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د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل 

شــویو )قربانیانــو( لپــاره خدمتونــو تــه د الرسيس د بــاوري کولــو پــه 

ــد دویمــې ګڼــې  ــډر اړون ــه د جن ــه هکل ــا پ ــډ-۱۹ وب ــاط د کوی ارتب

پــر اســاس، د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو د دفــر لخــوا 

ــتان  ــه افغانس ــې پ ــه ده چ ــې ګڼ ــه خپرېدونک ــاوي پنځم دا د پوه

ــزو دوام تربحــث  ــډر د اغې ــر جن ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ک

ــو  ــو د هغ ــې د خدمتون ــه ک ــه دې ګڼ ــاوی پ ــي. د پوه ــدې نی الن

ــا  ــډ-۱۹ وب ــاره الرښــوونې وړانــدې کــوي چــې د کوې برابروونکــو لپ

ــدې د  ــر وړان ــو پ ــځو او نجون ــو د ښ ــوي، ترڅ ــت ک ــال فعالی پرمه

تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره پــه خونــدي 

ــه  ــړي. همداشــان د پوهــاوي پ ــن ک ــه تأمی ــاوړ خدمتون ډول د اړتی

دې ګڼــه کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د خپرېــدو د مخنیــوي او خپرېــدو د 

کچــې د راټیټولــو د جــدي تدابیــرو د تطبیــق پــه منظــور د خدمتونو 

ــا اچــول کیــږي، ترڅــو  برابروونکــو لپــاره پــر یــو شــمېر مــواردو رڼ

د خپــل خونــدي فعالیــت د دوام ترڅنــګ هغــه خدمتونــه وړانــدې 

کــړي چــې د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( ښــځو 

ــاره الزم وي.  ــو لپ او نجون

ــر  ــو پ ــال د ښــځو او نجون ــا پرمه ــډ-۱۹ وب ــه: د کوې پنځمــه ګڼ
وړانــدې د تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره 

ــو دوام ــو وړانــدې کول د خدمتون

د ۲۰۲۰ کال د می میاشتې ۲۱مه نېټه

د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې د بېالبېلــو هغــو رشیکانــو د پاملرنــې 

پــه موخــه د لومړنیــو سپارښــتنو یــوه ټولګــه شــاملیږي چــې د ټولــو 

ښــځو او نجونــو لپــاره د همغــږو او ګڼــو ســکټوري خدمتونــو تــه د 

الرسيس د کیفیــت د ښــه وايل هڅــه کــوي. د کوېــډ-۱۹ وبــا د مــودې 

ــرو  ــې د ملګ ــارو ک ــه چ ــې د ښــځو پ ــه افغانســتان ک ــډون پ ــه ګ پ

ــځو او  ــګ د ښ ــګ ترڅن ــو د پرمخت ــځو د حقون ــر د ښ ــو دف ملتون

ــه دغــه ګڼــه  ــه ژمــن دی. د پوهــاوي پ ــاوو تحقــق ت ــو د اړتی نجون

ــو د  ــر وړانــدې د تاوتریخــوايل او خدمتون ــو پ کــې د ښــځو او نجون

وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــر جنــډر 

پــورې د اړونــدو اغېــزو پــه هکلــه د پــام وړ بحــث لپــاره د اســاس 

رامنــځ تــه کولــو پــه وســیله د پورتــه ذکــر شــوي هــدف پــه هکلــه 

ــه شــاملیږي. خدمتون
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د کوېډ-۱۹ رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې 

ــو  ــا پرمهــال د ښــځو او نجون ــډ-۱۹ وب ــه مخــې د کوی ــو ل د راپورون

پــر وړانــدې تاوتریخوالــی، پــه ځانګــړي ډول د کــورين تاوتریخــوايل 

ــې  ــه هغ ــې پ ــې چ ــو ک ــې رشایط ــه داس ــوې ده. پ ــوړه ش ــه ل کچ

ــدود وي،  ــورې مح ــو پ ــو کورون ــر خپل ــک ت ــګ او خل ــې تګ رات ک

ــي  ــوب او روغتیاي ــږي او خوندیت ــه لوړی ــکارۍ کچ ــۍ او بې د بېوزل

ــه دغــو رشایطــو کــې ښــځې او  ــو پ ــږي، ن سیســټمونه کمــزوري کی

ــر رسه  ــر خط ــوايل د ال ډې ــټ د تاوتریخ ــر بنس ــډر پ ــې د جن نجون

مخامــخ کیــږي. د ټولبنــد او قرنطیــن تدابیــر پــه دې مانــا دي چــې 

ــو  ــړ غوښــتنې د محــدودو انتخابون ــرې ښــځې د مرســتې او مالت ډې

ــدې وي.  ــای بن ــتونکو رسه یوځ ــه اخیس ــاوړه ګټ ــو ن رسه د خپل

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــړي ډول پ ــه ځانګ ــوارد پ ــوي م ــر ش ــه ذک پورت

