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اداره  ملــل متحــد بــرای زنــان )UN Women(، ســازمان صحی جهان 

)WHO( و صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد UNFPA(( این 

نهمیــن آگاهــی را مشــرکاً باهــم بــرای نشــاندهی اثــرات جنســیتی 

کوویــد-۱۹ در افغانســتان منتــر مــی کننــد. ایــن آگاهــی پیرامــون 

دسرســی زنــان بــه خدمــات صحــی در جریــان پاندیمــی کوویــد-۱۹ 

ــن آگاهــی نشــان مــی دهــد کــه  در افغانســتان متمرکــز اســت. ای

چگونــه کوویــد-۱۹ روی صحــت زنــان و میــزان دسرســی آنهــا بــه 

ــه  ــرات ب ــن تاثی ــت. ای ــته اس ــی گذاش ــر منف ــی تاثی ــات صح خدم

علــت نقــش هــای نامتناســب زنــان در مقابلــه بــا بحــران کوویــد-۱۹ 

ــختگیرانه  ــای س ــورم ه ــیتی و ن ــای جنس ــری ه ــت نابراب و موجودی

ــت دسرســی  ــده؛ و بحــران موجــود، محدودی جنســیتی بوجــود آم

زنــان و دخــران در افغانســتان بــه خدمــات صحــی و تــرس از ابتــا 

بــه ویــروس را افزایــش داده اســت.

ــنهادات  ــات و پیش ــله سفارش ــک سلس ــا ی ــر ب ــی در اخی ــن آگاه ای

ابتدایــی بــرای رشکای ملــی و بیــن املللــی همــراه اســت. اداره ملــل 

متحــد بــرای زنــان در افغانســتان خــود را متعهــد بــه تامیــن حقــوق 

و نیازهــای زنــان و دخــران بــه شــمول در دوره بحــران کوویــد-۱۹ 

مــی دانــد. ایــن آگاهــی در نظــر دارد تــا بســری مناســبی را بــرای 

بحــث و گفتگــو در مــورد اثــرات جنســیتی کوویــد-۱۹ روی صحــت 

ــن  ــد. ای ــه خدمــات  صحــی فراهــم منای ــان و دسرســی آن هــا ب زن

ــه  ــران ب ــان و دخ ــاالی زن ــد-۱۹ را ب ــیوع کووی ــرات ش ــی اث آگاه

بررســی گرفتــه و روی فراهــم ســازی خدمــات صحــی پاســخگو 

بــه نیــاز هــای جنــدر و بــرآورده ســازی نیــاز هــای زنــان در زمــان 

بحــران تاکیــد مــی منایــد.

ــان  ــات صحــی در جری ــه خدم ــان ب ــه ۹: دسرتســی زن نرشی
ــد-۱۹ ــی کووی پاندیم

1OCHA (2020). Afghanistan: COVID19- Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 10 June 2020.
2Islamic Republic of Afghanistan Central Statistics Organization (2019). Afghanistan Living Conditions Survey 17-2016.

زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

در موجودیــت یــک سیســتم صحــی ضعیــف بــا آســیب پذیــری های 

ــب  ــا عواق ــردم افغانســتان ب ــه انکشــاف، م ــادی و اقتصــاد رو ب بنی

ســختی از پاندیمــی کوویــد-۱۹ مواجــه انــد. 1 بحــران کوویــد-۱۹ در 

حــال افزایــش میــزان فقــر و بیــکاری و همچنــان تشــدید نابرابــری 

ــادی را در  ــرس زی ــن مــوارد فشــار و ت هــا در افغانســتان اســت. ای

داخــل خانــواده و جوامــع محلــی بوجــود مــی آورد. قبــل از بحــران 

کوویــد-۱۹، ۵۴ درصــِد افغــان هــا زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کردند 

ــر بــه  کــه ایــن فیصــدی در ســال هــای ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ میــادی براب

۳۸ درصــد بــود. بــا اینحــال ممکــن اســت کــه ایــن اعــداد بــه اثــر 

پاندیمــی کوویــد-۱۹ افزایــش یابــد. 2 در حالــی کــه میــزان رفــت و 

آمــد در شــهرها محــدود شــده؛ مــردم در قرنطیــن بــه رس مــی برنــد 

۱۸ ماه جون ۲۰۲۰
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و فقــر و بیــکاری در حــال افزایــش اســت، زنــان و دخــران در خطــر 
بــاالی تجربــه خشــونت هــا در محیــط خانــواده قــرار دارنــد. 3

سیســتم مراقبــت صحــی و خدمــات عمومــی در افغانســتان از قبــل 

هــم بــر اثــر جنــگ هــای داخلــی و بحــران هــای اقتصادی–اجتامعی 

و سیاســی، شــکننده و آســیب پذیــر بــوده. حتــی قبــل از پاندیمــی 

ــه  ــی ب ــی در دسرس ــای اساس ــش ه ــا چال ــا ب ــان ه ــد-۱۹ افغ کووی

ــا ۳۰  ــن ۲۰ ت ــه بی ــد؛ طــوری ک ــت هــای صحــی مواجــه بودن مراقب

درصــد از نفــوس افغانســتان دسرســی محــدودی بــه خدمــات اولیــه 

صحــی در فاصلــه دو ســاعت ســفر از محــل بودوبــاش خود داشــتند. 

