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ــر  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــان و کمیس ــرای زن ــد ب ــل متح اداره مل

افغانســتان )AIHRC( بــا کمــک دیدبــان حقــوق بــر )HRW( این 

دهمیــن آگاهــی را بــه سلســله آگاهــی هــای قبلــی و بــرای برجســته 

ــران در  ــان و دخ ــاالی زن ــد-۱۹ ب ــیتی کووی ــرات جنس ــازی تاثی س

افغانســتان منتــر مــی کننــد. ایــن آگاهــی بــر تأثیــر  کوویــد-۱۹ بــر 

زنــان و دخــران معلــول در افغانســتان متمرکــز اســت. ایــن آگاهــی 

نشــان مــی دهــد کــه چگونــه زنــان و دخــران دارای معلولیــت بــه 

صــورت مشــخص در مقابــل تاثیــرات کوویــد-۱۹ آســیب پذیــر انــد، 

بــه مراقبــت هــای اساســی صحــی، معلومــات و فرصــت هــا بــرای 

مشــارکت موثــر در پروســه هــای تصمیــم گیــری دسرســی محــدودی 

ــه  ــا را تجرب ــونت ه ــی از خش ــرات ناش ــد خط ــزان بلن ــد و می دارن

میکننــد.

ــد نظــر  ــرای م ــا ب ــه ه ــه ای از توصی ــامل مجموع ــن آگاهــی  ش ای

گرفــن بــرای ادارات دخیــل ملــی و بیــن املللــی میـــباشد. اداره 

ملــل متحــد بــرای زنــان در افغانســتان خــود را متعهــد بــه ارتقــای 

حقــوق و بــرآورده ســاخن نیازهــای زنــان و دخــران بــه شــمول دوره 

بحــران کوویــد-۱۹ مــی دانــد. ایــن آگاهــی در صــدد فراهــم آوری 

بســری مطلــوب بــرای بحــث و گفتگــو در مــورد تاثیــرات جنســیتی 

ــن  ــت اســت. ای ــان و دخــران دارای معلولی ــر روی زن ــد-۱۹ ب کووی

آگاهــی همچنــان نیــاز بــه انکشــاف بخشــیدن تدابیــر همــه شــمول 

و قابــل دســرس را خاطــر میســازد کــه نیازمندیهــای زنــان و دخــران 

معلــول را در نظــر گرفتــه و تاثیــرات منفــی ایــن بحــران بــاالی آنهــا 

ــا کوویــد-۱۹  را کاهــش بخشــد. بــرای ایــن کــه اقدامــات مقابلــه ب

موثــر بــوده و بــا نیازهــای متــام مــردم افغانســتان ســازگاری داشــته 

باشــد؛ نیــاز اســت تــا زنــان و دخرانــی کــه دارای معلولیــت انــد در 

پروســه هــای پــان گــذاری و اجــرای اقدامــات مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ 

بــه صــورت موثــر اشــراک داشــته باشــند.
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

تــداوم جنــگ طــی چندیــن دهــه متوالــی، درگیــری هــای مســلحانه 

و بحــران هــای اقتصــادی و سیاســی از یــک ســو منجــر بــه ایجــاد 

ــده  ــی و انکشــاف بطــی در افغانســتان گردی ــا امن فقــر گســرده، ن

اســت و از جانــب دیگــر باعــث تضعیــف تــاش هــا بــرای شــناخت 

ــت.  ــده اس ــز ش ــتان نی ــت در افغانس ــراد دارای معلولی ــای اف نیازه

ــت  ــورهایی اس ــی از کش ــتان یک ــه افغانس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

کــه دارای بیشــرین رسانــه جمعیــت  افــراد دارای معلولیــت در 

جهــان  مــی باشــد و ایــن افــراد روز بــه روز نیــز بیشــر مــی شــوند. 

ــی  ــات صح ــه خدم ــی ب ــدم دسرس ــا و ع ــری ه ــا و درگی ــگ ه جن

ــده  ــل عم ــتان، از دالی ــتایی  در افغانس ــق روس ــا در مناط مخصوص
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ایــن معلولیــت هــای مــی باشــد. 1 نتیجــه بیــش از ۴۰ ســال جنــگ 

در افغانســتان بیشــر از یــک میلیــون معلــول در ایــن کشــور مــی 

باشــد کــه ایــن معلولیــت هــا شــامل قطــع اعضــای حرکــی و دیگــر 

انــواع معلولیــت هــای بینایــی، شــنوایی و همچنیــن تجربــه اختــال 

هــای روانــی بــوده اســت. 2 بیــش از نیمــی از افغــان هــا بــه شــمول 

ــد  ــا مشــکاتی مانن ــگ، ب ــه جن ــط ب ــان خشــونت هــای مرتب قربانی

افرسدگــی، اضطــراب و اســرس هــای بعــد از حادثــه دســت و پنجــه 

ــی اســت کــه کمــر از ۴۰ درصــد از  ــن در حال ــد و ای ــرم مــی کنن ن

ــاد  ــی را از طــرف نه آن هــا حامیــت هــای کافــی اجتامعــی – روان

هــای دولتــی دریافــت مــی کننــد. 3 جنــگ، نــا امنــی و موجودیــت 

ــن  ــر مناطــق ای ــواد انفجــاری در اک ــن و دیگــر م ــاد مای تعــداد زی

کشــور هنــوز هــم تهدیــد بــزرگ بــرای زندگــی و ســامت جســمی 

ــه هــای  ــر اســاس یافت ــه شــامر مــی رود.4  ب ــی افغــان هــا ب و روان

ــاد انکشــافی  ــژه معلولیــت در افغانســتان کــه توســط بنی رسوی وی

ــرادی  ــد از اف ــر از ۸۰ درص ــت، 5 بیش ــده اس ــدازی ش ــیا راه ان آس

ــواع مشــکات  ــاالی ۱۸ ســال مــی باشــد؛ دارای ان ــه ســن شــان ب ک

فزیکــی، حرکتــی، حســی و دیگــر انــواع اختــاالت مــی باشــند کــه 

ــان )۱۵ درصــد( نســبت  معلولیــت هــای جــدی بیشــر در میــان زن

بــه مــردان )۱۳ درصــد( شــایع تــر اســت. همچنیــن بــر اســاس یافتــه 

ــی  ــزات کمک ــان هــا از تجهی ــن رسوی، ۴۴ درصــد از افغ هــای ای

ــزات(   ــر تجهی ــا دیگ ــت و ی ــده حرک ــک کنن ــزات کم ــک، تجهی )عین

ــد و  ــی ندارن ــا دسرس ــتگاه ه ــن دس ــه ای ــا ب ــه ی ــن ک ــل ای ــه دلی ب

ــم  ــا ه ــرده  و ی ــتفاده نک ــد، اس ــا را ندارن ــه آن ه ــی تهی ــا توانای ی

ایــن کــه از وجــود چنیــن دســتگاه هــای اصــا آگاهــی ندارنــد. بــر 

اســاس یافتــه هــای مرکــز اجتامعــی معلولیــن )CCD(، نزدیــک بــه 

ــتایی  ــق روس ــت در مناط ــای دارای معلولی ــان ه ــد از افغ ۷۰ درص
زندگــی مــی کننــد. 6