چــې ښــځو ال لــه وړانــدې لومړنیــو خدمتونــو تــه محــدود الرسســی 

درلــود د پــي کېــدا وړ دي. د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د 

ــد  ــه منظــور د ژون ــو( پ تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیان

ژغورنــې مراقبــت او مالتــړ ښــايي هغــه مهــال د خنــډ او ځنــد رسه 

ــزو  ــو، ټولنی ــد خدمتون ــي، پولیســو اړون مخامــخ يش چــې د روغتیاي

ــو  ــړۍ کرښــې د خدمتون ــر د لوم ــه څې ــو پ او هوســاینې د خدمتون

وړانــدې کوونکــي او سیســټمونه تــر حــده ډېــر فشــار النــدې رايش 

او یــا هــم د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر کنټــرول مترکــز وکــړي. رسه لــه دې 

ــې  ــه الس ک ــات پ ــام او مالوم ــق ارق ــې دقی ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

نشــته، خــو د شــواهدو څخــه څرګندیــږي چــې د کویــډ-۱۹ وبــا د 

ــو  ــو والیتون ــه ټول ــدو رسه د افغانســتان پ ــه کې ــځ ت ــه رامن بحــران پ

کــې، پــه ځانګــړي ډول د کــورين تاوتریخــوايل لــه کبلــه د هغــو ښــځو 

او نجونــو د شــمېر ګــراف لــوړ شــوی دی چــې تاوتریخــوايل تجربــه 

کــوي. 

پــه هــر صــورت، ډېــرې ښــځې د تــګ راتــګ د محدودیتونــو، 

یــا  ازادۍ  لپــاره د  او همــکارۍ غوښــتلو  بندېــدو  خدمتونــو د 

محرمیــت نشــتوايل لــه املــه د مالتــړ لپــاره خپــل غــږ نــي پورتــه 

ــه  ــو پ ــرول او مهارول ــدو د کنټ ــروس د خپرې ــا وای ــی. د کورون کول

موخــه تــرالس النــدې نیــول شــوي جــدي تدابیــرو هــم پــه خپــل وار 

رسه د خلکــو د مرســتې غوښــتلو پــر وړانــدې یو لــړ خنډونــه راپورته 

او خطرونــه زیــات کــړي دي. ښــځې اوس د ګټــه اخیســتونکیو څخــه 

د ژغورنــې او دوســتانو، کورنیــو، خدمتونــو د وړانــدې کوونکیــو یــا د 

ښــځو اړونــد ســازمانونو څخــه د مرســتې ترالســه کولــو ډېــر محــدود 

فرصتونــه لــري.  

ــې  ــې ی ــه ک ــه ګڼ ــه دویم ــد پوهــاوي پ ــډر اړون څرنګــه چــې د جن

ــو  ــوع د هغ ــد موض ــن او ټولبن ــي واټ ــې د فزیک ــوه چ ــه وش یادون

ښــځو او نجونــو لپــاره د روغتیايــي، عــديل، پولیســو اړونــد او 

ــول د  ــدې ک ــو وړان ــر د اســايس خدمتون ــه څې ــو پ ــزو خدمتون ټولنی

پــام وړ آغېزمــن کــړي دي چــې تاوتریخوالــۍ یــې تجربــه او یــا یــې 

هــم د تجربــه کولــو د خطــر رسه مخامــخ دي. پــه نــورو هېوادونــو 

کــې د ټیلیفــون یــا ګرځنــده ټیکنالوجــۍ څخــه پــه اســتفادې رسه د 

لــرې واټــن څخــه د خدمتونــو وړانــدې کولــو امکانــات موجــود دي. 

خــو دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه افغانســتان کــې ګرځنــده 

