو او عمومــي روغتیايــي رشایطــو 

پــه ګــډون پــه محــي کچــه د متایالتــو د تشــخیص پــه برخــه کــې د 

ځانګــړي مقــام د لرلــو ترڅنــګ د کوېــډ-۱۹ وبــا اړونــد یــو شــمېر 

پراخــو مســایلو کــې د پــام وړ تخصــص لــري. ښــځې او نجونــې پــه 

متفــاوت ډول آغېمنیــږي او ډېــرۍ وختونــه د مختلفــو اندېښــنو د 

روښــانولو ترڅنــګ د لیدلوریــو د تفــاوت، تجربــو او ســتونزو د حــل 

الرو پــه موخــه الزم وړاندیزونــه کــوي. دوی همدارنګــه د دودیــزو 

منــل شــویو رواجونــو پــه اړه متفاوتــې انګېرنــې او اندېښــنې لــري. 

ــه  ــر ځــای چــې د ښــځو پ ــد د هغــو ســړیو پ ــه بای ــه همــدې امل ل

اســتازیتوب خــربې کــوي د ښــځو رسه پــه مســتقیم ډول سالمشــوره 

ويش. د بــري غربګونونــو پــه طرحــه، تطبیــق او څارنــه کــې د ښــځو 

او نجونــو بشــپړ ګــډون حیــايت رول لــري. 

د بــري غربګــون پــه پــالن جوړونــه او رهــربۍ کــې د ښــځو د بشــپړ 

ګــډون بــاوري کــول او هغــه غربګــون تــه پــه شــکل ورکولــو کــې د 

ــې د  ــې ی ــه مخ ــې ل ــږي چ ــل کی ــول الزم ګڼ ــدې ک ــو وړان خدمتون

دواړو ښــځو او نارینــاوو بــري اړتیــاوې رفــع کیــږي. د وبــا اړونــد 

پــالن جوړولــو او غربګــون کــې د ښــځو د الزم اســتازیتوب او ښــځو 

ــره  ــر ډې ــاوې ت ــړې اړتی ــځو ځانګ ــه د ښ ــه ب ــورتې پرت ــه مش رسه ل

ــد ژغورنــې بــري  نیمګــړې پاتــې يش. د ځانګــړي، آغېزمــن، او ژون

ــو  ــري او ښــځو او نجون ــډر براب ــو کــې د جن ــه اجــرا کول فعالیــت پ

ــه دې  ــږي. رسه ل ــل کی ــه بل ــې څخ ــايس برخ ــه اس ــوه ل ــتلتیا ی غښ

ــه د  ــډر ت ــه جن ــرۍ وختون ــو کــې ډې ــه بــري غربګونون ــا هــم، پ بی

پرېکــړې کوونکیــو، لومړنیــو ځــواب ویوونکیــو او اقتصــادي فعالینــو 

ــه  ــو پ ــځو او نجون ــه د ښ ــه موخ ــږد پ ــو د لې ــې د اړیک ــه رول ک پ

رهــربۍ او غښــتلتیا کــې دا ډول فرصتونــه لــه الســه ورکــول کیــږي – 

دا پــه داســې حــال کــې چــې ذکــر شــوي مــوارد د ولســونو/ټولنو د 

اوږدمهالــه انعطــاف او ټولنیــزې همغــږۍ پــه رامنــځ تــه کولــو کــې 

د آغېزمــن غربګــون او ځــواب لپــاره مهــم بلــل کیــږي. 

1Think Global Health. Julia Smith. Gender and the Coronavirus Outbreak. 4 February 2020. https://www.thinkglobalhealth.org/article/gender-and-coronavirus-outbreak
2UNDP (2019). 
3Global Rights (2008). Living with violence: A national report on domestic abuse in Afghanistan. 

