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د جنــډر اړونــد تیــرو پوهاویــو پــه تعقیــب1،  د ښــځو پــه چــارو کــې 

د ملګــرو ملتونــو د دفــر لخــوا دا د پوهــاوي څلورمــه خپرېدونکــې 

ــر  ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه ده چ ګڼ

جنــډر د اغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. د پوهــاوي پــه دې 

ګڼــه کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــر هغــو الزاماتــو مترکــز کــوي 

چــې ال لــه وړانــدې د مراقبــت او اجــورې پرتــه د کورنیــو کارونــو د 

مســوولیت پــر غــاړه اخیســتلو لــه املــه د هغــه فشــار څخــه عبارت 

دي چــې ښــځې یــې پــه افغانســتان کــې تجربــه کــوي. همداشــان د 

ــې د  ــو حــق، ښــوونې او روزن ــه دې ګڼــه کــې د کار کول پوهــاوي پ

حــق، روغتیايــي مراقبــت د حــق او دېتــه ورتــه نــورو ډېــرو حقونــو 

پــه ګــډون هغــه الرې چــارې تربحــث النــدې نیــول کیــږي چــې لــه 

ــرۍ او  ــه برخــه کــې موجــودې نابراب ــو پ مخــې یــې د دغــو ننګوون

ښــځو د حقونــو د تحقــق نشــتوالۍ پــه ډاګــه کیــږي. پــه دې ګڼــه 

کــې هــم د تېــرو ګڼــو پــه څېــر د جنــډر اړونــد اســايس اغېــزې ارزول 

کیــږي او همداشــان پــه رســمي دنــدو کــې لــه اوږده مــزل وروســته 

ــۍ او  ــزو څرنګوال ــرو د اغې ــد د تدابی ــګ د ټولبن ــر پرمخت د ښــځو پ
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ــې  ــار او حق الزحم ــر فش ــت پ ــځو د مراقب ــه: د ښ ــه ګڼ څلورم
ــا اغېــزې ــډ-۱۹ وب ــو د کوې ــو کارون ــر کورنی ــه پ پرت

کــورين کارونــه چــې ښــايي د ښــځو د اقتصــادي او کــورين یــا مراقبت 

اړونــد خدمتونــو نــه مصونیــت کچــه د ټولــو ښــځو پــه ژونــد کــې 

لــوړه کــړي او هــم پــه رســمي او غېــرې رســمي دنــدو کــې د ښــځو 

ــادي  ــه اقتص ــورې پرت ــه اج ــتوالۍ او ل ــبکو نش ــزو ش ــاره د ټولنی لپ

ســکټورونو کــې د ښــځو اړونــد زیانونــه مطــرح کیــږي. 

د پوهــاوي پــه دغــه ګڼــه کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنې 

پــه موخــه د سپارښــتنو لومړنــۍ او مقدمــايت ټولګــه شــاملیږي، 

ترڅــو د ښــځو بــري حقونــو خونديتــوب او ترویــج تــه وده ورکــړي 

ــه د  ــړې پرت ــې د ورک ــت او حق الزحم ــول د مراقب ــې دا ټ ــه چ ځک

کورنیــو کارونــو پــه فشــار پــورې اړه لــري. د پوهــاوي پــه دې ګڼــه 

کــې هغــه وروســتۍ سپارښــتنې او وړاندیزونــه پــه پــام کــې نیــول 

کیــږي چــې د جنــډر او کوېــډ-۱۹ وبــا پــه هکلــه د ملګــرو ملتونــو 

ــه شــوې دي. همدارنګــه  ــه ګوت ــور کــې پ ــه راپ د عمومــي منــي پ

ــو د پنځــه  ــاره د ملګــرو ملتون ــه کــې د افغانســتان لپ ــه دغــه ګڼ پ

اویایمــې ناســتې پــه تــرڅ کــې د ښــځو پــر وړانــدې د تبعیــض د لــه 
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رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې

منځــه وړلــو کمېټــې لخــوا هغــه وړاندیــز شــوې سپارښــتنې تربحــث 

النــدې نیــول کیــږي چــې د کویــډ-۱۹ وبــا پرمهــال پــه ځانګــړي ډول 

ــارو  ــه چ ــځو پ ــې د ښ ــتان ک ــه افغانس ــې دي. پ ــام وړ ګرځېدل د پ

ــو، او  ــرو ملتون ــت، ملګ ــان دول ــر د افغ ــو دف ــرو ملتون ــې د ملګ ک

ــه ســرګو  ــه ژمــن دی، ترڅــو ل ــړ ت ــو مالت ــو همکاران مــي او نړیوال

پنــاه د ښــځو هغــه کارونــه تأییــد او ارزښــت ورکــړي چــې د ښــځو 

لخــوا تــررسه کیــږي او پــه هکلــه یــې د مخنیــوي لپــاره هغــه تدابیــر 

ــو پــر وړانــدې د  ــه تــرالس النــدې ونیــي چــې د حقون او غربګونون

ننګوونــو هغــه بشــپړه محــدوده تشــخیص کــړي چــې پــه افغانســتان 

کــې د دغــو مســایلو پــه برخــه کــې د ښــځو د برابــرۍ او مســاوات 

مخنیــوی کــوي. 

