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د جنــډر اړونــد تیــرو پوهاویــو پــه تعقیــب،1  د ښــځو پــه چــارو کــې 

د ملګــرو ملتونــو د دفــر لخــوا دا د پوهــاوي امتــه خپرېدونکــې ګڼــه 

ــډر  ــر جن ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــه افغانســتان کــې د کوې ده چــې پ

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

ګڼــه کــې پــر داخــي بېځایــه شــویو ښــځو او نجونــو د کوېــډ-۱۹ وبــا 

اغېــزو بانــدې مترکــز کیــږي. پــه ځانګــړي ډول دا چــې د مصونیــت، 

پــر تــګ راتــګ محدودیتونــه او اســايس خدمتونــو تــه د الرسيس پــه 

ګــډون د ښــځو بــري حقونــه د خپرېدونکــې وبــا لــه املــه څنګــه 

اغېزمنیــږي تریــح کــوي. همدارنګــه د پوهــاوي پــه دې ګڼــه کــې د 

کوېــډ-۱۹ وبــا د ټولنیــز اقتصــاد د اغېــزو لــه پلــوه د داخــي بېځایــه 

شــويو خلکــو او کورنیــو، پــه ځانګــړي ډول هغــه کورنیــو د اغېزمنتیــا 

څرنګوالــۍ تریــح کیــږي چــې رسپرســتي یــې د ښــځینه غړیــو پــر 

غــاړه ده. پــه دې ګڼــه کــې همداشــان بــري مرســتندویه رشیکانــو 

تــه سپارښــتنې کــوي چــې څنګــه کــوالی يش د ژونــد ژغورنــې هغــه 

ــه پلــوه ځــواب ویوونکــې او  مرســتې تأمیــن کــړي چــې د جنــډر ل

ښــځو او نجونــو پــه ګــډون د ټولــو خلکــو اړتیــاوې پــورې کــړي. د 

ــې  ــم الزم دي چ ــول ه ــاوري ک ــال د دې ب ــران پرمه ــن او بح ناوری

امته ګڼه: د جنډر له پلوه په داخيل بېځایه شویو وګړو د 
کوېډ-۱۹ وبا اغېز

بــري مرســتندویه رشیــکان د ټولــې ټولنــې پــه ګټــه د غربګونونــو 

پــه طرحــه او وړانــدې کولــو کــې د ښــځو د مشــارکت پــه منظــور له 

مشــوريت روش څخــه اســتفاده وکــړي. د پوهــاوي دغــه ګڼــه د مــي 

او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنــې پــه موخــه د لومړنیــو سپارښــتنو پــه 

یــوې ټولګــې رسه پــای تــه رســیږي.

د ۲۰۲۰ کال د جون میاشتې ۱۱مه نېټه

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان

د کوېډ-۱۹ رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې

افغانســتان بېالبېلــو ناورينونــو رسه الس او ګرېــوان دی چــې عبــارت 

ــوړه کچــه، کمــزوری  ــۍ ل ــداره وســلوالې جګــړې، د بېوزل دي: دوم

روغتیايــي سیســټم او عامــه خدمتونــه او ټولنیــز اقتصــادي او 

ســیايس ســتونزې. د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه خپرېــدو رسه دغــه ننګوونکــي 

رشایــط نــور هــم ســتونزمن شــوي دي او اغېــزې بــه یــې د افغانانــو 

پــر ژونــد تــر ډېــرې مــودې دوام وکــړي. 

ــا اقتصــادي او بــري اغېــز بــه د عایــد د لــه الســه  د کوېــډ-۱۹ وب

1Available on UN Women’s Regional Website: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications
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ورکولــو، تــګ راتــګ د محدودیــت، مارکېټونــو تــه د محــدود الرسيس 

او لومړنیــو توکــو او اجناســو د لوړیــو بیــو پــه پایلــه کــې د داخــي 

بېځایــه شــویو خلکــو او کوربــه ولســونو پــه ګــډون پــر زیان منونکــو 

ګروپونــو غېــرې متناســب اغېــز ولــري. د یادونــې وړ ده چــې داخــي 

ــه د  ــه هکل ــو پ ــي مېکانیزمون ــځ د منف ــړو ترمن ــویو وګ ــه ش بېځای

کوېــډ-۱۹ وبــا څخــه مخکــې هــم پــه منظــم ډول راپورونــه ورکــړل 

ــو  ــي مېکانیزمون ــه منف ــارزې پ ــې د مب ــه افغانســتان ک شــوي وو. پ

کــې د ثابــت معیشــت د نشــتوايل لــه کبلــه د ماشــومانو واده، 

ماشــوم کارګــر، ماشــومانو او جایدادونــو پلــور شــاملیږي. دغــو 

ــه  ــا پ ــډ-۱۹ وب ــږي چــې د کوې ــکل کی ــو رسه اټ ــه کت ــه پ ــواردو ت م

ــه دا ډول  ــدو رسه ب ــي کې ــر پ ــرو پ ــز د تدابی ــدو او ګرځبندی خپرې

منفــي مبــارزې، پــه ځانګــړي ډول پــه غېــرې رســمي ســاحو کــې ال 

پراخــې او نــاوړه بڼــه غــوره کــړي. بایــد وویــل يش چــې د کارګــرو 

ماشــومانو او ماشــومانو د وادونــو پــه څېــر د داخــي بېځایــه شــویو 

ــه  ــا ل ــډ-۱۹ وب ــه اړه د کوې ــو پ ــو د غړی ــو او کورنی ــو د کورنی خلک

ــدې  ــه وړان ــاط ال ل ــه ارتب ــو پ ــارزې د مېکانیزمون ــي مب ــه د منف امل

تصدیــق شــوي راپورنــه ورکــړل شــوي دي. همدارنګــه د راپورونــو د 

وړاندوینــې پــر اســاس د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه کبلــه د ښــځو او نجونــو 

پــر وړانــدې پــه تاوتریخــوايل، پــه ځانګــړي ډول کــورين تاوتریخــوايل 

کــې زیاتوالــی راغلــی او د تاوتریخــوايل دا بڼــه بــه دوام وکــړي، او 

همدارنګــه د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو او کوربــه ولســونو ترمنــځ 

هــم شــخړې پــه ډېرېــدو دي. 

