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متعاقــب آگاهــی دوم جنــدر در مــورد کووید-۱۹مبنــی بــر تضمیــن 

بــه  زنــان و دخــران  علیــه  بازمانــدگان خشــونت  از دسرســی 

خدمــات، اداره ملــل متحــد بــرای زنــان در افغانســتان ایــن آگاهــی 

ــیتی  ــاص جنس ــرات خ ــازی تاثی ــته س ــد برجس ــداوم رون ــرای ت را ب

ــه  ــی ب ــن آگاه ــت. ای ــوده اس ــه من ــتان تهی ــد-۱۹ در افغانس کووی

ــه  ــات ک ــدگان خدم ــده فراهــم کنن ــرای آنع ــود ب ــک رهنم ــه ی مثاب

ــد  ــات مشــغول ان ــه خدم ــه ارای ــد-۱۹ ب ــان پاندیمــی کووی در جری

ــدگان  ــرای بازمان ــی را ب ــات اساس ــا خدم ــت ت ــده اس ــب گردی ترتی

ــون  ــه طــور مصئ ــان و دخــران در افغانســتان ب ــه زن خشــونت علی

مهیــا کننــد. ایــن آگاهــی نیازهــای ارایــه کننــدگان خدمــات را بــرای 

تطبیــق مصئــون اقدامــات کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع کوویــد-۱۹ 

ــا  ــق آن ه ــن طری ــا از ای ــی ســازد ت ــد برجســته م ــی دهن انجــام م

ــه کار خــود ادامــه داده و خدمــات  ــه صــورت مصئــون ب ــد ب بتوانن

ــم  ــت، فراه ــونت رضوری اس ــدگان خش ــرای بازمان ــه ب ــدی را ک کلی

ــد. مناین

ایــن آگاهــی همچنیــن در اخیــر شــامل یــک سلســله سفارشــات و 

توصیــه هــای مقدماتــی بــوده کــه متوجــه رشکای ملــی و بیــن املللی 

کــه خواهــان ارتقــای کیفیــت خدمــت رســانی و ارتقــای دسرســی 

ــل  ــد. اداره مل ــی باش ــد، م ــات ان ــه خدم ــران ب ــان و دخ ــی زن متام

متحــد بــرای زنــان در افغانســتان خــود را متعهــد بــه ارتقــای 

دسرســی زنــان بــه حقــوق شــان و بــرآورده ســاخنت نیازهــای زنــان و 

دخــران منجملــه دوره بحــران کوویــد-۱۹، مــی دانــد. ایــن آگاهــی 

ســعی دارد تــا یــک بســر مطلــوب بــرای گفتگــو و بحــث آگاهانــه 

در مــورد تاثیــرات کوویــد-۱۹ بــرای ارایــه کننــدگان خدمــات مربــوط 

بــه خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران، فراهــم گــردد.

ــونت   ــدگان خش ــرای بازمان ــات ب ــه خدم ــه ارای ــه ۵: ادام نرشی
ــد-۱۹ ــران در دوران کووی ــان و دخ ــه زن علی

آگاهی های جنسیتی در مورد کووید-۱۹ | افغانستان
۲۱ می، سال ۲۰۲۰

زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

ــان و دخــران  ــه زن گــزارش هــا مــی رســانند کــه خشــونت هــا علی

)بــه ویــژه خشــونت هــای خانگــی( در جریــان پاندیمــی کوویــد-۱۹ 

بیشــر شــده اســت. در رشایــط کــه رفــت و آمــد هــا محــدود شــده 

ــکاری در  ــر و بی ــد، فق ــی برن ــه رس م ــن ب ــردم در قرنطی ــت، م اس

حــال افزایــش اســت و ســکتور هــای امنیتــی و صحــی ضعیــف انــد، 

ــی  ــه خشــونت هــای مبتن ــان و دخــران در خطــر افزایــش تجرب زن
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بــر جنســیت قــرار دارنــد. قرنطیــن و اقدامــات مربــوط بــه قرنطیــن 

بــه ایــن معنــی اســت کــه زنــان بــا ســوء اســتفاده کننــدگان شــان در 

یــک مــکان گیــر افتــاده انــد و ایــن در حالــی اســت کــه گزینــه هــای 

کمــری بــرای حامیــت و جســتجوی کمــک در دســرس شــان اســت.