ــه  ــت پ ــه د مراقب ــا اجــورې پرت ــه کچــه د حق الزحمــې ی ــه نړیوال پ

کار کــې د جنــډر پــر اســاس د کارونــو پــه وېــش د تــوازن نشــتوالۍ 

ــا  ــي د وب ــډ-۱۹ ناروغ ــې د کوی ــه دې چ ــې ل ــراخ دی. مخک ــر پ ډې

بڼــه خپلــه کــړي ښــځو بــه د نارینــه وو پــه پرتلــه لــه اجــورې پرتــه 

درې برابــره کــورين کارونــه تــررسه کــول. دا پــه داســې حــال کــې ده 

چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه ښــوونځي تــړل شــوي او ماشــومانو 

ــه د  ــورې پرت ــه اج ــو ل ــوې دي، ن ــې ش ــم کم ــارې ه ــت چ د مراقب

ماشــومانو د پاللــو او مراقبــت تقاضــا او غوښــتنه تــر ډېــره بریــده 

ــوازې د کاري ځــواک  ــه ی ــې ن ــت ی ــاړه ده چــې عل ــر غ د ښــځو پ

ــه  ــو ل ــم د دې کار ی ــه ه ــز نورمون ــې ټولنی ــت، بلک ــنۍ جوړښ اوس

ــا او  ــځو وړتی ــه دې رسه د ښ ــږي. پ ــل کی ــه ګڼ ــو څخ ــو عوامل مهم

اســتعداد محددویــږي، پــه ځانګــړي ډول پــه هغــه صــورت کــې چې 

دنــدې د لــرې واټــن څخــه نــي تــررسه کېــدای. د لــرې واټــن څخه د 

کار کولــو د امــکان پــه صــورت کــې بــه فشــار او پــه یــوه وخــت کــې 

د څــو کارونــو تــررسه کــول د ښــځو پــر روغتیــا او هوســاینه غېــرې 

متناســبه منفــي اغېــزه ولــري. 

ــځو د  ــې د ښ ــه ک ــه برخ ــارو پ ــادي چ ــې د اقتص ــتان ک ــه افغانس پ

ــه  ــې پرت ــه د حق الزحم ــه ک ــول هغ ــرح ک ــتنې مط ــد پوښ رول اړون

ــرې رســمي  ــا غې ــه رســمي ی ــا هــم پ ــو ی ــو کارون ــت او کورنی مراقب

کارونــو لــه الرې وي یــوه لــه ننګوونکــو پوښــتنو څخــه ده. رسه لــه 

دې هــم، د »ښــوونې او روزنــې د فرصتونــو » او »حقونو د نشــتوايل« 

څخــه وروســته، دا د اکرثیــت هغــو افغانانــو لپــاره یــو مهــم فشــار 

دی چــې د ۲۰۱۹ کال پــه درجــه بنــدۍ کــې د ښــځو لپــاره د کاري 
فرصتونــو نشــتوالی د دوی لــه مهمــو اندېښــنو څخــه ګڼــل کېــدو.2  

کــه څــه هــم چــې پــه ۲۰۱۹ کال کــې د ښــځو او ســړیو پــه تأییــد 

ــده  ــوه بری ــر ی ــزان کــې ت ــه مې ــو پ ــر د ښــځو کار کول ــوره به ــه ک ل

زیاتوالــۍ راغلــی ؤ، خــو د افغانانــو ترمنــځ د هغــو ښــځو پــه هکلــه 

لیدلــوري، انګېرنــې او متــې ال هــم پــر خپــل ځــای پــه پېچلــې بڼــه 

پاتــې دي او دا تــر ډېــره پــه دواړو اقتصــادي اړتیــا او همدارنګــه د 
ښــځو د حقونــو پــه برخــه کــې د پــام وړ مالتــړ پــورې تړلــې دي.3   