ــړي  ــوي وګ ــه ش ــي بېځای ــه داخ ــې ۴.۱ میلیون د ۲۰۱۲ کال راهیس

ــه شــوي، د جګــړو، تاوتریخــوايل او طبیعــي  ــو بېځای ــې مېن ــه خپل ل

پېښــنو لــه کبلــه د خپلــو کورونــو پرېښــودو تــه اړ شــوي دي.2  دغــه 

ــې  ــیمو ک ــتو س ــڼ مېش ــرو ګ ــه ډې ــک پ ــوي خل ــه ش ــي بېځای داخ

اوســیږي او پــه دې وخــت کــې د ځــاين تجریــد تــوان نــه لــري. خــو 

ــه ځانګــړي  ــک پ ــه شــوي خل ــوي بېځای ــې څخــه ن ــه جمل د دوی ل

ــر جــون  ــا ت ــورۍ څخــه بی ډول زیامننونکــي دي. د ۲۰۲۰ کال د جن

میاشــتې پــورې پــه افغانســتان کــې د جګــړو له املــه ټولټــال ۸۴۷۸۱ 

خلــک تــازه لــه خپلــو مېنــو بېځایــه شــوي دي.3  پــه نویــو بېځایــه 

ــګ  ــر ت ــومان دي. پ ــځې او ماش ــې ښ ــرۍ ی ــې ډې ــو ک ــویو خلک ش

راتــګ د محدودیتونــو وضــع کولــو، خدمتونــو تــه محــدود الرسيس، 

ــه  ــالل او پ ــو کــې اخت ــه عامــه خدمتون ــه ګــډون پ د ترانســپورټ پ

ــوړوايل د  ــو ل عمومــي ډول پــه لومړنیــو توکــو او اجناســو کــې د بی

نویــو داخــي بېځایــه شــویو خلکــو لپــاره خطرونــه نــور هــم ډېــر 

کــړي دی چــې لــه املــه یــې د منفــي روغتیايــي پایلــو او کوېــډ-۱۹ 

ــږي.  ــل کی ــر زیان منونکــي ګڼ ــدې ال ډې ــر وړان ــا پ وب

ــه وکــړه  ــه لومــړۍ ګڼــه کــې مــو یادون ــد پوهــاوي پ ــډر اړون د جن

ــي  ــاره د روغتیاي ــو لپ ــځو او نجون ــویو ښ ــه ش ــرو بېځای ــې د ډې چ

مراقبــت پــه ګــډون لومړنیــو خدمتونــو تــه الرسســی تــر ډېــره بریــده 

د ټولنیــزو او کلتــوري نورمونــو لــه کبلــه محدودیــږي.4 هغــه ښــځې 

او نجونــې چــې د پرېکــړو واک او صالحیــت نــه لــري او هغــوی چې 

د روغتیايــي مراقبــت لپــاره هــم بایــد د کورنــۍ د یــوه نارینــه غــړي 

څخــه اجــازه واخــي د کوېــډ-۱۹ وبــا د معایناتــو او الزمــې درملنــې 

د نــه ترالســه کولــو لــه املــه د زیــات خطــر رسه مــخ دي. همدارنګــه 

د نــورو خلکــو پالونکــې ښــځې او هغــوی چــې د لومړنیــو مراقبــت 

کوونکــو یــا پالونکــو پــه توګــه اصــي رول پــه غــاړه لــري د نومــړي 

ویــروس د ځانګــړي خطــر رسه مخامــخ دي. 

ــا د  ــري ډول د وب ــه ځنځی ــول پ ــتو رس ــري مرس ــې د ب ــه چ څرنګ

خپرېــدو لــه کبلــه ال لــه وړانــدې تــر ګــواښ النــدې دي. نــو د دې 

احتــال شــته چــې د بــري مرســتو کارکوونکــي ممکــن د قرنطیــن 

لــه تدابیــرو پــه پیــروي او ویــروس د خپرېــدو پــه مخنیــوي کــې د 

مرســتې پــه موخــه د بېځایــه شــویو ولســونو یــا ټولنــو رسه خپلــې 

اړیکــې محــدودې او یــا هــم قطــع کــړي. همدارنګــه د بــري 

ــرې پېشــبیني شــوي بحــران او  ــو د دا ډول غې ــرو فعالین مرســتو ډې

ناوریــن پــه غربګــون کــې ظرفیــت او الزمــې رسچینــې پــه واک کــې 

نــه درلــودې. پــه دوره يــي ډول د رسحدونــو تــړل، پــه ټرانســپورټ 

کــې ځنــډ او خنــډ، یــا هــم پــه ســوداګریزو فعالیتونــو کــې اختــالل 

ټــول د اســايس بــري مرســتو پــه وړانــدې کولــو او رســولو کــې خنــډ 

او ځنــډ ســبب کیــږي. د مــوادو او اجناســو کمښــت او همدارنګــه 

پــر وخــت د هغــې نــه تأمینــول کــوالی يش چــې د ژونــد ژغورنــې او 
اســايس عرضــو پــه برخــه کــې د نــاوړه پایلــو باعــث يش.5

2 IOM (2019). Afghanistan — Baseline Mobility Assessment Summary Results (March—June 2019).
3Afghanistan: Conflict Induced Displacements (as of 7 June 2020). Actual displacements between 1 January 2020 and 28 May 2020.
4UN Women (2020) Gender Alert Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020).
5COVID19- Multi-Sector Country Plan -AFGHANISTAN

د پام وړ ځانګړې ساحې

د کوېــډ-۱۹ وبــا د هېــواد بــه کچــه خلــک او کورنــۍ اغېزمنــې کــړي 

ــاکايف او  ــای دی او د ن ــل ځ ــر خپ ــم پ ــن ال ه ــه ناوری ــو دغ دي، خ

ــو د  ــو او حفــظ الصحــې امکانات ګڼ مېشــتو اســتوګنځایونو، کايف اوب

نشــتوايل، خوراکــي توکــو د نــه مصونیــت ترڅنــګ ښــوونې او روزنــې 

ــه ګــډون د موجــودو  ــه د الرسيس د نشــتوايل پ ــو ت ــا کاري فرصتون ی

ننګوونــو او زیان مننــې لــه کبلــه بــه یــې اغېــزې پــر داخــي بېځایــه 

ــه  ــدو ل ــای کې ــو ځ ــو د ی ــو عوامل ــري. د دغ ــړو دوام ول ــویو وګ ش

ــځې  ــه ښ ــړې توګ ــه ځانګ ــک او پ ــوي خل ــه ش ــي بېځای ــه داخ کبل

ــرې زیان منونکــې  ــې ډې ــه رشایطــو ک ــا پ ــډ-۱۹ وب ــې د کوې او نجون
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ــخاصو پــر  ــو او اش ــډ-۱۹ وبــا د اغېزمنــو شــویو کورنی دي. د کوې

روغتیايــي او رواين روغتیــا د پــام وړ چټــک اغېزکــوي. د اوږد مهالــې 

ــې د  ــی پایل ــزې او مال ــا ټولنی ــه د دغــې وب ــې ب ــرڅ ک ــه ت ــودې پ م