د پاملرنې وړ ځانګړې موارد

د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی

د کوویــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې هراړخیــزه غربګــون کــې بایــد 

ــدې د  ــر وړان ــو پ ــه شــامل وي چــې د ښــځو او نجون داســې ګامون

تاوتریخــوايل مخــه ونیــي او ځــواب ورکــړي. د کوویــډ-۱۹ وبــا پــر 

ــدې  ــر وړان ــو پ ــې د ښــځو او نجون ــه افغانســتان ک ــايي پ ــال ښ مه

اوســنۍ تاوتریخــوايل لــه دې هــم بدتــر. د ګرځبندیــز پرمهــال 

ــږي، د  ــورې محدودی ــو پ ــو کورون ــر خپل ــته ت ــته پاس ــو ناس د خلک

بېوزلــۍ او بېــکارۍ کچــه لوړیــږي او خوندیتــوب او روغتیايــي 

ــې ښــځې  ــه دا ډول رشایطــو ک ــو پ ــږي، ن ــزوري کی سیســټمونه کم

او نجونــې پــه خپلــو کورونــو کــې تــر ډېــره بریــده د تاوتریخــوايل 
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د ال ډېــر خطــر رسه مخامــخ کیــږي. پــه ورتــه وخــت کــې ښــايي د 

ښــځو اړونــد ژونــد ژغورنــې مراقبــت او مالتــړ کچــه هــم د معاملــې 

ښــکار يش.4  پــه افغانســتان کــې د کوویــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــر تــګ 

راتــګ د محدودیتونــو تجربــه کولــو هــم ډېــرۍ هغــه ښــځې چــې 

پــه کورونــو کــې د تېــري کوونکــي خاونــد یــا کورنــۍ د نــورو غړیــو 

رسه بنــدې پاتــې دي د ډېــر نــاوړه چلنــد او تاوتریخــوايل رسه مخامخ 

دي، دا پــه داســې حــال کــې ده چــې خدمــت وړانــدې کوونکــو تــه 

هــم لــه عــادي حالــت څخــه الرسســی کــم دی. پــه افغانســتان کــې 

ــا  ــډ-۱۹ وب ــر د کووی ــو دف ــرو ملتون ــې د ملګ ــه چــارو ک د ښــځو پ

اړونــد راتلونکــی پوهــاوۍ بــه پــه ځانګــړې توګــه د ښــځو او نجونــو 

ــز وي. ــر تاوتریخــوايل متمرک ــدې پ ــر وړان پ

په کور د ننه بېځایه شوي خلک

پــه کــور د ننــه بېځایــه شــویو پنډغالیــو کــې اوســېدونکي خلــک د 

ــتو  ــرې کايف او ګڼ مېش ــخ دي. غې ــر رسه مخام ــي خط ــوړ روغتیاي ل

ــو، د  ــې امکانات ــظ الصح ــه او د حف ــرې کايف اوب ــتوګنځایونو، غې اس

خوراکــي توکــو د نــه مصونیــت ترڅنــګ ښــوونې او روزنــې یــا کاري 

فرصتونــو تــه د الرسيس نشــتوالی5  د کورنیــو بېځایــه شــویو خلکــو 

)IDPs( رسه یــو ځــای، پــه ځانګــړې ډول ښــځې، د کوویــډ-۱۹ 

ــځې  ــې دي. ښ ــرې زیان منونک ــورو ډې ــر ن ــې ت ــو ک ــه رشایط ــا پ وب

او نجونــې د بېځایــه کېــدو لــه املــه پــه متفــاوت ډول اغېزمنېــږي. 

د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو )IDPs( لــه جملــې څخــه اکرثیــت 

ښــځې د ســندونو د نشــتوايل، خدمتونــو د نــه موجودیــت، او ټولنیزو 

او کلتــوري خنــډو پــه څېــر د دالیلــو لــه املــه د روغتیــاي او ښــوونې 

او روزنــې اړونــد بنســټیزو خدمتونــو تــه محــدود او یــا هــم هېــڅ 

الرسســی نــه لــري. د داخــي بېځاینــه شــویو خلکــو )IDPs( ترمنــځ د 

ماشــومانو د ودونــو، پــر ماشــومانو د کار، او غېــرې خونــدي کار پــر 

وړانــدې د مبــارزې د مفنــي مېکانیزمونــو پــه اړه د بــري همکاریــو 

د رشیکانــو لــه خــوا پــراخ راپورونــه ورکــړل شــوي دي.  