ــوق  ــوری اســامی افغانســتان در ســال ۲۰۱۲ کنوانســیون حق جمه

ــال ۲۰۱۳  ــن در س ــرد و همچنی ــد ک ــت را تایی ــراد دارای معلولی اف

قانــون حقــوق و امتیــازات افــراد دارای معلولیــت را نیــز بــه 

تصویــب رســاند امــا از آن زمــان تــا کنــون اقدامــات کمــی در 

راســتای اجــرای ایــن تعهــدات و اطمینــان ازخدمــات همــه شــمول 

و قابــل دســرس بــرای افــراد دارای معلولیــت صــورت گرفتــه اســت.7  

ــود زیرســاخت هــا و سیســتم حمــل و نقــل ضعیــف، تبعیــض  کمب

ــه  ــی( ب ــگ اجتامع ــای نن ــه ه ــا )لک ــب ه ــود برچس ــداوم و وج م

ایــن معنــی اســت کــه افــراد دارای معلولیــت بــا موانــع بیشــری در 

دسرســی بــه خدمــات مراقبــت صحــی، تحصیــل و اســتخدام روبــرو 

انــد. اجتــامع و خانــواده هــا اغلبــا افــراد دارای معلولیــت را باعــث 

رشم مــی داننــد و علیــه آن هــا تبعیــض قایــل مــی شــوند و ایــن در 

حالــی اســت کــه سیســتم اداری پیچیــده و کاغذپرانــی هــای بیــش 

ــکل  ــی رضوری را مش ــات دولت ــه خدم ــا ب ــی آن ه ــد دسرس از ح
ســاخته اســت. 8

ــرات  ــتان تاثی ــه در افغانس ــن ده ــی چندی ــداوم ط ــای م ــران ه بح

نامطلــوب را روی وضعیــت زنــان در ایــن کشــور بجا گذاشــته اســت؛ 

ــه ۱۷۰ را از  ــان رتب ــعه زن ــاخص توس ــتان در ش ــه افغانس ــوری ک ط

میــان ۱۸۹ کشــور بدســت آورده اســت. 9 زنــان و دخــران دسرســی 

کمــی بــه فرصــت هــای آمــوزش، اشــتغال، رشکــت در فعالیــت هــای 

اجتامعــی و خدمــات صحــی دارنــد. عنعنــات و نــورم هــای زننــده 

جنســیتی زندگــی زنــان افغــان را تحــت تاثیــر قــرار داده و محــدود 

مــی کنــد. ایــن نــورم هــا باعــث افزایــش ســطح خشــونت هــا علیــه 

زنــان و دخــران مــی گــردد؛ طــوری کــه ۸۷ درصــد از زنــان یکــی از 

انــواع خشــونت هــا از طــرف رشیــک زندگــی خــود را تجربــه کــرده 

ــه  ــان ب ــی زن ــیتی  دسرس ــز جنس ــض آمی ــای تبعی ــورم ه ــد. 10 ن ان

ــان دارای  ــز محــدود کــرده اســت. 11 زن مراقبــت هــای صحــی را نی

معلولیــت بــه طــور ویــژه در خطــر تبعیــض و خشــونت قــرار دارنــد؛ 

ــه دارای  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــان و ه ــودن ش ــل زن ب ــه دلی ــم ب ه

معلولیــت انــد. زنــان و دخــران معلــول در معــرض خطــر خشــونت 

ــه شــمول خشــونت هــای خانگــی و خشــونت از  ــده ب هــای فزاین

ــد. آن  ــرار دارن ــا یکــی از محــارم شــان ق ــک زندگــی و ی ســوی رشی

هــا حتــی بــا محدودیــت هــای دسرســی بــه آمــوزش، اشــتغال، ســهم 

گیــری در اجتــامع، مراقبــت هــای صحــی، حامیــت هــای قانونــی و 

دیگــر انــواع خدمــات رضوری مواجــه انــد.

ــا  ــل و ی ــل عــدم متای ــه دلی ــول )۸۰ درصــد( ب اکریــت دخــران معل

مخالفــت خانــواده هــا و مکاتــب، همچنیــن بــه دلیــل نبــود ظرفیت 

کمبــود  و  معلولیــت  دارای  اطفــال  بــرای حامیــت  مکاتــب  در 

ــی رونــد. 12 در  ــب من ــل اختصاصــی بــه مکت ــایل حمــل و نق وس

حالــی کــه سیســتم مکاتــب افغانســتان بــا مشــکات زیــادی بــرای 

تامیــن نیازهــای شــاگردان مواجــه انــد، حامیــت بســیار کمــی بــرای 

دسرســی اطفــال دارای معلولیــت بــه آمــوزش وجــود دارد. مکاتــب 
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دولتــی معمولــی معمــوالً فاقــد صاحیــت رســمی بــرای ارائــه 

ــتند.  ــت هس ــودکان دارای معلولی ــه ک ــک ب ــا کم ــع ی ــوزش جام آم

ــه  ــوند ب ــی ش ــادی م ــی ع ــب دولت ــه وارد مکات ــی ک ــال معلول اطف

ــب  ــد مکت ــا چن ــد. تنه ــی کنن ــت م ــژه دریاف ــکاری وی ــدرت هم ن

محــدود بــرای کــودکان دارای معلولیــت وجــود دارد کــه آن هــا هــم 

بــا کمبــود امکانــات مواجــه انــد. در عــدم موجودیــت یــک سیســتم 

ــای  ــاخن نیازه ــرآورده س ــخیص و ب ــایی، تش ــرای شناس ــخگو ب پاس

خــاص کــودکان دارای معلولیــت، آن هــا اغلبــا در خانــه مانــده و یــا 
ــد. 13 ــاز مــی مانن ــوزش ب از آم

ــر  ــت در فق ــن اس ــر ممک ــت، بیش ــران دارای معلولی ــان و دخ زن

زندگــی کــرده، نیازهــای بیشــری بــرای مراقبــت صحــی داشــته 

ــر باشــند.  ــن ت باشــند و دارای ســواد کمــر و ســطح اســتخدام پایی

ــت  ــود، معلولی ــی ش ــح داده م ــی توضی ــن آگاه ــه در ای ــوری ک ط

ــگ در افغانســتان شــناخته مــی شــود و  ــوان نن ــه عن ــوز هــم ب هن

افــراد دارای معلولیــت بعضــا در جامعــه طــرد و تحقیــر شــده و از 

ــا رویدادهــای اجتامعــی منــع  دسرســی بــه مــکان هــای عامــه و ی

ــب  ــرای ازدواج مناس ــرا ب ــت اک ــان دارای معلولی ــوند. 14 زن ــی ش م

دیــده منــی شــوند. 15 بــر عــاوه، تعــداد افــراد دارای معلولیــت در 

جوامــع بیجــا شــده داخلــی زیــاد انــد 16 کــه معلولیــت آن هــا باعــث 

مــی شــود بــا موانــع بیشــری نســبت بــه دیگــر افــراد در دسرســی 

بــه کمــک هــای بردوســتانه و خدمــات مــورد نیــاز زندگــی روبــرو 

شــوند.

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارد

پایین بودن مشارکت موثر در تصمیم گیری ها

علــی رغــم نیازهــای خــاص زنــان و دخــران دارای معلولیــت، صــدا، 

ــتانه و  ــای بردوس ــه ه ــا در برنام ــای آن ه ــت ه ــا و ظرفی نیازه

توســعوی کمــر انعــکاس مــی یابــد. زنــان و دخــران دارای معلولیــت 

فرصــت کمــی دارنــد تــا در پروســه هــای تصمیــم گیــری اشــراک و 

ــض  ــت وجــود تبعی ــه عل ــد. 17 ب ــن پروســه هــا را رهــری کنن ــا ای ی

ــم  ــوز ه ــت هن ــران دارای معلولی ــان و دخ ــدای زن ــب، ص و تعص

ــود.  ــی ش ــنیده من ــه ش ــور عادالن ــه ط ــا ب ــده و ی ــه ش ــده گرفت نادی

ــان و دخــران دارای  ــای زن ــرآورده شــدن نیازه ــان از ب ــرای اطمین ب

ــر مشــوره شــده و در  ــه صــورت موث ــا ب ــا آن ه ــد ب ــت، بای معلولی

13Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
14Human Rights Watch (2020). Afghanistan: Women with Disabilities Face Systemic Abuse.
15Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
16Ibid.
17Women’s Refugee Commission (2016). Working to Improve Our Own Futures: Inclusion of Women and Girls with Disabilities in Humanitarian Action.
18United Nations Department of Economic and Social Affairs (2018). Leaving no one behind: the COVID19- crisis through the disability and gender lens.
19World Bank (2018). Rural population (% of total population) – Afghanistan. Accessed on 21 June 2020.