ــت  ــوا د وخ ــر لخ ــو د دف ــرو ملتون ــې د ملګ ــارو ک ــه چ ــځو پ د ښ

ــې  ــه مخ ــوې رسوې ل ــررسه ش ــتۍ ت ــې وروس ــه ک ــه برخ ــې پ کارون

ــه  ــه اجــورې پرت ــه افغانســتان کــې ل تصدیــق کیــږي چــې ښــځې پ

د مراقبــت او ډېــرۍ کــورين کارونــه تــررسه کــوي. پــه متوســط ډول 

د ســړیو د ۲.۳ ســاعتونو پــه پرتلــه ښــځو د ماشــومانو پــر مراقبــت 

او پالنــه، د ســړیو د ۱.۳ ســاعتونو پــه پرتلــه ښــځو ۳.۴ ســاعتونه د 

مراقبــت پــه نــورو کارونــو، د ســړیو د ۴ ســاعتونو پــه پرتلــه ښــځو 

د خــواړو پــه چمتــو کولــو ۳.۶ ســاعتونه، او ســړیو د ۱.۶ ســاعتونو 

پــه پرتلــه ښــځو د تنظیــف او پــاکارۍ پــه کارونــو ۷.۳ ســاعتونه تېــر 

ــه  ــځې پ ــه ښ ــه پرتل ــاعتونو پ ــړیو د ۵.۶ س ــاً د س ــړي دي. عموم ک

اوســط ډول لــه حق الزحمــې پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارونــو پــه 
تــررسه کولــو ۱۸.۷ ســاعته وخــت تیــروي.4

ــه  ــه ن ــکیاليت واقعیتون ــز او تش ــود ټولنی ــې موج ــتان ک ــه افغانس پ

ــځو  ــې د ښ ــري چ ــز ل ــو اغې ــه رول او ډولون ــر هغ ــوازې د کار پ ی

ــې  ــې د حق الزحم ــږي، چ ــررسه کی ــې ت ــو ک ــو کورن ــه خپل ــوا پ لخ

پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارونــو اکرثیــت برخــه تشــکیلوي، 

ــه  ــوي. پ ــز ک ــو آغې ــر کارون ــم د دوی پ ــر ه ــو به ــه کورون ــې ل بلک

ــدې  ــر وړان ــډون پ ــځو د ګ ــې د ښ ــو ک ــادي فعالیتون ــمي اقتص رس

خنډونــه او لــه حق الزحمــې پرتــه مراقبــت او کورنیــو کارونــو کــې 

ــځو د  ــې د ښ ــتان ک ــه افغانس ــور پ ــب حض ــرې متناس ــځو غې د ښ

ــر  ــري چــې د ال ډې ــورې اړه ل ــو رشایطــو پ ــه هغ ــو پ ــري حقون ب

خوندیتــوب او ودې پــه صــورت کــې د ښــځو د اقتصــادي او نجونــو 

ــون  ــايل بدل ــې د انتق ــه ک ــه برخ ــتلتیا پ ــې د غښ ــوونې او روزن د ښ

ــه د  ــې ت ــوونې او روزن ــدف ښ ــوړۍ ه ــوالی يش. نوم ــه ک ــځ ت رامن

ــو تــه  پــراخ الرسيس، حق الزحمــې پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارون

پــه ارزښــت قایلېــدو او کار حــق تــه د پــام وړ پاملرنــې د الروچــارو 

ــدای يش.  ــه کې ــیله ترالس ــه وس پ

2Asia Foundation 2019 Survey of the Afghan People. Among the biggest problems facing women, respondents for the Asia Foundation’s annual survey identified lack of 
educational opportunities as the biggest problem facing women (%43.2), followed by lack of rights (%34.1), lack of employment opportunities (%24.1), violence (%18.1), lack 
of services (%13.7), and economic concerns (%9.6). 
3Ibid. Male approval has increased 8 percentage points (60.8 per cent in 2018 to 68.8 per cent in 2019) and female approval also rose slightly from 79.8 to 83.1 per cent. 
In disaggregating by income, the results also suggest that “this growing approval for women working outside the home is related to the economy as much as to women’s 
rights.”
4https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/05/2020/the-impact-of-covid-19-on-unpaid-care-and-domestic-work-in-afghanistan
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پــه افغانســتان کــې د کویــډ-۱۹ وبــا پــه خپرېــدو رسه د حق الزحمــې 

پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارونــو د مســوولیتونو هغــه فشــار نــور 

ــه  ــې ال ل ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــځې ی ــې ښ ــړی دی چ ــوړ ک ــم ل ه

وړانــدې تجربــه کــوي. پــه هــر صــورت، پــر هغــو الســته راوړنــو چې 

د ښــځو د رســمي کاري فرصتونــو، پــه غېــرې رســمي کاري فرصتونــو 

کــې کاري خوندیتــوب او کورنیــو کارونــو د ارزښــت د تصدیــق پــه 

برخــه کــې ترالســه شــوې دي د کوېــډ-۱۹ وبــا د اوږدمهالــه منفــي 

اغېــزو مېــزان ډېــر لــوړ دی. یــادې ذکــر شــوې ننګوونــې د کار کولــو 

د حــق، ښــوونې او روزنــې د حــق، د روغتیايــي مراقبــت د حــق او 

ــري  ــځو د ب ــو او ښ ــودو نابرابری ــډون د موج ــه ګ ــورو پ ــې ن داس

ــدې ذکــر شــوې  ــه کــوي. الن ــو د تحقــق د نشــتوايل څرګندون حقون

ــاره د جنــډر اړونــد هغــو  ــو لپ ــو او مــي رشیکان کتګــورۍ د نړیوال

راټوکېدونکــو اغېــزو څرګندونــه کــوي چــې بایــد د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر 

وړانــدې یــې د خپلــو غربګونونــو پــه تــرڅ کــې پــه پــام کــې ونیــي. 