4 تســهیات مراقبــت صحــی ناکافــی بــه صــورت خــاص روی زندگــی 

ــور  ــب العب ــت و صع ــق دور دس ــه در مناط ــرادی ک ــده از اف آن ع

ــه در ســاحات تحــت  ــا کســانی ک ــد و ی روســتایی زندگــی مــی کنن

کنــرل مخالفیــن دولــت زندگــی دارنــد، تاثیــر منفــی مــی گــذارد. بــر 

عــاوه؛ علــی رغــم تــاش هــای دولــت بــرای فراهــم آوری  خدمــات 

صحــی همــه شــمول، افغــان هــا مکلــف انــد تــا حــدود ســه چهــارم 

ــی  ــای مال ــت ه ــد. 5 حامی ــود را بپردازن ــی خ ــارف صح ــه مص حص

ناکافــی، عــدم کفایــت کارکنــان صحــی، زیربنــا هــای صحی فرســوده 

ــت  ــه مراقب ــی ب ــی و دسرس ــات صح ــه خدم ــع، ارای ــود مناب و کمب
هــای کلیــدی صحــی را بیشــر دشــوار ســاخته اســت.6 

ــردن  ــل ک ــا مخت ــتان ب ــلحانه در افغانس ــای مس ــری ه ــداوم درگی ت

ــات  ــن خدم ــه ای ــِن ک ــات در اماک ــه خدم ــردم ب ــی م ــد دسرس رون

ــن  ــری از گســرش ای ــه میدهــد و جلوگی ــل دســرس اســت ادام قاب

ــردم  ــری از دسرســی م ــد، باعــث جلوگی ــات در ســاحات جدی خدم

بــه خدمــات صحــی حیاتــی مــی گــردد. ایــن مــورد باعــث افزایــش 

ــش  ــات و افزای ــه خدم ــال در ارای ــز صحــی، اخت بســته شــدن مراک

حمــات بــر کارمنــدان صحــی گردیــده اســت. 7 از زمــان آغــاز 

پاندیمــی کوویــد-۱۹ ایــن حمــات ادامــه یافتــه اســت کــه باعــث 

تاثیــرات مخــرب روی سیســتم آســیب دیــده صحــی در افغانســتان 

گردیــده اســت. 8 یــک منونــۀ از ایــن حمــات را مــی تــوان در حملــه 

بــه شــفاخانه نســائی والدی دشــت برچــی کابــل مشــاهده کــرد. بــر 

عــاوه، سیســتم حمــل و نقــل ضعیــف، امنیــت و مصئونیــت ناکافــی 

در ســکتور صحــی و درجــه پاییــن اطمینــان در ارایــه خدمــات 

مراقبتــی، دسرســی مــردم بــه خدمــات صحــی را بیشــر از گذشــته 

ــا اختــال مواجــه کــرده اســت. آســیب هــای صحــی و اجتامعــی  ب

طــی ســالیان متــامدی جنــگ در افغانســتان ســبب کمبــود تســهیات 

و امکانــات خدمــات صحــی، ســوء تغــذی، محدودیــت دسرســی بــه 

آب آشــامیدنی صحــی، کمبــود تســهیات فاضــاب و حفــظ الصحــه 

و آلودگــی هــوا گردیــده و ایــن عوامــل مــردم ایــن کشــور را بیشــر 
ــر ســاخته اســت. 9 در مقابــل کوویــد-۱۹ آســیب پذی

زنــان و دخــران در حــال حــارض نیــز بــا کمبــود دسرســی بــه 

خدمــات مراقبــت صحــی بــه شــمول خدمــات صحــی طفــل و 

ــوس  ــِد نف ــه ۷۰ درص ــتایی ک ــق روس ــوص در مناط ــه خص ــادر، ب م

در آن مناطــق زندگــی مــی کننــد، روبــرو انــد. افغانســتان از جملــه 

کشــورهایی اســت کــه در آن میــزان مــرگ و میــر مــادران و اطفــال 

ــه در آگاهــی اول  ــرار دارد. 10 هــامن طــوری ک ــی ق در ســطح باالی

جنســیتی11  ذکــر شــد، بــا وجــودی کــه در دیگــر بخــش هــای دنیــا 

زنــان بیشــر کارمنــدان حرفــه ای مراقبــت هــای صحــی را تشــکیل 

ــورم هــای  ــت هــا و ن ــر محدودی ــا ب ــد، در افغانســتان بن ــی دهن م

اجتامعــی کــه فعالیــت و کار زنــان را در بیــرون از خانــه محــدود می 

ــا کمبــود زیــادی در قســمت کارمنــدان صحــی  کنــد، ایــن کشــور ب

زن روبــرو اســت. ایــن موضــوع بــه صــورت حیاتــی دسرســی زنــان 

و دخــران بــه خدمــات صحــی را تهدیــد مــی کنــد. در افغانســتان 

تنهــا ۱۵ درصــِد نــرس هــا و ۲ درصــِد داکــران معالــج صحــی را زنــان 
تشــکیل مــی دهنــد. 12

ــش  ــان را از کار در بخ ــه زن ــی ک ــات محل ــا و عنعن ــورم ه ــامن ن ه

ــه  ــان را ب خدمــات صحــی منــع مــی کنــد، همیــن هــا دسرســی آن

خدمــات صحــی نیــز مانــع مــی شــود. دسرســی آنهــا بــه خدمــات 

صحــی معمــوال توســط یکــی از اعضــای مــرد خانــواده شــان تعییــن 

مــی شــود و آن هــم بــه رشایطــی ماننــد موجودیــت داکــر و 

ــرای  ــه ب ــای جداگان ــش ه ــود بخ ــفاخانه و وج ــدان زن در ش کارمن

زنــان ماننــد بخــش ورود و خــروج و اتــاق انتظــار مجــزا بــرای زنــان 

ــه  ــه ب ــان را از مراجع ــوال زن ــا معم ــورم ه ــن ن ــتگی دارد. 13 ای بس

داکــران مــرد منــع مــی کنــد. در واقــع ایــن نــورم هــا باعــث مــی 

ــان بــدون  ــا زمانــی کــه داکــر زن وجــود نداشــته باشــد، زن شــود ت

ــت  ــد. 14 موجودی ــی مبانن ــوی باق ــی معالج ــات صح ــت خدم دریاف

نــورم هــای مردســاالرانه باعــث برتــری مــردان نســبت بــه زنــان مــی 

ــه ای در  ــوان کاالی مبادل ــه عن ــان ب ــه زن ــه ب ــی ک ــا زمان ــود و ت ش