ایــن موضــوع بیشــر در مــورد افغانســتان صــدق مــی کنــد، چــون 

در حالــت عــادی نیــز دسرســی زنــان بــه خدمــات رضوری محــدود 

ــدگان  ــرای بازمان ــی ب ــات حیات ــا و خدم ــت ه ــه مراقب ــت. ارای اس

ــه ایــن دلیــل کــه  ــان و دخــران ممکــن اســت ب خشــونت علیــه زن

ــد  ــات مانن ــدگان خدم ــه کنن ــکتورها و ارای ــن س ــدان ای ــر کارمن اک

ــوارد  ــاالی م ــان ب ــز ش ــی مترک ــات اجتامع ــس و خدم ــت، پولی صح

ــود  ــود کمب ــا وج ــد. ب ــدود باش ــت، مح ــد-۱۹ اس ــه کووی ــوط ب مرب

ــادی وجــود دارد کــه  آمــار و معلومــات در افغانســتان، شــواهد زی

ــان و  ــداد زن ــد-۱۹ تع ــیوع کووی ــان ش ــد در جری ــی ده ــان م نش

دخرانــی کــه خشــونت را تجربــه مــی کننــد )بــه صــورت مشــخص 

ــه  ــش یافت ــات افغانســتان افزای ــه( در متامــی والی خشــونت در خان

انــد.

ــی  ــت های ــه عل ــد ب ــان منــی توانن ــت، بســیاری از زن ــن وضعی در ای

ــه خدمــات و  ــد محدودیــت در رفــت و آمــد، ســکتگی در ارای مانن

ــات  ــای خدم ــا آزادی درخواســت کمــک، جوی ــت و ی ــود مصئونی نب

شــوند. اقدامــات ســخت گیرانــه ای کــه بــرای مهــار انتشــار ویــروی 

کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، رشایــط را بــرای آنانــی کــه بــه 

خدمــات نیــاز دارنــد ســخت تــر کــرده و آن هــا را در معــرض خطــر 

قــرار داده اســت. زنــان حــاال بــه علــت قرنطیــن، فرصــت محــدودی 

دارنــد تــا فضــای امنــی دور از ســوء اســتفاده کننــدگان خــود داشــته 

ــت  ــای حامی ــواده و نهاده ــتان، خان ــد از دوس ــی توانن ــند و من باش

کننــده و ارایــه کننــده خدمــات بــرای زنــان، جویــای کمــک شــوند.

ــت  ــررات رعای ــد، مق ــر ش ــی دوم ذک ــه در آگاه ــوری ک ــامن ط ه

فاصلــه فزیکــی و قرنطیــن، بــه صــورت جــدی ارایــه خدمــات 

ــی را  ــات اجتامع ــس و خدم ــی، پولی ــات عدل ــی، خدم رضوری صح

ــان و دخرانــی کــه مــورد خشــونت واقــع شــده انــد و یــا  بــرای زن

در خطــر مواجهــه بــا خشــونت هســتند، بــا مشــکل مواجــه کــرده 

اســت. کشــورهای دیگــر توانســته انــد بــا اســتفاده از خدمــات از راه 

دور ماننــد خدمــات مشــاوره تلیفونــی و یــا اســتفاده از تکنالــوژی 

موبایــل ایــن خدمــات را در جریــان کوویــد-۱۹ نیــز ارایــه کننــد. امــا 

در افغانســتان بــه علــت دسرســی محــدود زنــان بــه تلیفــون هــای 

موبایــل و خدمــات انرنــت، ارایــه خدمــات از راه دور بســیار چالــش 

بــر انگیــز اســت.

