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ــوال  ــا نړی ــو د دفــر، روغتی ــه چــارو کــې د ملګــرو ملتون د ښــځو پ

 )UNFPA( ــدوق ــي صن ــړو وجه ــو د وګ ــرو ملتون ــازمان او ملګ س

لخــوا پــه ګــډه د پوهــاوي دا نهمــه خپرېدونکــې ګڼــه ده چــې پــه 

ــو  ــډر د ځانګړی ــر جن ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کوې افغانســتان ک

اغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې پــه 

افغانســتان کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال روغتیايــي مراقبــت تــه د 

ښــځو پــر الرسيس مترکــز کیــږي. د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې ښــودل 

ــاره  ــځو لپ ــې د ښ ــتان ک ــه افغانس ــا پ ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــږي چ کی

روغتیايــي مراقبــت تــه د موجــود محــدود الرسيس او ویــروس د اخته 

کېــدو د وېــرې رسبېــره، بحــران یــا ناوریــن تــه پــه غربګــون او جنــډر 

اړونــد موجــودو نابرابریــو او ســختو مقرراتــو کــې د ښــځو او نجونــو 

ــي مراقبــت  ــا او روغتیاي ــه د ښــځو روغتی ــه کبل د نامتناســب رول ل

تــه الرسيس پــه منفــي ډول اغېزمنــوي. 

د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنــې 

ــا د  ــډ-۱۹ وب ــوه ټولګــه شــاملیږي. د کوې ــه موخــه د سپارښــتنو ی پ

ناوریــن د مــودې پــه ګــډون پــه افغانســتان کــې د ښــځو پــه چــارو 

نهمه ګڼه:  د کوېډ-۱۹ وبا پرمهال روغتیايي مراقبت 
ته د ښځو الرسسی

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

ښــځو او نجونــو د اړتیــاوو تحقــق تــه ژمــن دی. د پوهــاوي پــه دغــه 

ــه د الرسيس  ــت ت ــي مراقب ــا او روغتیاي ــځو د روغتی ــې د ښ ــه ک ګڼ

ــزو  ــو اغې ــا د ځانګړی ــډ-۱۹ وب ــوه د کوې ــه پل ــډر ل ــه د جن ــه هکل پ

ــه  ــو پ ــه کول ــځ ت ــاس رامن ــاره د اس ــث لپ ــام وړ بح ــه د پ ــه هکل پ

ــدې  ــو وړان ــد د خدمتون ــدف اړون ــوي ه ــر ش ــه ذک ــیله د پورت وس

کــول شــاملیږي. د ښــځو او نجونــو د زیان مننــې مشــخصو مــواردو 

او اړتیــاوو تــه پــه پــام رسه د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې یــوازې د 

ــږي چــې د  ــول کی ــدې نی ــون تربحــث الن ــد هغــه غربګ ــډر اړون جن

ښــځو او نجونــو پــر روغتیــا د کوېــډ-۱۹ وبــا  د اغېــزو د کمــوايل او 

اغېزمــن غربګــون باعــث کیــږي.  

د ۲۰۲۰ کال د جون میاشتې ۱۸مه نېټه 

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان
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رشایط او پر جنډر یې د پام وړ آغېزې

د کمــزوري روغتیايــي سیســټم، زیان مننــې بنســټیزو مــواردو او مــخ 

ــک د  ــودو رسه د افغانســتان خل ــه درل ــت پ ــر ودې اقتصــادي حال پ
ــو رسه مخامــخ دي.1  ــام وړ مهمــو پایل ــه د پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب کوې

د کوېــډ-۱۹ وبــا بحــران همدارنګــه د بېوزلــۍ او بېــکارۍ د کچــې 

د لــوړوايل ترڅنــګ د پراخــو هغــو نابرابریــو باعــث کیــږي چــې لــه 

املــه یــې پــه کورنیــو او ټولنــو کــې فشــار رامنــځ تــه کیــږي. د یــادې 

ــۍ  ــو د بېوزل ــه بحــران او ناوریــن څخــه مخکــې ۵۴٪ افغانان ــا ل وب

تــر کرښــې النــدې ژونــد کاوه چــې د ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ کلونــو پــه پرتــه 

ــه شــمېر د  ــوي. همدارنګــه ممکــن دغ ــه ک ــوايل څرګندون ۳۸٪ زیات

روغتیايــي ناوریــن د اقتصــادي اغېــزو لــه املــه نــور هــم لــوړ يش2. 

ــورې  ــو پ ــو کورون ــر خپل ــک ت ــدود او خل ــګ مح ــې تګ رات ــه چ کل

محــدود وي، د بېوزلــۍ او بېــکارۍ کچــه لوړیــږي، پــه دغــو رشایطــو 

کــې ښــځې او نجونــې پــه خپلــو کورونــو کــې د تاوتریخــوايل پــراخ 
خطــر تجربــه کــوي.3

ــیايس  ــادي او س ــز اقتص ــړو، ټولنی ــیزو جګ ــې د لس ــتان چ د افغانس

بحــران لــه کبلــه ال لــه وړانــدي کمــزوری روغتیايــي سیســټم، 

خدمتونــه او تــر فشــار النــدې سیســټم درلــود، آن د کوېــډ-۱۹ 

وبــا څخــه مخکــې هــم لــه ۲۰٪ څخــه بیــا تــر ۳۰٪ پــورې افغانــان 

لومړنیــو روغتیايــي خدمتونــو تــه د دوو ســاعتونو د پــي مــزل رسه 

ــو  ــې د اســايس ننګوون ــه برخــه ک ــت د الرسيس پ ــي مراقب د روغتیاي

رسه مخامــخ وو.4 د روغتیايــي مراقبــت نــاکايف امکانــات او رسچینــې 

هغــه خلــک پــه ځانګــړي ډول اغېزمنــوي چــې پــه ســتونزمو، لــرو 

ــد  ــې ژون ــیمو ک ــه س ــرول پ ــارصو د کنټ ــد عن ــت ض ــو او دول پرت

ــر دې چــې دولــت د عمومــي روغتیايــي مراقبــت  کــوي. رسبېــره پ

ــان ال هــم  ــې هڅــې کــړې دي، خــو افغان ــه موخــه خپل ــن پ د تأمی

ــور برخــه  ــر څل ــه موخــه درې پ ــو پ ــد خدمتون ــا اړون ــد د روغتی بای

لګښــت ورکــړي.5 د بنســټیزو روغتیايــي خدمتونــو د وړانــدې کولــو 

او هغــې تــه د الرسيس پــه برخــه کــې نــاکايف بودجــه، محــدود شــمېر 

روغتیايــي کارکوونکــي، زېربنايــي او نــورې رسچینــې پــه دغــه برخــه 
کــې لــه اســايس خنډونــو څخــه ګڼــل کیــږي.6

