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ــل  ــی مل ــدوق وجه ــا همــکاری صن ــان ب ــرای زن ــل متحــد ب اداره مل

متحــد بــرای اطفــال )UNICEF( و صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد 

)UNFPA( مشــرکآ ســیزدهمین مــورد را بــرای ادامــه تشــخثص 

ــد.  ــی کن ــر م ــتان منت ــد-۱۹ در افغانس ــیتی کووی ــرات جنس تاثی

ایــن آگاهــی تاثیــرات پاندیمــی کوویــد-۱۹ را بــاالی جوانــان افغــان؛ 

ــی  ــورد بررس ــوان م ــان ج ــوان و زن ــران نوج ــران، دخ ــژه دخ بوی

قــرار میدهــد. ایــن آگاهــی نشــان مــی دهــد کــه چگونــه دخــران، 

دخــران نوجــوان و زنــان جــوان کــه بخــش بنیــادی و در حــال 

افزایــش جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد، بــه طــور خــاص از تاثیرات 

کوویــد-۱۹ متاثــر مــی شــوند و چگونــه ممکــن اســت تــا نیازهــای 

شــان در دوران بحــران کوویــد-۱۹ بــه دلیــل تشــدید نابرابــری هــای 

موجــود ســنی و جنســیتی، آســیب پذیــری هــا و خــاء هایــی کــه در 

برنامــه هــا و پــان هــای پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر و متناســب 

بــا ســن وجــود دارد، تامیــن نشــود.

ــات و پیشــنهاداتی  ــک سلســله سفارش ــا ی ــر ب ــی در اخی ــن آگاه ای

ــت.  ــراه اس ــی هم ــن امللل ــی و بی ــت رشکای مل ــب حامی ــرای جل ب

ــه  ــه گون ــان ، UNICEF و UNFPA ب ــرای زن ــد ب ــل متح اداره مل

مشــرک متعهــد بــه ارتقــای حقــوق و تامیــن نیازهــای زنــان و 

دخــران بــه شــمول بحــران کوویــد-۱۹ مــی باشــند. ایــن آگاهــی در 

صــدد تامیــن بســر مناســب بــرای بحــث و گفتگــو پیرامــون تاثیــرات 

ویــژه جنســیتی کوویــد-۱۹ بــر دخــران، دخــران نوجــوان و زنــان 

جــوان اســت. ایــن آگاهــی بیانگــر اهمیــت در نظــر گرفــن آســیب 

پذیــری هــای خــاص، نیازهــا و تاثیــرات بحــران بــاالی دخــران، 

دخــران نوجــوان و زنــان جــوان و تامیــن نیازهــای آن هــا بــا پــان 

هــا، خدمــات و برنامــه هــای پاســخگو بــه نیازمنــدی هــای جنــدر 

و متناســب بــا ســن و ســال، میباشــد. شــایان ذکــر اســت کــه تنهــا 

ــه نیازهــا  ــز ب ــه متمرک ــع شــود ک ــر واق ــد موث ــی میتوان ــه های برنام

ــان  ــوان و زن ــران نوج ــران، دخ ــاص دخ ــای خ ــری ه ــیب پذی و آس

ــد  ــدر و هدفمن ــه نیازهــای جن ــوده و همزمــان پاســخگو ب جــوان ب

باشــند.
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

ــا  ــت. تقریب ــوان اس ــیار ج ــاختار بس ــتان دارای س ــت افغانس جمعی

نصــف از جمعیــت افغانســتان )۴۸ درصــد( را اطفــال زیــر ۱۵ ســال 

تشــکیل مــی دهــد کــه ایــن امــر باعــث شــده اســت تــا ایــن کشــور 

چهارمیــن کشــور دارای بیشــرین جمعیــت زیــر ۱۵ ســال در جهــان 

شــمرده شــود. افــراد جــوان )۱۵ – ۲۴ ســال( یــک پنجــم )۲۰ درصــد( 
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ــراد  ــه صــورت مجموعــی اف ــد.1 ب ــت را تشــکیل مــی دهن از جمعی