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

ادامه ارایه خدمات برای بازماندگان خشونت

ــد-19 روی خشــونت  ــران کووی ــه بح ــی ک ــا در نظرداشــت تاثیرات ب

علیــه زنــان دارد، اطمینــان از اینکــه زنــان و دخــران بــه خدمــات و 

حامیــت هــای مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان و دخــران دسرســی 

دارنــد فعالیــت حیاتــی اســت. بــرای کــم کــردن تاثیــرات مخربــی که 

خشــونت باالی صحت، وضعیت ســامتی، مشــارکت و توامنندســازی 

زنــان بازمانــده خشــونت دارد و همچنیــن بــرای جلوگیــری از تکــرار 

دوبــاره ایــن خشــونت هــا، زنــان و دخرانــی کــه ایــن خشــونت هــا 

را تجربــه کــرده انــد بــه خدماتــی کــه نیازهــای مختلــف آن هــا را 

ــاز دارنــد. ایــن خدمــات شــامل خدماتــی ماننــد:  جوابگــو باشــد نی

ــات اجتامعــی  ــس و خدم ــی، پولی ــات عدل ــات صحــی و خدم خدم

مــی باشــد. نیــاز اســت تــا ارایــه کننــدگان ایــن خدمــات بــه صــورت 

ــدگان خشــونت خدمــات باکیفیــت و  ــرای بازمان ــد ب ــون بتوانن مصئ

هامهنــگ شــده ای را ارایــه مناینــد. خدماتــی ماننــد حامیــت هــای 

روانــی و رهنامیــی در مــورد مراجعــه بــه خدمــات مناســب مربــوط 

بــه وضعیــت آن هــا شــامل ایــن خدمــات مــی شــود. در عیــن زمــان 

حفاظــت از صحــت و تندرســتی ارایــه کننــدگان خدمــات نیــز یــک 

ــر ارایــه  موضــوع حیاتــی اســت کــه ایــن موضــوع چالشــی در براب

ــان و  ــه زن ــه خشــونت علی ــوط ب ــارف مرب ــه شــکل متع ــات ب خدم

ــی  ــات حیات ــه خدم ــه ارای ــان از ادام ــرای اطمین ــت. ب ــران  اس دخ

بــدون خطــر بــرای ارایــه کننــدگان ایــن خدمــات و همچنیــن بــرای 

زنــان و دخــران، و در دســرس بــودن و جوابگــو بــودن ایــن خدمات، 

نیــاز اســت تــا از روش هــای انعطــاف پذیــر و نظــر بــه نیــاز جامعــه 

کار گرفتــه شــود.

ــان  ــه زن ــا علی ــه خشــونت ه ــخ دهــی ب ــه پاس ــوط ب ــات مرب خدم

ــه  ــوط ب ــد مرب ــط جدی ــت و رشای ــا وضعی ــه و ب ــد گســرش یافت بای

کوویــد-19 منطبــق شــوند. ایــن خدمــات تغییــرات حیــات بخشــی 

را انجــام مــی دهنــد و نبایــد بــا پدیــدار شــدن اولیــن نشــانه هــای 

ــد  ــد. در عــوض، آنهــا بای کوویــد-19 فعالیــت خــود را متوقــف کنن

تــا زمانــی کــه ممکــن باشــد بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد 

و فعالیــت هــا بایــد بــا خطرهــای در حــال ظهــور هامهنــگ شــوند 

و بــرای ارتقــاء اشــراک اطاعــات در مــورد کوویــد-19 در بیــن 

زنــان و دخــران بــه کار گرفتــه شــود. حتــی در مواقعــی کــه خطــر 

ــون »رو در  ــات مصئ ــه خدم ــد ارای ــن حــد آن اســت بای ــه باالتری ب

رو« متوقــف نشــود و ایــن خدمــات بــا در نظــر گرفــنت متهیــدات و 

اقدامــات احتیاطــی پیــش بــرده شــوند.