جګــړې هــم پــه خپــل وار رسه پــه پرلپســې ډول د روغتیايــي 

پــر وړانــدې د  او روغتیايــي کارکوونکــو  تأسیســاتو د تخریــب 

برېدونــو ترڅنــګ پــه موجــودو ســیمو کــې د شــته روغتیايــي 

ــو د  ــي خدمتون ــه د روغتیاي ــو ســیمو ت ــدو او نوی ــو د بندې خدمتون

ــي  ــايت روغتیاي ــدار ډول حی ــه دوام ــه الرې پ ــوي ل ــدو د مخنی پراخې

ــډ-۱۹  ــړې ده7 . د کوې ــو د الرسيس مخــه ډب ک ــه د خلک ــت ت مراقب

وبــا پــه پیلېــدو رسه هم مهــال پــر دغــو تأسیســاتو د بریدونــو دوام 

هــم پــر کمــزوري روغتیايــي سیســټم نــاوړه اغېــزې لــري8 . د دغــو 

بریدونــو د لــړۍ ورســتی بیلګــه د کابــل د دشــت برچــي روغتــون د 

زېږنتــون پــر څانګــه بریــد ده. رسبېــره پــر دې، د محــي ټرانســپورټي 

ــت  ــې د راز او محرمی ــز ک ــي مرک ــه روغتیاي ــتوالۍ، پ ــو نش امکانات

نــه ســاتل، او د روغتیايــي مراقبــت پــر ظرفیــت د اعتــاد کموالــۍ 

ــرې  ــه ل ــه الرسيس څخ ــه ل ــو ت ــي خدمتون ــک روغتیاي ــم خل ــور ه ن

کــوي. پــه افغانســتان کــې خلــک د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې ډېــر 

ــو  ــاک پاک ــې، څښ ــړې تغذی ــې د نیمګ ــه چ ــي دي ځک زیان منونک

اوبــو تــه د محــدود الرسيس، حفــظ الصحــې او روغتیايــي امکاناتــو 

ــت د  ــي مراقب ــډون د روغتیاي ــه ګ ــا پ ــوا د ککړتی ــتوايل او ه د نش

ــه  ــه کبل ــو ل ــودو زیان منن ــتوالۍ د موج ــو نش ــانتیاوو او رسچین آس

ــږي 9. ــور هــم خرابی ن

د  ماشــوم  او  مــور  د  نجونــو  او  ښــځو  ده چــې  وړ  یادونــې  د 

روغتیايــي مراقبــت، پــه ځانګــړي ډول پــه کلیــوايل ســیمو پــه ګــډون 

چــې هلتــه نــږدې ۷۵٪ ســلنه وګــړي ژنــد کــوي ال لــه وړانــدې هــم 

اســايس روغتیايــي مراقبــت تــه محــدود الرسســی درلــود. افغانســتان 

لــه هغــو هېوادونــو څخــه یــو دی چــې د نــړۍ پــه کچــه د مینــدو 

او ماشــومانو ترمنــځ د مړینــې تــر ټولــو لــوړ مېــزان لــري10 . د جنــډر 

ــې د  ــوه چ ــه وش ــې یادون ــه11  ک ــۍ ګڼ ــه لومړن ــاوي پ ــد پوه اړون

نــړۍ د نــورو هېوادونــو برعکــس چــې د روغتیايــي مراقبــت برخــه 

ــا د  ــې بی ــتان ک ــه افغانس ــکیلوي، پ ــې تش ــځینه متخصصین ــې ښ ک

جنــډر اړونــد ســختو نورمونــو لــه کبلــه د کــوره بهــر د ښــځو د رول 

ــږي چــې  ــه هــم محدودی ــو رسه د دوی کاري فرصتون ــه محدودول پ

ــې د  ــه ک ــه برخ ــت پ ــي مراقب ــتان د روغتیاي ــې افغانس ــه ی ــه امل ل

ښــځینه کارکوونکــو د پــام وړ کمښــت رسه مخامــخ دی. پــه دې رسه 

روغتیايــي مراقبــت تــه د ښــځو او نجونــو الرسيس تــر ډېــره بریــده 

محدودیــږي. د یادونــې وړ ده چــې پــه افغانســتان کــې یــوازې ٪۱۵ 

ــران ښــځې دي12 .     ــي ډاکټ ــاالن او ۲٪ طب روغتیاپ
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د جنــډر همدغــه نورمونــه چــې د روغتیايــي مراقبــت پــه برخــه کــې 