ــو  ــکټوري همکاری ــو س ــځ د ګڼ ــو ترمن ــویو خلک ــه ش ــي بېځای داخ

ــي کمېســیون د  ــا وي. د اروپاي ــه پېشــبیني شــوې اړتی ــوه ن ــاره ی لپ

بــري مرســتو دفــر )ECHO( لخــوا متویــل شــوې د بېــړين غربګــون 

مېکانیــزم )ERM( موندنــې د کورنــۍ پــه کچــه د جنــډر لــه پلــوه 

حساســو ارزونــو لــه الرې د بېځایــه شــویو ښــځو او نجونــو د 

ــدو  ــاره د نغ ــو لپ ــو موخ ــه، ګڼ ــت ارزون ــاوو د اهمی مشــخصو اړتی

ــه الرسســی، حفــظ الصحــه  ــو ت پیســو ورکــړه، د څښــاک پاکــو اوب

ــه  ــه موخ ــتې پ ــکارۍ او مرس ــر هم ــو( پ ــاتنې )مینځل ــا س او روغتی

ــه  ــوب موضــوع پ ــه د لومړیت ــو ت ــۍ ښــځینه رسپرســتو غړی د کورن

ــه  ــه موخ ــه د الرسيس پ ــتې ت ــه مرس ــوي. همدارنګ ــث ک ــه بح هکل

بایــد د جنــډر د خوندیتــوب اړونــد خطرونــه او خنډونــه مشــخص 
ــړای يش.6 او حــل ک

رسپناه

د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی

داخــي بېځایــه شــوي خلــک ډېــرۍ وختونــه د ګڼــې ګوڼــې څخــه 

ــدو  ــروس د خپرې ــې د وی ــیږي چ ــې اوس ــو ک ــو ځایون ــه هغ ډک پ

ــي  ــه موخــه کايف روغتیاي ــوي پ ــدو د مخین ــه کې ــر هغــې د اخت او پ

خدمتونــو، د څښــاک پاکــو اوبــو، حفــظ الصحــې او روغتیايــي 

ــي  ــر پ ــني تدابی ــن اوس ــري. د قرنطی ــه ل ــی ن ــه الرسس ــو ت امکانات

کــول د دغــو داخــي بېځایــه شــویو وګــړو لپــاره وضعیــت د ال ډېــرې 

ننګوونــې باعــث کیــږي. بېځایــه شــوي خلــک پــه ډېــرو مــواردو کــې 

د ګڼــې ګوڼــې پــه داســې ځایونــو کــې اوســیږي چــې پــه هغــې کــې 

ــرو  ــوي تدابی ــورو وقای ــاتلو او ن ــن د س ــز واټ ــا ټولنی ــت ی د محرمی

لپــاره ډېــر کــم امکانــات لــري. بېځایــه شــوي ولســونه نــه یــوازې د 

وقايــوي تدابیــرو د عمــي کولــو تــوان نــه لــري، بلکــې پــه ویــروس 

د اختــه کېــدو او خپرېــدو پــه برخــه کــې یــې د ژونــد رشایــط دوې 

ــوي.  ــخ ک ــې رسه مخام ــرې زیامننن د ال ډې

ــه  ــړو څخ ــویو وګ ــه ش ــي بېځای ــو داخ ــ میلیون ــتان د   ۱.۴ د افغانس

ډېــرۍ یــې پــه لنډمهالــو او لــه ګڼــې ګوڼــې ډکــو غېررســمي هغــو 

اســتوګنځایونو کــې اوســیږي چــې د هېــڅ ډول محرمیــت او حیثیــت 

ــه واک  ــات پ ــم کايف امکان ــاره ه ــو لپ ــګ د مینځل ــتوايل ترڅن د نش

کــې نــه لــري.  پــه دغــو غېررســمي اســتوګنځایونو کــې کورنــۍ لــه 

ــناب  ــوه تش ــه ی ــې ل ــوي، یعن ــتفاده ک ــه اس ــنابونو څخ ــو تش رشیک

څخــه نــږې ۲۰ کســان اســتفاده کــوي.8  یــو شــمېر نــور یــې بیــا لــه 

ناچــارۍ پــه یــوه خیمــه کــې ګــډ ژونــد کــوي. پــه همــدې ډول، پــه 

ــک  ــه رشی ــۍ ل ــه څــو کورن ــرۍ وختون ــې هــم ډې ــاري ســاحو ک ښ

ــې  ــرې ګڼ ــوي. د ډې تشــناب، پخلنځــي او حــام څخــه اســتفاده ک

ــو اســتوګنځایونه او  ــه شــويو خلک ــه د داخــي بېځای ــه امل ــې ل ګوڼ

پنډغــايل پــه پراخــه کچــه د ویــروس د انتقــال لپــاره مناســب ځایونــه 

ګڼــل کیــږي، چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه څېــر د ویــرويس ناروغیــو د 

خپرېــدو پرمهــال داخــي بېځایــه شــوي خلــک نســبت نــورو تــه ډېــر 

د زیان مننــې رسه مخامــخ وي. 

6One example of such mechanisms is the Emergency Response Mechanism.
7Afghanistan: COVID-19 Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 22 April 202
8Afghanistan National Guidelines for WASH in Emergency - ANGWE Final (Approved by MRRD – March 2018) 0
9UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
10Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID-19
11Johanniter (2020). Community Perception Survey – COVID 19 Knowledge, Attitude and Practice Survey in Kabul, Kunduz and Khost Provinces.
12Remote Assessment for GBV https://twitter.com/CanEmbAFG/status/1261186018843246592?s=09

ــځو او  ــې د ښ ــتان ک ــول افغانس ــه ټ ــام رسه پ ــه پ ــه پ ــواهدو ت ش

پــه ځانګــړي ډول کورنــۍ  تاوتریخوالــی،  پــر وړانــدې  نجونــو 

تاوتریخوالــی زیــات شــوی دی.9 مرســتندویه لیکــه )hotline( د 

ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې تاوتریخــوايل اړونــد اړیکــو کــې د پــام 

وړ زیاتوالــی څرګنــدوي. د اکســفام )Oxfam( ادارې لخــوا د تــررسه 

شــوې رسوې لــه مخــې ۹۷٪ پوښــتل شــویو ښــځو د کوېــډ-۱۹ وبــا 

ــۍ  ــې زیاتوال ــوايل ک ــټ تاوتریخ ــر بنس ــډر پ ــدو رسه د جن ــه پیلې پ

ــې  ــډ-۱۹ وبــا پــه ارتبــاط د ټولن راغلــی دی.10  همدارنګــه د کوې

د خوندیتــوب د Johanniter ادارې لخــوا پــه کابــل، کنــدوز او 

ــن او  ــررسه شــوې رسوې کــې د قرنطی ــه ت ــو کــې پ خوســت والیتون

تــګ راتــګ د محدودیتونــو لــه املــه د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې 