ــد-۱۹ و تــاش  ــا کووی ــه ب اجــرا و پــان گــذاری برنامــه هــای مقابل

ــد-۱۹ ســهیم شــوند. ــای بعــد از پاندیمــی کووی هــای احی

تشدید تاثیرات و نابرابری ها بر اثر شیوع کووید-۱۹

تبعیــض هــا و موانــع فــرا راه زنــان و دخــران دارای معلولیــت آن ها 

را بــه طــور ویــژه تحــت خطــر قــرار داده کــه بایــد نیازهــای شــان 

در متامــی مراحــل برنامــه هــای مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ و تــاش هــای 

ــکاتی  ــاالت و مش ــود. اخت ــه ش ــر گرفت ــد از آن در نظ ــای بع احی

کــه کوویــد-۱۹ در سیســتم هــای صحــی، اجتامعــی و اقتصــادی بــه 

وجــود آورده اســت مــی توانــد تاثیــرات نامطلــوب روی افــراد دارای 

معلولیــت و بــه طــور خــاص زنــان و دخــران، در مقایســه بــا دیگــر 

ــه ای کــه بحــران  ــد جانب ــرات چن ــراد جامعــه داشــته باشــد. تاثی اف

ــود را  ــای موج ــری ه ــد نابراب ــی توان ــت م ــته اس ــد-۱۹ داش کووی

تشــدید منایــد. پاندیمــی کوویــد-۱۹ تاثیــرات نامتناســبی روی زنــان 

ــا تبعیــض جنســیتی مواجــه  و دخــران دارای معلولیــت کــه هــم ب

ــه  ــه خاطــر دسرســی ب ــادی رس راه شــان ب ــع زی ــوده و هــم موان ب

حامیــت هــا و خدمــات قــرار دارد، خواهــد داشــت.

قبــل از شــیوع کوویــد-۱۹ زنــان دارای معلولیــت درجــه ای باالیــی 

ــع و فرصــت  ــه مناب ــود دسرســی ب ــامع، کمب ــد از اجت ــر، تبعی از فق

هــای ماننــد آمــوزش، اشــتغال، مراقبــت صحــی، معلومــات، حامیــت 

ــد.  ــرده ان ــه ک ــامع را تجرب ــر در اجت ــراک موث ــی و اش ــای قانون ه

تبعیــض و مامنعــت در دسرســی بــه خدمــات ســکتور هــای کلیــدی 

و معلومــات حیاتــی در جریــان پاندیمــی مــی توانــد تهدیــدی بــرای 

ــر و معلــول باشــد. در دوران کوویــد-۱۹  زندگــی افــراد آســیب پذی

موانــع دسرســی بــه معنــی خطــرات و تاثیــرات مضاعــف بــوده کــه 

مــی توانــد میــزان مــرگ و میــر را افزایــش دهــد. 18 ایــن خطــرات 

بــه ویــژه بــرای زنــان و دخــران دارای معلولیــت کــه بــا دیگــر انــواع 

مشــکات ماننــد تبعیــض، مهاجــرت و فقــر نیــز روبــرو انــد بیشــر 
خواهــد بــود. 19

ــور  ــه ط ــد ب ــی توان ــد-۱۹ م ــی کووی ــادی – اجتامع ــرات اقتص تاثی

ــه  ــی را ک ــان و دخران ــت و بخصــوص زن ــراد دارای معلولی ــژه اف وی

در حــال حــارض نیــز بنــا بــر نــورم هــای محــدود کننــده جنســیتی 

ــه  ــد؛ ب ــه ان ــتغال مواج ــوزش و اش ــه آم ــی ب ــت دسرس ــا محدودی ب

ــی  ــامل م ــد-۱۹ احت ــان شــیوع کووی ــر بســازد. در جری شــدت متاث
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رود کــه افــراد دارای معلولیــت بــه دلیــل مقــررات فاصلــه اجتامعــی 

بــدون دسرســی بــه کمــک هــا و همــکاری هــای اساســی و حامیــت 

هــای دادخواهانــه مباننــد. 20 بســته بــودن مکاتــب مــی توانــد 

ــث  ــا باع ــد و ی ــروم کن ــوزش مح ــری را از آم ــول بیش ــران معل دخ

ــا  ــود، مخصوص ــب ش ــه مکت ــان ب ــن ش ــگام از رف ــت زودهن مامنع

ــا در مناطــق صعــب  ــد و ی ــی کــه در فقــر زندگــی مــی کنن دخران

ــان  ــز زن ــارض نی ــال ح ــد. 21 در ح ــی دارن ــتایی زندگ ــور و روس العب

ــض  ــمولیت و تبعی ــدم ش ــد ع ــکاتی مانن ــا مش ــت ب دارای معلولی

ــان بحــران و مراحــل  ــان در جری ــن زن ــد، ای در اســتخدام مواجــه ان

ــت دادن  ــرض از دس ــر در مع ــران بیش ــد از بح ــدد بع ــای مج احی

کار و تجربــه بیــکاری مــی باشــند. 22 تاثیــرات اقتصــادی کوویــد-۱۹ 

ــه  ــردد ک ــا گ ــوار ه ــان خان ــر در می ــش فق ــث افزای ــد باع ــی توان م

ایــن موضــوع بــه صــورت منفــی افــراد دارای معلولیــت و خانــواده 

هــای آن هــا را متاثــر مــی ســازد. خانــواده هــای دارای افــراد 

معلــول مجبــور انــد در عــدم دسرســی بــه خدمــات رایــگان نهــاد 

هــای دولتــی و یــا کمــک هــای حامیــوی، مصــارف اضافــی تجهیــزات 

ــاز افــراد معلــول خانــوار )ماننــد خانــه و تجهیــزات قابــل  مــورد نی

اســتفاده بــرای شــخص معلــول، دســتگاه هــای کمــک کننــده، مــواد 
ــد. 23 ــده گیرن ــره.( را خــود برعه ــات خــاص و غی و خدم

بــدون در نظرداشــت اقدامــات همــه شــمول و دســت یافتنــی 

بــرای کــم کــردن تاثیــرات زیــان بــار بحــران کوویــد-۱۹ بــاالی زنــان 

ــان و دخــران  ــد زن ــی توان ــت، پاندیمــی م و دخــران دارای معلولی

ــرات  ــرار داده و تاثی ــت را بیشــر در معــرض خطــر ق دارای معلولی

ــا  ــه ج ــا ب ــاالی آن ه ــی و صحــی ب ــی، روان ــدت فزیک ــی درازم منف

ــی و  ــادی – اجتامع ــاف اقتص ــا را در انکش ــش آن ه ــته و نق گذاش

ــد. ــف منای ــامع تضعی ــارکت در اجت مش

افراد دارای معلولیت در معرض خطر ابتال به کووید-۱۹

در رشایــط عــادی، افــراد دارای معلولیــت از جملــه افــرادی انــد کــه 

ــد.  ــی کنن ــه م ــض را تجرب ــی و تبعی ــزوا اجتامع ــه ان ــرین درج بیش

بســیاری از افــراد دارای معلولیــت نتوانســتند کــه رشایــط دریافــت 

ــد.24  در  ــوره کنن ــی را پ ــات دولت ــتفاده از خدم کارت شــمولیت اس

ــض و  ــل تبعی ــه دلی ــراد ب ــن اف ــد-۱۹ ای ــروس کووی ــت وی موجودی

عــدم دسرســی بــه مراقبــت هــای اساســی صحــی بیشــر در معــرض 

ابتــا بــه ویــروس و در خطــر مــرگ قــرار دارنــد. افزایــش نیــاز بــه 

خدمــات و مراقبــت هــای صحــی، اختــال در رونــد ارایــه خدمــات 

صحــی، موانــع و محدودیــت هــای قبلــی در ســکتور صحــت و 

ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــوی باع ــر وقای ــرای تدابی ــی در اج ــدم توانای ع