ښــځې لــه کار کولــو څخــه منــع کــوي، روغتیايــي مراقبت تــه د دوی 

ــه د الرسيس  ــو ت ــي خدمتون ــوي. روغتیاي ــم ک ــوی ه د الرسيس مخنی

پرېکــړه یــې هــم ډېــرۍ وختونــه د خپلــې کورنــۍ د نارینــه غــړي 

پــه واک کــې وي او دا ډول الرسســی هــم ممکــن د جــا دروازو او 

ــر د ښــځینه کارکوونکــو او جــا تأسیســاتو  ــه څې ــو پ انتظــار ځایون

پــورې مــروط وي 13. دا نورمونــو ډېــرۍ وختونــه نارینــه ډاکټرانــو 

ــق د  ــوی کــوي. اصــاً د معمــول مطاب ــو مخنی ــه د ښــځې د ورتلل ت

ښــځو درملنــه نــه کیــږي، خــو دا چــې وکــوالی يش ښــځینه ډاکټــرې 

تــه مراجعــه وکــړي 14. د مردســاالرۍ نورمونــو تــه پــه پــام رسه چــې 

ــح ورکــول  ــه ترجی ــه وو ت ــه نســبت نارین ــې د ښــځو پ ــه مخــې ی ل

ــل  ــه ســرګه کت ــاع پ ــال او مت ــوازې د داســې م ــه ی ــږي، ښــځو ت کی

کیــږي چــې بایــد د واده کولــو لــه الرې بــل چــا تــه وســپارل يش او 

همداشــان د لومړیتــوب لــه پلــوه د ښــځو روغتیــا تــه هــم پــه ټیټــه 

ســرګه کتــل کیــږي. ټولنیــزو نورمونــو او محــدودو اقتصــادي وســیلو 

تــه پــه پــام رسه د روغتیايــي مراقبــت د ترالســه کولــو پــه موخــه د 

محــدودې بودجــې پــه درلــودو رسه چــې د کورنــۍ د نارینــه غړیــو 

لپــاره ځانګــړې شــوې وي، ښــځې او نجونــو ښــايي د ناروغېــدو پــه 

صــورت کــې تــر ټولــو وروســته طبــي درملنــه ترالســه کــړي 15. پــر 

دې رسبېــره محــرم هــم )د کــورې څخــه د وتلــو پرمهــال د کورنــۍ 

ــه  ــه د الرسيس پ ــي مراقبــت ت ــه غــړي بدرګــه( روغتیاي ــوه نارین د ی

ــځ  ــه رامن ــور اضــايف خنډون ــدې ن ــر وړان ــا پ موخــه د ښــځو د وړتی

تــه کــوي.     

13Human Rights Watch (2019). Afghanistan: Little Help for Conflict-Linked Trauma.
14Fistula Foundation (2018). Out of the Margins 4# – Afghanistan’s fierce, female fistula surgeons.
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-.
17Johanniter; 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.

د پاملرنې وړ ځانګړي موارد یا ساحې

د کوېــډ-۱۹ وبــا د روغتیايــي مراقبــت د الرسيس پــه برخــه کــې 

ــدیدې  ــم تش ــورې ه ــې ن ــدې ننګوون ــر وړان ــو پ ــځو او نجون د ښ

ــه  ــا پ ــو روغتی ــو ښــځو او نجون ــه د افغان کــړې دي او همدارنګــه ب

ــر ســیورې النــدې رايش. ــروس ت ــا د وی ــادې وب نامتناســبه توګــه د ی

د جنــډر اړونــد تبعیــي او کلتــوري نورمونــه د کوېــډ-۱۹ پــر 

وړانــدې د ښــځو د زیان مننــې مېــزان د لوړېــدو باعــث کیــږي

د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال د جنــډر اړونــد محدودوونکــي نورمونــه او 

قواعــد چــې مخکــې ذکــر شــول ښــځې او نجونــې پــه یــاد ویــروس 

د اختــه کېــدو د ال ډېــر خطــر رسه د مخامــخ کېــدو پــه صــورت کــې 

ناروغــه کیــږي. نومــوړي نورمونــه اســايس روغتیايــي خدمتونــو تــه 

د الرسيس پــه برخــه کــې عمــده خنډونــه رامنــځ تــه کــوي. د دغــو 

نورمونــو اغېــز د روغتیايــي ناوریــن پرمهــال نــور هــم ډېریــږي چــې 

لــه املــه یــې ښــځې پــه ځانګــړي ډول اغېزمنیــږي. د کورنیــو کارونــو 

او مراقبــت زیاتېدونکــی فشــار پــه احتــايل ډول ښــځې د کوېــډ-۱۹ 

وبــا پــه ویــروس د اختــه کېــدو د ال ډېــر خطــر رسه مخامــخ کــوی. 

د جنــډر د نورمونــو لــه مخــې چــې ښــځې بایــد د کورنــۍ د ناروغــو 

غړیــو د مراقبــت پــه ګــډون د کورنــۍ او خلکــو د مراقبــت او پالنــې 

مســوولیت پــر غــاړه واخــي، ښــځې ډېــرې پــه دغــه ویــروس د اختــه 

کېــدو رسه مخامــخ کــوي 16. همدارنګــه د یادونــې وړ ده چې ښــځې 

د ناروغــۍ پرمهــال هــم بایــد د کورنیــو مســوولیتونو درونــد بــار پــه 

غــاړه یــويس.   

ــام رسه  ــه پ ــه پ ــو محــدود الرسيس ت ــه د ښــځو او نجون ــو ت مالومات

ښــځې د کوېــډ-۱۹ وبــا د خطرونــو، اعراضــو او عایمــو او مخنیــوي 

د تدابیــرو پــه هکلــه ډېــر کــم مالومــات لــري17 . همدارنګــه ښــځې 

ــا پــه  ــر کــم د دې فرصــت لــري چــې د کوېــډ-۱۹ وب او نجونــې ډې

موخــه د خپلــې خوښــې وړ وســیلو لــه الرې مالوماتــو تــه الرسســی 

ــې  ــې چ ــد رسوې ک ــوب د ادراک اړون ــې د خوندیت ــري 18. د ټولن ول

پــه کابــل، کنــدوز او خوســت والیتونــو کــې تــررسه شــوې ښــيي چــې 

د ۴۸٪ نارینــه وو پــه پرتلــه یــوازې ۳۰٪ ښــځو د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه 

هکلــه مالومــات لــرل. د ۷۹٪ نارینــه وو پــه پرتلــه یــوازې ۵۸٪ ښــځو 

د کوېــډ-۱۹ وبــا د اعراضــو او عایمــو پــه هکلــه مالومــات لــرل او 

همدارنګــه د ۴۵٪ نارینــه وو پــه مقابــل کــې یــوازې ۳۶٪ ښــځې د 

مخنیــوي لــه تدابیــرو څخــه خــربې وې. 

روغتیايــي مراقبــت تــه د الرسيس پــه ګــډون د ښــځو پــر تــګ راتــګ 

کلتــوري محدودیتونــه او پرېکــړې کولــو کــې د ښــځو محــدود اغېــز 

ــو  ــورو ناروغی ــه د ن ــا پرت ــډ-۱۹ وب ــم د کوې ــا او ه ــډ-۱۹ وب د کوې

دوی الرسســی  د  تــه  مراقبــت  روغتیايــي  حیــايت  هــم  پرمهــال 

ــر  ــد ت ــځې بای ــې ښ ــې چ ــه مخ ــو ل ــزو نورمون ــدودوي. د ټولنی مح

ــر وخــت د کوېــډ-۱۹  ــه ترالســه کــړي پ ــو وروســته طبــي درملن ټول

ــوی  ــا مخنی ــه برخــه کــې هــم د دوی د وړتی ــې پ ــد درملن ــا اړون وب

کــوي19 . پــه افغانســتان کــې د ښــځینه روغتیايــي کارکوونکــو، ښــځو 

لپــاره د انتظــار جــا ځایونــو د نشــتوايل رسبېــره د کوېــډ-۱۹ وبــا د 

معاینــې امکانــات پــه پراخــه کچــه شــتون نــه لــري چــې لــه املــه 

ــه  ــن هغ ــږي 20. د قرنطی ــې کی ــه پات ــو څخ ــځې د معاینات ــرې ښ ډې
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مرکزونــه او تجریدځایونــه چــې پــه هغــې کــې هېــڅ ډول امنیــت او 