د تاوتریخــوايل د کچــې لوړوالــۍ څرګندیــږي.11 پــه بلــخ، بدخشــان، 

ــومانو  ــړې د ماش ــا د جګ ــې بی ــو ک ــل والیتون ــار او کاب ــدوز، تخ کن

اړونــد کاناډايــي موسســې )War Child Canada( لخــوا پــه آنالیــن 

بڼــه تــررسه شــوې ارزونــه ښــيي چــې د خپرېدونکــې وبــا لــه املــه 

د ښــځو پــر وړانــدې تاوتریخــوايل کــې د دوی پــه خپلــو ټولونــو کــې 
ــی دی.12 ــۍ راغل ۳۵٪ زیاتوال

همدارنګــه لــه موجــودې خپرېدونکــې وبــا څخــه مخکې هــم بېځایه 

ــزو  ــدو، ټولنی ــه کې ــدې د بېځای ــه وړان ــې ال ل شــوې ښــځې او نجون

تشــکیالتو د لــه منځــه تلــو، قانــون د تنفیــذ د نشــتوايل، جنــډر تــه 

د زیــان رســوونکو نورمونــو د ال ســختیدو، او معیشــت د فرصتونــو 

لــه الســه ورکولــو لــه املــه د تاوتریخــوايل لــوړ خطــر تجربــه کــړی 

ؤ. د خطــر لــه دغــو عواملــو څخــه هــر یــو یــې د اوســني روغتیايــي 

ــه د  ــد شــوي راپورون ــا تأیی ــور هــم تشــدید شــوی دی. ن ــن ن ناوري

داخــي بېځایــه شــويو خلکــو ترمنــځ د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې 

ــم،  ــا ه ــو بی ــوي. خ ــه ک ــوايل څرګندون ــې د زیات ــوايل ک ــه تاوتریخ پ

د تاوتریخــوايل څخــه د ژغــورل شــویو )قربانیانــو( تحقیــرول او 

ــه  ــه د الرسيس نشــتوايل ت ــو ت ــه موخــه خدمات ــړ پ ــو د مالت قربانیان

پــه کتــو رسه ډېــرۍ ښــځې ال هــم د خپــل تاوتریخــوايل تجربــې نــه 
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ــړي  ــه ځانګ ــوي. دا پ ــتنه ک ــتې غوښ ــم د مرس ــه ه ــډوي او ن بربرن

ــرې  ــې پــه غې ــوي چ ــځو او نجونــو ډېــر اغېزک ــو ښ ډول پــر هغ

رســمي اســتوګنځایونو، کلیــو او بانــډو او هغــو لــرو پرتــو ســیمو کــې 

اوســیږي چــې پــه هغــې کــې یــاد خدمتونــه د الرسيس وړ نــه وي. 

هم مهــال د روغتیايــي مراقبــت، پولیســو اړونــد خدمتونــو، عــديل او 

قضايــي خدمتونــو او ټولنیــزو خدمتونــو پــه ګــډون لــه تاوتریخــوايل 

څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره د خدمتونــو وړانــدې کــول د 

کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــه ځانګــړي ډول اغېزمــن شــوي دي، ځکــه 

ــر  ــې پ ــه رسچین ــه موخ ــو پ ــو کول ــن د کاب ــي ناوري ــې د روغتیاي چ

ــه  ــې پ ــتیو ک ــه دې وروس ــزې شــوې دي. پ ــن متمرک ــه ناوری همدغ

دې برخــه کــې رشیکانــو دولــت او وســلوالو کســانو/ ګروپونــو دواړو 

ــالل  ــډ او اخت ــې د خن ــه ک ــه برخ ــه د الرسيس پ ــو ت ــوا خدمتون لخ

پــه اړه راپورونــه ورکــړي دي. د بېځایــه شــویو ښــځو او نجونــو، د 

ــه ګــډون  ــا ســتوزمنونو ســیمو پ ــو ســیمو ښــځو، کلیــوايل ی ــرو پرت ل

د تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــویو )قربانیانــو( لپــاره د خدمتونــو 

تأمینولــو تــه بایــد پــر ښــځو او نجونــو د تاوتریخــوايل د نــاوړه 

آغېــزې د کچــې د ټیــوايل پــه موخــه د لومړیتــوب حــق ورکــړل يش.13 

13UN Women Afghanistan (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020).
14COVID-19 Multi-Sector Country Plan -AFGHANISTAN
15Ibid.
16IDPs living in hard to reach areas comprise 7% of the total IDPs in Afghanistan.
17Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2020)
18See Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 June 2020) outlining that among those displaced by conflict 20 per cent men, 21 per cent adult women, 60 
per cent children under the age of 18. 
19UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.

د څښاک پاکې اوبه، حفظ الصحه او روغتیا ساتنه )واش(

روغتیايي مراقبت

د داخــي بېځایــه شــویو وګــړو ترمنــځ د څښــاک پاکــو اوبــو او حفــظ 

ــاره د وړاندیــز  ــا لپ الصحــې تــه د الرسيس نشــتوالۍ د کوېــډ-۱۹ وب

ــو  ــم د دغ ــه ه ــه برخ ــروی پ ــه د پی ــرو څخ ــوي تدابی ــویو وقای ش

ټولنــو مخــه نیــي. د اوبــو رســولو د زېربنــا، روغتیايــي امکاناتــو، او 

حفــظ الصحــې د ودې لپــاره د امکاناتــو )صابــون، روغتیايــي تشــناب 

ــډون د  ــه ګ ــوادو( پ ــدو م ــور اړون ــې ن ــظ الصح ــو، او حف کاغذون

څښــاک د پاکــو اوبــو، حفــظ الصحــې او روغتیــا ســاتنې )واش( 

ــا  ــود چــې د اړتی ــه درل ــو موجــود پوښــښ د دې ظرفیــت ن خدمتون

ــه اضــايف فشــار  ــا ل ــه کچــه د خپرېدونکــې وب ــواد پ رسه ســم د هې

پرتــه پــه الزمــه توګــه د کوېــډ-۱۹ وبــا څخــه وړانــدې د څښــاک د 

پاکــو اوبــو، حفــظ الصحــې او روغتیــا ســاتنې )واش( اړونــد لومړنــۍ 
اړتیــاوې پــوره کــړي.14

د معیوبیــت لرونکــو ښــځو یــا د لــرو پرتــو ســتونزمنو ســیمو 

ــې ال  ــه شــوې ښــځې او نجون ــډون، بېځای ــه ګ اوســېدونکو ښــځو پ

ــو  ــود. اړین ــه درل ــی ن ــه الرسس ــت ت ــي مراقب ــدې روغتیاي ــه وړان ل

ــه او  ــړې تغذی ــره، نیمګ ــتوايل رسبې ــر نش ــه د الرسيس پ ــو ت خدمتون

ــځو  ــدې د ښ ــه وړان ــو ال ل ــورې ناروغی ــې ن ــدو رسه تړل ــه کې بېځای

ــه  ــود چــې دا پ ــر عمومــي روغتیايــي وضعیــت اغېزدرل ــو پ او نجون

خپــل وار رسه د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه د ال ډېــر خطــر رسه مخامــخ 