ــمي  ــر رس ــت او غې ــه مراقب ــې پرت ــو، حق الزحم ــو کارون ــه کورنی پ

ــه  ــې زیامننن ــځو ډېرېدونک ــو ښ ــې د کارکوونک ــاد ک د دې احتــال چــې د ښــځو پــر کاري فرصتونــو اغېــز کــوي او اقتص

ــږي ــل کی ــتلو« الم ــي ایس ــې د »دایم ــه ی ــاد څخ ــمي اقتص رس
ــمي  ــرې رس ــه غې ــځې پ ــې ښ ــرې کارکوونک ــې ډې ــتان ک ــه افغانس پ

ــه  ــې پ ــور برخــه ی ــر څل ــږدې درې پ ســکټور کــې کار کــوي چــې ن

ــو  ــه هغ ــې پرت ــوي. د حق الزحم ــې کار ک ــو ک ــو اليس صنایع کورني

ناتاییــد شــویو کورنیــو کارونــو رسبېــره چــې ښــځې پــه هغــې کــې 

د مصونیــت پــر هغــو شــبکو اتــکا کــوي چــې د کورنــۍ د غــړي د 

رســمي کار پــه وســیله تأمیــن شــوې وي یــا هــم د ټولنیــز مصونیــت 

پــر هغــه شــبکه اتکــه کــوي چــې ډېــرۍ وختونــه شــتون نــه لــري 

ــرې رســمي  ــه غې ــه پ ــه همــدې امل ــه وي، ل ــا هــم د الرسيس وړ ن ی

اقتصــاد کــې د ښــځو ونــډه لــه حــده ډېــره ده. دا پــه داســې حــال 

کــې ده چــې پــه هېــواد کــې د ټولنیــز او عمومــي مصونیــت چــارې 

ــا د  ــډ-5۱۹ وب ــه د کوې ــي ډولون ــه زیان منونک ــۍ دي. د کار دغ ټکن

رشایطــو پــه ګــډون د بحــران پــه وختونــو کــې د ښــځو د بېوزلــۍ د 

کچــې خطــر نــور هــم لــوړوي، نــو لــه همــدې املــه ښــايي دوی پــه 

رســمي اقتصــاد کــې د هغــه رســمي ټولنیــز خوندیتــوب پــه اقداماتو 

کــې هــم لــه پامــه وغورځــول يش چــې مســتقیامً د کارکوونکیــو رسه 
ارتبــاط لــري. 6

 د کویــډ-۱۹ وبــا د روانــو وســلوالو جګــړو او لــه وړانــدې ضعیــف 

روغتیايــي سیســټم پــر وړانــدې پرتــې ننګوونــې نــورې هــم ډېــرې 

ــر  ــاحه ت ــه س ــو ټول ــټیزو خدمتون ــې آن د بنس ــړې دي او اوس ی ک

ــې د  ــال ک ــني چاپېری ــه اوس ــتلې ده. پ ــدې راوس ــښ الن ــل پوښ خپ

ــې  ــې د زیاتېدونک ــوالی يش چ ــول ک ــه ورک ــه الس ــمي کار ل غېررس

زیان مننــې حــاالت د ســختې بېوزلــۍ پــه لــور ســوق کــړي. د اوږدې 

مــودې لپــاره د دنــدې د الســه ورکولــو، بیــو د لــوړوايل او دېتــه ورتــه 

نــورو پــه څېــر ټــول د خــربداري هغــه نښــې او عالیــم دي چــې د 

موجــود ضعیــف اقتصــادي حالــت پــه درلــودو رسه بــه اوږدمهالــه او 

پراخــې اقتصــادي اغېــزې ولــري چــې لــه املــه بــه یــې افغانــان، پــه 

ځانګــړي ډول ښــځې د ال ډېــرو بــدو اقتصــادي رشایطــو رسه مخامــخ 

يش. دا واقعیــت یــوازې د هغــو اقتصــادي وړاندوینــو لــه مخــې نــور 

ــرۍ او  ــد نابراب ــډر اړون ــړې، جن ــې جګ ــې د روان ــږي چ ــم پراخی ه

اقتصــاد ژغورلــو او ودې ترمنــځ د اړیکــو څرګندونــه کــوي. د دغــې 

ــو  مــودې پــه جریــان کــې الزمــه ده چــې د اقتصــاد ژغورنــې د ټول

پروګرامونــو پــه تــرڅ کــې پرتــه لــه دې چــې رســمي کاري فرصتونــو 

ــول يش د بېړنــۍ مرســتو او  ــام کــې ونی ــه پ ــه د ښــځو الرسســی پ ت

ــوره  ــاوو پ ــډون د ښــځو د اړتی ــه ګ ــا پ ــه اقتصــادي پراختی اوږدمهال

ــه تــرالس النــدې  ــه مســتقیم ډول فعالیتون ــد پ ــه موخــه بای ــو پ کول

ونیــول يش. 