3

جلوگیری از کووید-19 و کاهش خطرات آن

 ”Colombo Plan“ ــا ــان در همــکاری ب ــرای زن ــل متحــد ب اداره مل

ــان ترتیــب منــوده اســت.  ــوی زن ــرای مرکــز حامی ــی را ب رهنمودهای

 ”UNICEF“ و ”UNFPA“ همچنیــن ایــن اداره در همــکاری بــا

رهنمودهایــی را بــرای مرکــز حامیــت از خانــواده، مرکــز رهنامیــی 

خانــواده و خانــه هــای امــن زنــان و دخــران ترتیــب منــوده اســت. 

ایــن رهنمودهــا بــه صــورت آنایــن قابــل دســرس انــد:

رهنمودهــای مربــوط بــه مراکــز حامیــت از زنــان کــه در دوران 	 

پاندیمــی کوویــد-19 فعالیــت مــی کنند.

ــواده، مراکــز 	  ــه مراکــز حامیــت از خان ــوط ب رهنمودهــای مرب

رهنامیــی خانــواده و مراکــز امــن زنــان و دخــران کــه در 

ــد. ــی کنن ــت م ــد-19 فعالی ــی کووی ــان پاندیم جری

ایــن رهنمودهــا حــاوی اقدامــات حفاظتــی کلیــدی بــرای رعایــت آن 

از ســوی ایــن نهادهــا بــوده و همچنیــن همــراه بــا پروتــوکل هــای 

عــادی و پروســیجر هــای اســتاندارد عملیاتــی مــی باشــد:

یــک تیــم چنــد رشــته ای را بــا یــک شــخص ارتباطــی اختصاصی 	 

بــرای مدیریــت از کوویــد-۱۹ ایجــاد کنید.

ــد-19 را ایجــاد کــرده کــه مســئولیت 	  ــه کووی ــوط ب مرکــز مرب

وضعیــت  و  عمومــی صحــی  معلومــات  ارایــه  از  نظــارت 

ــد. عمومــی در هــر مرکــز را داشــته باش

بــا مســئوالن صحــی محلــی به منظــور بــه روز کــردن معلومات 	 

و رهنمودهــای صحــی در ارتباط باشــید.

بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن تعــداد کارمنــدن، کارهــا را بــه 	 

صــورت مــدل کار از راه دور، چنــد شــیفته و دوره ای، مبنظــور 

کاهــش تعــداد کارمنــدان انجــام دهیــد.

ــد-19، 	  ــه کووی ــرای مــوارد مشــکوک ب ــان هــای خاصــی را ب پ

ــت  ــدان، وضعی ــارضی کارمن ــر ح ــی کار از راه دور، غی چگونگ

هــای مربــوط بــه قرنطیــن و مســدود شــدن احتاملــی، داشــته 

باشــید.

ــت و 	  ــرس اس ــه در دس ــی ک ــت خدمات ــودن لیس ــت ب از آپدی

ــد. ــل کنی ــان حاص ــدگان اطمین ــه کنن ــود مراجع رهنم

متامــی کارمنــدان بایــد بــا تجهیــزات ایمنــی کاری مجهــز 	 

باشــند. )تجهیــزات محافظــت شــخصی، تلیفــون هــای موبایــل، 

کریدیــت موبایــل، بیســیم و لیپتــاب بــرای کار از راه دور.(

مــورد 	  در  کارمنــدان  و  کننــدگان  مراجعــه  متامــی  بــرای 

کوویــد-19 معلومــات ارایــه کــرده و مــوارد حفاظتــی را بــرای 

شــان گوشــزد کنیــد. کارمنــدان بایــد بــه صــورت مرتــب آمــوزش 

ــود. ــد ش ــان تجدی ــات ش ــده و معلوم دی

از مقــررات مربــوط بــه فاصلــه فزیکــی پیــروی کنیــد: مقــررات 	 

ــد؛ وســایل و فرنیچــر  ــاده کنی ــط پی ــه فزیکــی را در محی فاصل

داخلــی را طــوری تنظیــم کنیــد کــه باعــث ایجــاد تجمــع نشــود 

و فاصلــه فزیکــی )1.5 مــر از هــر طــرف( حفــظ شــود.