زیــر ۲۵ ســال ۶۸ فیصــد از کل جمعیــت افغانســتان را تشــکیل مــی 

ــرای  ــه ای اســت ب ــوه محرک ــد.  جمعیــت جــوان افغانســتان ق دهن

تغییــر، صلــح و انکشــاف پایــدار. بــا آن هــم جوانــان در افغانســتان 

ــا چالــش هــای مهمــی در زمینــه صحــت، آمــوزش، اشــتغال و  ب

برابــری جنســیتی مواجــه انــد. در افغانســتان، کــودکان و بــه ویــژه 

ــرو  ــی روب ــای آموزش ــت ه ــه فرص ــی ب ــود دسرس ــا کمب ــران ب دخ

ــون  ــوع ۳،۷ میلی ــد- ۱۹ از مجم ــیوع کوی ــل از ش ــه قب ــد؛ طوریک ان

اطفــال محــروم از مکتــب حــدود ۶۰ فیصــد آنــان را دخــران تشــکیل 

ــان جــوان  ــان زن ــه ویــژه در می ــا، ســطح ســواد ب ــد. 2 نتیجت میدادن

پاییــن باقــی مانــده اســت؛ طــوری کــه تنهــا ۳۷ درصــد از دخــران 

نوجــوان در مقایســه بــا ۶۶ درصــد از پــران نوجــوان بــا ســواد انــد.  

ــن  ــر اســاس تخمی ــاد اســت. 3ب ــران جــوان زی ــان پ ــکاری در می بی

ــن ســنین ۱۵ – ۲۴ ســال  ــان بی ــی ۱۷،۴ درصــد از جوان ــک جهان بان

ــان جــوان  ــان زن ــکاری در می ــرخ بی ــد. ن ــکار بودن در ســال ۲۰۱۹ بی

در مقایســه بــا مــردان باالتــر اســت. )21.2 درصــد در مقابــل 16.2 
درصــد( .4

ــای  ــری ه ــا نابراب ــوان ب ــت ج ــرای جمعی ــود ب ــای موج ــش ه چال

جنســیتی بــرای دخــران، دخــران نوجــوان و زنــان جوانــی کــه 

ــات  ــیتی و توقع ــای جنس ــار ه ــل هنج ــه دلی ــداوم ب ــض م ــا تبعی ب

ســختگیرانه مواجــه انــد، یکجــا شــده و رشایــط زندگــی را برایشــان 

ــض  ــع و تبعی ــل وجــود موان ــه دلی ــی دشــوار ســاخته اســت. ب خیل

ــان  ــوان و زن ــران نوج ــران، دخ ــیت، دخ ــن و جنس ــر س ــی ب مبتن

جــوان بــا چالــش هــای خاصــی مواجــه بــوده و دسرســی آن هــا بــه 

خدمــات، معلومــات، فرصــت هــای حامیــوی و مصئونیــت رضوری 

ــه آمــوزش، فرصــت  محــدود اســت. 5 آن هــا دسرســی محــدودی ب

هــای اقتصــادی، معلومــات و خدمــات اساســی بــه شــمول مراقبــت 

هــای صحــی مواجــه بــوده و درجــه باالیــی از خشــونت هــا و ســوء 

ــه  ــی ک ــوان و دخران ــان ج ــد. زن ــی کنن ــه م ــا را تجرب ــتفاده ه اس

در مراکــز نگهــداری نهــاد هــای بردوســتانه و مناطــق دوردســت 

ــدم  ــا ع ــت در دسرســی و ی ــل محدودی ــه دلی ــد ب ــی کنن ــی م زندگ

دسرســی بــه خدمــات اساســی، بــا چالــش هــای اضافــی مواجــه انــد.

ــر  ــدم در نظ ــر ع ــا بناب ــا اغلب ــان ه ــا و پ ــی ه ــا، پالیس ــه ه برنام

ــری هــای دخــران، دخــران  داشــت نیازهــای خــاص و آســیب پذی

نوجــوان و زنــان جــوان بــه گونــه موفقانــه عملــی منــی شــوند. روی 

همیــن ملحــوظ نیــاز مــرم اســت تــا پــان هــای متناســب بــا نیــاز 

گــروه هــای مختلــف ســنی و پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر تهیــه و 

ترتیــب شــوند. ایــن مســاله بــه ویــژه بــرای دخــران نوجــوان )بیــن 

۱۵ – ۱۸ ســال( صــدق مــی کنــد؛ زیــرا نیازهــای خــاص آن هــا 

ــه صــورت درســت تشــخیص نشــده و خدمــات مناســب  معمــوال ب

ــی،  ــای صح ــت ه ــمول مراقب ــه ش ــی ب ــات اساس ــی و خدم آموزش

ــه  ــوط ب ــات مرب ــاروری و خدم ــی و ب ــی جنس ــای صح ــت ه مراقب

بازمانــدگان خشــونت متناســب بــه ســن و ســال آن هــا ارایــه منــی 

شــود.