پــر چنــډر د بــري ناوریــن د څرګنــدو اغېــزو رسه رسه، پــه بــري 

پروګرامونــو کــې د هغــو ښــځو رسه سالمشــوره نــه کیــږي چــې پــه 

کــور د ننــه بېځایــه شــوې دي. کلــه چــې د دوی رسه مشــوره کېــږي، 

ډېــری وختونــه د بودیجــې او لوجیســټیک پــه څېــر موضوعاتــو ته د 

داخــي بېځایــه شــویو ښــځو لــه خــوا د ورکــړل شــوو سپارښــتنو تــه 

لومړیتــوب ورکــول کېــږي. د بــري غربګــون د آغېزمنتیــا د لوړولــو 

پــه موخــه د اشــراکي روشــونو کارول الزم ګڼــل کیــږي او ښــځې د 

فعالیتونــو پــه پالنولــو کــې شــاملې کــړل يش، تــر څــو غربګونونــه د 

دوی لــه اړتیــاوو رسه ســم ترتیــب کــړل يش. کلــه چــې داخــي بېځایه 

شــوې ښــځې پــه هغــو فعالیتونــو کــې ګــډون وکــړي چــې پــر دوی 

اغېــزه لــري، پــه دې صــورت کــې یــې ښــايي د یواځیتــوب او خپــګان 

ــل  ــر خپ ــايي پ ــره ښ ــر ډې ــږ وي او ت ــزان ل ــدو مې ــه د ځورې ــه امل ل

ــو  ــه د پروګرامون ــډون ب ــړي. د دوی ګ ــدا ک ــاور پی ــس او ځــان ب نف

ــه  ــه ب ــه چــې پروګرامون ــړي ځک ــات ک ــال زی ــو احت ــو پایل د بریالی

د ګټــه اخیســتونکو لــه اړتیــاوو او غوښــتنو رسه ســم وي. پــه هــره 

ــه شــویو ښــځو د  ــې د داخــي بېځای ــو ک ــه پروګرامون کچــه چــې پ

ــر اســتحقاق  ــدازه یــې د براب ــزان لوړیــږي، پــه همغــه ان ګــډون مې

ــو  ــه هغ ــړې توګ ــه ځانګ ــږی، پ ــم زیاتی ــت ه ــو فرص ــه کول ترالس

کورنیــو کــې چــې مــري یــې د ښــځینه غړیــو پــر غــاړه وي.    

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. 

روغتیايي مراقبت یا پاملرنه:

ــځې  ــې ښ ــې ک ــه هغ ــې پ ــس چ ــو برعک ــرو هیوادون ــړۍ د ډې د ن

د روغتیايــی مراقبــت د متخصصینــو اکرثیــت برخــه تشــکیلوي، 

ــوري  ــد کلت ــه کــوره بهــر د ښــځو د رول اړون ــه افغانســتان کــې ل پ

ــر  ــمېر ډې ــو ش ــي کارکوونک ــځینه روغتیاي ــه د ښ ــه کبل ــو ل نورمون

محــدود دی. د ټولنیــزو دودونــو لــه مخــې د ناروغــۍ پــه صــورت 

کــې ښــځې او نجونــې بایــد تــر ټولــو وروســته د ناروغــۍ درملنــه 

وکــړي، چــې دا چــاره د کوویــډ-۱۹ وبــا لپــاره د پــر وخــت پاملرنــې 

ترالســه کولــو پــر وړانــدې د دوی وړتیــا لــه خنډونــو رسه مــخ کــړې 

ده.6   د ښــځینه روغتیايــي کارکوونکــو د محــدود حضــور لــه املــه 

ــره  ــا ډې ــه د ښــځو د الرسيس وړتی ــا پاملرنــې ت روغتیايــی مراقبــت ی

کمــزورې ده. پــه دې مانــا چــې ښــځې خپلــه یــا یــې د کورنــۍ لــږه 

لېوالتیــا یــا وړتیــا لــري چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د اعراضــو او عالیمــو 