ټلیفونونــو او انټرنېــټ تــه د ښــځو الرسســی محــدود او د لــرې واټــن 

ــام وړ ننګوونکــي دي.  ــدې کــول د پ ــو وړان څخــه د خدمتون

د پام وړ ځانګړې ساحې

د تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره د خدمتونــو 

وړانــدې کولــو دوام

ــران  ــا د بح ــډ-۱۹ وب ــوايل د کوی ــر تاوتریخ ــدې پ ــر وړان ــځو پ د ښ

اغېــزې تــه پــه پــام رسه، د دې بــاوري کــول چــې ښــځې او نجونــې 

کــوالی يش د تاوتریخــوايل پــر وړانــدې حامیــوي خدمتونــو تــه 

الرسســی ولــري، یــو لــه اســايس او ژونــد ژغورنــې لــه فعالیتونــو څخــه 

ګڼــل کیــږي. د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( پــر 

ــاوړه  ــوايل ن ــتلتیا د تاوتریخ ــتازیتوب او غښ ــاینه، اس ــا، هوس روغتی

اغېــزو د کچــې د ټیټولــو او تکــراري تاوترخــوايل د مخنیــوي پــه 

موخــه هغــه ښــځې او نجونــې چــې تاوتریخوالــی یــې تجربــه کــړی 

ــو  ــې د دوی ګڼ ــري چ ــی ول ــه الرسس ــو ت ــو خدمتون ــد هغ وي بای

اړتیــاوو تــه ځــواب ووايــي: د بېلګــې پــه توګــه، د روغتیايــي مراقبــت 

ــد  ــړ اړون ــز مالت ــو او ټولنی ــي، پولیس ــديل او قضاي ــټمونو، ع د سیس

خدمتونــو تــه. د خدمتونــو وړانــدې کوونکــي بایــد د دې تــوان ولــري 

ــد  ــت اړون ــو او د دوی د وضعی ــاع مراجع ــز روان، ارج ــې د ټولنی چ

مالوماتــو پــه ګــډون د تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( 

تــه د الرسيس وړ باکیفیتــه او همغــږو خدمتونــو وړانــدې کولــو 

ــو  ــه خدمتون ــدي ډول دوام ورکــړي. د دې رسه هم مهال ــه خون ــه پ ت

ــوب هــم د اندېښــنې وړ دی ځکــه  ــا او خوندیت ــو روغتی برابروونکی

چــې دا د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې تاوتریخــوايل اړونــد خدمتونــو 

وړانــدې کولــو دودیــزې الرې چــارې د ننګوونــې رسه مخامــخ کــوي. 

پــه دې برخــه کــې یــوې انعطــاف منونکــې او د توافــق وړ کړنــالرې 

او روش تــه اړتیــا لیــدل کیــږي، ترڅــو بــاوري کــړي چــې د خدمتونــو 

ــه د  ــو ت ــوب، خدمتون ــر خوندیت ــو پ ــځو او نجون ــو او ښ برابروونکی

ــه د  ــې پرت ــه معامل ــدې ل ــو بان ــواب ویل ــت او ځ الرسيس، موجودی

ــه موجــود دي.  ــې خدمتون ــد ژغورن ژون

د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل د مخنیــوي او غربګــون خدمتونــه 

ــراخ کــړل يش. نومــوړي  ــار او پ ــو رشایطــو رسه عی ــد د دغــو نوی بای
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ــو  ــو او عالیم ــو اعراض ــا د لومړنی ــډ-۱۹ وب ــد د کووی ــه بای خدمتون

رسه ونــه ځنــډول يش ځکــه چــې دوی د ژونــد ژغورنــې پــه برخــه 

کــې همــکارۍ )مثبتــې مرســتې( وړانــدې کــوي. نومــوړي خدمتونــه 

بایــد د امــکان تــر بریــده بایــد د الرسيس وړ او فعالیتونــه یــې بایــد 

د څرګندېدونکــو خطرونــو رسه عیــار او مطابقــت ورکــړل يش، ترڅــو 

د ښــځو او نجونــو ترمنــځ د کویــډ-۱۹ وبــا پــه اړه د مالوماتــو 

ــال هــم  ــوړ خطــر پرمه ــړل يش. آن د ل ــه هــم وده ورک ــول ت رشیک

ــي  ــودو احتیاط ــه د موج ــو ت ــدي خدمتون ــو خون ــر ی ــو پ ــد د ی بای

ــړل يش.  ــرو رسه ســم دوام ورک تدابی

د کوویډ-۱۹ وبا مخنیوی او راکمول

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

د کوملبــو د پــالن او د ملګــرو ملتونــو د وګړیــو د وجهــي صنــدوق 

)UNFPA( او ملګــرو ملتونــو د ماشــومانو د وجهــي صنــدوق 

)UNICEF( رسه پــه مشــرک ډول د ښــځو د خوندیتــوب مرکزونــو 

لپــاره د الرښــودټکيو ترڅنــګ د کورنــۍ د خوندیتــوب د مرکزونــو، 

ــون  ــاره د مص ــځو لپ ــود مرکزونــو او نجونــو او ښ کورنــۍ د الرښ

چاپېریــال د رامنــځ تــه کولــو پــه منظــور الرښــودټکي ترتیــب کــړي 

ــن  ــه آنالی ــه الرې پ ــو ل ــدې لینکون ــوړي الرښــودټکي د الن دي. نوم

بڼــه د الرسيس وړ دي: 