ســطوحی کــه در معــرض ملــس زیــاد قــرار دارنــد را حداقــل دو 	 

مرتبــه در روز پــاک کاری و ضــد عفونــی کنیــد.

از شســنت و ضدعفونــی کــردن دســت هــای افــراد قبــل از ورود 	 

بــه مراکــز اطمینــان حاصــل کنیــد.

از موجودیــت مایــع الکولــی ضــد عفونــی کننــده دســت هــا، 	 

ــه  ــار مــرف و ســطل هــای آشــغالی ک دســتامل کاغــذی یکب

ــاق  ــر ات ــی شــوند در داخــل ه ــاز م ــت دســت ب ــدون دخال ب

ــد. ــان حاصــل کنی اطمین

ماســک: متامــی کارمنــدان و مراجعــه کننــدگان بایــد در متامــی 	 

ــه  ــی ک ــا در حاالت ــند، مخصوص ــیده باش ــک پوش ــات ماس اوق

رعایــت فاصلــه فزیکــی 1.5 مــر بیــن افــراد زیــاد ممکــن 

نباشــد. بــرای مراجعــه کننــدگان قبــل از ورود بــه مراکــز بایــد 

ــود. ــک داده ش ماس

صفحــات منایشــی حــاوی رهنمودهایــی در مــورد رعایــت 	 

فاصلــه فزیکــی، ضدعفونــی کــردن دســت هــا، آداب مربــوط 

بــه رسفــه و عطســه و پیــام هــای عمومــی در مــورد جلوگیــری 

ــد. ــاق هــا نصــب کنی ــی ات ــز و متام ــد-19 در ورودی مرک از کووی

تعقیــب و نظــارت منظــم: کارمنــدان و مراجعــه کننــدگان بایــد 	 

ــم  ــراض و عای ــه اع ــز از داشــنت هرگون ــه مراک ــل از ورود ب قب

مربــوط بــه کوویــد-19 چــک شــوند. در صــورت وجــود مــوارد 

ــت  ــرای دریاف ــه ب ــه شــود ک ــه اشــخاص گفت ــد ب مشــکوک بای

کمــک بــه کجــا مراجعــه کننــد. در مــورد کســانی کــه در مراکــز 

ــم  ــراض و عای ــد و دارای اع ــی کنن ــی م ــان زندگ ــی زن حامیت

باشــند بایــد بــا مســئولین صحــی محلــی متــاس حاصــل شــود.

دسرســی مراجعــه کننــدگان را بــه خدمــات مــورد نیــاز تســهیل 	 

کنیــد؛ ایــن کار مــی توانــد از طریــق مبایــل و در مــورد بخــش 

ــدان از  ــه آن هــا توســط کارمن ــوط ب ــات مرب ــه خدم ــی ک های

خانــه ارایــه مــی شــود و امــکان ارایــه خدمــات بــه صــورت رو 

در رو وجــود نــدارد، انجــام شــود.

مالحظات خاص مربوط خدمات خشونت علیه زنان و دخران

روش متمرکز بر بازمانده 

در روش متمرکــز بــر بازمانــده، نیازهــا و خواســته هــای بازمانــدگان 

خشــونت در مرکــز توجــه قــرار مــی گیــرد. در ایــن روش اطمینــان 

ــای  ــع نیازه ــرای رف ــه ب ــی ک ــت های ــه حامی ــود ک ــی ش ــل م حاص

ــه مــی شــود بــه صــورت مصئــون بــوده  بازمانــدگان خشــونت ارای

و بــا آن هــا بــا عــزت و احــرام برخــورد مــی شــود. در میانــه ایــن 

ــاز  ــری نی ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــونت بیش ــدگان خش ــران، بازمان بح

بــه مراقبــت و حامیــت دارنــد. ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه 