ــزو  ــي او ټولنی ــه روغتیاي ــړل يش.7   پ ــه ک ــال معاین ــر مه ــو پ د لرل

سیســټمونو کــې غېــرې متناســب شــمېر ښــځینه کارکوونکــې ښــايي 

ــد ســپکو ســپورو د خطــر رسه مخامــخ  ــو لخــوا د ننــګ اړون د ټولن

يش. پــه دې رسه بــه د هغــو ننګوونــو کچــه نــوره هــم لــوړه يش چــې 

د دوی او کورنیــو د روغتیايــي خوندیتــوب پــه برخــه کــې یــې لــه 

ــدې موجــودې دي. وړان

د پاملرنې بار

ــړیو د  ــې د س ــکیلوي چ ــه تش ــه برخ ــې لوی ــې طبق ــځې د هغ ښ

ــه  ــره کارون ــت د درې براب ــه د مراقب ــه پرتل ــو پ ــت د فعالیتون مراقب

ــول  ــه ورک ــوق ن ــڅ ډول حق ــل کــې هې ــه مقاب ــوي، خــو پ ــررسه ک ت
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د خوراکي توکو نه مصونیت

ناوریــن پــه اقتصــادي فعالیتونــو کــې، پــه ځانګــړې ډول پــه غیــرې 

رســمي ســکتور کــې د ښــځو مشــارکت د جــدي ګــواښ رسه مخامــخ 

ــې د دوی د  ــو ک ــادي فعالیتون ــه اقتص ــې پ ــوالی يش چ ــوي او ک ک

ــرې  ــه غی ــه پ ــری وختون ــځې ډې ــړي.10  ښ ــره ک ــه ال ډې ــډون تش ګ

رســمي کارونــو او فعالیتونــو کــې بوختــې وي چــې د کوویــډ-۱۹ وبــا 

پــه څېــر عامــه روغتیايــي بیړنیــو رشایطــو پــه رامنــځ تــه کېــدو رسه 

ــرې زیان منونکــې دي.  ــدې ډې ــر وړان د اخــالل پ

د عامــه روغتیايــي بېړنیــو حاالتــو پــر مهــال د ښــځو او نجونــو لپــاره 

ــه  ــر پ ــې خط ــړې تغذی ــت او نیمګ ــه مصؤنی ــو د ن ــي توک د خوراک

ځانګــړې توګــه زیــات دی ځکــه چــې پــه ځینــو رشایطــو کــې داســې 

ــو  ــر ټول ــځې ت ــې ښ ــې ی ــه مخ ــې ل ــلط وي چ ــوه مس ــز نورم ټولنی

ــۍ د  ــرې ناروغ ــوري.11 د تې ــواړه وخ ــم خ ــو ک ــر ټول ــته او ت وروس

ــه کــوي چــې اصــالً  ــه تــرڅ کــې تجربــې د دې څرګندون ــدو پ خپرې

ښــځې د کورنــۍ لپــاره د خــوړو تهیــه کولــو او پخولــو مســؤلیت پــه 

غــاړه لــري.12  د ناوریــن پــه پایلــه کــې د خوراکــي توکــو زیاتېدونکی 

ــه  ــنج ل ــي تش ــې د زیاتیدونک ــۍ ک ــه کورن ــايي پ ــت ښ ــه مصونی ن

ــورو  ــوايل د ن ــورين تاوتریخ ــا ک ــړه ی ــل خاوند/مې ــځې د خپ ــه ښ امل

ډولونــو پــر وړانــدې د لــوی خطــر رسه مخامــخ کــړي. هغــه بېځایــه 

پــه افغانســتان کــې د ښــځو د اړتیــاوو د تحلیــل او ارزونــې او د دوی 

د مســتقیم ګــډون پــه موخــه د مقطعــي تبعیــض )توپیــر( روشــونه 

د ښــځو د بېالبېلــو ګروپونــو د متفــاوت وضعیــت تشــخیص او پوهې 