ــروس  ــه وی ــا ب ــراد دارای معلولیــت بیشــر در معــرض خطــر ابت اف

ــدی  ــورت ج ــه ص ــه ب ــند و در نتیج ــته باش ــرار داش ــد-۱۹ ق کووی

ــامل بیشــر بصــورت  ــه احت ــت ب ــراد دارای معلولی ــامر شــوند. اف بی

نامتناســب از کیفیــت پاییــن خدمــات صحــی و یــا خدمــات صحــی 

ــدی مــرم آن هــا  ــل نیازمن ــه دلی ــد. ب ــر ان ــل  دســرس متاث ــر قاب غی

ــد ارایــه خدمــات صحــی در  ــه خدمــات صحــی و اختــال در رون ب

دوران شــیوع کوویــد-۱۹؛ معلولیــن و معیوبیــن بــا مشــکات زیــادی 

در افغانســتان مواجــه انــد. در برخــی مــوارد ممکــن اســت رشایــط 

صحــی افــراد دارای معلولیــت آن هــا را بــا مشــکات صحــی جــدی 

ــد  ــی توان ــد-۱۹ م ــد. کووی ــه کن ــد-۱۹ مواج ــیوع کووی ــر ش ــر اث ب

ــود  ــن و کمب ــدن در قرنطی ــه خاطــر مان ــی آن هــا را ب صحــت روان

ــه افزایــش  ــر ســاخته و منجــر ب دسرســی بــه خدمــات صحــی متاث

اســرس و افرسدگــی در نــزد آنهــا گــردد. 25 بــه طــور مثــال افــرادی 

کــه مشــکات روانــی دارنــد ممکــن اســت بیشــر از دیگــر افــراد از 

رشایــط ســخت قرنطیــن و مانــدن در خانــه رنــج برنــد و تحمــل ایــن 
ــر باشــد. 26 وضیعــت برایشــان مشــکل ت

ــا  ــت ب ــراد دارای معلولی ــرای اف ــروس ب ــه وی ــا ب خطــر متــاس و ابت

دیگــر عوامــل بــه مثابــه یــک تهدیــد حیاتــی بــرای آن هــا پنداشــته 

ــاز  ــت نی ــن اس ــت ممک ــراد دارای معلولی ــی از اف ــود. برخ ــی ش م

ــا اطــراف خــود را بــه منظــور دریافــت معلومــات  داشــته باشــند ت

در بــاره محیــط و یــا کمــک فزیکــی ملــس کننــد. اجــرای اقدامــات 

ــن  ــی، شس ــه فزیک ــت فاصل ــد رعای ــوی مانن ــه و وقای ــش گیران پی

دســت هــا و آداب تنفــس ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم توانایــی، 

ــا  ــده و ی ــی کنن ــودن دســتگاه هــای ضــد عفون عــدم در دســرس ب

نیــاز بــه مراقبــت شــخصی بــرای افــراد دارای معلولیــت امــکان پذیــر 

نباشــد.27 افــراد معلــول همچنیــن ممکــن اســت در بیــان اعــراض و 

13Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
14Human Rights Watch (2020). Afghanistan: Women with Disabilities Face Systemic Abuse.
15Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
16Ibid.
17Women’s Refugee Commission (2016). Working to Improve Our Own Futures: Inclusion of Women and Girls with Disabilities in Humanitarian Action.
18United Nations Department of Economic and Social Affairs (2018). Leaving no one behind: the COVID19- crisis through the disability and gender lens.
19World Bank (2018). Rural population (% of total population) – Afghanistan. Accessed on 21 June 2020.
20UN Secretary General  (2020). SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of COVID19-.
21UN Secretary General and UN Women (2020). Policy Brief: The Impact of COVID19- on Women
22UN Secretary General (2020). Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID19-.
23United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
24Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
25Handicap International Humanity & Inclusion (2020). COVID19- in humanitarian contexts: no excuses
to leave persons with disabilities behind! Evidence from HI›s operations in humanitarian settings.
26United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
27World Health Organisation (2020). Disability considerations during the COVID19- outbreak.
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عایمــی کــه دارنــد بــا مشــکل مواجــه باشــند.

افــرادی کــه در محیــط  هــای رسپوشــیده ) ماننــد مراکــز نگهــداری 

بیــامران روانــی، خانــه هــای مراقبــت اجتامعــی و زنــدان هــا( 

زندگــی مــی  کننــد بــه دلیــل شــیوع رسیــع ویــروس کرونــا در ایــن 

مــکان  هــا بــه احتــامل بیشــری بــه ایــن ویــروس مبتــا مــی  شــوند. 

افــراد معلــول و معیــوب کــه در ایــن مــکان هــا زندگــی مــی کننــد 

ــه  ــه علــت رشایــط نامطلــوب صحــی، مشــکات در رعایــت فاصل ب

اجتامعــی بیــن کارمنــدان و باشــندگان و عــدم توجــه کارمنــدان بــه 

آن هــا در خطــر بــاالی متــاس بــا کوویــد-۱۹ قــرار دارنــد. 28 افــرادی 

کــه در مــکان هــای رسپوشــیده و آسایشــگاه هــای کــه افــراد دارای 

ــا  ــد، ب ــرار دارن ــد ق ــی کنن ــی م ــا زندگ ــادی در آن ج ــت زی معلولی

ــه و  ــتی اولی ــات بهداش ــرای اقدام ــت و اج ــادی در رعای ــع زی موان

رعایــت فاصلــه فزیکــی مواجــه انــد و نیــز دسرســی محــدودی بــه 

معلومــات، تســت و مراقبــت هــای صحــی مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

مواجــه انــد. 29 افــراد معلــول کــه در ایــن مراکــز زندگــی مــی کننــد 

خطــرات باالیــی از نقــض حقــوق بــر ماننــد بــی توجهــی، غفلــت، 
انــزوا و خشــونت را تجربــه مــی کننــد. 30

افزایش خطرات خشونت

ــا  ــونت ه ــه خش ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــال افزای ــواهد در ح ش