ــن د  ــې ممک ــځې او نجون ــوې ښ ــه ش ــې دي.15 بېځای او زیان منونک

ــا  ــت ی ــه برخــه کــې رد، عــدم رضای ــي مراقبــت د الرسيس ب روغتیاي

یــې هــم تــوان ونــه لــري او یــا هــم ممکــن د دوی پــه ســیمو کــې 

ــد  ــډر اړون ــری. د جن ــه ل ــتون ون ــه ش ــي خدمتون ــب روغتیاي مناس

پوهــاوي پــه لومړنــۍ ګڼــه کــې یادونــه وشــوه چــې پــه لــرو پرتــو 

او ســتونزمنو ســیمو کــې د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو لپــاره 

ــو  ــړي ډول ی ــه ځانګ ــی پ ــه الرسس ــو ت ــورو خدمتون ــي او ن روغتیاي
ننګوونکــی کار وي.16

د ښــځینه روغتیايــي کارکوونکــو او خدمتونــو نشــتوايل ترڅنــګ 

ټولنیــز او کلتــوري خنډونــه بنســټیزو خدمتونــو، پــه ځانګــړي ډول 

ــه شــويو ښــځو او نجونــو الرسســی  ــه د بېځای روغتیايــي مراقبــت ت

ــن  ــه واټ ــاعتونو پ ــک د دوو س ــلنه خل ــاوخوا ۳۰ س ــدودوي. ش مح

کــې بنســټیزو روغتیايــي خدمتونــو تــه ال دمخــه محــدود الرسســی 

لــري.17  د افغانســتان پــه رشایطــو کــې چــې د کورنــۍ اړونــد د ټولــو 

یــا اکرثیــت پرېکــړو صالحیــت د نارینــه وو پــه واک کــې دی، دا پــه 

خپــل وار رسه روغتیايــي خدمتونــو او د جنــي او بــارورۍ اړونــدو 

روغتیايــي خدمتونــو د محدویــت ســبب کیــږي، پــه ځانګــړي ډول 

کــه چېــرې د تــګ راتــګ پــه برخــه کــې محدودیتونــه وضــع شــوي 

وي او یــا هــم د کورنــۍ پــر مــايل چــارو کنټــرول ونــه لــري.18 بایــد 

ــر  ــو پ ــا هــم د محدودیتون ــره ی ــر څخــه وې ــل يش چــې د تحقی ووی

ــه د دوی  ــت ت ــي مراقب ــض روغتیاي ــر تبعی ــده ډې ــه ح ــدې ل وړان

الرسســی نــور هــم محــدودي. د جنــډر اړونــد پوهــاوي پــه لومــړۍ 

ګڼــه کــې مــو یادونــه وکــړه19  چــې ښــځې ښــايي روغتیايــي مراقبــت 

ــدو  ــه کې ــروس د اخت ــر وی ــا پ ــه ی ــه کبل ــتوايل ل ــه د الرسيس د نش ت

لــه وېــرې ډېــرې کمــې وتوانیــږي یــا وغــواړي چــې د یــاد ویــروس 

لپــاره یــې معاینــات تــررسه يش. د کوېــډ-۱۹ وبــا د بحــران لــه املــه 

د روغتیايــي مراقبــت پــر سیســټم لــه حــده ډېــر فشــار، پــر ګرځېــدو 

دوامــدار محدودیــت او ټرانســپورټ د محــدودو انتخابونــو پــه 

ــويو  ــه ش ــه د بېځای ــت ت ــي مراقب ــايس روغتیاي ــې اس ــت ک موجودی

ــې  ــه ک ــه پایل ــدودوي. پ ــم مح ــور ه ــی ن ــو الرسس ــځو او نجون ښ

ــر  ــروس پ ــورې هــم پراخــې او د وی ــې ن ــې موجــودې ننګوون ــه ی ب

وړانــدې بــه د دوی د زیان مننــې باعــث يش. پــه داســې حــال کــې 

چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه خپرېــدو ده جنــي او د بــارورۍ اړونــد 
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روغتیايــي خدمتونــو وړانــدې کولــو لــه الرې لــه تاوتریخــوايل څخــه 

ــه شــویو ښــځو او  ــه ګــډون د بېځای ــو( پ د ژغــورل شــویو )قربانیان

ــر محــدود وي.  ــه احتــايل ډول ډې ــه پ ــړ ب ــو مراقبــت او مالت نجون

پر اقتصادي فرصتونو یې اغېزې

مؤثقو او کره مالوماتو ته الرسسی

ــمي  ــرې رس ــه غې ــځې پ ــې ښ ــرې کارکوونک ــې ډې ــتان ک ــه افغانس پ

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

کورنيــو اليس صنایعــو کــې کار کــوي. خــو بیــا هــم پــه غېــرې رســمي 

اقتصــاد کــې د ښــځو ونــډه لــه حــده ډېــره ده. د داخــي بېځایــه 

شــويو ښــځو پــه ګــډون زیامننونکــې ګروپونــه د ټولنیــز اقتصــاد لــه 

ــه دې  ــې پ ــخ دي چ ــر رسه مخام ــه د دې خط ــوړه کچ ــه ل ــوه پ پل

برخــه کــې بــه لــه پامــه وغورځــول يش. څرنګــه چــې د دوی د ســپا 

رسچینــې محــدودې او یــا یــې هــم هېــڅ نــه لــري چــې لــه املــه یــې 

د پــام وړ اوږدې مــودې بېــکاري ورتــه ســتونزمنه ده. د دې ترڅنــګ 

ــدودې دي. د کار دا  ــرې مح ــم ډې ــبکې ه ــه ش ــز خوندیتاب د ټولنی

ډول زیامننونکــي ډولونــه کــوالی يش چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه تــرڅ 

کــې د ناوریــن پرمهــال د ښــځو د بېوزلــۍ د خطــر مېــزان نــور هــم 

لــوړ کــړي20  ځکــه چــې دوی ممکــن د ټولنیــز خوندیتــوب لــه هغــو 

رســمي تدابیــرو څخــه لــرې پاتــې شــی چــې پــه رســمي اقتصــادي 

برخــه کــې د کارکوونکــو رسه مســتقیم کار کــوي.21  د داخــي بېځایه 

شــویو وګــړو هغــه کورنــۍ چــې مــري یــې د ښــځو، عمــر خوړلیــو 

کســانو یــا ماشــومانو پــر غــاړه وي د خوندیتــوب اړونــد د پــام وړ 

خطرونــو رسه مخامــخ کیــږي او د کوېــډ-۱۹ وبــا د ټولنیــز اقتصــاد د 

اغېــزو رسه د مبــارزې محــدوده وړتیــا لــري.