تــه اړتیــا لــري. د بېلګــې پــه توګــه، د فزیکــي او ذهنــي معلولیــت 

ــورې اړه  ــو پ ــه خاصــو نژادون لرونکــې ښــځې، هغــه ښــځې چــې پ

لــري، پــه محبســونو کــې زنــداين ښــځې، کډوالــې او مهاجــرې او د 

داخــي بېځایــه شــویو خلکــو )IDPs( ښــځې د ټولنیــز اقتصــاد لــه 

ــه  ــه پام ــه غورځــول شــوې دي.15   ل ــه پام ــرې ل ــو ډې ــر ټول ــوه ت پل

غورځــول شــوې ښــځې او نجونــې د تاوتریخــوايل پــر وړانــدې د ډېــر 

خطــر رسه مخامــخ کیــږي او همدارنګــه پــه بېړنیــو حالتونــو کــې ال 

ــرې  ــر غی ــه ځانګــړې ډول هغــه ښــځې چــې پ ــږي، پ ــرې زیامننې ډې

رســمي اقتصــاد متکــي وي؛ پــه غیــرې رســمي ګــڼ مېشــتو ځایونــو 

ــه  ــه کايف الرسســی ون ــو ت ــي خدمتون ــزو او روغتیاي کــې اويس؛ ټولنی

ــري  ــه ول ــه او فرصتون ــارزې او تطابــق نیمګــړي ظرفیتون ــري؛ د مب ل

او ټکنالــوژۍ تــه محــدود یــا هیــڅ الرسســی ونــه لــري. د دې لپــاره 

ــنو، ډار او  ــر اندېښ ــو پ ــویو ګروپون ــول ش ــه غورځ ــه پام ــې د ل چ

اړتیــاوو پــوه شــو،او د بېړنــۍ ارجــاع او همــکارۍ پــه موخــه بایــد د 

دوی سالمشــوره لــه ځــان رسه ولــرو.  

ــام وړ  ــو د پ ــر ټول ــوې ت ــه ش ــځ ت ــه رامن ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب د کووی

ننګوونــه پــه محبســونو کــې پــر ښــځو اغېــز دی. د ښــځو پــر 

وړانــدې د تاوتریخــوايل د پــای تــه رســولو د قوانینــو پــه شــتون کــې 

بیــا هــم لــه کــوره د تېښــتې یــا جنــي تېــري د قربــاين کیدلــو پــه 

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.

ــه  ــه پام ــض او ل ــي تبعی ــې مقطع ــو ک ــي غربګونون ــه وباي پ

غورځــول شــویو ګروپونــو شــاملوَل:

ــر  ــو پ شــوې کورنــۍ چــې رسپرســتي یــې د کورنــۍ د ښــځینه غړی

غــاړه وي د معیشــت او خوراکــي توکــو د مصونیــت لــه پلــوه لــږې 

پیــاوړې وي چــې المــل یــې د عایــد ثابتــو رسچینــو، کار، او بازارونــو 

ــو  ــد خپل ــودل دي. دوی بای ــه درل ــڅ الرسســی ن ــا هی ــه محــدود ی ت

ماشــومانو تــه د نفقــې پیــدا کولــو لپــاره پــر ډېــرو خنډونــو برالســې 

ــه  ــو څخ ــو کلون ــه پنځ ــت ل ــنی وضعی ــر دې اوس ــره پ يش.13 رسبې

ــو ماشــومانو او ۴۸۵۰۰۰  ــکل شــویو دوو ملیون ــو اټ ــره هغ ــم عم ک

امنیــدوارو او شــیدې ورکوونکــو ښــځو لپــاره خطــر نــور هــم زیاتــوي 
چــې ال لــه وړانــدې د ســختې خوارځواکــۍ څخــه کړېــږي.14