جنــډر د ځــواب ویلــو تدابیــر شــتونه ونــه لــري، ښــځې د ځورونــې 

ــدې  ــر وړان ــډر پ ــوي. د جن ــخ ک ــوايل د خطــر رسه مخام او تاوتریخ

ــر  ــګ پ ــو د ت ــځو او نجون ــه د ښ ــو ت ــه دا ډول ځایون ــه خنډون دغ

لېوالتیــا یــا متایــل اغېــز کــوي چــې لــه املــه یــې روغتیايــي مراقبــت 

ــه  ــه کــوي. پ ــځ ت ــال رامن ــه برخــه کــې اخت ــه د دوی د الرسيس پ ت

ــوري او  ــو کلت ــد ټول ــډر اړون ــځې د جن ــې ښ ــې چ ــال ک ــې ح داس

ټولنیــزو خنډونــه رسه مخامــخ دي، دوی ښــايي د اعراضــو او عایمــو 

د درلــودو پــه صــورت کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لپــاره د معاینــې تــوان 

ونــه لــري یــا هــم ډېــر لــږ د معاینــې کولــو لپــاره زړه ښــه کــړي. د 

همــدې خنډونــو پــه پایلــه کــې ښــځې پــه روغتیايــي مرکزونــو کــې 

د کوېــډ-۱۹ وبــا معاینــې او درملنــې تــه د الرسيس بــه برخــه کــې د 

نــورو اضــايف خنډونــو رسه مخامــخ کیــږي. د راپورونــو پــر اســاس کــه 

چېــرې د کوېــډ-۱۹ ډېــرۍ مثبتــې پېښــې پــه ســړیو پــورې اړه ولــري 

ــږي.  ــررسه کی ــه ت ــات ن ــې د ښــځو معاین ــم دا دی چ ــې ه ــت ی عل

راپورونــه همدارنګــه جوتــوي چــې د خپلــو کورنیــو او ټولنــو لخــوا 

د هغــو شــکونو پــر بنســټ چــې لــه مخــې بــه یــې دوی د »نــاوړه 

ــه  ــه امل ــو ل ــروس راوړل ــه د وی ــور ت ــږی« ک ــخ کی ــد رسه مخام چلن

مامتــې بلــل کیــږي. دا کار ښــايي د دوی پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل 

ــدو باعــث يش.          د لوړې

روغتیايي مراقبت ته د ښځو محدود الرسسی

ــه  ــه موخ ــت پ ــي مراقب ــې د کايف روغتیاي ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

مبــارزې پــه افغانســتان کــې هرڅــوک تــر خپــل تأثیــر النــدې راويل، 

ــا  ــډ-۱۹ وب ــه رســیږي. د کوې ــان یــې ښــځو ت ــر زی ــو ډې ــر ټول خــو ت

لــه املــه پــه روغتیايــي خدمتونــو کــې ســتونزې کــوالی يش چــې د 

مینــدو، ماشــومانو او تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( 

ــاره  ــا څخــه وروســته هــم د اوږدې مــودې لپ ژونــد د کوېــډ-۱۹ وب

ــه بــې ســاري ډول  د خطــر رسه مخامــخ کــړي. ښــځې او نجونــې پ

ــي  ــو روغتیاي ــت لرونک ــو کیفی ــري، خ ــاوې ل ــي اړتی ــرې روغتیاي ډې

ــه  ــه کلیــوايل ســیمو او ل ــو او درملنــې، پــه ځانګــړي ډول پ خدمتون

ــارورۍ  ــور او ماشــوم او د ب ــې د م ــو ک ــه غورځــول شــویو ټولن پام

ــم دی21 . د  ــر ک ــال ډې ــې د الرسيس احت ــه ی ــت ت ــي مراقب روغتیاي

کوېــډ-۱۹ وبــا لــه اعــان وروســته د نهــو میاشــتو پــه اوږدو کــې بــه 

افغانســتان د اټــکل لــه مخــې پــه ســوېلې آســیا کــې د زېــږون )د یــو 

ملیــون پــه شــاوخوا( تــر ټولــو لــوړ شــمېر ولــري22 . پــه دغــه هېــواد 

ــه د  ــې ب ــې نجون ــان دي، ځوان ــې ځوان ــړي ی ــرۍ وګ ــې ډې ــې چ ک

ــه کبلــه  امینــدوارۍ او زېــږون پرمهــال د لــوړو پېچلیــو خطرونــو ل

پــه ځانګــړي ډول د زیان مننــې رسه مخامــخ وي23 . پــر معیشــت د 

کرونــا وبــا اغېــزو تــه پــه پــام رسه د مبــارزې د یــوه منفــي مېکانیــزم 

پــه توګــه د راپورونــو رسه ســم د ماشــومانو د ودونــو پــه مېــزان کــې 

لوړوالــی رامنــځ تــه شــوی دی چــې دا پــه خپــل وار د ډېــرو تنکیــو 

ځوانــو نجونــو د امینــدوارۍ باعــث کیــږي.

ــي  ــې روغتیاي ــد ژغورن ــايس او ژون ــې اس ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

مراقبــت تــه د ښــځو او نجونــو الرسســی لــه وړانــدې محــدود ؤ، د 

کوېــډ-۱۹ وبــا نارویــن هــم پــه خپــل وار رسه د جنــي او بــارورۍ 

ــوايل د  ــه تاوتریخ ــه ل ــی او همدارنګ ــه الرسس ــت ت ــي مراقب روغتیاي

ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره د خدمتونــو موجودیــت تــر خپلــې 

ــرې  ــده ډې ــه ح ــو ل ــي مرکزون ــر روغتیاي ــدې راويل24 . پ ــزې الن آغې

ګڼــې ګوڼــې او فشــار او کوېــډ-۱۹ وبــا د ښــځو او نجونــو لپــاره د 

ــور  ــو کار ن ــو د ترالســه کول ــي خدمتون ــې او روغتیاي مناســبې درملن

هــم ســتونزمن کــړی دی. د کورونــا ویــروس لــه املــه د پاملرنــې او 

رسچینــو د مســیر بدلــون هــم د جنــي او بــارورۍ اړونــد روغتیايــي 

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــګ پ ــتوايل ترڅن ــه د الرسيس د نش ــو ت خدمتون