ــان و دخــران بــه خدمــات صحــی  ــگاه شــود، دسرســی زن ازدواج ن

3UN Women (2020). Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
4OCHA (2019). Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2020)
5Human Rights Watch (2019). Afghanistan: Little Help for Conflict-Linked Trauma.
6Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
7OCHA (2019). Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2020).
8OCHA (2020). Afghanistan: COVID19- Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 10 June 2020.
9Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
10https://www.unicef.org/afghanistan/health
11UN Women (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue I: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response.
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ــکات  ــی و مش ــای اجتامع ــورم ه ــرد. ن ــی گی ــرار من ــت ق در اولوی

ــن افــرادی باشــند کــه  ــان آخری اقتصــادی باعــث مــی شــود کــه زن

ــت  ــون اولوی ــوند، چ ــداوی ش ــد و ت ــت کنن ــی دریاف ــات صح خدم

ــرد  ــای م ــداوی اعض ــرای ت ــواده ب ــی در خان ــع مال ــاص مناب اختص

فامیــل مــی باشــد. 15 بــر عــاوه، موضــوع موجودیــت محــرم )وجــود 

یکــی از اعضــای مــرد خانــواده بــرای زمانــی کــه یکــی از زن هــا بــه 

بیــرون از خانــه مــی رود( نیــز مانــع دیگــری ســد راه دسرســی زنــان 

ــه خدمــات صحــی اســت. ب

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

ــی  ــرای دسرس ــود ب ــای موج ــش ه ــدید چال ــث تش ــد-۱۹ باع کووی

زنــان و دخــران بــه خدمــات صحــی گردیــده اســت و زنــان و 

دخــران افغــان نیــز بــه صــورت نامناســبی از تاثیــرات ایــن ویــروس 

ــد. ــر ان آســیب پذی

نــورم هــا یــا هنجــار هــای فرهنگــی و تبعیضــات جنســیتی زنــان را 

در مقابــل کوویــد-۱۹ آســیب پذیرتــر مــی کنــد

در دوران کوویــد-۱۹ نــورم هــای محــدود کننــده جنســیتی و نقــش 

هــای جنســیتی کــه از آنهــا در فــوق ذکــر بــه عمــل آمــد؛ زنــان را 

بیشــر در معــرض ابتــا بــه ویــروس مواجــه منــوده و احتــامل مبتــا 

شــدن و بیــامر شــدن شــان را افزایــش مــی دهــد. ایــن نــورم هــا و 

محدودیــت هــا میــزان موانــع دسرســی زنــان و دخــران بــه خدمات 

حیاتــی صحــی را بیشــر مــی ســازد. در جریــان بحــران صحــی اثــرات 

ایــن نــورم هــا بیشــر شــده کــه زنــان را بــه طــور مشــخص آســیب 

ــی  ــای مراقبت ــه و کاره ــار کاِر خان ــش فش ــد. افزای ــی کنن ــر م پذیرت

ــد-۱۹ قــرار  ــا کووی ــان را در خطــر بیشــر متــاس ب ممکــن اســت زن

دهــد. بــر اســاس نــورم هــای جنســیتی کــه زنــان را مســئول مراقبــت 

ــواده  ــض خان ــه شــمول اعضــای مری ــواده ب ــه و اعضــای خان از خان

ــی  ــرار م ــروس ق ــه وی ــا ب ــرض ابت ــر در مع ــان بیش ــد، زن ــی دان م

گیرنــد. 16 زنــان بایــد بــه مســئولیت هــای خــود در خانــه علــی رغــم 

مریضــی نیــز ادامــه دهنــد.

ــان و دخــران بــه معلومــات محــدود  در رشایطــی کــه دسرســی زن

ــش  ــاِت پی ــم و اقدام ــرات، عای ــورد خط ــر در م ــان کم ــت، زن اس

گیرانــه کوویــد-۱۹ آگاهــی دارنــد.17  زنــان و دخــران کمــر قــادر بــه 

دسرســی بــه اطاعــات از منابــع معتــِر کوویــد-۱۹ مــی باشــند. 18 

بــر اســاس یــک رسوی اجتامعــی انجــام شــده در والیــت کابــل، کندز 

ــد-۱۹ آگاهــی  ــورد کووی ــان در م ــا ۳۰ درصــد از زن و خوســت، تنه

داشــتند. در حالــی کــه ایــن فیصــدی بــرای مــردان ۴۸ درصــد بــود. 

ــه  ــان در مقایس ــد از زن ــن رسوی ۵۸ درص ــاس ای ــر اس ــن ب همچنی

بــا ۷۹ درصــد از مــردان در مــورد اعــراض و عایــم کوویــد-۱۹ 

معلومــات داشــتند. ایــن آمــار در مــورد آگاهــی از اقدامــات پیــش 

گیرانــه تنهــا ۳۶ درصــد بــرای زنــان در مقایســه بــا ۴۵ درصــد بــرای 

مــردان گــزارش شــده اســت.

زنــان،  گــذار  و  گشــت  مــورد  در  فرهنگــی  هــای  محدودیــت 

محدودیــت در تصمیــم گیــری هــا بــه شــمول دسرســی بــه خدمــات 

ــای  ــت ه ــه مراقب ــان ب ــی زن ــدن دسرس ــدود ش ــث مح ــی، باع صح

حیاتــی )مربــوط بــه کوویــد-۱۹ و یــا غیــر از آن( در جریــان 

پاندیمــی شــده اســت. نــورم هــای اجتامعــی کــه حکــم میکننــد زنان 

بایــد در آخــر خدمــات صحــی را دریافــت کننــد، باعــث ناتوانــی آن 

هــا در دریافــت مراقبــت هــای بــه موقــع مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