1Islamic Republic of Afghanistan Central Statistic Organisations (2018). Afghanistan Living Conditions Survey 17 – 2016.
2https://www.unicef.org/afghanistan/education
3Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
4World Bank (2020). Unemployment, youth (% of youth labor force ages 24-15) (modeled ILO estimate). Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.
FE.ZS
5UNICEF and UNFPA (2020). Covid19- and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

ــری  ــری هــا و آســیب پذی ــد-۱۹ باعــث تشــدید نابراب بحــران کووی

هــای موجــوده شــده و منجــر بــه تاثیــرات فــوری و درازمــدت بــر 

ــران  ــد. دخ ــد ش ــوان خواه ــان ج ــوان و زن ــران نوج ــران، دخ دخ

نوجــوان و زنــان جــوان شــاید ظاهــرا در خطــر ابتــا بــه کوویــد-۱۹ 

ــرات  ــی تاثی ــران صح ــن بح ــا ای ــند؛ ام ــی از آن نباش ــامری ناش و بی

جــدی را بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــاالی آن هــا خواهــد 

ــران،  ــرای دخ ــا ب ــش ه ــدید چال ــث تش ــد-۱۹ باع ــت. کووی گذاش

دخــران نوجــوان و زنــان جــوان در افغانســتان کــه زندگــی و آینــده 

آنهــا بــه صــورت نــا همگــون از پیامــد هــای صحــی و اقتصــادی – 

ــر خواهــد شــد؛ شــده اســت. ــن بحــران متاث اجتامعــی ای

بــه دلیــل کمبــود آمــار و معلومــات تفکیــک شــده جنســیتی، 

ــرات خــاص جنســیتی  ــاره تاثی ــه معلومــات در ب ــزان دسرســی ب می

ــا آن  ــان جــوان در افغانســتان کــم اســت. ب ــر روی زن ــد-۱۹ ب کووی

هــم تجربــه بحــران هــای صحــی و بــری قبلــی نشــان داده اســت 

کــه عــدم اتخــاذ اقدامــات هدفمنــد و پیشــگیرانه باعــث مــی شــود 

ــان  کــه چالــش هایــی کــه اکرثیــت دخــران، دخــران نوجــوان و زن

ــه فرصــت  ــه دسرســی محــدود ب ــد از جمل ــرو ان ــا آن روب جــوان ب

هــای آمــوزش و خدمــات صحــی، مشــکات اقتصــادی، ازدواج زیــر 

ســن، والدت هــای زیــر ســن، مــرگ و میــر مــادران و ســنگینی کار 

ــد-۱۹  ــران کووی ــود. بح ــدید ش ــی، تش ــزد و خانگ ــی م ــی ب مراقبت

باعــث افزایــش خطــرات موجــود ناشــی از خشــونت علیــه دخــران، 

ــع پیرفــت اقتصــادی،  ــان جــوان شــده، مان دخــران نوجــوان و زن

اجتامعــی و تحصیلــی آنهــا شــده و صحــت بــاروری - جنســی آنهــا 

ــان  ــد. دخــران، دخــران نوجــوان و زن ــه خطــر مواجــه مــی کن را ب

جوانــی کــه در نهــاد هــا و مراکــز مراقبــت هــای بــر دوســتانه، بــا 

هویــت هــای مختلــف، از جوامــع بــه حاشــیه رانــده شــده و دارای 

معلولیــت زندگــی مــی کننــد از تاثیــرات ثانویــه پاندیمــی بــه طــور 

خــاص تاثیــر پذیــر خواهنــد شــد.
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ــوان و  ــران نوج ــران، دخ ــت دخ ــاالی صح ــد-۱۹ ب ــرات کووی تاثی