ــار د  ــو( لپ ــانو )قربانیان ــویو کس ــورل ش ــه د ژغ ــوايل څخ د تاوتریخ

ــړی  ــخ ک ــتونزو رسه مخام ــم د س ــور ه ــول ن ــدې ک ــو وړان خدمتون

دي. همدارنګــه د مــور او ماشــوم د روغتیايــي مراقبتــو کورنــۍ 

پــان جوړونــې، امیندواریــو د مخنیــوي د تدابیــرو، جنیــن د ســقط 

مــوارد لــه پامــه غورځــول کیــږي، او رسچینــې او امکانــات تــر ډېــره 

ــه  ــږي، ځک ــړې کی ــاره ځانګ ــرول لپ ــا د کنټ ــډ-۱۹ وب ــده د کوې بری

چــې دا ټــول غېــررضوري ګڼــل کیــږي او لــه همــدې املــه نومــوړي 
خدمتونــه د کوېــډ-۱۹ وبــا د ناوریــن پرمهــال د الرسيس وړ نــه دي25 

ــګ د  ــت ترڅن ــو د کمښ ــو او تجهیزات ــواد د امکانات ــمهال هې . اوس

ــې د  ــه چ ــخ دی ځک ــتوايل رسه مخام ــو د نش ــږون د متخصصین زې

ــو د  ــا د ناروغان ــډ-۱۹ وب ــم د کوې ــن ه ــوړي متخصصی ــږون نوم زې

درملنــې لپــاره ځانګــړي کیــږي. یــو شــمېر روغتیايــي مرکزونــه پــه 

بشــپړه توګــه تــړل شــوي دي او لــه ښــځو تــه سپارښــتنه شــوې چــې 

د زېــږون پــه موخــه روغتیايــي مرکزونــو تــه د راتلــو پــر ځــای پــه 

ــه ځايــي قابلــو څخــه مرســته وغــواړي 26.   کــور کــې ل

څرنګــه چــې د جنــډر اړونــد پوهــاوي پــه دویمــه او پنځمــه ګڼــه 

ــورل شــویو  ــه وشــوه دا هــم د تاوتریخــوايل څخــه د ژغ ــې یادون ک

کســانو )قربانیانــو( اړونــد د ژونــد ژغورنــې د خدمتونــو پــه برخــه 

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.
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ــر  ــځو پ ــې د ښ ــواد ک ــول هې ــه ټ ــوي27 . پ ــدق ک ــر او ص ــې موث ک

ــې  ــځې او نجون ــه ښ ــوايل رسه هغ ــي تاوتریخ ــدې د زیاتېدونک وړان

چــې د جنــډر پــر بنســټ یــې تاوتریخوالــۍ تجربــه کــړی وي بایــد 

ــی  ــه الرسس ــو ت ــي خدمتون ــر روغتیاي ــه ډې ــت څخ ــل وخ ــر ب د ه

ولــري، ترڅــو یــې د تاوتریخــوايل ویجاړوونکــې اغېــزې راکمــې او پــه 

احتــايل ډول یــې د بیــا ځــي تکــرار مخــه ونیــول يش. خــو رسه لــه 

دې پــه راپورنــو کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د ناوریــن لــه کبلــه روغتیايــي 

خدمتونــو تــه د الرسيس پــه برخــه کــې د تاوتریخــوايل څخــه د ژغورل 

شــویو کســانو )قربانیانــو( پــه شــمېر کــې کموالــۍ ښــودل کیــږي. په 

دې مانــا چــې د خدمتونــو د شــتون پــه صــورت کــې ډېــرې ښــځې او 

نجونــې اوس پــر ګرځېــدو د محدودیتونــو، خدمتونــو کــې د اختــال، 

او اړونــدو ګټــه اخیســتونکو څخــه د ژغورنــې د فرصتونــو د نشــتوايل 

لــه کبلــه د ماتــړ د غوښــتنې تــوان نــه لــري او نــه هــم د دې تــوان 

لــري چــې د روغتیايــي مراقبــت د سیســټم پــه برخــه کــې د مرســتې 

غوښــتنه وکــړي. 

د روغتیايــي مراقبــت د مرکزونــو پــر نشــتوايل او تړلــو رسبېــره 

محــدودو خدمتونــه او رسچینــې او همدارنګــه د خدمتونــو وړانــدې 

کولــو ترڅنــګ روغتیايــي مرکزونــه اوس د کوېــډ-۱۹ وبــا د غربګــون 

پــه مرکزونــو بدلېدونکــي دي، او پــه دغــه وژونکــي ویــروس د اختــه 

ــځې  ــه ښ ــه کبل ــې ل ــې ګوڼ ــرې ګڼ ــده ډې ــه ح ــرې او ل ــدو د وې کې

اوس دېتــه زړه نــه ښــه کــوي چــې د مهمــو روغتیايــي خدمتونــو د 

ــه مراجعــه وکــړي. ښــځې  ــو ت ــه موخــه روغتیايــي مرکزون الرسيس پ

او نجونــې همدارنګــه مارکېټونــو تــه د محــدود الرسيس لــه کبلــه د 

شــخيص حفــظ الصحــې د وســایلو د پېرېــدو هڅــه کــوي28 . نومــوړي 

ټــول مــوارد پــه ځانګــړي ډول د ښــځو او نجونــو لپــاره پــه محرومــو 

ــه ســتونزه ګڼــل  ــوه لوی ــور( ســیمو کــې ی او ســتونزمنو )صعب العب

ــۍ میاشــتې دشــت برچــي د  ــې وړ ده چــې د م ــږي 29. د یادون کی

روغتــون د زېــږون پــر څانګــه بریــد د طبــي ټولنــې او ښــځو ترمنــځ 

ــر  ــږون څانګــه پ ــاد روغتــون د زې ــه کــړې ده30 . د ی ــځ ت ــره رامن وې

امېنــدوارو ښــځو او نویــو زېږېدلیــو ماشــومانو د قصــدي بریــد لــه 

ــې د مــور او ماشــوم د  ــه کــې ی ــه پایل ــړل شــوې ده چــې پ ــه ت کبل

ــه  ــي د دغ ــو درلودونک ــټیزو خدمتون ــزو او بنس ــت د هراړخی مراقب

ــو  ــه د راتلونک ــو څخ ــورو والیتون ــدو رسه د ن ــړل کې ــه ت ــټ پ بنس

ښــځو ترڅنــګ د کابــل لوېدیځــې ســیمې نــږدې ۱.۵ میلیونــه ښــځې 

او ماشــومان د روغتیايــي خدمتونــو څخــه بــې برخــې شــوي دي31 . 