ــه  ــر پ ــه څې ــو پ ــرو هیوادون ــورو ډې ــم د ن ــې ه ــتان ک ــه افغانس پ

رســمي اقتصــاد کــې د ښــځو د ګــډون اړونــد الســته راوړنــې ډېــرې 

ضعیفــې دي.7  د مــي او نړیوالــو رشیکانــو ترمنــځ دا اندېښــنه 

مطــرح کیــږي چــې پــه رســمي ســکټور کــې پــه تېــرو دوو لســیزو 

کــې د ښــځو د ګــډون او حضــور پــه برخــه کــې شــوی پرمختــګ بــه 

د کویــډ-۱۹ وبــا د اقتصــادي پایلــو پــه نتیجــه کــې پــه منفــي ډول 

اغېزمــن يش. بایــد وویــل يش چــې لــه وړانــدې موجــودو اقتصــادي 

ــت او  ــه د مراقب ــې پرت ــګ د حق الزحم ــارونو ترڅن ــزو فش او ټولنی

کورنیــو کارونــو د هغــو نویــو غوښــتنو پــه ګــډون چــې  د کوېــډ-

ــوالی يش  ــوي دي ک ــات ش ــم زی ــو ه ــدو رسه ن ــه خپرې ــا پ ۱۹ وب

ــې  ــه خارج ــادي څخ ــمي اقتص ــي ډول د رس ــه دایم ــځې پ ــې ښ چ

کــړي.8  پــه رســمي ســکټورونو کــې د کارکوونکــو ښــځو پــه ګــډون 

ــدو،  ــړل کې ــوونځیو د ت ــځو د ښ ــو ښ ــږدې ټول ــي ډول ن ــه عموم پ

کــور کــې د پاتــې کېــدو او اســايس خدمتونــو د الرسيس د نشــتوايل 

ــو د  ــو کورون ــو او خپل ــۍ د غړی ــډول، کورن ــدو ځن ــه د دن ــه کبل ل

ــو  ــديل دي.9  ی ــدې لی ــه وړان ــو فشــارونه ال ل ــد کارون ــت اړون مراقب

شــمېر متایــالت د دې څرګندونــه کــوي چــې دوی ممکــن همدارنګــه 

پــه غېــرې متناســب ډول د معاشــونو د کمــوايل او یــا هــم کارونــو 

د الســه ورکولــو لــه املــه اغېزمنــې کــړل يش. ذکــر شــوي تأثیــرات 

بیــا د ښــځو پــه کاري ځــواک کــې ترالســه شــوې ماتېدونکــې الســته 

راوړنــې د شــاتګ د خطــر رسه مخامــخ او د ځــان او کورنیــو د مالتــړ 

5World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
6UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020). 
7UN Women, Gender-Responsive Prevention and Management of the COVID19- Pandemic: From Emergency Response to Recovery & Resilience (27 March 2020). 
8World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
9UN Women, The First 100 Days of COVID19- in Asia and the Pacific (2020), pp. 18.
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پــه موخــه د هغــوی وړتیــا محــدودوي. لــه دې جملــې څخــه ډېــر 

هغــه خطرونــه چــې بایــد وڅــارل يش او پــر وړانــدې یــې غربګــون 

ــې د  ــارت دي چ ــه عب ــو څخ ــه تجرب ــځو ل ــو ښ ــودل يش د هغ وښ

کار رســمي مارکېــټ تــه داخلــې شــوې دي او اوس د دنــدو لــه 

الســه ورکولــو، دنــدو ځنډولــو او نــورو هغــو ننګوونــو رسه مــخ دي 

ــر  ــه غې ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــي، پ ــدې ګواښ ــې د دوی کار او دن چ

متناســب ډول د کارکوونکــو د دنــدو ځنډول/لــه دنــدو ایســتل او د 

حق الزحمــې پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارونــو د تقاضــا ډېرېــدل.  