د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال د ښــځو د خوندیتــوب اړونــد فعالــو 	 

مرکزونــو لپــاره الرښــودټکي

د کوېــډ-۱۹ وبــا پرمهــال د کورنــۍ د خوندیتــوب د مرکزونــو، 	 

کورنــۍ د الرښــود مرکزونــو او نجونــو او ښــځو لپــاره د مصــون 

چاپېریــال اړونــد الرښــودټکي

نومــوړي الرښــودټکي د منظمــو پروتوکولونــو پــر معیــاري عملیــايت 

کړنــالرو )SOP( رسبېــره د مخنیــوي پــر هغــو کلیــدي تدابیــرو رڼــا 

اچــوي چــې بایــد تطبیــق کــړل يش: 

ــي 	  ــوول ارتباط ــه د مس ــه موخ ــت پ ــا د مدیری ــډ-۱۹ وب د کوی

شــخص پــه درلــودو رسه د ګڼــو انضباطــي ځانګړتیــاوو رسه د 

یــو ټیــم ایجــادول. 

د عمومــي روغتیايــي مالوماتــو او وضعیــت د څارنــې پــه 	 

موخــه د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه ارتبــاط د مســوول شــخص ټــاکل. 

د اعتــامد وړ مالوماتــو او الرښــوونې پــه موخــه د ځايــي 	 

نیــول.  اړیکــه  روغتیايــي مســوولینو رسه 

د کارکوونکــو د حضــوري شــمېر د کمــوايل پــه موخــه پــه 	 

او  ټیمونــو  کاري  د  کــې  شــیفټونو  یــا  وختونــو  متفاوتــو 

ــو دودول او وده  ــه د کار کول ــن څ ــرې واټ ــو او د ل کارکوونک

ورکــول. 

ــوايل 	  ــو د څرنګ ــن څخــه د کار کول ــرې واټ د شــکمنو پېښــو، ل

ــد د رشایطــو  ــرې حــارضۍ، ټولبن ــو، کار کوونکــو د غې د ډولون

ــو  ــاميل پالنون ــه د احت ــه موخ ــدو پ ــه بندې ــو د ممکن او کارون

ــول.  ترتیب

د دې بــاوري کــول چــې د ارجــاع مرجــع او موجــودو خدمتونــو 	 

ــټ تجدیدیږي.  لېس

ــو 	  ــه الزم ــد پ ــي بای ــول کارکوونک ــه ټ ــه موخ ــدي کار پ د خون

ــخيص  ــد د ش ــه بای ــې دوی ت ــړل يش )یان ــز ک ــو مجه تجهیزات

ــه،  ــده ټلیفونون ــدي ګرځن ــګ خون ــوب د وســایلو ترڅن خوندیت

ــرې  ــېټونه، او ل ــه، اليس س ــريف کارتون ــو م ــده ټلیفونون ګرځن

واټــن څخــه د کار کولــو پــه منظــور لېپټــاپ کمپیوټرونــه 

ورکــړل يش(. 

ټولــو کار کوونکــو او مراجعینــو تــه د کوېــډ-۱۹ وبــا او د 	 

هغــې د مخنیــوي د تدابیــرو پــه هکلــه مالومــات ورکــړل يش. 