ــری آزمایشــات  ــزات کمپیوت ــده اســت. 19 در افغانســتان تجهی گردی

مربــوط بــه کوویــد-۱۹ بــه صــورت گســرده در دســرس نیســت و 

ــان  ــرای انتظــار زن ــدان زن، ســاحات مجــزا ب ــود کارمن برعــاوه کمب

ــن  ــز، قرنطی ــدارد. 20 در مراک ــود ن ــرا وج ــز اک ــی نی ــز صح در مراک

و ســاحات تجریــد کــه دارای امنیــت پاییــن بــوده و متهیــدات 

ــان و  ــر اســت، زن ــز در آن هــا کم ــدر نی ــه نیازهــای جن ــو ب جوابگ

دخــران در معــرض تجربــه آزار و اذیــت و خشــونت هــا قــرار مــی 

گیرنــد. ایــن موانــع جنســیتی باعــث مــی شــود کــه زنــان و دخــران 

متایــل بــه رفــن بــه ایــن محیــط هــا را نداشــته باشــند. در نتیجــه، 

ــی  ــر قرارم ــای صحــی را تحــت تاثی ــت ه ــه مراقب ــا ب دسرســی آنه

دهــد. بــه دلیــل متــام ایــن موانــع جنســیتی، فرهنگــی و ســاختاری 

کــه زنــان بــا آن روبــرو انــد، آنهــا ممکــن اســت در صــورت وجــود 

اعــراض و عایــم کوویــد-۱۹ متایــل و یــا توانایــی کمــی بــرای تســت 

آزمایــش کوویــد-۱۹ داشــته باشــند. بنــاًء، زنــان بــا موانــع بیشــری 

در دسرســی بــه خدمــات تســت و معالجــه کوویــد-۱۹ مواجــه انــد. 

گــزارش هــا نشــان مــی دهنــد کــه بیشــر مــوارد مثبــت کوویــد-۱۹ 

را مــردان تشــکیل مــی دهنــد، زیــرا بــرای زنــان رشایــط و امکانــات 

محــدود تســت وجــود دارد. گــزارش هــا حاکــی از آنســت کــه زنــان 

توســط خانــواده و یــا اجتــامع بــرای آوردن ویــروس بــه خانــه مــورد 

ســوء ظــن قــرار گرفتــه و مامــت مــی شــوند کــه ایــن موضــوع مــی 

توانــد منجــر بــه افزایــش تجربیــات خشــونت در میــان زنــان گــردد.

15UN Women (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue I: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response.
16Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
17 Johanniter; Afghan Capacity and Knowledge (JACK), Organisation for Human Welfare (OHW) and Afghanistan Centre for Training and Development (ACTD) (2020). 
Community Perception Survey – COVID 19 Knowledge, Attitude and Practice Survey in Kabul, Kunduz and Khost Provinces.
18WHO, REACH, NRC, RCCE (2020). Communities’ Information Access, Preferences, Needs, and Habits.
19UN Women (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue I: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response.
20Johanniter (2020). Health Worker’s Perception Survey on COVID19: Knowledge, attitude and practice assessment in eight provinces of Afghanistan.
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کاهش دسرتسی زنان به مراقبت های صحی

ــی در  ــی کاف ــات صح ــت خدم ــرای دریاف ــا ب ــاش ه ــه ت در حالیک

افغانســتان همــه افــراد جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد، ایــن 

موضــوع زنــان را بیشــر از همــه در معرض آســیب پذیری قــرار داده 

اســت. اختــال در ارایــه خدمــات صحــی بنابــر شــیوع کوویــد-۱۹ 

مــی توانــد جــان مــادران، اطفــال و قربانیــان خشــونت هــا را بیشــر 

ــاص  ــات خ ــه خدم ــران ب ــان و دخ ــد. زن ــد منای ــد-۱۹ تهدی از کووی

ــات  ــه خدم ــه ب ــت ک ــم اس ــامل آن ک ــا احت ــد ام ــاز دارن ــی نی صح

ــادران و  ــت هــای صحــی م ــت صحــی و معالجــوی، مراقب ــا کیفی ب

خدمــات صحــی نســائی–والدی بــه ویــژه در مناطــق غیــر شــهری و 

جوامــع روســتایی دسرســی پیــدا کننــد. 21 پیــش بینــی مــی شــود کــه 

افغانســتان داری بیشــرین میــزان والدت )در حــدود یــک میلیــون( 

را در جنــوب آســیا در ۹ مــاه بعــد از پاندیمــی کوویــد-۱۹ داشــته 

ــژه  ــه وی ــوس جــوان، دخــران جــوان ب ــت نف ــا موجودی اســت. 22 ب

بیشــر در خطــر بــاالی آســیب پذیــری هــا بــه علــت اختاطــات در 

والدت هــا و در زمــان حاملگــی قــرار دارنــد. 23 بــا در نظــر داشــت 

ــا از  ــزارش ه ــش گ ــت، افزای ــن معیش ــد-۱۹ روی تامی ــرات کووی اث

ازدواج اطفــال بــه عنــوان یــک میکانیــزم مقابلــه منفــی، مــی توانــد 

منجــر بــه مــوارد بیشــر حاملگــی در میــان دخــران جــوان گــردد.