کیــږي8 . د کوویــډ-۱۹ وبــا پــه څېــر د عمومــي روغتیايــي ناورینونــو 

پــر مهــال پــه دا ډول کارونــو کــې ډېــرۍ وخــت د کورنــۍ د ناروغــو 

ــه صــورت کــې د ماشــومانو  ــو پ ــو مراقبــت او ښــوونځیو د تړل غړی

ــو ترڅنــګ د توقعاتــو رسه ســم  ــزو نورمون ــه شــاملیږي. د ټولنی پالن

ــو  ــۍ د ناورغ ــو او کورن ــو کارون ــې د کورنی ــځې او نجون ــې ښ دا چ

ــوالی يش  ــري – ک ــاړه ل ــر غ ــم پ ــوولیت ه ــې مس ــو د پاملرن غړی

چــې ښــځې او نجونــې د کوویــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د لــوی خطــر 

رسه مخامــخ کــړي. اوســنی ټولبنــد ښــايي پــر ښــځو د ماشــومانو او 

کورنــۍ د زیــات عمــر لرونکــو او ناروغــو غړیــو د لومړنيــو پالونکــو 

پــه توګــه نــوي فشــارونه وارد کــړي. د بېلګــې پــه توګــه، د ښــوونځیو 

د مؤقتــي تړلــو رسه ښــځې ښــايي د مراقبــت اضــايف مســوولیت پــر 

غــاړه واخــي. دا اضــايف بــار دوی لــه فشــار رسه مــخ کــوي او د ښــځو 
ــا اغېــزې کــوالی يش.9 او نجونــو پــر رواين روغتی
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څېــر د کلتــوري پلــوه منــع شــویو فعالیتونــو لــه کبلــه ښــځې ال لــه 

ــا چــې  ــه دې مان ــه کــوي. پ وړانــدې اضــايف قضايــي مجــازات تجرب

ــه اړه  ــځو پ ــو ښ ــره د هغ ــر الرسيس رسبې ــه پ ــنو ت ــي اندېښ قضاي

ــل ځــای  ــر خپ ــې پوښــتنې ال هــم پ ــي او زیان منن ځانګــړې روغتیاي

دی چــې پــه افغــان زندانونــو کــې د حبــس شــپې او ورځــې تېــروي 

ــات خطــر رسه  ــدو د زی ــه کې ــا د اخت ــه موجــوده خپرېدونکــې وب پ

مخامــخ دي. د کوویــډ-۱۹ وبــا د کمولــو د پــالن د یــوې برخــې پــه 

ــوي دي  ــل ش ــې آزادول پی ــځو خوش ــو ښ ــه د هغ ــه محبس ــه ل توګ

ــوب  ــز خوندیت ــا هــم، د ټولنی ــه دې بی ــري. رسه ل چــې ماشــومان ل

نیمګړتیــاوې او تشــې پــه دې مانــا دي چــې د دوی د خونــدي 

ــم  ــاوو رسه س ــې د اړتی ــو ی ــته، ترڅ ــای نش ــڅ ځ ــاره هی ــرکي لپ ه

ــه دې  ــې ل ــې وړ ده چ ــړل يش. د یادون ــدې ک ــه وړان ــتې ورت مرس

ــو  ــومانو رسه ی ــو ماش ــځې د خپل ــورې ښ ــه ۷۰۰ ن ــه ب ــې څخ جمل

ځــای لــه بنــده آزادې کــړل يش. د دغــه کار پــه تــررسه کولــو رسه د 

خدمتونــو وړانــدې کوونکــي بایــد چمتــو او وکــوالی يش چــې د دوی 

ــړي.  ــه ک ــځ ت ــال رامن ــاره مناســب چاپېری ــوب لپ د کوربت

سپارښتنې:

ټول لوبغاړي/فعالین باید:

د کوویــډ-۱۹ غربګــون پــه طرحــه او وړانــدې کولــو کــې ښــځې 	 

او د ښــځو مــدين ټولنــې بایــد مســتقیمه برخــه ولــري. 