د کارکوونکیــو لپــاره بایــد پــه منظــم ډول روزنیــز پروګرامونــه 

ــدې  ــرالس الن ــه ت ــوي پروګرامون ــات او حامی ــوي مالوم ــر، ن دای

ــول يش.  ونی

ــټمونو او 	  ــي سیس ــول: د داخ ــاوري ک ــن ب ــي واټ د کايف فزیک

ــې  ــول، ترڅــو د ګڼ ــرو عمــي ک ــم او تدابی ــا تنظی فرنیچــرو بی

ــه اړه  ــن پ ــز واټ ــاوري او ټولنی ــدل ب ــه کې ــځ ت ــه رامن ــې ن ګوڼ

د الرښــوونې څخــه پیــروي وکــړي )پــه ټولــو وختونــو کــې ۱.۵ 

ــن(.  ــز واټ مــره ټولنی

ــول او 	  ــطحو پاک ــو س ــې دوه ځلــه د هغ ــه ورځ ک ــږه پ لږترل

ــوا  ــو لخ ــې ډول د خلک ــه پرله پس ــې پ ــول چ ــد ک ــت ض عفون

ــږي. ــس کی مل

ــونو 	  ــب ډول د الس ــه مناس ــدې پ ــو وړان ــه ننوتل ــه ل ــۍ ت ودان

ــول.  ــاوري ک ــل ب مینځ

پــه هــره خونــه یــا کوټــه کــې د الســونو د عفونــت ضــد کولــو 	 

ــو  ــرف ټوټو/کاغذون ــل م ــو ځ ــع، ی ــويل مای ــه د الک ــه موخ پ

ــاوري کــوول. ــه ملــس ب ــت او کثافــت دانیو/لوښــیو د ن موجودی

ماســکونه: ټــول کارکوونکــي او مراجعیــن بایــد پــه ټولــو 	 

وختونــو کــې لــه ماســکونو اســتفاده وکــړي، پــه ځانګــړي ډول 

پــه هغــه صــورت کــې چــې د خلکــو ترمنــځ د ۱.۵ مــره ټولنیــز 

فزیکــي واټــن مراعاتــول ســتونزمن وي. ودانــۍ تــه لــه ننوتــو 

ــه ماســکونه ورکــړل يش.  ــو ت ــد مراجعین مخکــې بای

ــو 	  ــا کوټ ــو ی ــو خون ــې دروازه او ټول ــه داخلېدونک ــۍ پ د ودان

کــې د فزیکــي واټــن ســاتلو، الســونو د حفــظ الصحــې، تنفــي 

ــه  ــو پ ــوي د عمومــي پېغامون ــا د مخنی ــډ-۱۹ وب ــو، او کوې اداب

هکلــه د لیــدو وړ سپارښــتنو وړانــدې کــول )تصویــري یــا 

ــي(.  وېډیوي

ــه: کارکوونکــي، 	  ــدې آزموینه/معاین ــه وړان ــه او ل منظمــه څارن

مراجعیــن او اوســېدونکي بایــد ودانــۍ تــه لــه ننوتــو وړانــدې 

ــه کــړل  ــه موخــه معاین ــا د اعراضــو او عالیمــو پ ــا وب د کورون

يش. د شــکمنو پېښــو پرمهــال بایــد خلکــو تــه د مرســتې ترالســه 
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ــه اړه سپارښــتنه او مالومــات ورکــړل يش. د  ــو د مرجــع پ کول

ــد د  ــاره بای ــېدنکو لپ ــو د اوس ــوب د مرکزون ــځو د خوندیت ښ

ــول يش. ــي مســوولینو رسه اړیکــه ونی محــي روغتیاي

ــدې 	  ــو وړان ــه الرې د خدمتون ــز ل ــا مرک ــتګاه ی ــوين دس د ټلیف

ــو پــه ګــډون د اړتیــا ســم ســم ارجــاع او نــورو خدمتونــو  کول

تــه د الرسيس د آســانتیا برابــرول، ترڅــو هغــو خدمتونــو تــه د 

ــړي چــې  ــه ک ــځ ت ــانتیا رامن ــه موخــه آس ــو پ الرسيس د برابرول

ممکــن موجــود نــه وي یــا هــم پــه حضــوري ډول د الرسيس وړ 

نــه وي ځکــه چــې کارکوونکــي لــه کــوره کار کــوي. 

ــد  ــوي اړون ــدې د تاوتریخــوايل د مخنی ــر وړان ــو پ د ښــځو او نجون

ــه ځانګــړي مالحظــات ــه هکل ــو پ خدمتون

په ژغورل شویو )قربانیانو( متمرکز روش

ځاين مراقبت

د خوندیتوب پالنونه

د محرمیت او مالوماتو ساتل

پــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( د متمرکــز روش یــا تــګالرې لــه مخــې 

د ژغــورل شــویو اړتیــاوې او غوښــتنې د غربګــون اســايس برخــه 

جــوړوي. نومــوړۍ روش یــا تــګالره بــاوري کــوي چــې پــه خونــدي 

ــه منظــور  ــه د غربګــون پ ــاوو ت ــه توګــه د دوی ګڼــو اړتی او ځواکمن

مالتــړ او همــکاري تأمینــوي او همدارنګــه د دوی رسه لــه احرامــه 

ډک او صمیامنــه چلنــد کیــږي. د دغــه خپرېدونکــې وبــا د ناوریــن 

ــل  ــر ب ــه ه ــان( ل ــوي )قربانی ــورل ش ــې ژغ ــرڅ ک ــه ت ــران پ ــا بح ی

وخــت څخــه ډېــر مراقبــت او مالتــړ تــه اړتیــا لــري. لــه همــدې د 

خدمتونــو برابروونکــي بایــد د دوی د اندېښــنو او ډار پــه هکلــه د 

ــد  ــا اړون ــډ-۱۹ وب ــړ ترڅنــګ د کوې ــدو او د دوی څخــه د مالت اورې

ــا ولــري. د یادونــې وړ ده  ــو تــوان او وړتی مالوماتــو د وړانــدې کول

چــې د ټولــو کارکوونکــو او مراجعینــو خوندیتــوب او نېکمرغــۍ تــه 

بایــد لومړیتــوب ورکــړل يش. ټــول خدمتونــه بایــد پــه ژغــورل شــویو 

)قربانیانــو( د متمرکــز روش لــه الرې د زیــان نــه رســولو النــدې ذکــر 

شــویو اصولــو رسه ســم پــه دوامــدار ډول وړانــدې يش:

د محرمیت او راز ساتلو باوري کول. 	 