ــل از  ــی قب ــی صح ــات اساس ــه خدم ــران ب ــان و دخ ــی زن دسرس

وقــوع بحــران کوویــد-۱۹ نیــز محــدود بــود. در حالیکــه اکنــون ایــن 

ــات  ــه خدم ــی و ارای ــر در دسرس ــت بیش ــث محدودی ــران باع بح

صحــی نســایی و والدی و همچنیــن خدمــات مــورد نیــاز بــرای 

ــان خشــونت هــا مــی گــردد. 24 در حالیکــه مراکــز  ــت قربانی حامی

صحــی بــا حجــم باالیــی از مراجعیــن مواجــه بــوده و ظرفیــت آنهــا 

ــات  ــت خدم ــد-۱۹ دریاف ــی کووی ــت، پاندیم ــده اس ــل گردی تکمی

صحــی کافــی را بــرای زنــان و دخــران از قبــل نیــز مشــکل تــر کــرده 

اســت. انحــراف توجــه و تغییــر تخصیــص منابــع بــه خاطــر مقابلــه 

بــا اثــرات کوویــد-۱۹، مشــکل کمبــود دسرســی بــه خدمــات نســایی 

و والدی زنــان و همچنیــن میــزان عــدم رســیدگی بــه قربانیــان 

ــع ســکتور  ــد. مناب ــی کن ــا در افغانســتان را تشــدید م خشــونت ه

صحــت بــرای مقابلــه بــا بحــران کوویــد-۱۹ اختصــاص یافتــه انــد و 

بــه علــت ایــن کــه ارایــه خدمــات بــه بخــش هــای مراقبــت صحــی 

ــا،  ــری از والدت ه ــواده، جلوگی ــزی خان ــه ری ــادر، برنام ــل و م طف

ســقط جنیــن و خدمــات عــادی بــه عنــوان »مــوارد غیــر اساســی« 

شــمرده مــی شــوند، در زمــان بحــران کوویــد-۱۹ در دســرس منــی 

ــن  ــزات و همچنی ــع و تجهی ــود مناب ــا کمب ــتان ب ــند. 25 افغانس باش

کمبــود کارمنــدان صحــی آمــوزش دیــده در قســمت مراقبــت هــای 

مربــوط بــه والدت مــی باشــد؛ زیــرا ایــن منابــع و کارمنــدان بــرای 

معالجــه مریضــان کوویــد-۱۹ اختصــاص یافتــه انــد. برخــی از 

کلینیــک هــا بــه صــورت کامــل فعالیــت خــود را متوقــف کــرده انــد 

و بــه زنــان گفتــه مــی شــود کــه بــه عــوض مراجعــه بــه کلینیــک هــا 
بــه قابلــه هــای خانگــی مراجعــه کننــد. 26

ــن  ــد، ای ــر ش ــم ذک ــای دوم و پنج ــی ه ــه در آگاه ــوری ک هامنط

مربــوط  حیاتــی  خدمــات  ســازی  فراهــم  بخــش  در  موضــوع 

ــه  ــد. 27 در حالیک ــی کن ــدق م ــز ص ــا نی ــونت ه ــان خش ــه قربانی ب

خشــونت هــا علیــه زنــان در رسارس کشــور در حــال افزایــش اســت، 

زنــان و دخرانــی کــه خشــونت هــای جنســیتی را تجربــه کــرده انــد، 

بــرای کاهــش اثــرات مخــرب ایــن خشــونت هــا و همچنیــن بــرای 

جلوگیــری از تکــرار دوبــاره ایــن خشــونت هــا، بــه خدمــات صحــی 

بیشــر از هــر وقــت دیگــری نیــاز دارنــد. بــا آن هــم گــزارش هــا از 

کاهــش تعــداد قربانیانــی کــه بــه خدمــات صحــی دسرســی دارنــد 

ــه  ــد. ایــن موضــوع ب ــد-۱۹ خــر مــی دهن ــان بحــران کووی در جری

ایــن معنــی اســت کــه در مناطقــی کــه خدمــات نیــز موجــود اســت 

بــه علــت محدودیــت هــای رفــت و آمــد، اختــال در ارایــه خدمــات 

و نبــود رشایــط محرمیــت و مصئونیــت از ســوء اســتفاده کننــدگان 

ــای  ــتم ه ــد از سیس ــی توانن ــران من ــان و دخ ــیاری از زن ــان، بس ش

ــای کمــک و حامیــت شــوند. مراقبتــی صحــی جوی

بــر عــاوه کمبــود و یــا تعطیلــی مراکــز مراقبــت صحــی، محدودیــت 

هــا در دسرســی بــه خدمــات و محدودیــت منابــع و تامینــات 

ــن  ــت ای ــوری تقوی ــوع مح ــه موض ــد-۱۹ ب ــه کووی ــی ک در وضعیت

ــروس  ــه وی ــدن ب ــا ش ــرس از مبت ــت، ت ــده اس ــل ش ــات تبدی خدم

ــل  ــش از قب ــان را بی ــی، زن ــز صح ــد در مراک ــش از ح ــام بی و ازدح

ــان و  ــع مــی شــود. زن ــه خدمــات حیاتــی صحــی مان از دسرســی ب

دخــران در خریــداری لــوازم حفــظ الصحــه شــخصی نیــز بــه دلیــل 

عــدم دسرســی شــان بــه مارکیــت هــا بــا مشــکل مواجــه انــد. 28 متام 

ایــن مــوارد بــرای زنــان و دخرانــی کــه بــا معلولیــت دســت و پنجــه 

ــور روســتایی زندگــی  ــا در مناطــق صعــب العب ــد و ی ــرم مــی کنن ن

مــی کننــد بیشــر مشــکل آفریــن اســت. 29 برعــاوه، حملــه مــاه مــی 

بــر شــفاخانه نســائی–والدی دشــت برچــی باعــث افزایــش تــرس در 

21UN Secretary-General and UN Women (2020). Policy Brief: The Impact of COVID19- on Women.
22UNICEF (2020). Millions of pregnant mothers and babies born during COVID19- pandemic threatened by strained health systems and disruptions in services.
23Emma Smith (2020). Maternal health and COVID19-: The race to avert a long-term crisis. Devex.
24International Planned Parenthood Federation South Asia (2020). Safe abortion services amid COVID19 - Agile, adaptive & innovative response from South Asia.
25Smith, Julia (2019). Overcoming the ‘tyranny of the urgent’: integrating gender into disease outbreak preparedness and response. Gender and Development.
26Time (2020). ‘They Came to Kill the Mothers.’ After a Devastating Attack on a Kabul Maternity Ward, Afghan Women Face Increased Dangers. 19 May 2020.
27UN Women (2020). Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls and Issue V: Maintaining services for survivors of violence 
against women and girls during COVID19-
28OCHA (2020). Afghanistan: COVID19- Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 10 June 2020
29UN Women (2020). The First 100 Days of the COVID19- Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens.
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میــان جامعــه طبــی و همچنیــن زنانــی کــه خدمــات ارایــه مــی کنند 