د نــورو ارزښــتونو پــه نســبت لــه حق الزحمــې پرتــه د مراقبــت او 

کورنیــو کارونــو د کمیــت انــدازه کــول، تأییــدول او مدغمــول

ــه  ــګ ل ــو ترڅن ــې پروګرامون ــادي بیارغون ــا د اقتص ــډ-۱۹ وب د کوې

ــه د ښــځو  ــو څخ ــې پروګرامون ــته اقتصــادي بیارغون ــړې وروس جګ

ــول ــاوري ک ــدل ب برخمنې

ــر مســوولیت  ــت ډې ــه موخــه چــې د مراقب ــړ پ د هغــو ښــځو مالت

ــو  ــو کارون ــه کورنی ــې پرت ــه حق الزحم ــن ل ــا ممک ــري ی ــاړه ل ــر غ پ

کــې بوختــې وي بایــد لومــړۍ یــې کارونــه تصدیــق او وارزول يش. 

همدارنګــه بایــد د ښــوونې او روزنــې د حق، کار د حــق او له دې ور 

هاخــوا نــورو حقونــو پــه ګــډون د ښــځو د بــري حقونــو د بشــپړې 

ــل وار  ــه خپ ــړي چــې دا پ ــاوري ک ــج ب ــوب او تروی ســاحې خوندیت

رسه د کویــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د هــر ډول غربګــون اســايس برخــه 

جــوړوي. بایــد وویــل يش چــې دولــت، مــي او نړیــوال پراختیايــي 

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه اوږدو ک ــیزو پ ــرو دوو لس ــن د تې فعالی

د ټولنیــز مصونیــت د شــبکې د غښــتلتیا او همدارنګــه د ښــځو 

ــو د  ــورو حقون ــو او ن ــټیزو خدمتون ــې، کار، بنس ــوونې او روزن د ښ

فرصتونــو د ښــه وايل پــه موخــه پراخــې هلــې ځلــې کــړې دي. خــو 

ــاره د ښــځو پــر وړانــدې  ــا هــم،  پــه ۲۰۲۰ کــې د افغانســتان لپ بی

د تبعیــض د ټولــو ډولونــو د لــه منځــه وړلــو کمېټــې د ډېــرو نــورو 

اســايس سپارښــتنو ترڅنــګ یــادې کمېټــې پــه »ناخالصــو مــي 

ــو«  ــو فعالیتون ــځو د کورنی ــه د ښ ــې پرت ــې د حق الزحم ــدو ک عوای

ــدين  ــد م ــځو اړون ــړه.10   د ښ ــتنه وک ــاملولو غوښ ــوايل او ش د څرنګ

ټولنــې ډېــرو ســازمانونو او جنــډر د برابــرۍ ډېــرو مدافعینــو ټینــګار 

پــه دې ؤ چــې د یــو هیــواد پــه تولیداتــو کــې د دغــو کارونــه نــه 

ــا  ــه مان ــو پ ــته ګڼل ــې ارزښ ــو ب ــو کارون ــالً د دغ ــول اص ــبه ک محاس