ــه ایــن بازمانــدگان بتواننــد بــه نگرانــی  ارایــه کننــدگان خدمــات ب
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هــا و تــرس هــای آن هــا گــوش داده و همزمــان بــا ارایــه معلومــات 

ــت  ــد. مصئونی ــات کنن ــه خدم ــه آن هــا ارای ــد-19 ب ــورد کووی در م

ــت باشــد.  ــد در اولوی ــن بای ــدان و مراجعی ــی کارمن و ســامتی متام

ارایــه متامــی خدمــات بایــد بــه روش »متمرکــز بــر بازمانــده« همــراه 

بــا اصــول عــدم آســیب )کــه در ذیــل مــی آیــد( ادامــه یابــد:

اطمینان از محرمیت و راز داری	 

اطمینان از مصئونیت و امنیت	 

در نظر گرفنت نیازهای مختلف شان	 

تشخیص خطرات و آسیب پذیری ها	 

برخورد بدون تبعیض و با احرام و عزت با بازماندگان	 

ارایــه معلومــات و احــرام بــه حقــوق بازمانــدگان بــرای تصمیم 	 

گیــری در مــورد معاینــات و انجــام اعــامل قانونــی مرتبــط بــا 

خشــونت علیــه زنــان و دخــران.

مراقبت شخصی

اقدامــات مربــوط بــه پیشــگیری از کوویــد-19 در ســاحات کاری می 

ــت  ــن را تح ــدان و مراجعی ــامتی کارمن ــی و س ــت روان ــد صح توان

تاثیــر قــرار دهــد؛ مخصوصــا اســتفاده از تجهیــزات وقایــه کننــده و 

محدودیــت هــا در متــاس، محدودیــت در فعالیــت هــای گروهــی و 

ماقــات هــا. کارمنــدان و مراجعیــن بایــد تشــویق شــوند تــا نگرانــی 

هــا، نیازهــا و تــرس هــای خــود را بیــان کــرده و بــه مشــاوره هــای 

روانــی دسرســی داشــته باشــند.

پالن های مصئونیتی

در حــاالت بحرانــی ماننــد کوویــد-19، پــان هــای مربــوط بــه 

مصئونیــت بســیار مهــم و حیاتــی انــد. پــان مصئونیتــی عبــارت از 

پــان شــخصی و عملــی اســت کــه شــامل راه هایــی بــرای مصئــون 

مانــدن در جریــان یــک رابطــه، در جریــان برنامــه ریــزی بــرای تــرک 

یــک رابطــه و یــا بعــد از اینکــه بازمانــده مــی خواهــد شــخص مقابل 

را تــرک کنــد مــی باشــد. اولویــت بنــدی پــان هــای مصئونیتــی و 

پیگیــری مرتــب آن هــا مخصوصــا در مــورد مراجعیــن آســیب پذیــر 

ــی در  ــرای آمادگ ــد ب ــدگان خشــونت بای ــم اســت. بازمان بســیار مه

مــورد رشایطــی ماننــد قرنطیــن عمومــی و یــا قرنطیــن در پنــاه گاه 

هــا حامیــت شــوند.

محرمیت و حفاظت از اطالعات

در زمــان ارایــه خدمــات یــا برقــراری ارتبــاط از راه دور و از طریــق 

مبایــل بــا بازمانــدگان خشــونت ایــن موضــوع در اشــد اهمیــت قــرار 

دارد کــه از محرمیــت مکاملــات کارمنــد و مراجعــه کننــده اطمینــان 

حاصــل شــود. ایــن موضــوع بــه صــورت مشــخص در زمــان قرنطیــن 

ــوال  ــع معم ــن مواق ــرا در چنی ــد زی ــی کن ــدا م ــری پی ــت بیش اهمی

بازمانــدگان بــا ســوء اســتفاده کننــدگان شــان در یــک مــکان قرنطیــن 

شــده انــد و دسرســی کــم و یــا هیــچ دسرســی بــه حــوزه خصوصــی 

و یــا جســتجو بــرای کمــک ندارنــد. در نظــر نگرفــنت اقدامــات جــدی 

بــرای هرچــه بیشــر کــردن محرمیــت مــی توانــد مراجعــه کننــده را 

در معــرض خطــر قــرار دهــد.