د خوندیتوب او امنیت باوري کول.	 

د دوی د ګڼو اړتیاوو په پام کې نیول. 	 

د خطرونو او زیان مننې  ارزول.	 

د ژغــورل شــوي )قربــاين( شــخص رسه لــه تبعیــض پرتــه 	 

کــول. چلنــد  صمیامنــه  او  احرامانــه 

د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل اړونــد حقوقــي 	 

اقداماتــو، درملنــې او معایناتــو پــه هکلــه د تصمیــم نیونــې پــه 

موخــه ژغــورل شــوي )قربــاين( شــخص تــه مالومــات ورکــول او 

د نومــوړي حقونــو تــه د احــرام پــه ســرګه کتــل. 

د کوویــډ-۱۹ وبــا او مخنیــوي موجــود تدابیر کوالی يش، پــه ځانګړي 

ډول د شــخيص خوندیتــوب وســایلو د کارولــو او ګروپــي فعالیتونــو 

او کتونکیــو او اړیکــو نیولــو پــه برخــه کــې د محدودیتونــو لــه کبلــه 

د کارکوونکــو او مراجعینــو رواين روغتیــا او هوســاینه آغېزمنــه کــړي. 

کارکوونکــي او مراجعیــن بایــد د خپلــو اندېښــنو، اړتیــاوو او وېــرې 

د مطــرح کولــو پــه موخــه وهڅــول يش او همدارنګــه د ټولنیــز روان 

سالمشــورې تــه الرسســی ولــري.

د بحــران یــا ناوریــن د رامنــځ تــه کېدو په صــورت کــې د خوندیتوب 

اړونــد پــالن جوړونــه خــورا مهمــه ده. د خوندیتــوب پــالن لــه هغــه 

ــې د  ــه مخــې ی ــارت دی چــې ل ــالن څخــه عب مشــخص او عمــي پ

ــا  ــال، ی ــې پرمه ــالن جوړون ــودو د پ ــې پرېښ ــال، اړیک ــې پرمه اړیک

ــې  ــدي پات ــته خون ــو وروس ــه تلل ــخص ل ــاين( ش ــوي )قرب ــورل ش ژغ

کېــدو الرې چــارې تریــح کیــږي. نــو لــه همــدې املــه پــر وخــت 

ــو  ــو زیان منونکــو مراجعین ــې او ځانګړی د خوندیتــوب پــالن جوړون

ــږي. د  ــل کی ــم ګڼ ــول مه ــوب ورک ــه لومړیت ــب ت ــم تعقی رسه منظ

تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــوي )قربانیــان( بایــد د قرنطیــن، 

ټولبنــد یــا »موجــودو خونــدي خونــو« د رشایطــو رسه د چمتــووايل 

ــه موخــه حامیــت کــړل يش. پ

د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قرباییانــو( رسه د لــرې 

ــر  ــا مرســتې پرمهــال ت ــو او ټلیفــوين متــاس ی واټــن څخــه د کار کول

ــو د  ــو او مراجعین ــوع د دواړو اداري کارکوونکی ــه موض ــو مهم ټول

محرمیــت ســاتل بــاوري کــول دي. دا کار پــه ځانګــړي ډول د ټولبنــد 

پرمهــال د پــي کېــدا وړ دی، ځکــه چــې مراجعیــن د کویــډ-۱۹ وبــا 

د ټولبنــد لــه کبلــه د ګټــه اخیســتونکیو څخــه د ژغورنــې او مرســتې 

ترالســه کولــو یــا غوښــتلو هېــڅ یــا هــم ډېــر محــدود فرصتونــه لــري. 

ــه  ــې ن ــام ک ــه پ ــرو پ ــه موخــه د جــدي تدابی ــت ســاتلو پ د محرمی

نیــول مراجعیــن د خطــر رسه مخامــخ کولــی يش. 