ــک  ــر خل ــږي. ډې ــل کی ــځو کار ګڼ ــې د ښ ــه مخ ــې د دود ل دي چ

ــوم  ــه ن ــو پ ــدو وړ« کارون ــه لی ــه د ښــځو د »ن اوس نومــوړي کارون

رسه یــادوي. د افغانســتان پــه رســمي ســکټور کــې د ښــځو د کاري 

ــې  ــتل چ ــون راوس ــې د بدل ــه دود ک ــه دغ ــدل او پ ــو زیاتی فرصتون

ــه ښــځو  ــوازې پ ــه ی ــورين کارون ــت او ک ــه مراقب ــې پرت د حق الزحم

ــه  ــد هم مهال ــې بای ــراتیژۍ دي چ ــه دوه س ــري، هغ ــورې اړه ل پ

تعقیــب کــړای يش. د دې نــورم بدلــول بــه د ښــځو د کار پــر اســاس 

ــونو  ــې او ولس ــه پانګوون ــې اوږد مهال ــاوي ک ــد پوه ــت اړون د وخ

ــوری  ــه لیدل ــري، ترڅــو هغ ــا ول ــه اړتی ــګ کار ت ــه څن ــګ پ رسه څن

وننګــووي چــې لــه حق الزحمــې یــا اجــورې پرتــه مراقبــت او کــورين 

کارونــه یــوازې د ښــځو لپــاره دي یــا دا چــې ښــځې بایــد لــه کــوره 

ــه کــړي.   بهــر کار و ن

ــد د  ــاړي بای ــده لوبغ ــم اړون ــه دې ه ــې رسه ل ــل يش چ ــد ووی بای

ــارې  ــې الرې چ ــه چټک ــون هغ ــدې د غربګ ــر وړان ــا پ ــډ-۱۹ وب کوی

پــه پــام کــې ونیــي چــې لــه مخــې یــې کــوالی يش د ســړیو لخــوا 

ــاړه  ــر غ ــوولیتونو پ ــت د مس ــو او مراقب ــو کارون ــرو کورنی د ال ډې

ــه  ــه برخ ــرو پ ــتازیتوب او خربوات ــو، اس ــړ ارتباطات ــتلو د مالت اخیس

کــې یــې ځــای پــر ځــای کــړي. همــدا اوســنۍ وخــت هــم د کورنیــو 

او کورنیــو د غړیــو لپــاره دا فرصــت رامنــځ تــه کــوي چــې د ښــځو، 

ــار  ــت د فش ــه د مراقب ــه موخ ــو پ ــو د ګټ ــو او ټولن ــړیو، کورنی س

ــې داســې  ــای ک ــه پ ــړي او پ ــه بیاځــي فکــر وک ــه هکل ــو پ رشیکول

یــو افغانســتان رامنــځ تــه کــړي چــې پــه هغــې کــې جنــډر برابــر او 

ــري.  ــه ول مســاوي حقون

ــو  ــر د مدافعین ــو او کارګ ــځو د حقون ــځو او ښ ــې د ښ ــای ک ــه پ پ

ــډ- ــاوري کــړي چــې د کوی ــۍ وســیله ده، ترڅــو ب رشیکــول یوازین

ــې د  ــه مخ ــو د رضورت ل ــادي پروګرامون ــې اقتص ــا د بیارغون ۱۹ وب

ښــځو اړتیــاوو تــه ځــواب وايــي او دغــه پروګرامونــه داســې طرحــه 

ــز  ــاوري کــوي. ټولنی ــه الرسســی ب شــوي دي چــې د دوی لخــوا ورت

خوندیتــوب او مــايل غربګونونــه هغــه وخــت ډېــر آغېزمــن وي چــې 

پــه ناوریــن پــورې تــړيل د جنــډر اړخونــه، د هغــې اوږدمهالــه 

ــې  ــام ک ــه پ ــتونه پ ــاميل خوځښ ــد احت ــون اړون ــزې، او د غربګ اغې

ونیــول يش.11   دا کار نــه یــوازې د تجربــو د توپیرونــو د درک، بلکــې 

د هغــو واقعیتونــو د درک لپــاره هــم الزم بلــل کیــږي چــې ښــځې د 

اقتصــادي بیارغونــې پروګرامونــو تــه د الرسيس پــر مهــال، د ټولنیــز، 

کلتــوري، یــا پــر تګ راتــګ د محدودیتونــو لــه املــه وررسه مخامــخ 

کیــږي، خــو همدارنګــه د عمــر، معلولیــت، ټولنیــز موقــف او داســې 

نــورو پــه څېــر د یــو لــړ مقطعــي تجربــو درک کــول هــم الزم ګڼــل 

ــیت  ــد د جنس ــې بای ــو ک ــویو پروګرامون ــر ش ــه ذک ــه پورت ــږي. پ کی

ــر ځــای کــړل شــی.12  دا  ــه هــم ځــای پ ــر اســاس د ارقامــو تجزی پ

ــو کــې صــدق کــوي.  ــه جګــړو ځپلیــو هېوادون ــه ځانګــړي ډول پ پ

ــم  ــه ه ــې پروګرامون ــادي بیارغون ــته اقتص ــړې وروس ــه جګ ــو ل خ

ښــايي مرتبــط او هم مهالــه د ودې او پرمختــګ پــه حــال کــې وي.د 

10CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).
11UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
12Ibid. 
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افغانســتان پــه څېــر پــه جګــړو ځپلیــو هېوادونــو کــې د اقتصــادي 

بیارغونــې د کار دواړه ډولونــه حســاس فرصتونــو دي، ترڅــو بــاوري 

کــړي چــې د ســولې پــه لــور د هڅــو ترڅنــګ پــه بیاځــي پانګوونــه 

کــې ښــځې لــه برابــرو ګټــه اخیســتونکیو څخــه دي.

سپارښتنې:

النــدې لومړنــۍ سپارښــتنې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو لپــاره 

عمومــي اړتیــا منعکــس کــوي، ترڅــو د ښــځو بــري حقونــو 

خونديتــوب او ترویــج تــه وده ورکــړي ځکــه چــې دا ټــول د مراقبــت 

او حق الزحمــې د ورکــړې پرتــه د کورنیــو کارونــو پــه فشــار پــورې 

ــري.  اړه ل

ــه  ــو پ ــو غربګونون ــې د هغ ــوالی يش چ ــن ک ــوال فعالی ــي او نړی م

برخــه کــې مرســته وکــړي چــې د النــدې ذکــر شــویو اقداماتــو لــه 

الرې د خپرېدونکــې وبــا د طرحــې او غربګــون پــه ګــډون د ښــځو د 

اقتصــادي غښــتلتیا پــه موخــه انتقــايل روشــونه بشــپړ او مدغمــوي: 

د ټولنیــز خوندیتــوب، پرمختــګ او پــالن جوړونــې پــه تدابیــرو . 1

کــې د جنــډر اړونــد د تحلیــل او تجزیــې ځــای پــر ځــای کــول، 

ترڅــو بــاوري کــړي چــې نومــوړي تدابیــر پــه رســمي اقتصــاد 

کــې لــه اشــراک رسبېــره تــر هغــو مېرمنــو پــورې هــم پراخیږي 

چــې پــه غېــرې رســمي ســکټور او حق الزحمــې پرتــه مراقبــت 

او کورنیــو کارونــو کــې بوختــې دي. 