همیــن طــور ایــن موضــوع نیــز بســیار مهــم اســت کــه اســناد مهــم 

(بــه شــمول اطاعــات مربــوط بــه مراجعــه کننــدگان) در یــک مــکان 

ــدان از  ــی از کارمن ــه برخ ــی ک ــند. در زمان ــده باش ــره ش ــن ذخی ام

خانــه کار مــی کننــد، مصئــون تریــن راه را بــرای حفــظ و نگهــداری 

اســناد بــدون ایــن کــه تحــت هیــچ گونــه خطــری باشــند در نظــر 

بگیریــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پروتــکل  هــای حفاظــت از آمــار 

و معلومــات بــا مقــررات ارزیابــی کاغــذی و الکرونیکــی در محــل 

قــرار گرفتــه و اجــرا مــی  شــوند.

سفارشات

متامی نهادهای ذیربط:

ــونت  	  ــدگان خش ــی بازمان ــه دسرس ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

بــه خدمــات اساســی ماننــد خدمــات صحــی، خدمــات عدلــی، 

پولیــس و خدمــات اجتامعــی بــه صــورت مصئــون ادامــه پیــدا 

کنــد و ایــن کار را در اولویــت قــرار دهیــد.

از دسرســی ارایــه کننــدگان خدمــات اساســی در متامــی ســکتور 	 

هــا بــه شــمول نهادهــای جامعــه مدنــی بــه تجهیــزات حفاظتی 

بــرای اجــرای مصئــون فعالیــت هــا، اطمینــان حاصــل کنید.

بــا جدیــت از اجــرای رهنمودهــای مربــوط بــه کوویــد-19 در 	 

ــز  ــواده، مراک ــت از خان ــز حامی ــان، مراک ــت از زن ــز حامی مراک

ــان  ــران اطمین ــان و دخ ــن زن ــز ام ــواده و مراک ــامی خان رهن

حاصــل منــوده و آن هــا را در ایــن امــر حامیــت کنیــد تــا 

ــد. ــدا کن ــه پی ــون ادام ــورت مصئ ــه ص ــان ب ــای ش ــت ه فعالی

روش هــای هامهنــگ شــده و چنــد ســکتوری بــرای ارایــه 	 

خدمــات مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان و دخــران در ســطح 

ــد. ــی را ارتقــا دهی ــی، والیتــی و محل مل

ــان و دخــران 	  در مــورد خطــر افزایــش خشــونت هــا علیــه زن

ــی و  ــی، والیت ــطح مل ــود در س ــی ش ــه م ــه ارای ــی ک و خدمات

محلــی از طریــق رســانه هــا، همــکاران، رهــران محلــی و 

ــد. ــانی کنی ــاع رس ــاکار اط ــع رض جوام

از حامیــت نهادهایــی کــه بــرای مناطــق دور افتــاده و یــا افــراد 	 

ــرض  ــه در مع ــی ک ــان و دخران ــا زن ــر و مخصوص ــیب پذی آس

ــد،  ــی کنن ــه م ــات ارای ــتند خدم ــی هس ــای مختلف ــض ه تبعی

ــد. ــان حاصــل کنی اطمین

ــی را 	  ــه مدن ــای جامع ــی و نهاده ــن امللل ــی و بی ــکاران مل هم

ــاره  ــی درب ــرای آگاه ــان ب ــای ش ــا و نیازه ــی ه ــاره نگران درب

ــران  ــان و دخ ــه زن ــونت علی ــه خش ــوط ب ــات مرب ــه خدم ارای

ــد. ــوره بدهی ــا مش ــه آنه ــرده و ب ــت ک حامی

ــت 	  ــی را آپدی ــات و چــارت هــای معلومات کتابچــه هــای خدم
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کنیــد تــا منعکــس کننــده تغییــرات در خدمــات موجــود بــوده 

و بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات جامعــه مدنــی و جوامــع 

ــده  ــانی ش ــاع رس ــد اط ــات جدی ــن خدم ــورد ای ــدی در م کلی

باشــد.