د مراقبت فشار

تحقیر/پیغور او تبعیض

ــه پــه غېرمنظمــو او غېــرې  ــه یــوازې د نارینــه وو پــه پرتل ښــځې ن

رســمي دنــدو کــې پــه کار بوختــې دي، بلکــه د کوېډ-۱۹ وبــا پرمهال 

ــډه  ــام وړ ون ــې د پ ــوولیتونو ک ــو مس ــه کورني ــې پرت ــه حق الزحم ل

اخــي او ښــوونځیو پــه تــړل کېــدو او ډېــر عمرلروونکــو او ناروغانــو 

د روغتیايــي مراقبــت پــه ډېرېــدو رسه د مراقبــت د ال ډېر فشــار رسه 

مخامــخ دي. د جنــډر اړونــد پوهــاوي پــه درېیمــه ګڼــه کــې یادونــه 

وشــوه22   چــې ښــځې د نارینــه وو پــه پرتلــه لــه حق الزحمــې پرتــه د 
درې برابــرو څخــه ډېــر د مراقبــت اړونــد فعالیتونــه تــررسه کــوي.23

د معمــول مطابــق بېځایــه شــوي وګــړي، پــه ځانګــړي ډول لــه ایــران 

او پاکســتان هېوادونــو څخــه بېرتــه راســتنېدونکي کــډوال د ویــروس 

د خپرېــدو لــه املــه تحقیــر او د مالمتیــا ګوتــه ورتــه نیــول کیــږي. 

ــه  ــايي بېځای ــض ښ ــر او تبعی ــی تحقی ــورې تړل ــا پ ــډ-۱۹ وب ــه کوې پ

شــوي خلــک، پــه ځانګــړي ډول ښــځې او ماشــومان د تاوتریخــوايل 

او ټولنیــزې رواين روغتیــا د زیان مننــې د ال ډېــر فشــار رسه مخامــخ 

ــې  ــتۍ موندن ــازمان د رسوې وروس ــچ )REACH( س ــړي24 . د ری ک

ــه  ــو پ ــا د خطرون ــډ-۱۹ وب ــان د کوې ــر افغان ــوي چــې اوس ډې جوت

ــول  ــه غورځ ــه پام ــې ل ــې وړ ده چ ــري. د یادون ــات ل ــه مالوم هکل

ــیمو  ــتونزمنو س ــو او س ــرو پرت ــړي ډول د ل ــه ځانګ ــځو، پ ــویو ښ ش

ښــځو تــه د دغــې وبــا پــه هکلــه د وقایــوي تدابیــرو او خدمتونــو د 

موجودیــت اړونــد مالومــات وړانــدې کــول ځانګــړی اهمیــت لــري. 

ــولو موضــوع  ــو رس ــو پېغامون ــه د هغ ــو ت ــو خلک ــې عام ــه دې ک پ

شــاملیږي چــې پــر مــټ یــې د ګونګوســو رسه د مبــارزې پــه ګــډون 

د تحقیــر موضــوع تشــخیص او پــه ګوتــه کیــږي.

ــو  ــو او موثق ــه نوی ــدو رسه هم مهال ــې د پراخې ــا ملن ــډ-۱۹ وب د کوې

مالوماتــو تــه الرسســی هــم مهــم دی. پــه دې هکلــه هــر چــا تــه د 

مالوماتــو رســېدل او پــر هغــې پوهېــدل، پــه ځانګــړي ډول د خطــر 

رسه د مخامــخ ګروپونو/طبقــو لپــاره مهــم ګڼــل کیــږي. پــه صحنــه 

ــو  ــو رشیکان ــي او نړیوال ــه د م ــه کبل ــن ســاتلو ل ــز واټ ــې د ټولنی ک

ــډون د  ــه ګ ــو پ ــځو او نجون ــې د ښ ــوالی يش چ ــور ک ــدود حض مح

ــر  ــات ت ــاره موجــود مالوم ــو لپ ــرو ګروپون ــخ ډې خطــر رسه د مخام

ــو  ــد پېغامون ــې اړون ــد ژغورن ــدې راويل او د ژون ــیورې الن ــې س خپل

ــې  ــال ک ــې ح ــه داس ــړي. پ ــه ډب ک ــت د الرسيس مخ ــر وخ ــه پ ت

ــو  ــد ارقامو/مالومات ــډر اړون ــه د جن ــه هکل ــا پ ــډ-۱۹ وب چــې د کوې

تــه الرسســی ډېــر کــم دی، نــو دا پــه ځانګــړي ډول پــه محــي کچــه 

د غربګونونــو پــه هکلــه پــه راتلونکــي کــې د ناوریــن د رامنــځ تــه 
کېــدو پــه صــورت کــې مهمــه څېړنیــزه ســاحه ګڼــل کیــږي.25

د بېځایــه شــويو ولســونو لخــوا موثقــو او کــره مالوماتــو تــه محــدود 

الرسســی بــه د غربګــون هلــې ځلــې پېچــي کــړي. د داخــي بېځایــه 

شــویو خلکــو لــه جملــې څخــه یــې یــو شــمېر پــه ویــروس د اختــه 

ــق وړ/ ــه د تطاب ــه موخ ــوب پ ــاين خوندیت ــدې د ځ ــر وړان ــدو پ کې

ــوي او  ــه ترالســه ک ــات ن ــړيل او واضــح مالوم ــورې ت ــه رشایطــو پ پ

همدارنګــه د ټولنیــز مالتــړ هغــه شــبکې چــې د نــوي ګــواښ رسه د 

مخامــخ کېــدو پــه صــورت کــې د دوی رسه مرســته وکــړي شــتون نــه 

ــو د  ــو ټینګول ــض، او د ارتباطات ــر، تبعی ــط مالومــات، تحقی ــري. غل ل

20World Bank, Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic (16 April 2020).
21UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID-19 on women (9 April 2020).
22UN Women (2020). Gender Alert Issue III: Impact of COVID on women’s burden of care and unpaid domestic work.
23International Labour Organisation (ILO). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. 2018.
24COVID-19 Multi-Sector Country Plan - AFGHANISTAN
25CARE + IRC Global RGA for COVID-19
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شــبکې نشــتوالۍ او د ژبــې اړونــد خنډونــه کــوالی يش د دقیقــو او 

پراخــو پېغامونــو رســولو مخــه ډب کــړي. د کوېــډ-۱۹ وبــا د اړونــدو 

مالوماتــو د نشــتوايل پــه صــورت کــې بــه بېځایــه شــوي خلــک پــه 

دغــه ویــروس د اختــه کېــدو او خپرېدونکــي عفونــت د لــوړ خطــر 

رسه مخامــخ يش. 