ــمه  ــه س ــډون پ ــه ګ ــو پ ــي د مالومات ــه کوونک ــه د مراجع همدارنګ

توګــه د حساســو ســندونو د ســاتلو بــاوري کــول ډېــر مهــم دي. پــه 

ــه  ــل اجــراأت ل ــو شــمېر کارکوونکــي خپ ــې چــې ی داســې حــال ک

کــوره تــررسه کــوي، نــو پرتــه لــه دې چــې نــور څــوک د خطــر رسه 

ــو  ــر ټول ــه ت ــه موخ ــاتلو پ ــندونو د س ــد د س ــړل يش بای ــخ ک مخام

ــاوري  ــه ب ــول يش. همدارنګ ــې ونی ــام ک ــه پ ــارې ب ــدي الرې چ خون
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کــړي چــې د کاغــذي او برېښــنايي دوســیو د ارزونــې د احکامــو رسه 

ســم د مالوماتــو د خوندیتــوب پروتوکولونــه موجــود او پــي کیــږي. 

سپارښتنې:

ټول لوبغاړي/فعالین باید: 

لومړیتــوب ورکــړي او بــاوري کــړي چــې د روغتیايــي مراقبــت، 	 

ــه  ــو پ ــزو خدمتون ــد او ټولنی ــو اړون ــي، پولیس ــديل او قضاي ع

ګــډون د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره 

ــوب رسه موجــود او الرسيس  ــه د خوندیت ــول اســايس خدمتون ټ

وړ دي. 

ــه ګــډون د 	  ــې د ســازمانونو پ ــاوري کــړي چــې د مــدين ټولن ب

ټولــو ســکټورونو اســايس خدمتونــو برابروونکــي د خونــدي 

ــایل  ــوب وس ــخيص خوندیت ــا وړ ش ــه د اړتی ــه موخ ــت پ فعالی

ــري.  ل

د ښــځو د خوندیتــوب مرکزونــو، کورنــۍ د خوندیتــوب د 	 

مرکزونــو، کورنــۍ د الرښــود مرکزونــو او نجونــو او ښــځو لپــاره 

د خونــدي فعالیــت لپــاره د مصــون چاپېریــال رامنــځ تــه کولــو 

پــه برخــه کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا اړونــد الرښــودټکیو جــدي پــي 

کــول حامیــت او بــاروي کــړي. 

پــه مــي، والیتــي او محــي کچــه د ښــځو او نجونــو پــر وړاندې 	 

ــو  ــدې کول ــو د وړان ــد خدمتون ــوي اړون د تاوتریخــوايل د مخنی

ــج او وده  ــه موخــه د ګڼــو ســکټوري همغــږو روشــونه تروی پ

ورکــړي. 

ــه 	  ــو ل ــي داوطلبان ــو او ول ــي مرشان ــو، مح ــنیو، رشیکان د رس

الرې پــه مــي، والیتــي او محــي کچــه د ښــځو او نجونــو 

ــو او موجــودو  ــو خطرون ــدې د تاوتریخــوايل زیاتېدنک ــر وړان پ

ــړي.   ــوړ ک ــت ل ــاوي ظرفی ــه اړه د پوه ــو پ خدمتون

ــرو 	  ــه ل ــې پ ــړي چ ــاوري ک ــړ ب ــه مالت ــازمانونو څخ ــو س د هغ

پرتــو ســیمو، ســتونزمنو ســیمو یــا لــه خطــره ډکــو ســیمو کــې 

او یــا هــم د زیان منونکــو ولســونو، پــه ځانګــړي ډول د هغــو 

ښــځو او نجونــو لپــاره خدمتونــه وړانــدې کــوي چــې د تبعیــض 

د ګڼــو ډولونــو رسه مخامــخ دي. 

د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل د مخنیــوي اړوند 	 

ــه د دوی د  ــه موخ ــو پ ــو ورکول ــه اړه د مالومات ــو پ خدمتون

ــې  ــدين ټولن ــو او م ــه د رشیکان ــه هکل ــاوو پ ــنو او اړتی اندېښ

ســازمانونو رسه د سالمشــورې او ګــډون ترڅنــګ د هغــوی 

ــړي.  ــړ وک مالت

پــه موجــودو خدمتونــو کــې د تغیراتــو د انعــکاس، او دغو نویو 	 

خدمتونــو پــه هکلــه د مــدين ټولنــې د خدماتــو برابروونکــو او 

کلیــدي ټولنــو تــه د مالوماتــو ورکولــو پــه موخــه د خدمتونــو 

لېســتونه او راجــع کولــو اړونــد الرې چــارې تجدیــد کــړي. 