تــا حــد امــکان، مداخــات، از جملــه جمــع آوری مصئــون آمــار 	 

و اطاعــات تفکیــک شــده از نظــر جنســیت، ســن و معلولیــت 

را بــرای نظــارت بــر ارزیابــی و کارآیــی ارائــه خدمــات مربــوط 

بــه خشــونت علیــه زنــان و دخــران، نظــارت و ارزیابــی کنیــد.

از دســری کارمنــدان و مراجعیــن بــه خدمــات مشــاوره روانــی 	 

ــا  ــات را ارتق ــن خدم ــد و ای ــان حاصــل کنی – اجتامعــی اطمین

دهیــد.

از مصئونیــت صحــی و وضعیت تندرســتی آن عــده بازماندگانی 	 

کــه مبتــا بــه کوویــد-19 شــده انــد و یــا بــا ایــن ویــروس در 

متــاس بــوده انــد اطمینــان حاصــل کنیــد و ایــن قربانیــان را در 

طــول پروســه حامیــت مناییــد.

فعالین سکتور صحت و نهادهای همکار:

 	 ”GBV Sub-cluster“ رهنمــود خشــونت مبتنــی بــر جنســیت

ــد-19  ــوارد کویی ــه م ــی ب ــرای پاســخ گوی ــه ب در افغانســتان ک

تهیــه شــده اســت را دنبــال کنیــد.

تســت بازمانــدگان خشــونت و اطفــال شــان را در اولویــت قــرار 	 

ــوی  ــز حامی ــه در مراک ــی ک ــده از زنان ــد، مخصوصــا آن ع دهی

ســاکن هســتند. در صورتــی کــه امکانــات تســت موجــود 

ــده از  ــرای آن ع ــخصی را ب ــد ش ــا تجری ــن و ی ــد، قرنطی نباش

ــوده  ــد-19 ب ــامران کووی ــا بی ــک ب ــاس نزدی ــه در مت ــرادی ک اف

ــد. ــر بگیری ــد در نظ ان

ــدگان خشــونت کــه در 	  از مصئونیــت و ســامتی متامــی بازمان

ــان  ــد اطمین ــی برن ــه رس م ــن ب ــز قرنطی ــز صحــی و مراک مراک

ــوط  ــات مرب ــه متامــی خدم ــد و مطمــن شــوید ک حاصــل کنی

بــه خشــونت علیــه زنــان و دخــران )مشــخصا مشــاوره هــای 

روانــی( را هــم بــه صــورت حضــوری و هــم از راه دور دریافــت 

مــی کننــد.

ــد 	  ــرار دارن ــات ق ــه خدم ــه در خــط اول ارای ــی ک ــه کارمندان ب

در مــورد چگونگــی تشــخیص، پاســخ گویــی، حامیــت و ارجــاع 

ــی مربوطــه آن هــا و  ــه بخــش خدمات ــدگان خشــونت ب بازمان

همچنیــن اساســات مشــاوره روانــی و پــان گــذاری مصئونیــت 

را آمــوزش دهیــد.

در متامــی مراکــز صحــی ماننــد شــفاخانه هــا، کلینیــک هــا و 	 

ــان و دخــران  ــه زن ــه، بخــش هــای مخصــوص ب مراکــز قرنطین

را ایجــاد کنیــد، جایــی کــه در آن یــک کارمنــد آمــوزش دیــده 

در زمینــه خشــونت علیــه زنــان و دخــران بتوانــد بــه صــورت 

ــه  ــد-19، مشــاوره و برنام ــه در مــورد کووی ــون و محرمان مصئ

ــه  ــب، ب ــات مناس ــه خدم ــاع ب ــرای ارج ــی ب ــزی و رهنامی ری

ــد. ــه منای ــات ارای ــدگان معلوم مراجعــه کنن