ــان جــوان زن

ــان  ــدر در مــورد دسرســی زن هــامن طــور کــه در آگاهــی نهــم جن

ــل  ــه عم ــر ب ــد-۱۹ 6تذک ــی در دوران کووی ــای صح ــت ه ــه مراقب ب

آمــد، تبعیــض و نابرابــری هــای جنســیتی کــه مانــع دسرســی زنــان 

ــی  ــت صح ــات مراقب ــد خدم ــی مانن ــات حیات ــه خدم ــران ب و دخ

ــد-۱۹ مــی شــود؛ آن هــا  ــرای کووی ــه شــمول تســت و معالجــه ب ب

ــی  ــرار م ــروس ق ــا وی ــاس ب ــا و مت ــر ابت ــرض خط ــر در مع را بیش

دهــد. بــر اســاس داده هــا و معلومــات رســمی وزارت صحــت عامــه 

ــه  ــوط ب ــت مرب ــات مثب ــا ۲۷ درصــد از واقع ــان تنه افغانســتان، زن

ــودن  ــن ب ــد. 7 پایی ــی دهن ــن کشــور تشــکیل م ــد-۱۹ را در ای کووی

ــران  ــان و دخ ــدود زن ــی مح ــده دسرس ــان دهن ــدی، نش ــن فیص ای

بــه مراقبــت هــای صحــی مربــوط بــه کوویــد-۱۹ مــی باشــد کــه در 

صــورت تســت نشــدن و عــدم دریافــت خدمــات صحــی مــی توانــد 

تاثیــرات نامتناســبی روی صحــت آنهــا داشــته باشــد. ایــن امــر بــه 

دلیــل وجــود نــورم هــای محــدود کننده جنســیتی اســت کــه تصمیم 

ــمول  ــه ش ــد )ب ــی کن ــدود م ــان را مح ــذار زن ــت و گ ــری و گش گی

ــان زن در  ــه خدمــات صحــی( . همچنیــن کمبــود کارکن دسرســی ب

بخــش صحــت و عــدم موجودیــت مــکان هــای تجریــد مختــص بــه 

خانــم هــا در ســطح والیــات موانــع اضافــی بــرای دسرســی زنــان و 

دخــران بــه خدمــات حیاتــی صحــی مــی باشــد. دخــران، دخــران 

نوجــوان و زنــان جــوان بــرای دسرســی بــه خدمــات صحــی وابســته 

بــه اعضــای مــرد فامیــل خــود مــی باشــند. در افغانســتان تنهــا ۱۵ 

درصــد از نــرس هــا و ۲ درصــد از کارکنــان صحــی را زنــان تشــکیل 

مــی دهنــد. 8 بــا توجــه بــه هنجــار هــای تبعیــض آمیــز جنســیتی، 

وضعیــت صحــی آن هــا ممکــن در اولویــت قــرار نگیــرد. بــر عــاوه، 

بســته بــودن مکاتــب باعــث مــی شــود کــه دخرانــی کــه بــه مکتــب 

ــروم  ــن مح ــید و آه ــک اس ــه وار فولی ــت هفت ــد از دریاف ــی رون م

مباننــد کــه ایــن بیشــر صحــت آن هــا را بــه خطــر انداختــه و احتامل 

ایــن کــه میــزان بــاالی کــم خونــی در بیــن زنــان و دخــران کــه در 

حــال حــارض نیــز موجــود اســت شــیوع یافتــه و بیشــر از پیــش آن 

هــا را در معــرض مریــض شــدن بــر اثــر ویــروس قــرار دهــد، وجــود 

دارد.