پــه افغانســتان کــې پــه تېــرو څــو اونیــو کــې د مــور او ماشــوم، لــه 

ــه زېــږون وروســته مراقبــت اړونــد درملنــو د  زېــږون وړانــدې او ل

مــواردو او د واکســینونو پــه شــمېر کــې د پــام وړ کمــوايل راپــور هــم 

ورکــړل شــوی دی32 . د افغانســتان د مینــدو او پلرونــو د پــان شــوې 

نړیوالــې اتحادیــې ارقــام ښــيي چــې پــه افغانســتان کــې د جنیــن لــه 

ســقط وروســته مراقبــت کېدونکــو ناروغانــو پــه شــمېر کــې د ٪۸۰ 

کمــوايل ترڅنــګ د امینــدوارۍ د مخنیــوي پــه خدمتونــو کــې هــم 

۵۸٪ کموالــۍ رامنــځ تــه شــوی دی 33. د مــور او ماشــوم د مراقبــت 

پــه څېــر ژونــد ژغورنــې روغتیايــي خدمتونــو کــې ســتونزې او 

اختــال هــم د امېنــدوارو ښــځو او نویــو زېږېدلیــو ماشــومانو ژونــد 

د خطــر رسه مخامــخ کــوي. دا بیــا پــه خپــل وار رسه د غېــرې مصــون 

او غېــرې مســلکي زېــږون د خطــر احتــال لــوړوي چــې ممکــن د 

مــور او ماشــوم د مړینــې ډېــروايل ســبب يش. د مینــدو د مړینــې د 

کچــې لــوړوايل رسبېــره دا ښــايي د ځوانــو مېرمنــو او یــا غېــرې ارادي 

ــه  ــه الرې د لېږدېدونکــې HIV پ ــو، او جنــي مراقبــت ل امیندواری

څېــر ناروغیــو د کچــې د زیاتــوايل باعــث يش 34. 

ــې  ــري مرســتو د ټولن ــي او ب ــد د پرمختیاي ــي سیســټم بای روغتیاي

پــه مرســته بــاوري کــړي چــې د بېځایــه شــویو ښــځو او نجونــو او 

ــر  ــه څې ــو او ســتونزمنو ســیمو کــې د اوســېدونکو ښــځو پ ــرو پرت ل

تــر ټولــو ډېــر لــه پامــه غورځــول شــویو ګروپونــو پــه ګــډون ټولــې 

ــه  ــو ت ــو او مالومات ښــځې او نجونــې د روغتیايــي مراقبــت خدمتون

ــه  ــر خدمتون ــه څې ــت پ ــوم د مراقب ــور او ماش ــري. د م ــی ل الرسس

او همدارنګــه لــه تاوتریخــوايل ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره 

ــا دی چــې  ــه مان ــې پ ــد ژغورن ــت اســايس او د ژون ــي مراقب روغتیاي

د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال هــم د بــل هــر وخــت څخــه ورتــه ډېــره 

ــي غربګــون د  ــد حســاس روغتیاي ــډر اړون ــږي. د جن ــدل کی ــا لی اړیت

بــاوري کولــو پــه موخــه چــې د ټولــو ښــځو او نجونــو اړتیــاوې پــوره 

ــې  ــځینه مران ــي ښ ــې او مح ــي کارکوونک ــځینه روغتیاي ــوي، ښ ک

بایــد پــه مــي، والیتــي او محــي کچــه پــه پرېکــړې کولــو کــې پــراخ 

ــري.  او اغېزمــن ګــډون ول

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.
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.

د رواين روغتیا مراقبت ته د ښځو د الرسيس نشتوالۍ

د کوېــډ-۱۹ وبــا نــه یــوازې ښــځې او نجونــې د فزیکــي پلــوه 

ــزې  ــر اغی ــم ت ــې ه ــوه ی ــه پل ــا ل ــې د رواين روغتی ــوي، بلک اغېزمن

روغتیايــي  فزیکــي  تړلیــو  رسه  وبــا  کوېــډ-۱۹  د  راويل.  النــدې 

ــه ګــډون ښــځې د  ــوړ عمــر لرونکــو ښــځو پ ــګ د ل ســتونزو ترڅن

ــروايل  ــتونزو د ډې ــې د رواين س ــه ک ــه پایل ــن پ ــي ناروی ــاد روغتیاي ی

ــتونزې رسه د  ــادې رواين س ــځې د ی ــوي. ښ ــور ورک ــم راپ ــه اړه ه پ
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خپلــو کورنیــو د نــږدې غړیــو د لــه الســه ورکولــو د ویــر، اطمینــان 

ــر تــګ راتــګ  ــو، پ ــه الســه ورکول ــرې، معیشــت  ل د نشــتوايل او وې

د محدودیتونــو رسه مخامــخ کیــږي، پــه دا ډول رشایطــو کــې د 

خپــګان، تشــویش او همدارنګــه د وبــا د خپرېــدو لــه املــه د ښــځو 

پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل کچــه لوړیــږي35 . ښــځې ښــايي پــه کــور 