ــی در  ــای خانوادگ ــونت ه ــخصا خش ــران و مش ــان و دخ ــه زن علی

ــه ضبــط  ــوط ب ــد. خطــوط تلفــن مرب ــه ان افغانســتان افزایــش یافت

گــزارش خشــونت هــا اخیــرا افزایــش قابــل توجهــی در متــاس هــای 

ــان و دخــران را دریافــت مــی  ــه زن ــه خشــونت هــا علی ــوط ب مرب

ــفام  ــه آکس ــوی موسس ــده از س ــام ش ــک رسوی انج ــد. 31 در ی کنن

۹۷فیصــد از پاســخ دهنــدگان زن گفتــه انــد کــه از زمــان آغاز شــیوع 

ــد.  ــوده ان ــیتی ب ــای جنس ــونت ه ــش خش ــاهد افزای ــد-۱۹ ش کووی

ــده  ــام ش ــت انج ــج والی ــه از راه دور و در پن ــری ک ــق دیگ 32 تحقی

اســت نشــان مــی دهــد کــه ۳۵فیصــد از پاســخ دهنــدگان افزایــش 

میــزان خشــونت هــای جنســیتی را در مناطــق شــان از زمــان آغــاز 

ــونت  ــان خش ــه قربانی ــی ک ــد. 33 در حال ــزارش داده ان ــی گ پاندیم

ــی بیشــر از هــر زمــان  ــه خدمــات حامیت ــه دسرســی ب ــاز ب هــا نی

دیگــری دارنــد، کوویــد-۱۹ باعــث ایجــاد اختــال در ارایــه خدمــات 

اساســی )بــه ایــن دلیــل کــه منابــع آن هــا بــرای مقابلــه بــا بحــران 

ــان و دخــران  ــه( گردیــده اســت. اکریــت زن صحــی اختصــاص یافت

ــادی،  ــتگی اقتص ــگ، وابس ــام، نن ــرس از انتق ــل ت ــه دلی ــز ب ــا نی قب

عــدم آگاهــی در مــورد حقــوق شــان و عــدم دسرســی بــه خدمــات، 

ــری از  ــه جلوگی ــوط ب ــات مرب ــدند. اقدام ــی ش ــک من ــای کم جوی

انتشــار ویــروس موانــع جدیــدی را رس راه زنــان و دخــران قــرار داده 

ــا در  ــان خشــونت ه ــرای قربانی ــد خطــرات را ب ــی توان ــن م ــه ای ک

راســتای درخواســت کمــک افزایــش دهــد. در محــات کــه خدمــات 

ــان و دخــران قربانــی  موجــود و قابــل دســرس اســت نیــز اکــر زن

خشــونت هــا در حــال حــارض بــه دلیــل محدودیــت در رفــت و آمد، 

ــرای یافــن محیــط  ــه خدمــات و فرصــت محــدود ب ــال در ارای اخت

ــای  ــد جوی ــدگان شــان منــی توانن امــن و دور از ســوء اســتفاده کنن
کمــک شــوند. 34

ــونت  ــرض خش ــد در مع ــت ان ــه دارای معلولی ــی ک ــان و دخران زن

فزاینــده هــم در منــزل و هــم بیــرون از منــزل قــرار دارنــد. 35 آمــار و 

اطاعــات جهانــی از کشــورهای بــا میــزان درامــد پاییــن تــا متوســط 

ــه  ــار مرتب ــا چه ــت دو ت ــان دارای معلولی ــه زن ــد ک نشــان مــی دهن

ــه  ــرض تجرب ــتند در مع ــت نیس ــه دارای معلولی ــان ک ــر از زن بیش

خشــونت از ســوی رشیــک زندگــی و یــا یکــی از محــارم خــود قــرار 

دارنــد. 36 زنــان دارای معلولیــت تــا ده برابــر بیشــر ممکــن اســت در 

معــرض تجربــه خشــونت جنســی قــرار بگیرنــد. 37 شــواهد همچنــان 

نشــان مــی  دهنــد کــه زنــان و دخــران دارای معلولیــت بــا افزایــش 

ــای  ــری  ه ــده از درگی ــای آســیب  دی ــط  ه خطــر خشــونت در محی

مســلحانه مواجــه هســتند. 38 زنــان و دخــران دارای معلولیــت بــه 

ــور  ــن ط ــی و همی ــی و مال ــی، صح ــای مصئونیت ــی ه ــل نگران دلی

رشایــط قرنطیــن مربــوط بــه بحــران کوویــد-۱۹ بــا افزایــش خطــر 

ــد. آن هــا درجــات  ــاالی خشــونت هــا قــرار دارن ــه درجــات ب تجرب

ــه  ــد ک ــی کنن ــه م ــوردن را تجرب ــب خ ــض و برچس ــی از تبعی باالی

باعــث مــی شــود بیشــر در خطــر تجربــه خشــونت هــا قــرار گرفتــه 

ــگ  ــد. 39 نن ــش ده ــک را کاه ــای کم ــرای تقاض ــان ب ــی ش و توانای

ــوارد ســوء اســتفاده در جامعــه  ــور دادن م ــر راپ ــه از اث ــاری ک و ع

افغانســتان وجــود دارد بــه ایــن معنــی اســت کــه تعــداد کمــی از 

زنــان )مخصوصــا زنــان دارای معلولیــت( ایــن مــوارد را گــزارش مــی 

دهنــد. در دوران شــیوع کوویــد-۱۹ افزایــش تبعیــض و برچســب در 

28United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
29UN Secretary General (2020). Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID19-.
30United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
31UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
32Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-
33Child War Canada (2020). Remote Assessment for GBV trends under COVID19- 
34UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls
35Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
36What Works to Prevent Violence against Women and Girls Global Programme (2018). Disability and Violence against Women and Girls.
37UNFPA (2016). We Decide: Young Persons with Disabilities: Equal Rights and a Life Free of Violence.
38Women’s Refugee Commission and International Rescue Committee (2015). “I See That It Is Possible”: Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence 
Programming in Humanitarian Settings.
39What Works to Prevent Violence against Women and Girls Global Programme (2018). Disability and Violence against Women and Girls
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ــزارش  ــان گ ــت در جوامــع از رسارس جه ــراد دارای معلولی ــل اف مقاب

شــده اســت. 40 در حالــی کــه بــه دلیــل بحــران صحــی، زنــان بــدون 

معلولیــت بــا موانــع زیــادی در دسرســی بــه خدمــات حامیــوی بــه 

شــمول خدمــات مراقبــت صحــی، پناهــگاه هــا، خدمــات حقوقــی و 

حامیــت هــای اجتامعــی – روانــی مواجــه انــد. زنــان دارای معلولیت 

بــه ایــن دلیــل کــه آن هــا بــه فــرد دیگــری بــرای تحــرک، ارتبــاط و 

یــا دسرســی بــه معالجــه و یــا مراقبــت صحــی وابســتگی دارنــد، بــا 

موانــع بیشــری در ایــن زمینــه روبــرو مــی باشــند. 41 عــدم توانایــی 

ــود  ــی ش ــث م ــات باع ــه خدم ــت ب ــراد دارای معلولی ــی اف دسرس

کــه تهیــه گــزارش مــوارد ســوء اســتفاده و دسرســی بــه خدمــات و 

کمــک هــا بــه ویــژه بــرای افــراد دارای معلولیــت چالــش بــر انگیــز 

ــه اخــذ گــزارش  ــوط ب ــال خطــوط تلیفــون مرب ــه طــور مث باشــد. ب

هــای ســوء اســتفاده و خشــونت معمــوال بــا خدمــات مناســب بــرای 

ــن؛  ــه هــای ام ــز  نیســتند و خان ــا مجه ــراد نابین ــراد ناشــنوا و اف اف

ــراد دارای  ــای اف ــا نیازه ــات اضطــراری هــم ب ــا و خدم پناهــگاه ه
معلولیــت منطبــق منــی باشــند. 42

40UN Secretary General (2020). Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID19-.
41GBV AoR Helpdesk (2020). Disability Considerations in GBV Programming during the COVID19- Pandemic.
42United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
43Ibid.
44Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
45Ibid.
46United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (2020). COVID19- Disability-Inclusive Response.
47Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.