بــاوري کــړي چــې د اقتصــاد ژغورنــې د ټولــو پروګرامونــو پــه . 2

ــه د  ــو ت ــمي کاري فرصتون ــې رس ــه دې چ ــه ل ــې پرت ــرڅ ک ت

ــتو او  ــۍ مرس ــول يش د بېړن ــې ونی ــام ک ــه پ ــی پ ــځو الرسس ښ

ــاوو  ــځو د اړتی ــډون د ښ ــه ګ ــا پ ــادي پراختی ــه اقتص اوږدمهال

پــوره کولــو پــه موخــه بایــد پــه مســتقیم ډول فعالیتونــه تــرالس 

ــول يش. ــدې ونی الن

ــې . 3 ــې کارکوونک ــاد ک ــمي اقتص ــه غیررس ــې پ ــړي چ ــاوري ک ب

ښــځې د کار د قانــون او ټولنیــز خوندیتــوب تــر پوښــښ النــدې 

دي.13  

پــه افغانســتان کــې د جنــډر لــه پلــوه د دنــدو لــه الســه . 4

ورکولــو اغېــزې تحلیــل او پــه رســمي ســکټور کــې پــر ښــځو د 

کویــډ-۱۹ وبــا اغېــزې وارزوي، ترڅــو بــاوري کــړي چــې ترالســه 

ــږي.   ــه کی ــدي او تقوی ــې خون شــوې الســته راوړن

داســې پروګــرام جوړونــه او څېړنــه پــه پــام کــې ونیــي چــې . 5

ــه  ــه حق الزحمــې پرت ــات رسه ل د اقتصــادي ودې، ســولې او ثب

د څرنګــوايل  ونــډې  د  کارونو/کارګــرو  کورنيــو  او  مراقبــت 

ــه  ــو پ ــړي، ترڅ ــته وک ــې رسه مرس ــې پوه ــه د پراخ ــه هکل پ

ــه د ښــځو د  ــدو کــې د حق الزحمــې پرت »ناخالصــو مــي عوای

کورنيــو فعالیتونــو« د کمیــت یــا څرنګــوايل او شــاملولو پــه لــور 
ــړي. 14 ــګ وک پرمخت

ــه د . 6 ــو ت ــد خنډون ــو اړون ــا ګومارن ــدو ی ــمي دن ــځو د رس د ښ

ــول  ــې نی ــام ک ــه پ ــونو پ ــه روش ــو اوږدمهال ــو هغ ــواب ویل ځ

چــې کــوالی يش د مربوطــه مســوولینو او رشیکانــو رسه مرســته 

وکــړي، ترڅــو د ښــځو د پــراخ ګــډون اړونــد ســراتیژيو او 
ــړي.   15 ــه ک ــځ ت ــګ رامن ــې پرمخت پالیســیو ک

د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو د دفــر د وروســتۍ . 7

رسوې او نــورو موجــودو مالوماتــو پــر اســاس د ښــځو د 

حق الزحمــې پرتــه کورنیــو کارونــو تــه د ارزښــت ورکولــو 

ــو د  ــه د کورنی ــه کچ ــواد پ ــام رسه د هې ــه پ ــه پ ــې ت او ارزون

رسوېګانــو د یــوې برخــې پــه توګــه د وخــت اړونــد رسوېګانــو 

ــورې  ــګ پ ــه پرمخت ــځو پ ــګ د ښ ــو ترڅن ــت د څرګندول اهمی

تړلــې اضــايف پالیســیو پــه موخــه د اســاس پــه توګــه د دا ډول 

مالوماتــو کارول.

د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو مفتونــو د دفــر د مراقبــت د . 8

ــه  ــن کــې د اشــراک پ ــه کمپای ــو )#SharetheCare( پ رشیکول

ګــډون د ســړیو لخــوا د ال ډېــرو کورنیــو کارونــو او مراقبــت د 

مســوولیتونو پــر غــاړه اخیســتلو د مالتــړ پــه موخــه د ارتباطاتو، 

اســتازیتوب او خربواتــرو د پروګرامونــو همغــږي کــول. 

13CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).
14Ibid. 
15Ibid. 