ــو د  ــو خپلوان ــر لرونک ــات عم ــس او زی ــه د تدری ــومانو ت ــې ماش ک

پالنــې پــه څېــر د مراقبــت د اضــايف مســوولیتونو لــه کبلــه پــه لــوړه 

ــز  ــځې د ګرځبندی ــرې ښ ــه ډې ــړي. همدارنګ ــه ک ــار تجرب ــه فش کچ

ــدې د  ــر وړان ــروس پ ــا وی ــکان ی ــر ډول ام ــو د ه ــه د وتل ــه امل ل

زیاتېدونکــي خطــر رسه د مخامــخ کېــدو پرتــه د مرســتې د غوښــتنې 

پــه موخــه د خپلــو نــاوړه ګټــه اخیســتونکو رسه بنــد پاتــې دي. دا 

ــکان د ال  ــي ټ ــو او ذهن ــا د هغــو موجــودو حاالت کار د رواين روغتی

نــاوړه کېــدو باعــث کیــږي چــې افغانــان یــې د دوامــدارې جګــړې 

او بحــران لــه املــه ګايل. د رواين روغتیــا ســتونزه د یــوه رټــل شــوي 

مــورد پــه توګــه پاتــې ده او رواين ناروغانــو تــه الهــم د حقــارت پــه 

ســرګه کتــل کیــږي. د افغانســتان د ۲۰۱۸ کال د رواين روغتیــا مــي 

رسوې مطابــق ۸۵٪ افغانــان شــخصاً پــه خپلــه د ذهنــي شــاکونو د 

پېښــو رسه مخامــخ یــا یــې هــم شــاهدان پاتــې شــوي دي او لــه دوو 

څخــه یــو افغــان بیــا د رواين ســتونزې څخــه کړیــږي، خــو لــه ٪۱۰ 

څخــه کــم یــې الزم رواين ماتــړ ترالســه کــوي. د افغانســتان ډېــرۍ 

ــه مالومــات  ــه هکل ــو پ ــو او امکانات خلــک د موجــودو رواين رسچین

نــه لــري. بایــد وویــل يش چــې د رواين روغتیــا د خدمتونــو وړانــدې 

ــال  ــب چاپېری ــه او د مناس ــز پروګرامون ــې روزنی ــه ک ــه برخ ــو پ کول

ــه شــوې دي 36 .   ــه ګوت ــه توګــه پ ــاوو پ نشــتوالی د اصــي نیمګړتی

ــځې،  ــم ښ ــه ه ــې ب ــورت ک ــه ص ــرول پ ــا د کنټ ــودې وب آن د موج

نجونــې او ټولنــې د اندېښــنې، تشــویش او خپــګان څخــه کړیــږي. 

د بحــران رواين اغېــزې د کمــوايل، د مبــارزې د مهارتونــو دوام او 

پراخولــی، او د یــاد بحــران لــه کبلــه د کړېــدو د ســتونزې د کمــوايل 

ــا د غربګــون پــه مــي پانونــو کــې  پــه موخــه بایــد د کوېــډ-۱۹ وب

د رواين روغتیــا او رواين - ټولنیــز ماتــړ موضــوع شــامله کــړای يش، 

ــړي.  ــته وک ــې مرس ــو ک ــې او بیاجوړول ــه بیارغیدن ــو پ ــو د ټولن ترڅ

ــا د رشایطــو د تشــخیص او غربګــون  ــد د رواين روغتی همدارنګــه بای

پــه موخــه روغتیايــي متخصصینــو تــه روزنــه ورکــړل يش او ناروغــان 

پــه ټولنــو کــې موجــودو پروګرامونــو، ټولنیــزو خدمتونــو او د ټولنیــز 

ــدل يش 37.   ــه ور وپېژن رواين ســاکارانو ت

ــزو د  ــاوړه اغې ــن د ن ــي ناوری ــاره د روغتیاي ــو لپ ــځو او نجون د ښ

کمولــو د موثــر غربګــون پــه موخــه بایــد نارویــن تــه د غربګــون پــه 

ــوب  ــه لومړیت ــا دواړو ت ــي او رواين روغتی ــځو فزیک ــې د ښ ــرڅ ک ت

ورکــړل يش. د دې کار لپــاره بایــد روغتیايــي مراقبــت تــه د الرسيس 

پــه موخــه د ښــځو د ځانګړیــو خنډونــو ترڅنــګ د دوی مشــخصې 

ــه د  ــه هکل ــا پ ــډ-۱۹ وب ــول يش. د کوې ــې ونی ــام ک ــه پ ــاوې پ اړتی

ــو  ــا خدمتون ــو، رواين روغتی ــو د هڅ ــو او ارتباطات ــاوي د لوړول پوه

تــه د الرسيس د ځای/مرجــع او څرنګــوايل او تاوتریخــوايل څخــه 

ــه  ــد، پ ــات بای ــه مالوم ــه هکل ــو پ ــځو او نجون ــویو ښ ــورل ش د ژغ

ځانګــړي ډول د هغــو ښــځو لپــاره پــه پراخــه کچــه نــر کــړل يش 

چــې پــه ســتونزمنو، لــرو پرتــو او دولــت ضــد عنــارصو تــر کنټــرول 

ــدې ســیمو کــې اوســیږي.   الن

35Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
36Islamic Republic of Afghanistan (2018 .(2018 Afghanistan National Mental Health Survey.
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.

د لــه پامــه غورځــول شــویو ګروپونــو لپــاره روغتیايــي مراقبــت تــه 

ال ډېــر محــدود شــوی الرسســی

د جنــډر نابرابــري د داخــي بېځایــه شــویو ښــځو، پــه جګــړو ځپلیــو 

ســیمو کــې اوســیدونکیو ښــځو، توکمیــزو لږکیــو د ښــځو، ډېــر عمــر 

ــا د  ــځو، ی ــو ښ ــت لرونک ــا رواين معلولی ــي ی ــځو، فزیک ــو ښ لرونک

کلیــوايل او لــرې پرتــو ســیمو اوســېدونکو ښــځو پــه ګــډون د پامــه 

ــض د  ــځ د تبعی ــو ترمن ــځو او نجون ــو د ښ ــویو ګروپون ــول ش غورځ

ــر  ــه ت ــور هــم ســختوي. همدارنګ ــول ن ــه ک ــو تجرب ــو ډولون بېابېل

ــي  ــايت روغتیاي ــه حی ــوي ګروپون ــول ش ــه غورځ ــه پام ــر ل ــو ډې ټول

ــر  ــورو ډې ــر ن ــه ت ــو ت ــه اړه مالومات ــا پ ــډ-۱۹ وب ــو او کوې خدمتون

محــدود الرسســی لــري38 . پــر ګرځېــدو د زیاتېدونکــو محدودیتونــو 

مرســتدویه  بــري  د  تــه  خلکــو  او  ولســونو  زیان منونکــو  رسه 

ســازمانونو الرسســی هــم ډېــر ســتونزمن شــوی دی. د بــري مرســتو 

ــځو او  ــړي ډول ښ ــه ځانګ ــو، پ ــو خلک ــکان د اړمن ــتندویه رشی مرس

ــو  ــه رســاتنېدنکو کډوال ــه شــویو خلکــو، بېرت ــو، داخــي بېځای نجون

ــو  ــې د ګڼ ــه ک ــه برخ ــه د الرسيس پ ــو ت ــو خلک ــت لرونک او معلوی

ــخ دي.  ــتونزو رسه مخام س
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سپارښتنې:

پــه کوېــډ-۱۹ پــورې مربــوط د عامــې روغتیــا ټــول بېــړين او د . 1

ژغورنــې پــه پانونــو کــې بایــد پــر ښــځو او نجونــو مســتقیمې 

او غېــرې مســتقیمې آغېــزې، روغتیايــي مراقبــت تــه د الرسيس 

پــر وړانــدې خنډونــه او هغــه ځانګــړې اړتیــاوې پــه پــام کــې 

ونیــول يش چــې د دوی د الینحــل اړتیــاوو د تحقــق پــه موخــه 

د مشــخصو مرســتو )مثبتــو مداخلــو( وړاندیــز کــوي او پــه دې 

برخــه کــې د کايف بودجــې شــتون بــاوري کــوي.   