محدودیت دسرتسی به خدمات اساسی صحی

ــه  ــی ب ــی در دسرس ــای مهم ــش ه ــا چال ــت ب ــراد دارای معلولی اف

ــد. یکــی از چالــش هــای مهــم و  خدمــات اولیــه صحــی مواجــه ان

ــه در مواقعــی  ــن مســاله اســت ک ــه وجــود دارد ای خطــر جــدی ک

ــامران  ــه بی ــیدگی ب ــی از رس ــت فشارناش ــی تح ــتم صح ــه سیس ک

ــه  ــی ب ــرای دسرس ــت ب ــراد دارای معلولی ــرار دارد، اف ــد-۱۹ ق کووی

ــی  ــرار من ــت ق ــروس در اولوی ــن وی ــه ای ــا ب ــه ابت ــات معالج خدم

گیرنــد؛ و یــا هــم کامــاْ  رد میگردنــد تــا مــورد معالجــه قــرار بگیرنــد 

بــر اســاس ایــن فرضیــه کــه احتــامل اینکــه آن هــا بتواننــد نجــات 

ــن  ــت ای ــط دریاف ــا آن هــا کمــر واجــد رشای ــم اســت و ی ــد ک یابن

ــوزش  ــت آم ــن اس ــی ممک ــش صح ــدان بخ ــد. 43 کارمن ــات ان خدم

هــای الزم بــرای کمــک بــه افــراد دارای معلولیــت و یــا تامیــن 

ارتبــاط و مفاهمــه بــا آن هــا را فــرا نگرفتــه باشــند. برعــاوه، عــدم 

ــاز  ــا نی ــازگار ب ــای س ــاخت ه ــر س ــا و زی ــاختامن ه ــت س موجودی

ــا  ــپ ه ــب، رم ــل مناس ــل و نق ــایط حم ــمول وس ــه ش ــن ب معلولی

ــا و  ــت ه ــا(، لف ــاختامن ه ــول در ورودی س ــرا معل ــل ورود اف )مح

زیرســاخت هــای ســازگار بــا ویلچــر باعــث ادامــه محدودیــت افــراد 

دارای معلولیــت بــه خدمــات مراقبــت صحــی مــی گــردد. 44 بــرای 

ــق  ــد و در مناط ــت ان ــه دارای معلولی ــی ک ــان های ــیاری از افغ بس

ــات حمــل و نقــل و  ــود امکان ــد، کمب ــر شــهری زندگــی مــی کنن غی

ــع  ــک مان ــک هــا ی ــی کلینی ــاد محــل مســکونی شــان ال ــه زی فاصل

ــد. 45  ــی باش ــی م ــای صح ــت ه ــت مراقب ــرای دریاف ــیار کان ب بس

برعــاوه آن، افــراد دارای معلولیــت اغلبــا بــرای دسرســی بــه مراکــز 

ــد. ــه دیگــران ان ــه کمــک و وابســته ب ــاج ب صحــی محت

در  شــکننده  و  ضعیــف  سیســتم صحــی  داشــت  نظــر  در  بــا 

افغانســتان و اختــاالت کــه در ارایــه خدمــات صحــی بــر اثــر وقــوع 

ــن  ــت در ای ــراد دارای معلولی ــده اســت، اف ــه وجــود آم پاندیمــی ب

ــت هــای  ــات صحــی و حامی ــه خدم ــن اســت ب ــر ممک کشــور کم

ــن  ــه موقــع اجتامعــی دسرســی داشــته باشــند. قرنطی مناســب و ب

و محدودیــت هــای رفــت و آمــد و همچنیــن رسعــت زیــاد انتشــار 

ویــروس در میــان کارمنــدان بخــش صحــی و بقیــه مــردم مــی توانــد 

بــه ایــن معنــی باشــد کــه کارمنــدان بخــش مراقبــت صحــی نتواننــد 

بــه افــراد دارای معلولیــت کمــک الزم کننــد کــه ایــن موضــوع منجــر 

ــراد  ــن اف ــرای ای ــت هــای الزم و رضوری ب ــه عــدم دریافــت حامی ب

و بــه خصــوص آن دســته از آن هــا کــه در زندگــی روزانــه وابســته 

بــه دیگــران انــد خواهــد گردیــد. 46 تــرس از ابتــا بــه ویــروس نیــز 

ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــده ای باشــد ک ــل بازدارن ــد عام ــی توان م

و یــا پرســتاران آن هــا جویــای کمــک هــا و خدمــات صحــی مــورد 

نیــاز نشــوند.

سیســتم صحــی و درمانــی ناتــوان و ضعیــف افغانســتان منــی توانــد 

از عهــده تامیــن نیازهــای افــراد دارای معلولیــت برآیــد و زنــان 

ــی  ــای صح ــک ه ــا و کم ــت ه ــه مراقب ــر ب ــول کم ــران معل و دخ

ــان و دخــران  ــه زن ــع ک ــت هــا و موان ــد. 47 محدودی دسرســی دارن

ــواع تبعیــض  ــل ان ــه دلی ــد ب ــه خدمــات دارن ــول در دســتیابی ب معل

ــر از  ــان، بیش ــیت ش ــت و جنس ــر معلولی ــه خاط ــود ب ــای موج ه

ــدر  ــی جن ــه در آگاهــی قبل ــزان تصــور اســت. هــامن طــوری ک می

در مــورد دسرســی زنــان بــه مراقبــت هــای صحــی در دوران 

کوویــد-۱۹ گفتــه شــد، نــورم هــای محــدود کننــده و ســخت گیرانــه 

جنســیتی در دوران کوویــد-۱۹ مــی توانــد تاثیــرات نامتناســبی روی 

دسرســی زنــان و دخــران بــه خدمــات مراقبــت صحــی داشــته باشــد 

کــه ایــن امــر آن هــا را در خطــر بیشــری در مواجهــه بــا کوویــد-۱۹ 

ــت و  ــده گش ــدود کنن ــی مح ــای فرهنگ ــورم ه ــد. ن ــی ده ــرار م ق

گــذار زنــان، محدودیــت تصمیــم گیــری، نــورم هــای اجتامعــی کــه 

زنــان را در اخیــر لیســت دریافــت مراقبــت هــای صحــی قــرار مــی 

دهــد، کمبــود کارمنــدان صحــی زن و رشایطــی کــه اکــر زنــان ملــزم 

ــی از  ــا یک ــی و ی ــرم رشع ــی مح ــد همراه ــد مانن ــت آن ان ــه رعای ب
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ــن  ــده تری ــه، عم ــن از خان ــرون رف ــرای بی ــل ب ــرد فامی ــای م اعض

ــات صحــی  ــه خدم ــان در دســتیابی ب ــه زن ــد ک ــع جنســیتی ان موان

ــان دارای معلولیــت  ــا آن هــا مواجــه انــد. 48 ایــن مــوارد بــرای زن ب

ــه  ــی ب ــری در دسرس ــع بیش ــا موان ــا ب ــرا آن ه ــت زی ــدیدتر اس ش

ــض  ــواع تبعی ــت و ان ــد. معلولی ــرو ان ــت صحــی روب ــات مراقب خدم

هــا و برچســب هــا جنســیتی باعــث مــی شــود تــا وضعیــت صحــی 

ــرد. ــرار نگی ــت ق ــت در اولوی ــان و دخــران دارای معلولی زن

ــان و  ــه زن ــت ک ــای آنس ــه معن ــوارد ب ــن م ــد-۱۹ ای در دوره کووی

دخــران دارای معلولیــت دسرســی محــدودی بــه خدمــات اساســی 

صحــی هــم بــرای مشــکات صحــی مربــوط بــه کوویــد-۱۹ و هــم 

ــع  ــا موان ــن ب ــا همچنی ــت. آن ه ــد داش ــد-۱۹ خواهن ــر از کووی غی

مهمــی در دریافــت مراقبــت هــای جنســی و بــاروری و همیــن طــور 

ــات  ــد خدم ــا مانن ــونت ه ــان خش ــرای قربانی ــی ب ــات اساس خدم

صحــی، پولیــس، عدالــت و خدمــات اجتامعــی روبــرو انــد. تاثیــرات 

اقتصــادی کوویــد-۱۹ همچنیــن مــی توانــد منجــر بــه حــذف بیشــر 

ــران و  ــان و دخ ــت، زن ــراد دارای معلولی ــه اف ــوط ب ــات مرب خدم
ــای بعــد از بحــران شــود. 49 ــان خشــونت هــا در دوره احی قربانی