بــه دلیــل وجــود نــورم هــای تبعیــض آمیــز جنســیتی، سیســتم صحی 

ــروس،  ــه وی ــا ب ــرس از ابت ــت هــای محــدود و ت ــا ظرفی شــکننده ب

ــان جــوان، دخــران نوجــوان و دخــران در افغانســتان دسرســی  زن

ــی مــی  ــش بین ــد. 9 پی ــه خدمــات اساســی صحــی دارن محــدودی ب

شــود کــه در ۹ مــاه پــس از شــیوع کوویــد-۱۹؛ افغانســتان در میــان 

کشــورهای جنــوب آســیا بــه عنــوان یکــی از کشــور هــای کــه دارای 

میــزان بلنــد والدت اطفــال )در حــدود یــک میلیــون( میباشــد، 

شــناخته خواهــد شــد. 10 دخــران نوجــوان و زنــان جــوان بــه ویــژه 

بــه علــت خطــر بــاالی مشــکات دوران حاملگــی و والدت، آســیب 

پذیــر تــر انــد.11  بــرای زنــان کــه در فقــر زندگــی مــی کننــد، چالــش 

و اختــال در دسرســی بــه خدمــات اساســی در بســیاری از جوامــع 

ــه افزایــش فشــار هــا بــرای ازدواج دخــران آن  مــی توانــد منجــر ب

هــا نیــز شــود. بــا افزایــش ازدواج اطفــال، تعــداد واقعــات حاملگــی 

هــای ناخواســته و حاملگــی در میــان دخــران نوجــوان ممکــن 

اســت افزایــش یابــد.

رونــد ارایــه خدمــات اساســی و عــادی مربــوط بــه ســامت جنســی 

و صحــت بــاروری بــه طــور خــاص بــر اثــر ایــن بحــران صدمــه دیــده 

اســت؛ چــون بــه دلیــل تغییــر اولویــت هــای ســکتور صحــت بــرای 

تخصیــص منابــع مالــی و بــری بــرای مبــارزه بــا پاندیمــی، رســیدگی 

ــر رضوری  ــه و غی ــوان اولویــت هــای ثانوی ــه عن ــن مســایل ب ــه ای ب

ــی  ــزان دسرس ــش می ــی از کاه ــزارش های ــوند. گ ــی ش ــته م پنداش

مــردم بــه خدمــات ســامت جنســی و صحــت بــاروری وجــود دارد 

طــوری کــه ۸۰ درصــد کاهــش در تعــداد مراجعیــن پــس از واقعــات 

ســقط جنیــن و ۵۸ درصــد کاهــش در بخــش خدمــات مربــوط بــه 

ــی  ــر م ــن ام ــت. 12 ای ــده اس ــزارش ش ــا گ ــری از والدت ه ــش گی پی

ــه  ــر ب ــته و منج ــوان گذاش ــران نوج ــی روی دخ ــر خاص ــد تاثی توان

ازدواج هــای زودهنــگام و زیــر ســن گردیــده و باالخــره ایــن چالــش 

ــه نوبــه خــود والدت هــای ناخواســته و غیــر مصئــون را افزایــش  ب

ــد  ــاروری مــی توان خواهــد داد. کاهــش عرضــه خدمــات صحــت ب

ــارت را  ــاری از مه ــون و ع ــر مصئ خطــر اســتفاده از روش هــای غی

در والدت هــا افزایــش دهــد. ایــن امــر مــی توانــد خطــرات مــرگ و 

میــر مــادران و نــوزادان، ســقط هــای غیــر مصئــون و حاملگــی هــای 
زودهنــگام و ناخواســته را افزایــش دهــد. 13

6UN Women, WHO and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue IX: Women’s Access to Health Care During COVID19- Times.
7The New Humanitarian (2020). Afghanistan’s missing coronavirus patients: Women.
8OCHA (2019). Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2020).
9UN Women, WHO and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID19- in Afghanistan | Issue IX: Women’s Access to Health Care During COVID19- Times.
10UNICEF (2020). Millions of pregnant mothers and babies born during COVID19- pandemic threatened by strained health systems and disruptions in services.
11Emma Smith (2020). Maternal health and COVID19-: The race to avert a long-term crisis. Devex.
12International Planned Parenthood Federation South Asia (2020). Safe abortion services amid COVID19 - Agile, adaptive & innovative response from South Asia.
13UN Secretary-General and UN Women (2020). Policy Brief: The Impact of COVID19- on Women.
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تاثیرات روی سالمتی دوره قاعدگی و عادت ماهوار