د امــکان تــر بریــده، د جنســیت، عمــر او معلولیــت لــه مخــې 	 

تحلیــل شــويو ارقامو/مالوماتــو پــه خونــدي ډول راټولولــو پــه 

ــر  ــاري، ت ــايب او وڅ ــکارۍ( ارزی ــې هم ــې )مثبت ــډون مداخل ګ

څــو د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل د مخنیــوي 

اړونــد خدمتونــو د آغېزمنتیــا او ګټورتیــا پــه هکلــه د مالوماتــو 

پــه تهیــه کولــو کــې مرســته وکــړي. 

د کارکوونکــو او مراجعینــو لپــاره د ټولنیــزو رواين ســتونزو 	 

ــړي.  ــاوري ک ــج او ب ــی تروی ــه الرسس ــورې ت ــد سالمش اړون

ــاینه 	  ــوب او هوس ــو( خوندیت ــویو )قربانیان ــورل ش ــو ژغ د هغ

ــک  ــدو ش ــه کې ــا د اخت ــډ-۱۹ وب ــه کووی ــې پ ــړي چ ــاوري ک ب

ــه  ــه شــوي وي او همدارنګــه پ ــرې اخت ــا هــم پ ــږي ی ــرې کی پ

ټولــه پروســه کــې لــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( څخــه مالتــړ 

وکــړي. 

روغتیايي فعالین باید: 

د افغانســتان د جنــډر پربنســټ د تاوتریخــوايل فرعــي کلســټر 	 

تعقیــب کــړي »د کویــډ-۱۹ وبــا د غربګــون پــه موخــه د جنــډر 

پربنســټ د تاوتریخــوايل اړونــد الرښــود یادداښــت«.

ــو( او ماشــومانو 	  د تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیان

تــه یــې معاینــې پــه برخــه کــې لومړیتــوب ورکــړي، پــه خــاص 

د  تــه.  اوســېدونکو  مرکزونــو  خوندیتــوب  د  ښــځو  د  ډول 

معاینــې یــا آزموینــې د امکاناتــو د نشــتوايل پــه صــورت کــې د 

هــر هغــه چــا لپــاره ځــاين تجرید/قرنطیــن بــاوري کــړي چــې 

ــې  ــې پېښــې لرونکــي شــخص رسه ی ــه مثبت ــا ل ــډ-۱۹ وب د کوی

ــی وي. ــږدې متــاس لرل ن

پــه روغتیايــي مرکزونــو او قرنطیــن مرکزونــو کــې د تاوتریخوايل 	 

څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( د خوندیتــوب او هوســاینې 

د بــاوري کولــو ترڅنــګ هــم همدارنګــه بــاوري کــړي دوی د 

ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل د مخنیــوي اړونــد، 

پــه ځانګــړي ډول د ټولنیــز روان د سالمشــورې پــه برخــه کــې 

ــه  ــه ترالس ــه الزم خدمتون ــن څخ ــرې واټ ــم د ل ــا ه ــخصاً ی ش

کــوي. 

د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( د تشــخیص، غربګــون، خوندیتــوب 	 

او مناســبو خدمتونــو تــه د راجــع کولــو د څرنګــوايل پــه برخــه 

کــې د خدمتونــو د لومــړۍ کرښــې برابروونکــو تــه روزنــه 

ــت  ــوريت او مصونی ــز روان مش ــايس ټولنی ــم د اس ــړي او ه ورک

پــالن جوړونــې اړونــد روزنیــز پروګرامونــه تــرالس النــدې 

ــي.  ونی

ــه 	  ــو پ ــو خطرون ــدې د زیاتېدونک ــر وړان ــو پ ــځو او نجون د ښ

هکلــه د محــي مرشانــو ټولنــو، همکارانــو او رســنیو رسه 

ارتباطــات ټینــګ کــړي او هــم دا چــې مرســته بایــد لــه چــا او 

ــتل يش.  ــه وغوش ــوم ځای ک
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او 	  روغتونونــو  )کلینیکونــو،  مرکزونــو  روغتیايــي  ټولــو  پــه 

ــړي  ــاره ځانګ ــو لپ ــځو او نجون قرنطیــن مرکزونــو( کــې د ښ

ــړي، ترڅــو د ښــځو  ــه تاســیس ک ــا دفرون ــه ی ــوي مېزون حامی

ــو مســلکي  ــد قضی ــدې د تاوتریخــوايل اړون ــر وړان ــو پ او نجون

ــاتلو رسه د  ــه س ــت پ ــدي ډول او محرمی ــه خون ــی پ کارکوونک

کویــډ-۱۹ وبــا، سالمشــورې، خوندیتــوب د پــالن جوړونــې، 

ــه مالومــات  ــه هکل ــو پ ــه د راجــع کول ــو ت او مناســبو خدمتون

ــړای يش.    ــدې ک وړان