ــر شــمېر ښــځې 	  ــال د ســړیو براب ــر مه ــو پ ــو راټولول د مالومات

پــه کــې شــاملې کــړي، د ښــځو د وضعیــت، اړتیــاوو او نظرونــو 

پــه اړه پــه مســتقیمه توګــه لــه ښــځو څخــه مالومــات راغونــډ 

کــړي، نــه دا چــې د کورنــۍ لــه نارینــه غړیــو څخــه مالومــات 

راټــول کــړي.

د کوویــډ-۱۹ پــه اړه پــه داســې طریقــې رسه مالومــات وړانــدې 	 

کــړي چــې د ښــځو او ســړیو د بېالبېلــو ســواد کچــو رسه ســم 

وي، او موبایــل تــه د الرسيس بېالبېلــې کچــې پــه کــې پــه پــام 

کــې ونیــول يش.

د عمر، جنس او معلولیت پر بنسټ ډیټا تجزیه کړي.	 

د جنــډر لــه پلــوه متــوازه بــري پــالن جوړونــه، غربګــون او د 	 

ــه  ــتخدام څخ ــه اس ــو ل ــو او ټیمون ــې د کارکوونک ــده ټولن اړون

پیــروي وکــړی. 

روغتیايي فعالین باید: 	 

ــه شــویو خلکــو )IDPs( د 	  ــاوري کــړي چــې د داخــي بېځای ب

ــې ښــځې د  ــه ګــډون ټول ښــځو او معلولیــت لرونکــو ښــځو پ

ــري.  ــه الرسســی ل ــو ت ــې خدمتون ــت او پاملرن ــي مراقب روغتیاي

ــاره د 	  ــځو لپ ــویو ښ ــن ش ــد او کرنتی ــومانو رسه د تجری د ماش

رشایطــو پــه ګــډون د جنــډر پــر بنســټ د تجریــد او کرنتیــن 

ــر کــړي.  ــه براب مرکزون

د روغتیايــي مراقبــت کارکوونکیــو تــه روزنــه ورکــړل يش، ترڅــو 	 

ــی  ــې تاوتریخوال ــړي چ ــه ک ــه ګوت ــې پ ــځې او نجون ــه ښ هغ

تجربــه کــوي؛ د دوی د افشــا وړ مــوارد د زړه ســوي لــه مخــې 

او لــه قضــاوت پرتــه تنظیــم کــړي؛ او هــم پــه دې وپوهېــږي 

چــې د اضــايف روغتیايــي مراقبــت لپــاره ناروغــان چــا تــه راجــع 

کــړي.

ــځینه 	  ــي ښ ــې او ځاي ــي کارکوونک ــځینه روغتیاي ــودې ښ موج

رهــربې پــه پرېکــړه کولــو کــې رشکــې کــړي، ترڅــو بــاوري چــې 

ــه پــه کايف توګــه پــه هــره  ــر وړانــدې غربګونون د کوویــډ-۱۹ پ

ټولنــه کــې د ښــځو او نجونــو اړتیــاوو تــه ځــواب وايــي. 

د خطــر او درملنــې ترمنــځ د توپیرونــو د درک پــه منظــور 	 

ــۍ د  ــټ د وبا/ناروغ ــر بنس ــت پ ــر او معلولی ــیت، عم د جنس

ــړي.  ــه ک ــات تجزی ــد مالوم ــدو اړون خپرې