موانع دستیابی به معلومات

ــل  ــه دلی ــر شــد، ب ــدر 50 ذک ــی جن ــه در آگاهــی قبل هــامن طــور ک

ســطح پاییــن ســواد و نــورم هــای جنســیتی محــدود کننــده علیــه 

ــکات  ــا مش ــات ب ــه معلوم ــتیابی ب ــا در دس ــران؛ آنه ــان و دخ زن

ــراض و  ــرات، اع ــورد خط ــن رو در م ــد و از همی ــه ان ــادی مواج زی
عایــم و اقدامــات پیــش گیرانــه کوویــد-۱۹ آگاهــی کمــری دارنــد.51  

ــتان  ــران در افغانس ــان و دخ ــه زن ــت ک ــی از آنس ــا حاک ــزارش ه گ

کمــر میتواننــد بــه وســایل ارتباطــی دارای ارجحیــت  بــرای بدســت 

آوردن اطاعــات مربــوط بــه کوویــد-۱۹ دســت یابنــد. 52 داده 

ــه  ــت ب ــه از یــک رسوی اجتامعــی در ســه والی ــی ک هــا و معلومات

دســت آمــده؛ نشــان مــی دهــد کــه زنــان تنهــا ۳۰ درصــد در مــورد 

ــا مــردان )۴۸ درصــد( آگاهــی داشــتند و  ــد-۱۹ در مقایســه ب کووی

تنهــا ۳۶ درصــد از زنــان در مقایســه بــا ۴۵ درصــد از مــردان در بــاره 

اقدامــات محافظتــی کوویــد-۱۹ معلومــات داشــتند. زنــان و دخــران 

ــی،  ــکات بینای ــا مش ــه ب ــی ک ــژه آن های ــه وی ــت، ب دارای معلولی

ــع بیشــری  ــد موان ــرو ان ــا ناتوانــی هــای شــناختی روب شــنوایی و ی

ــه  ــی تجرب ــی صح ــات عموم ــدن معلوم ــا فهمی ــی و ی را در دسرس

ــن معلومــات و اطاعــات طــوری  ــل کــه ای ــن دلی ــه ای ــد ب مــی کنن

کــه بــرای آن هــا قابــل دســتیابی و فهــم باشــد در دســرس نیســت 

کــه ایــن موضــوع بــه طــور خــاص دسرســی آن هــا بــه معلومــات 

ــه  ــکل مواج ــا مش ــد-۱۹ را ب ــه کووی ــوط ب ــی مرب ــات اساس و خدم

ــه  ــط ب ــات مرتب ــه  معلوم ــت دسرســی ب ــا محدودی ــد. 53 ب ــی کن م

کوویــد-۱۹ و اقدامــات پیــش گیرانــه مربــوط بــه آن، زنــان و دخــران 

دارای معلولیــت کمــر مــی تواننــد خــود را در مقابــل ویــروس وقایــه 

منــوده و بــه خدمــات مراقبــت صحــی دسرســی داشــته باشــند.

48UN Women, WHO and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue IX: Women’s Access to Health Care During COVID19- Times.
49UN Secretary General (2020). Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID19-.
50UN Women, WHO and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue IX: Women’s Access to Health Care During COVID19- Times.
51Johanniter; 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.
52WHO, REACH, NRC, RCCE (2020). Communities’ Information Access, Preferences, Needs, and Habits.
53United Nations Department of Economic and Social Affairs (2018). Disability and Development Report Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with 
persons with disabilities.
54Handicap International Humanity & Inclusion (2020). COVID19- in humanitarian contexts: no excuses
to leave persons with disabilities behind! Evidence from HI›s operations in humanitarian settings.

زنان و دخرتان دارای معلولیت در برنامه های برشدوستانه

در دوره بحــران، افــراد دارای معلولیــت بــا خطــرات زیــادی مواجــه 

ــن  ــاز و همچنی ــورد نی ــای م ــاخت ه ــود زیرس ــل نب ــه دلی ــد و ب ان

تبعیــض و برچســب هــا، چالــش هــای بیشــری ســد راه شــان 

ــن  ــود دارد. ای ــه وج ــی در جامع ــات اساس ــه خدم ــی ب در دسرس

ــه  ــن و در دوره پاندیمــی ک ــا ام ــژه در محــات ن ــه وی ــت ب وضعی

ــد؛ تشــدید  ــه ان ــد-۱۹ اختصــاص یافت ــا کووی ــه ب ــرای مقابل ــع ب مناب

ــع  ــرات و موان ــاد خط ــث ایج ــد-۱۹ باع ــران کووی ــود. بح ــی ش م

ــت در حصــه دسرســی شــان  ــراد دارای معلولی ــرای اف نامتناســب ب

ــان و دخــران شــده  ــرای زن ــژه ب ــه کمــک هــای بردوســتانه بوی ب

 Humanity“ اســت. تحقیقــات جهانــی انجــام شــده توســط ســازمان 

and Inclusion )HI(” نشــان مــی دهــد کــه افــراد دارای معلولیــت 

ــار گذاشــته مــی شــوند.54   معمــوال از کمــک هــای بردوســتانه کن

اکریــت آن هــا بــه کمــک هــا و نیازمنــدی هــای اساســی ماننــد آب 

ــا  ــد ت ــی ندارن ــی دسرس ــت صح ــذا و مراقب ــاه، غ ــامیدنی، رسپن آش

بتواننــد در خانــه مباننــد. برعــاوه، آن هــا ممکــن اســت خدماتــی را 

کــه افــراد دارای معلولیــت نیــاز دارنــد )ماننــد خدمــات اســراحت 

و توانبخشــی، دســتگاه هــای کمــک کننــده و دسرســی بــه کارکنــان 

اجتامعــی( را دریافــت نکننــد کــه ایــن امــر مــی توانــد دسرســی آن 

هــا بــه کمــک هــای رضوری را بیشــر از ایــن نیــز بــا مشــکل مواجــه 

کنــد. 

تجربیــات بــه دســت آمــده از کشــورهای مختلــف نشــان مــی دهنــد 

ــت  ــه دس ــرای ب ــت ب ــراد دارای معلولی ــه اف ــی ک ــع اصل ــه موان ک

آوردن کمــک هــای بردوســتانه بــا آن روبــرو انــد عبــارت  از عــدم 
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دسرســی آنهــا بــه معلومــات مــورد نیــاز پیرامــون خدمــات موجــود 

ــن  ــد. ای ــی باش ــات م ــن خدم ــه ای ــا ب ــی آن ه ــکات دسرس و مش

مــوارد شــامل عــدم دسرســی فزیکــی و یــا مالــی، کمبــود کارکنــان 

ــه  ــت و فاصل ــراد دارای معلولی ــت از اف ــرای حامی ــده ب ــوزش دی آم

ــت.55   ــات اس ــن خدم ــه ای ــز ارای ــا از مراک ــکونی آن ه ــات مس مح

بــرای اطمینــان از دسرســی کافــی بــه کمــک هــای اساســی ماننــد 

آب، رسپنــاه، غــذا و خدمــات صحــی بــرای اشــخاص دارای معلولیت، 

بــه ویــژه زنــان و دخــران، رضورت اســت تــا اقدامــات بردوســتانه 

همــه شــمول بــوده و نیازهــای اشــخاص دارای معلولیــت را نیــز در 

بــر داشــته باشــد. بــه طــور مثــال در قســمت دسرســی بــه خدمــات 

صحــی، روانــی – اجتامعــی و دسرســی بــه آب و تســهیات فاضــاب 

و بهداشــت، نیازهــای هــای مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت 

در نظــر گرفتــه شــده و موانــع جنســیتی کــه زنــان و دخــران )بــر 

ــا آن  ــات( ب ــن خدم ــه ای ــا ب ــی دسرســی آن ه ــع فزیک ــاوه موان ع

روبــرو انــد بایــد در اولویــت قــرار گیــرد.