شــده اســت. 30 بســته شــدن شــفاخانه مذکــور در اثــر حملــه عمــدی 

بــر زنــان حاملــه و نــوزادان، باعــث محرومیــت حــدود 1.5 میلیــون 

زن و کــودک در غــرب کابــل بــر عــاوه زنانــی کــه از دیگــر والیــات 

بــه ایــن شــفاخانه مــی آمدنــد از خدمــات اساســی و فراگیــر مربــوط 

بــه والدت هــا و خدمــات مراقبــت اطفــال گردیــد. 31 کاهــش قابــل 

ماحظــه ای در خدمــات معالجــوی طفــل و مــادر، مراقبــت هــای 

قبــل از تولــد و بعــد از تولــد و واکسیناســیون در هفتــه های گذشــته 

در افغانســتان گــزارش شــده اســت.32  آمــار و معلومــات ارایــه شــده 

توســط »فدراســیون بیــن املللــی تنظیــم خانــواده افغانســتان« نشــان 

دهنــده کاهــش ۸۰ درصــدی مراقبــت هــای بعــد از ســقط جنیــن و 

ــارداری در  کاهــش ۵۸ درصــدی در جــذب خدمــات پیشــگیری از ب

افغانســتان مــی باشــد. 33 اختــال در ارایــه خدمــات حیاتــی ماننــد 

ــه و نــوزادان  ــان حامل مراقبــت هــای طفــل و مــادر، بســیاری از زن

ــر والدت  ــوع خط ــن موض ــد. ای ــی ده ــرار م ــر ق ــرض خط را در مع

ــی  ــه م ــد ک ــی ده ــش م ــارت را افزای ــدون مه ــون و ب ــای نامصئ ه

توانــد منجــر بــه افزایــش مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان گــردد. بــر 

عــاوه افزایــش مــرگ و میــر مــادران، ایــن رشایــط مــی توانــد باعــث 

افزایــش میــزان حاملگــی دخــران جــوان، حاملگــی ناخواســته، ایــدز 
و مریضــی هــای مراقبتــی گــردد. 34

سیســتم صحــی، بــه شــمول نهــاد هــای انکشــافی و حقــوق بــری 

بایــد از دسرســی زنــان و دحــران بــه شــمول گــروه هــای بــه 

ــی  ــده و زنان ــران بیجاش ــان و دخ ــد زن ــده )مانن ــده ش ــیه ران حاش

کــه در مناطــق دور دســت و صعــب العبــور روســتایی زندگــی مــی 

کننــد( بــه معلومــات و خدمــات مراقبــت صحــی اطمینــان حاصــل 

ــای  ــت ه ــد مراقب ــادر هامنن ــل و م ــت طف ــات مراقب ــد. خدم کنن

صحــی بــرای قربانیــان خشــونت هــا، خدماتــی حیاتــی مــی باشــند 

ــاز  ــی مــورد نی ــد-۱۹ بیشــر از هــر زمان و در زمــان پاندیمــی کووی

ــان از اقدامــات صحــی جنــدر محــور کــه  انــد. بــرای کســب اطمین

ــدان زن بخــش هــای  ــان و دخــران و کارمن پاســخگوی نیازهــای زن

صحــی و رهــران محلــی زنــان باشــد، بایــد آنهــا را در پروســه هــای 

تصمیــم گیــری در ســطح ملــی، والیتــی و ولســوالی هــا بــه صــورت 

موثــر دخیــل کــرد.

کمبود دسرتسی زنان به مراقبت های صحت روانی

کوویــد-۱۹ نــه تنهــا صحــت فزیکــی زنــان و دخــران را تحــت تاثیــر 

قــرار مــی دهــد بلکــه صحــت روانــی شــان را نیــز متاثــر مــی ســازد. 

ــد-۱۹، گــزارش  ــا کووی ــط ب ــار مشــکات صحــی فزیکــی مرتب در کن

هــای زیــادی از وقــوع مشــکات روانــی بــر اثــر بحــران کوویــد-۱۹ 

در بیــن زنــان بــه شــمول زنــان کهــن ســال بدســت آمــده اســت. ایــن 

مشــکات بــر اثــر مــواردی ماننــد غــم از دســت دادن عزیــزان، عــدم 

ــات معیشــتی، محدودیــت  ــرس، از دســت دادن امکان ــان و ت اطمین

هــای رفــت و آمــد و دیگــر رشایــط تجریــد کــه زنــان بــا آن روبــرو 

انــد بوجــود آمــده اســت و ایــن در رشایطــی اســت کــه مشــکاتی 

ماننــد افرسدگــی، اضطــراب و خشــونت هــا علیــه زنــان در جریــان 

ــرض  ــت در مع ــن اس ــان ممک ــد. 35 زن ــه ان ــش یافت ــی افزای پاندیم

افزایــش تجربــه اســرس در خانــه بــر اثــر مســئولیت هــای اضافــی 

ماننــد مراقبــت و نگهــداری از اطفــال و همچنیــن مراقبــت از 

اعضــای کهــن ســال خانــواده قــرار گرفتــه باشــند. برعــاوه، بســیاری 

ــک  ــان در ی ــدگان ش ــتفاده کنن ــوء اس ــا س ــت ب ــن اس ــان ممک از زن

مــکان قرنطیــن شــده باشــند و امــکان بیــرون شــدن و یــا درخواســت 

کمــک را بــدون افزایــش خطــر ابتــا بــا ویــروس نداشــته باشــند. این 

مــورد بــه مشــکات روحــی و روانــی موجــود کــه افغــان هــا بــر اثــر 

درگیــری هــا و جنــگ هــای موجــود تحمــل مــی کننــد، مــی افزایــد. 