ناکافــی در مــورد مدیریــت مراقبــت صحــی دوران  معلومــات 

قاعدگــی و عــادت ماهــوار، تابــو هــا و برچســب هــای زننــده، 

محدودیــت دسرســی بــه محصــوالت مربــوط بــه دوره قاعدگــی و 

زیرســاخت هــای ضعیــف فاضــاب و بهداشــت، دسرســی دخــران 

و زنــان را بــه فرصــت هــای تعلیمــی و خدمــات صحــی بــا چالــش 

ــام شــد، 14  ــال ۲۰۱۶ انج ــه در س ــی ک ــرده اســت. تحقیق مواجــه ک

نشــان داد کــه بیشــر از نصــف دخــران افغــان در حالتــی عــادت 

ــی در  ــه معلومات ــچ گون ــه هی ــد ک ــی کنن ــود را رشوع م ــوار خ ماه

مــورد چگونگــی و علــت ایــن عملیــه فزیولوژیــک بــدن شــان ندارند. 

از ۱۶۰۰۰ مکتــب تنهــا ۱۲۰۰ مکتــب بــه تشــناب هایــی مجهــز انــد 

ــادت  ــان ع ــون در زم ــه صــورت مصئ ــد در آن ب ــه دخــران بتوانن ک

ــزا  ــت مج ــت توال ــد. موجودی ــر طــرف کنن ــاز خــود را ب ماهــوار نی

و خصوصــی همــراه بــا آب روان بــرای دخــران و دخــران نوجــوان 

ــی در  ــه ســامت دوره قاعدگ ــوط ب ــع نیازهــای مرب ــه منظــور رف ب

ــی، آن  ــن امکانات ــدون وجــود چنی ــی اســت. ب ــب بســیار حیات مکات

هــا ممکــن اســت مجبــور شــوند تــا در دوران عــادت ماهــوار خــود 

در خانــه مباننــد کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش غیــر حــارضی آن 

ــی و  ــر دســتآوردهای تحصیل ــادی ب ــی زی ــرات منف هــا شــده و تاثی
ــده آن هــا خواهــد گذاشــت. 15 آین

نگــرش بــه عــادت ماهــوار هنــوز هــم مجهــول، افســانه یــی، تابــو و 

حتــی مبتنــی بــر برچســب هــا باقــی مانــده اســت. زنــان و دخــران 

افغــان بــا چالــش هــای فراوانــی در مدیریــت عــادت ماهــوار خــود 

روبــرو انــد. آن هــا ممکــن اســت وســایل مربــوط بــه رعایــت 

ــض  ــا و تبعی ــورم ه ــا ن ــا ب ــند و ی ــته باش ــی را نداش ــت قاعدگ نظاف

هــای فرهنگــی کــه ایــن کار را بــرای شــان مشــکل مــی ســازد مواجــه 

باشــند. وجــود همــه ایــن چالــش هــا باعــث مــی شــود کــه زنــان و 

ــه بــری خــود، بــه خصــوص  ــه حقــوق اولی دخــران از دسرســی ب

ــوزش محــدود  ــه آم ــا ب ــع شــده و دسرســی آن ه حــق احــرام، من

ــی  ــه مانع ــی ب ــاده بیولوژیک ــاله س ــک مس ــود ی ــث ش ــد و باع باش

بــرای برابــری جنســیتی آن هــا تبدیــل شــود.