55Ibid.
56OHCHR (2020), Covid19- and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.

پیشنهادات

ــان . 1 ــت در زم ــراد دارای معلولی ــه اف ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

ــا  ــا آن هــا ب شــیوع کوییــد-۱۹ نادیــده گرفتــه منــی شــوند و ب

احــرام و بــدون تبعیــض رفتــار مــی شــود. از دسرســی افــراد 

ــه  ــرادی ک ــران و اف ــان و دخ ــژه زن ــه وی ــت و ب دارای معلولی

ــه  ــوند ب ــی ش ــداری م ــف نگه ــای مختل ــاد ه ــز و نه در مراک

خدمــات صحــی، حفاظتــی، روانــی؛ اجتامعــی، صحــت روانــی، 

ــد. ــان حاصــل کنی ــی اطمین ــی و حقوق ــات عدل خدم

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه زنــان و دخــران دارای معلولیــت و . 2

نهــاد هــای مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت در متامــی پــان 

هــای مقابلــوی و پــان هــای دوره احیــای بعــد از کوییــد-۱۹ 

ــان  ــن پ ــود و ای ــی ش ــورت م ــا مش ــا آن ه ــوده و ب ــامل ب ش

ــده  ــوده و در برگیرن ــن افــراد ب ــده نیازهــای ای ــر دارن هــا در ب

نیازمنــدی هــای جنــدر محــور در ســطح ملــی، والیتــی و محلی 

باشــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نیازهــای خــاص افــراد دارای 

ــروه هــای  ــان و دخــران و دیگــر گ ــژه زن ــه وی ــت و ب معلولی

بــه حاشــیه رانــده شــده در متامــی پــان هــای مقابلــوی و پــان 

هــای احیــای پــس از کوویــد-۱۹ بــه صــورت موثــر گنجانیــده 

شــده باشــد.

ــان از اولویــت قــرار دادن و هــدف قــرار دادن . 3 حصــول اطمین

افــراد دارای معلولیــت بــا اجــرای اقدامــات پاســخگو بــه 

نیازهــای جنــدر و شــامل ســاخن نیازهــای معلولیــن بــرای 

دســتیابی و دسرســی مؤثــر شــان بــه برنامــه هــای انکشــافی 

ــا اطمینــان حاصــل  و کمــک هــای بردوســتانه. نیــاز اســت ت

شــود کــه دسرســی فزیکــی بــه همــه خدمــات، ســاختامن  های 

دولتــی و تســهیات بهداشــتی و همچنیــن بخــش هــای مربــوط 

بــه کمــک هــای بردوســتانه در ســطح کمــپ هــا؛ نهــاد هــا و 

جوامــع  افــراد دارای معلولیــت وجــود داشــته باشــد و توجــه 

خــاص بــه نقــاط توزیــع مــواد غذایــی، آب، خدمــات صحــی و 

زیرســاخت هــای بهداشــتی، ســاختامن هــای صحــی، پناهــگاه 

 هــا و زیرســاخت آموزشــی داشــته باشــید.

ــت . 4 ــراد دارای معلولی ــاره نیازهــای اف ــدان صحــی را در ب کارمن

آمــوزش دهیــد، ارایــه خدمــات مربــوط بــه تســت و معالجــه 

کوویــد-۱۹ را بــرای ایــن اشــخاص )بــه ویــژه زنــان و دخــران 

دارای معلولیــت( ارتقــا داده و آن هــا را در اولویــت ارایــه ایــن 

خدمــات قــرار دهیــد.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کمپایــن هــای معلومــات دهــی بــا . 5

اســتفاده از شــیوه هــا و امکانــات بــه ارایــه معلومــات بپردازنــد 

کــه بــرای اشــخاص دارای معلولیــت نیــز قابــل دســرس باشــد. 

همچنیــن معلومــات را طــوری ارایــه کنیــد کــه بــه آســانی قابــل 

خوانــدن بــوده و بــه اشــکال قابــل دســتیابی )شــامل توضیحات 

صوتــی، زبــان اشــاره، پیــام هــای متنــی، تکنالــوژی دیجیتالــی، 

خدمــات تقویتــی( بــرای افــراد دارای معلولیــت ارایــه شــود.

ــی . 6 ــه فزیک ــت فاصل ــد رعای ــی مانن ــردن اقدامات ــی ک ــا اجرای ب

بــرای افــراد، تغییــر ســاعات ماقــات، الزامــی ســاخن تجهیــزات 

ــزی  ــه در مراک ــظ الصح ــط حف ــای رشای ــه و ارتق ــش گیران پی

ــا،  ــدان ه ــد زن ــوند مانن ــی ش ــداری م ــادی نگه ــراد زی ــه اف ک

مراکــز نگهــداری بیــامران روانــی و مراکــز مراقبــت اجتامعــی 

ــرای انجــام  ــز ب ــن مراک ــرار دادن ای ــت ق ــا اولوی ــن ب و همچنی

ــرای  ــرح و اج ــا ط ــازید. ب ــون س ــز را مصئ ــن مراک ــت، ای تس

ــدن  ــز و بازگردان ــن مراک ــن ای ــر در بس ــای موث ــراتیژی ه اس

ــات  ــه خدم ــا و ارای ــت ه ــت حامی ــه و تقوی ــه جامع ــراد ب اف

بــرای افــراد دارای معلولیــت و افــراد کهنســال، رونــد بهبــود و 
ــد. 56 ــت کنی ــران را تقوی ــس از بح ــاء پ احی

دارای . 7 کــودکان  نیازهــای  آوری  فراهــم  بــرای  مکاتــب  بــه 

معلولیــت و ارتقــای پــان هــای آمــوزش از راه دور کمــک 

کــرده و آن هــا را ملــزم بــه انجــام آن کنیــد. اطمینــان حاصــل 

کنیــد کــه مکاتــب پــس از رشوع دوبــاره دروس بــه کودکانــی 

کــه قبــاً از مدرســه خــارج بــوده انــد و یــا مشــخصا در خطــر 

ــودکان  ــه ک ــند، از جمل ــی باش ــب م ــه مکت ــت ب ــدم بازگش ع

ــد. ــی کنن ــک م ــران، کم ــت و دخ دارای معلولی

ــع . 8 ــت را جم ــدر و معلولی ــه جن ــوط ب ــات مرب ــار و معلوم آم

ــکان  ــات ام ــار و معلوم ــتفاده از آن آم ــا اس ــا ب ــد ت آوری کنی

تجزیــه و تحلیــل مبتنــی بــر شــواهد تاثیــرات اقتصــادی – 
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ــد و ســهولت  ــد-۱۹ انجــام شــده بتوان اجتامعــی بحــران کووی

بــرای طــرح پالیســی هــای هدفمنــد و مشــخص بــرای بهبــود 

ــود. ــم ش ــت فراه ــران دارای معلولی ــان و دخ ــی زن زندگ

خدمــات صحــی و حامیــوی مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت . 9

را بــه صــورت همــه جانبــه مــورد بررســی و مــرور قــرار دهیــد 

تــا از ایــن طریــق موانــع دسرســی بــه خدمــات مراقبــت صحی 

ــا از وجــود زیرســاخت  ــاز اســت ت ــردد. نی ــع گ شناســایی و رف

ــدر در متــام  ــه نیازهــای جن ــل دســرس و پاســخگو ب هــای قاب

مراکــز صحــی )بــه شــمول مناطــق غیــر شــهری و ســاحات دور 

از دســرس روســتایی( اطمینــان حاصــل شــود.