ــو نگریســته  ــک تاب ــوان ی ــه عن ــوز هــم ب ــی هن ــه مشــکات روان ب

ــه  ــد معمــوال ب ــی ان مــی شــود و افــرادی کــه دارای مشــکات روان

ــر اســاس رسوی ملــی صحــت  ــده میشــوند. ب ــد عــار و ننــگ دی دی

روانــی افغانســتان در ســال ۲۰۱۸، ۸۵ درصــد از افغانهــا یــا شــخصا 

تجربــه ی وضعیــت ناگــواری داشــته انــد و یــا شــاهد تجربــه 

ــا از  ــرد افغــان یکــی از آنه ــد. از هــر دو ف ــت ناگــواری بودن وضعی

مشــکات روانــی رنــج مــی برنــد و فقــط کمــر از ۱۰ درصــد شــان 

حامیــت هــای کافــی روانــی را دریافــت مــی کننــد. بســیاری از آن 

ــد.  ــی دانن ــزی من ــود چی ــی موج ــت روان ــز صح ــورد مراک ــا در م ه

نبــود برنامــه هــای آموزشــی و جــای بــه عنــوان اساســی تریــن خــا 

هــای موجــود بــرای ارایــه خدمــات صحــت روانــی شــناخته شــدند.36 

ــدوه،  ــم و ان ــز غ ــی نی ــرل آوردن پاندیم ــت کن ــس از تح ــی پ حت

ــان، دخــران و  ــر روی زن ــرات خــود را ب ــی تاثی اضطــراب و افرسدگ

دیگــر اعضــای جامعــه ادامــه خواهــد داد. شــامل ســاخن حامیــت 

هــای روانشناســی و صحــت روانــی بایــد در پــان هــای مقابلــه بــا 

کوویــد-۱۹ بــرای کــم کــردن تاثیــرات روانــی، افزایــش مهــارت هــای 

مقابلــه و کاهــش رنــج ناشــی از بحــران کوویــد-۱۹ در نظــر گرفتــه 

شــود زیــرا ایــن کار باعــث کمــک بــه بهبــود وضعیــت و بازســازی 

اجتامعــی خواهــد شــد. کارمنــدان صحــی بایــد بــرای پاســخ گویــی 

بــه مشــکات و رشایــط صحــت روانــی مریضــان و ارجــاع آن هــا بــه 

ــی و مشــاوران  ــات اجتامع ــه، خدم ــر جامع ــی ب ــه هــای مبتن برنام

30Time (2020). ‘They Came to Kill the Mothers.’ After a Devastating Attack on a Kabul Maternity Ward, Afghan Women Face Increased Dangers. 19 May 2020.
31Médecins Sans Frontières (2020). As midwives in Afghanistan, we are the silent leaders of our country. 10 June 2020.
32Johanniter (2020). Health Worker’s Perception Survey on COVID19: Knowledge, attitude and practice assessment in eight provinces of Afghanistan.
33International Planned Parenthood Federation South Asia (2020). Safe abortion services amid COVID19 - Agile, adaptive & innovative response from South Asia.
34UN Secretary-General and UN Women (2020). Policy Brief: The Impact of COVID19- on Women.
35Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
36Islamic Republic of Afghanistan (2018 .(2018 Afghanistan National Mental Health Survey.
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ــد. 37 روانی-اجتامعــی آمــوزش هــای الزم را فــرا بگیرن

ــرات  ــا بحــران و کاهــش اث ــه ب ــه هــای مقابل ــت برنام ــرای موثری ب

مخــرب صحــی روی زنــان و دخــران، بایــد هــردو صحــت جســمی 

ــرار  ــت ق ــا در اولوی ــه ه ــن برنام ــران در ای ــان و دخ ــی زن و روان

ــای  ــاوه نیازه ــر ع ــه ب ــت ک ــتلزم آن اس ــوع مس ــن موض ــد. ای گیرن

مشــخص زنــان،  موانــع مشــخصی کــه بــر رس راه دسرســی آن هــا 

بــه خدمــات صحــی وجــود دارد، نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــه 

ــوان بخشــی از آگاهــی دهــی و تــاش هــای اجتامعــی مربــوط  عن

بــه کوویــد-۱۹، معلومــات در بــاره اینکــه خدمــات صحــت روانــی 

چگونــه و در کجــا بــرای زنــان و دخــران قربانــی خشــونت هــا در 

دســرس اســت بایــد بــه صــورت گســرده قابــل دســتیابی باشــد، و 

ــژه کســانی را کــه در مناطــق دور دســت و صعــب  ــه صــورت وی ب

العبــور روســتایی زندگــی مــی کننــد و یــا در مناطــق تحــت کنــرول 

مخالفــان مســلح دولــت قــرار دارنــد را تحــت پوشــش قــرار دهــد.

ــرای  ــات صحــی ب ــه خدم ــتیابی ب ــت هــای بیشــرت در دس محدودی

ــزوی ــروه هــای من ــر از گ اک

نابرابــری هــای جنســیتی شــکل دیگــری از تبعیــض اســت کــه زنــان 

ــان بیجاشــده  ــه شــمول زن ــزوی ب و دخــران شــامل گــروه هــای من

ــان  ــد، زن ــی کنن ــی م ــن زندگ ــا ام ــه در مناطــق ن ــی ک ــی، زنان داخل

گــروه هــا اقلیــت قومــی، زنــان کهنســال، زنانــی کــه بــا معلولیــت 

زندگــی مــی کننــد و یــا زنانــی کــه در محیــط هــای غیــر شــهری و 

دور افتــاده زندگــی مــی کننــد، تجربــه مــی کننــد. بســیاری از گــروه 

هــای بــه حاشــیه رانــده شــده محدودیــت هــای بیشــری در عرصــه 

دسرســی بــه خدمــات حیاتــی صحــی و معلومــات در مــورد شــیوع 

ویــروس کوویــد-۱۹ دارنــد. 38 بــا افزایــش محدودیــت هــای رفــت و 

آمــد، دسرســی نهــاد هــای حقــوق بــری بــه جمعیــت هــای آســیب 

ــت. رشکای  ــده اس ــر ش ــخت ت ــی س ــل توجه ــورت قاب ــه ص ــر ب پذی

حقــوق بــری بــا دشــواری هــای بیشــری در عرصــه دســت یافــن 

بــه افــراد نیازمنــد بــه ویــژه زنــان و دخــران، بیجاشــدگان داخلــی، 

عــودت گننــدگان و افــراد دارای معلولیــت مواجــه انــد.