د دود لــه مخــې د داخــي بېځایــه شــویو وګــړو پــه اســتوګنځایونو 

ــه  ــو ل ــزو نورمون ــو کــې ښــځې او نجونــې د ســختو ټولنی او پنډغالی

ــري. د ښــځو او ماشــومانو  ــر کــم الرسســی ل ــه ډې ــو ت ــه مالومات کبل

لپــاره لــه صمیمیــت څخــه ډک چاپېریــال ځکــه مهــم ګڼــل کیــږي 

ترڅــو ښــځې او نجونــې وکــوالی يش چــې د دوی لپــاره د موجــودو 

ــم  ــه ه ــو ت ــو مالومات ــورو الزم ــډون ن ــه ګ ــو پ ــو د مالومات خدمتون

الرسســی ولــري. پــه هــر صــورت، د دغــه ویــروس د خپرېــدو د خطــر 

ــډول  ــه ځن ــو کــې فعالیتون ــو شــمېر ځایون ــه ی ــه موخــه پ ــو پ کمول

ــې د  ــدای يش چ ــی کې ــدود الرسس ــه مح ــو ت ــوي دي .26 مالومات ش

جــدي پایلــو باعــث يش، ځکــه چــې د دې احتــال شــته چــې ښــځې 

ــه  ــړ د ترالس ــو او مالت ــد مالومات ــې اړون ــد ژغورن ــې د ژون او نجون

ــخاص او  ــه اش ــړي. هغ ــوی وک ــې د دوی مخنی ــه ک ــه برخ ــو پ کول

ټولنــې چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه اړه مالومــات نــه لــري یــا د کوېــډ-

۱۹ وبــا پــر موجودیــت عقیــده نــه لــري ښــايي ښــځې او ماشــومان 

پــه دغــه ویــروس د اختــه کیــدو لــه خطــر رسه مــخ کــړي ځکــه چــې 

متــه کیــږي چــې دوی بــه د هــر ډول احتیاطــي تدابیــرو او د دغــه 

ډینامیــک یــا خوځښــت د بدلــون پــه موخــه پــر کورنــۍ د اغېــزې 

پرتــه د کورنیــو مراقبــت تــه دوام ورکــړي.

د خوراکي توکو نه تامین

آن لــه پورتــه ذکــر شــوې وبــا څخــه مخکــې هــم افغانســتان د ۱۴ 

ــې کايف  ــه ی ــو ت ــي توک ــه ؤ چــې خوراک ــو کورب ــو خلک ــو هغ میلیون

ــي  ــا د افغانســتان د خوراک ــډ-۱۹ وب ــود.  27 د کوې ــه درل الرسســی ن

توکــو ناوریــن نــور هــم جــدي کــړی دی ځکــه چــې اوس ۱۰ میلیونه 

خلــک د خوراکــي توکــو نــه تامیــن د جــدي ســتونزې رسه مخامــخ 

ــو  ــرو هغ ــه د ډې ــو څخ ــه ۳ میلیون ــې ل ــې وړ ده چ دي.28 د یادون

ښــځو او ماشــومانو رسبېــره چــې لــه وبــا مخکــې د نیمګــړې تغذیــې 

ــدو  ــه لوړې ــخ پ ــه م ــو شــمېر هــم پ ــو خلک ــخ وو، د هغ رسه مخام

دی چــې د نیمګــړې تغذیــې څخــه کړیــږي او د تغذیــې ځانګړیــو 

ــه  ــو ل ــوب د رشیکان ــري 29. د خوندیت ــا ل ــه اړتی ــو ت ــوادو او درمل م

ــه  ــزو ل ــا د اقتصــادي اغې ــډ-۱۹ وب ــږي چــې د کوې ــو څرګندی راپورن

ــکارۍ  ــړي د بې ــوي وګ ــه ش ــي بېځای ــړي ډول داخ ــه ځانګ ــه، پ امل

لــه ســتونزې رسه مخامــخ کــړي دي. د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو 

لــه جملــې څخــه یــو شــمېر ســړي خپلــو اصــي مېنــو تــه د خپلــو 

کرنیــزو محصوالتــو د راټولولــو پــه منظــور بېرتــه ورســتنیږي. دا کار 

ــا  ښــايي دوی د وســلوالو کســانو/ګروپونو لخــوا د مــرګ د خطــر ی

ــه د  ــه توګ ــې پ ــران د پایل ــاد بح ــړي. د ی ــخ ک ــو رسه م ــم ځورول ه

خوراکــي توکــو زیاتېدونکــی نــه تامیــن بــه ښــځې او نجونــو د خپلــو 

ــه  ــګ پ ــر ترڅن ــوړ خط ــوايل د ل ــوا د تاوتریخ ــو لخ مېړونو/خاوندان

کورنــۍ کــې د زیاتېدونکــو شــخړو لــه املــه د جنــدر پــر بنســټ د 

ــو رسه مخامــخ کــړي.  ــورو ډولون تاوتریخــوايل د ن

هغــه بېځایــه شــوې کورنــۍ چــې رسپرســتي یــې د کورنۍ د ښــځینه 

غړیــو پــر غــاړه وي د معیشــت او خوراکــي توکــو د تامیــن لــه پلــوه 

ــو، کار، او  ــو رسچین ــد ثابت ــې د عای ــل ی ــې الم ــاوړې وي چ ــږې پی ل

بازارونــو تــه محــدود یــا هیــڅ الرسســی نــه درلــودل دي. دوی بایــد 

خپلــو ماشــومانو تــه د نفقــې پیــدا کولــو لپــاره پــر ډېــرو خنډونــو 

برالســې يش 30. د جنــډر اړونــد پوهــاوي پــه لومــړۍ ګڼــه کــې مــو 

ــر مهــال  ــو پ ــو حاالت ــه وکــړه31  چــې د عامــه روغتیايــي بېړنی یادون

د ښــځو او نجونــو لپــاره د خوراکــي توکــو د نــه تامیــن او نیمګــړې 

ــو  ــه ی ــې پ ــه چ ــات دی ځک ــه زی ــړې توګ ــه ځانګ ــر پ ــې خط تغذی

ــه  ــه مســلط وي چــې ل ــز نورمون ــې داســې ټولنی شــمېر رشایطــو ک

مخــې یــې ښــځې بایــد تــر ټولــو وروســته او تــر ټولــو کــم خــواړه 

وخــوري32 . د ناروغــۍ خپریدنــې تیــرې تجربــې جوتــوي چــې اصــالً 

ښــځې د کورنــۍ لپــاره د خــوړو تهیــه کولــو او پخولــو مســؤلیت پــه 

غــاړه لــري33  چــې لــه املــه یــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه رشایطــو کــې 

پــه دغــه ویــروس د دوی د اختــه کېــدو خطــر نــور هــم لــوړوي. 