د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د چمتــووايل او غربګــون پــه ټولــو . 2

ــه د  ــه موخ ــا پ ــو د رواين روغتی ــځو او نجون ــې د ښ ــو ک پانون

تدابیــرو ځــای پــر ځــای کــول. 

د دې بــاوري کــول چــې عامــه روغتیايــي پېغامونــه او ارتباطاتو . 3

هڅــې ټولــې ښــځې او نجونــې، پــه ځانګــړي ډول هغــوی چــې 

پــه لروپرتــو او ســتونزمنو ســیمو کــې ژونــد کــوي د رواين 

روغتیــا او ښــځو پــر وړانــدې د تاوترخــوايل پــه ګــډون د کوېــډ-

۱۹ وبــا اړونــد مالوماتــو او د الرسيس وړ خدمتونــو رسه یوځــای 

ــې د دوی  ــدې راويل چ ــښ الن ــل پوښ ــر خپ ــې ډول ت ــه داس پ

ــاره د درک وړ وي.   لپ

د جنــي او بــارورۍ اړونــد روغتیايــي خدمتونــو او تاوتریخوايل . 4

قربانیانــو لپــاره د خدمتونــو پــه ګــډون د ښــځو او نجونــو لپــاره 

ــو  ــه د رشایط ــه موخ ــو د دوام پ ــي خدمتون ــايس روغتیاي د اس

وضــع کــول او لومړیتــوب ورکــول. 

د دې بــاوري کــول چــې د مــدين ټولنــې د ســازمانونو پــه ګــډون . 5

د کوېــډ-۱۹ وبــا د لومــړۍ کرښــې روغتیايــي ځــواب ویوونکــي 

د اړتیــا وړ شــخيص خوندیتــوب پــه تجهیزاتــو ســمبال او د 

کوېــډ-۱۹ وبــا د مخنیــوي او غربګــون اړونــد روزنــه یــې ترالســه 

کــړې ده او د ټولــو لومړنیــو اړتیــاوو د تأمیــن او رواين روغتیــا 

خدمتونــو تــه د الرسيس پــه برخــه کــې یــې ماتــړ کیــږي. 

د ښــځینه روغتیايــي کارکوونکــو روزنــه او وده ورکــول او د . 6

لومــړۍ کرښــې د ځــواب ویوونکــو پــه توګــه یــې د خوندیتــوب 

بــاوري کــول. 

ــا . 7 ــو ی ــا کوټ ــو د ج ــځو او نجون ــې د ښ ــول چ ــاوري ک د دې ب

خونــو پــه ګــډون د جنــډر د غربګــون اړونــد تدابیــر پــه ټولــو 

روغتیايــي مرکزونــو کــې عمــي کیــږي )روغتونونــه، کلینیکونــه، 

ــه(.  د قرنطیــن مرکزون

ــا او رواين . 8 ــې د رواين روغتی ــول چ ــاوري ک ــه د دې ب همدارنګ

ــو ښــځو او  ــه د ټول ــت لرونکــي خدمتون ــړ کیفی ــز مات – ټولنی

ــاره مناســب، اغېزمــن،  ــه ځانګــړي ډول هغــوی لپ ــو او پ نجون

موجــود، د الرسيس وړ او د تحمــل وړ دي چــې د تاوتریخــوايل 

ــخ دي.   ــات خطــر رسه مخام د زی

د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو، امینــدوارو ښــځو او عمــر . 9

خوړلیــو ښــځو پــه ګــډون ټولــو ښــځو او نجونــو، پــه ځانګــړي 

ــو او هغــوی چــې د  ــه غورځــول شــویو ګروپون ــه پام ډول د ل

ــر زیان منونکــي وي د شــخيص  ــدې ډې ــر وړان ــا پ ــډ-۱۹ وب کوې

ــر  ــع او ت ــو توزی ــازي کېټون ــایلو او امتی ــې د وس ــظ الصح حف

ــاوري کــول.  ــې د رســېدو ب ــورې ی هغــوی پ

د قربانیانــو د تشــخیص، غربګــون، خوندیتــوب او مناســبو . 10

ــې د  ــه ک ــه برخ ــوايل پ ــو د څرنګ ــع کول ــه د راج ــو ت خدمتون

خدمتونــو د لومــړۍ کرښــې روغتیايــي کارکوونکــو تــه روزنــه 

ورکــول او هــم د اســايس رواين - ټولنیــز مشــوريت او مصونیــت 

پــان جوړونــې اړونــد روزنیــزو پروګرامونــو تــرالس النــدې 

ــه  ــو د انعــکاس پ ــي امکانات ــا د روغتیاي ــډ-۱۹ وب ــول. د کوې نی

ــو  ــد خدمتون ــدې د تاوتریخــوايل اړون ــر وړان موخــه د ښــځو پ

لپــاره د راجــع کولــو د الروچــارو پــه بــاره کــې د نویــو مالوماتــو 

ــول.   ــدې ک وړان

د روغتیايــي ســکټور پــه موخــه د افغانســتان د جنډر پربنســټ . 11

ــا د  ــډ-۱۹ وب ــول »د کووی د تاوتریخــوايل فرعــي کلســټر تعقیب

ــد  ــډر پربنســټ د تاوتریخــوايل اړون ــه موخــه د جن ــون پ غربګ

الرښــود یادداښــت«، او ښــځو د خوندیتــوب مرکزونــو، کورنــۍ 

د خوندیتــوب د مرکزونــو، کورنــۍ د الرښــود مرکزونــو او 

ــون  ــاره د مص ــت لپ ــدي فعالی ــاره د خون ــځو لپ ــو او ښ نجون

ــا  ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــه ک ــه برخ ــو پ ــه کول ــځ ت ــال رامن چاپېری

ــول.   ــاوري ک ــړ او ب ــق مات ــد الرښــوونو د جــدي تطبی اړون