سفارشات:

متامــی پــان هــای اضطــراری صحــت عامــه و پــان هــای بهبود . 1

وضعیــت اجتامعــی ناشــی از شــیوع  کوویــد-۱۹ بایــد هــردو 

اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم صحــی بــاالی زنــان و دخــران 

ــه  ــی ب ــد راه دسرس ــع س ــرار داده و موان ــش ق ــت پوش را تح

مراقبــت هــای صحــی و نیازهــای ویــژه، ارائــه حامیــت هــای 

ــان از بودجــه  ــرآورده کــردن نیازهــا و اطمین ــرای ب ــد ب هدفمن

کافــی در نظــر گرفتــه شــود.

تدابیــر و اقدامــات مربــوط بــه صحــت روانــی زنــان و دخــران . 2

ــه  ــر گرفت ــد نظ ــا کووید-۱۹م ــه ب ــای مقابل ــان ه ــی پ در متام

شــود.

ــام . 3 ــه و پی ــط عام ــکارات رواب ــه ابت ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

ــژه آن  ــه وی ــران، ب ــان و دخ ــی زن ــه متام ــت عام ــانی صح رس

ــور  ــب العب ــا صع ــهری و ی ــر ش ــق غی ــه در مناط ــی را ک های

روســتایی زندگــی مــی کننــد، تحــت پوشــش قــرار داده و 

ــرای  ــی کــه ب ــد-۱۹ و خدمات معلومــات در مــورد شــیوع کووی

مهــار آن در دســرس اســت، بــه شــمول خدمــات صحــت روانــی 

بــرای زنــان کــه قربانــی خشــونت هــا میشــوند، را طــوری کــه 

ــد. ــه منایی ــل فهــم باشــد، تهی ــرای شــان قاب ب

اولویــت  بنــدی و تهیــه مقــررات جهــت ادامــه ارایــه خدمــات . 4

صحــی بــرای زنــان و دخــران از جملــه خدمــات صحــی نســایی 

ــا  ــونت ه ــان خش ــرای قربانی ــوی ب ــات حامی و والدی  و خدم

یکــی از نیــاز هــای مــرم اســت.

حصــول اطمینــان از داشــن متامــی تجهیــزات محافظتــی و . 5

آمــوزش هــای مربــوط بــه پیشــگیری و مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ 

بــرای متامــی کارمنــدان خــط اول خدمــات صحــی، بــه شــمول 

نهادهــای جامعــه مدنــی، و حامیــت آن هــا بــا ارایــه رضوریات 

اساســی و دسرســی بــه خدمــات صحــت روانــی.

حامیــت و ارتقــای کارمنــدان زن در بخــش صحــی و اطمینــان . 6

ــات  ــط اول خدم ــدان خ ــوان کارمن ــه عن ــا ب ــت آنه از مصئونی

صحــی.

حصــول اطمینــان از اقدامــات پاســخگو بــه نیازهــای جنســیتی . 7

در متامــی مراکــز صحــی )شــفاخانه هــا، کلینیــک هــا، مراکــز 

قرنطیــن( بــه شــمول مــد نظــر گرفــن اتــاق هــای مجــزا بــرای 

زنــان و دخــران.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه خدمــات صحــت روانــی و خدمــات . 8

حامیــت هــای اجتامعی–روانــی مناســب وضعیــت بــوده، 

ــژه  ــه وی ــان و دخــران ب ــرای متامــی زن ــر، در دســرس و ب موث

ــه  ــد ب ــرار دارن ــا ق ــونت ه ــر خش ــر در خط ــه بیش ــانی ک کس

ــل دســرس باشــد. آســانی قاب

ــه محصــوالت بهداشــت شــخصی و . 9 ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین

بســته هــای آموزشــی بــه همــه زنــان و دخــران، بــه ویــژه آن 

هایــی کــه جــز گــروه هــای منــزوی، و آن هایــی کــه در مقابــل 

ــا  ــراد بیج ــه اف ــد، از جمل ــر ان ــیب پذی ــر آس ــد-۱۹ بیش کووی

شــده داخلــی، زنــان بــاردار و زنــان مســن  تــر، قابــل دســرس 

باشــد.

37Human Rights Watch (2019). Afghanistan: Little Help for Conflict-Linked Trauma.
38UN Secretary-General and UN Women (2020). Policy Brief: The Impact of COVID19- on Women.
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کارمنــدان مراقبــت صحــی خــط اول مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ را . 10

در مــورد چگونگــی پاســخ گویــی، حامیــت و ارجــاع قربانیــان 

خشــونت هــا بــه خدمــات مناســب و همچنیــن ارایــه مشــاوره 

هــای اساســی اجتامعی–روانــی و پــان هــای مصئونیتــی 

ــد. آمــوزش دهی

11 . ”GBV“ یادداشــت ســب کلســر خشــونت مبتنــی بــر جنســیت

افغانســتان یــا »رهنمــود خشــونت مبتنــی بــر جنســیت بــرای 

پاســخگویی در برابــر کوویــد-۱۹« بــرای ســکتور صحــی را 

ــد-۱۹  ــای کووی ــود ه ــدی رهنم ــق ج ــد و از تطبی ــال کنی دنب

بــرای مراکــز حامیــوی زنــان، مراکــز حامیــوی خانــواده، مراکــز 

راهنامیــی خانــواده و خانــه هــای امــن بــرای زنــان و دخــران 

حامیــت کــرده و اطمینــان حاصــل مناییــد تــا ایــن ادارات 

ــه  ــش ادام ــای خوی ــت ه ــه فعالی ــون ب ــد بصــورت مصئ بتوانن

ــد.  دهن