27Afghanistan Humanitarian Response Plan 2020
28AFGHANISTAN: COVID-19 exacerbates Afghanistan’s food crisis, 10 million acutely food insecure http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-alerts/issue-21/en/
29https://www.unocha.org/story/afghanistan-crisis-numbers
30HNO 2020
31Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020)
32UN World Food Program (WFP), “Women Are Hungrier,” WFP, accessed March 14, 2020, https://wfpusa.org/women-arehungrier-infographic/
33Gender in Humanitarian Action (GiHA) Asia and the Pacific, “The COVID-19 Outbreak And Gender: Key Advocacy Points From Asia And The Pacific,” GiHA, March 2020, 
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/the-covid-19-outbreak-and-gender
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سپارښتنې

ټول لوبغاړي/فعالین باید:

بــاوري کــړي چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر وړانــدې د بري مرســتو 	 

ــاوې او  ــې د ښــځو اړتی ــه ک ــرام جوړون ــد پروګ ــون اړون د غربګ

ــرار  ــت کــې ق ــه مرکزی ــرام پ د هغــوې اغیزمــن ګــډون د پروګ

ــې  ــړي چ ــه ک ــو طرح ــتانه غربګونون ــر دوس ــې ب ــري. داس ول

ــجم او وکارول يش.  ــل منس ــډر تحلی ــې د جن پک

د محــي مســوولینو، نړیوالــو ســازمانونو او مرســتندویه ټولنــو/	 

هېوادونــو رسه پــه ګــډه کار وکــړي، ترڅــو د غربګــون پــه مــي 

پالنونــو کــې د بېځایــه شــويو ټولنــو، پــه ځانګــړي ډول د ښــځو 

او نجونــو بشــپړ حضــور بــاوري يش. 

د جنــډر د تیــرو پوهــاوي د سپارښــتنو رسه ســم د هغــو ښــځو 	 

ــې د  ــړي چ ــه ورک ــه ادام ــو ت ــدې کول ــو وړان ــاره د خدمتون لپ

جګــړو لــه املــه اغېزمنــې او پــه کــور د ننــه بېځایــه شــوې وي، 

پــه ځانګــړي ډول د هغــو لــرو پرتــو ســیمو د ښــځو لپــاره چــې 

الرسســی ورتــه ســتونزمن دی.

بــاوري کــړي چــې د داخــي بېځایــه شــویو خلکــو او معلولیــت 	 

ــو  ــږه د خدمتون ــې ښــځې لږترل ــه ګــډون ټول لرونکــو ښــځو پ

لومــړين پروګــرام ترڅنــګ د ژونــد ژغورنــې روغتیايــي مراقبــت 

او د جنــي او بــارورۍ اړونــد روغتیايــي خدمتونــو تــه د 

الرسســی لــري.  

او 	  تبعیــض  او  ښــځو  د  کورنیــو  شــويو  بېځایــه  داخــي  د 

محرومیــت د خطــر رسه مخامــخ زیان مننــې د نــورو ګروپونــو 

)د بېلګــې پــه توګــه، د جنــډر پــر بنســټ  تاوتریخــوايل څخــه 

ژغــورل شــويو )قربانیانــو(، ځوانــو نجونــو، معلولیــت لرونکــو 

ښــځو، او هغــو ښــځو لپــاره چــې د کورنیــو رسپرســتي یــې پــر 

غــاړه وي او داســې نــورو( پــه موخــه د خوندیتــوب، ټولنیــزو 

خدمتونــو، ټولنیــزو رواين ســتونزو، حقوقــي او عــديل خدمتونــو 

ــو بــاوري کــړي.  د وړانــدې کول

ــه اړه د 	  ــو او خطــر پ ــې د مدیریــت، مشــوريت خدمتون د قضي

ــورو  ــي او ن ــه ګــډون، روغتیاي ــو او ټولنــې د اشــراک پ مالومات

اړینــو خدمتونــو تــه د الرسيس د آســانتیا پــه موخــه د ارجــاع د 

خدمتونــو ترڅنــګ د خوندیتــوب لــه اســايس خدمتونــو څخــه 

مالتــړ وکــړي او یــا یــې هــم کچــه لــوړه کــړي. 

ــق، د 	  ــه د دقی ــه هکل ــا پ ــډ-۱۹ وب ــاوري کــړي چــې د کوې دا ب

رشایطــو پــورې اړونــد او د جنــډر لــه پلــوه حســاس مالومــات 

ــه هغــې کــې د ښــځو او  ــدې يش چــې پ ــه داســې ډول وړان پ

نارینــه وو ترمنــځ د ســواد بېالبېلــې کچــې او ګرځنــده ټلیفــون، 

ټولنیــزو رســنیو، راډیــو او مرســتندویه کرښــو )helplines( تــه 

د الرسيس پــه بېالبېلــو ســطحو کــې پــه پــام کــې ونیــول يش. 

د داخــي بېځایــه شــويو وګــړو او راســتون شــویو کډوالــو 	 

ــویو  ــول ش ــه غورځ ــه پام ــو او ل ــځو، معیوبین ــډون د ښ ــه ګ پ

ــړې  ــه د ځانګ ــو ت ــو خلک ــر زیان منونک ــه څې ــو پ ګروپونو/طبق

پاملرنــې رسه د وبــا د مخنیــوي او د تحقیــري مــواردو د کمــوايل 

ــک کــړي.  ــې او ولســونو رشی ــرو کــې ټولن ــو تدابی ــه لومړنی پ

د داخــي بېځایــه شــویو وګــړو د رسپنــاه د زېربنــا ښــوالی او د 	 

معیــاري عملیــايت کړنــالرو )SOP( شــتون بــاوري کــړي، ترڅــو 

د بېځایــه شــویو پــه پنډغالیــو کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د خپرېــدو 

د مخنیــوي رسه د مرســتې پــه منظــور د ګڼــې ګوڼــې او تجریــد 

لــه هڅــو مالتــړ وکــړي. 

د ښــځو پــه رسپرســتۍ د کورنیــو، معلولیــت لرونکــو ښــځو او 	 

عمرخوړلیــو ښــځو پــه ګــډون د هغــو ښــځو اســتازیتوب وکــړي 

ــه  ــر وړنــدې ډېــرې زیان منونکــې دي او ل ــا پ ــادې وب چــې د ی

دې څخــه ډاډ ترالســه کــړي چــې د داخــي بېځایــه شــویو 

خلکــو د کورنیــو ښــځینه غــړې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه مــوده کــې 

ــړ او مرســته ترالســه کــوي. الزم مالت