ــان و  ــی زن ــه روی توانای ــرات بیشــر ثانوی ــد-۱۹ تاثی پاندیمــی کووی

ــت صحــی شــان  ــادت ماهــوار و وضعی ــت ع ــرای مدیری دخــران ب

ــر را از ایــن وضعیــت افــراد فقیــر  خواهــد گذاشــت. بیشــرین تاثی

و افــرادی کــه در مقابــل شــوک هــای اقتصــادی و اجتامعــی بیشــر 

ــع  ــش مناب ــه کاه ــه ب ــا توج ــت. ب ــد گرف ــد خواهن ــر ان ــیب پذی آس

ــه  ــن محدودیــت دسرســی ب ــوار و همچنی معیشــتی در ســطح خان

ــان و دخــران  ــل توجــه قیمــت هــا، زن ــش قاب ــت هــا و افزای مارکی

بــرای خریــد محصــوالت بهداشــت شــخصی بــا مشــکل مواجــه 

ــان و  ــرای زن ــوص ب ــه خص ــوارد ب ــن م ــی ای ــد. 16 متام ــد ش خواهن

دخرانــی کــه در فامیــل هــا و جوامــع محــروم و مناطــق روســتایی 

و دور از دســرس زندگــی مــی کننــد بیشــر مشــکل آفریــن خواهــد 

بــود.17  ایــن موضــوع دسرســی آن هــا بــه آمــوزش را محــدود کــرده 

ــر خواهــد گذاشــت. ــان تاثی ــای جنســیتی آن ــدی - ه و روی نیازمن

14MoE and UNICEF (2016) Mestrual Hygiene management in Afghanistan
15Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
16OCHA (2020). Afghanistan: COVID19- Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 10 June 2020
17UN Women (2020). The First 100 Days of the COVID19- Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens.
18Johanniter; 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.
19Gender and Communication and Advocacy UNICEF ROSA, page 2.

دسرسی به معلومات

دخــران، دخــران نوجــوان و زنــان جــوان، بــه ویــژه آن هایــی کــه 

در مناطــق صعــب العبــور روســتایی و مناطــق غیــر شــهری زندگــی 

مــی کننــد، بنــا بــر وجــود هنجــار هــای محــدود کننــده جنســیتی 

ــات  ــود معلوم ــن کمب ــات و همچنی ــه معلوم در دسرســی آن هــا ب

مناســب بــه ســن و عــدم اســتفاده از مجاری مناســب برای دسرســی 

ــد-۱۹ و اقدامــات  ــه اطاعــات، معلومــات کمــری در مــورد کووی ب

وقایــوی آن دارنــد کــه ایــن امــر مــی توانــد آن هــا را در خطــر بــاالی 

ابتــا بــه ویــروس قــرار دهــد. رسوی انجــام شــده در والیــت هــای 

ــد  ــا ۳۰ درص ــه تنه ــد ک ــی ده ــان م ــت نش ــدوز و خوس ــل، کن کاب

ــد-۱۹  ــردان در مــورد کووی ــا ۴۸ درصــد از م ــان در مقایســه ب از زن

معلومــات دارنــد.18 در حالیکــه ۵۸ درصــد از زنــان در مقایســه 

بــا ۷۹ درصــد از مــردان در مــورد اعــراض و عایــم کوویــد-۱۹ 

ــا ۴۵  ــه ب ــان در مقایس ــد از زن ــا 36 درص ــتند و تنه ــات داش اطاع

درصــد از مــردان در مــورد اقدامــات وقایــوی کوویــد-۱۹ معلومــات 

دارنــد.  ۷۰ درصــد از پــران نوجــوان )۱۵ الــی ۱۹ ســاله( از رســانه 

ــد  ــا ۵۲ درص ــه تنه ــد؛19 در حالیک ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای جمع ه

ــن موضــوع  ــد.  ای ــن رســانه هــا اســتفاده مــی کنن از دخــران از ای

بــه ایــن معنــی اســت کــه دخــران نوجــوان کمــر ممکــن اســت در 

مــورد کوویــد-۱۹ در مقایســه بــا پــران نوجــوان معلومــات داشــته 

باشــند کــه ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود آن هــا را در خطــر بیشــر 

متــاس و ابتــا بــه ویــروس قــرار داده و مانعــی در مقابــل تــاش هــا 

بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس در جوامــع ایجــاد مــی کنــد.

محدودیــت هــای رفــت و آمــد و بســته بــودن مکاتــب بــر دسرســی 
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زنــان بــه حامیــت هــا تاثیــر منفــی گذاشــته، آســیب پذیــری و انزوای 

آن هــا را افزایــش داده و دسرســی آن هــا بــه منابــع معلوماتــی و 
وســایل ارتباطــی را بیشــر از پیــش کاهــش مــی دهــد. 20

20UNICEF and UNFPA (2020). Covid19- and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.
21Patrick O’Leary et al. (2015). Violence Against Children (VAC) in Afghanistan. Griffith University and Terre des Hommes.
22Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-.
23Kumar, S. et. al. (2017). Ending violence in childhood: A global imperative. Psychology, Health and Medicine, 1, p. 
24https://www.unicef.org/afghanistan/child-protection
25UNICEF and UNFPA (2020). Covid19- and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.
26DUVVURY et al. (2013). Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development. Gender Equality and Development, Women’s voice, 
Agency and Participation Research Series No.3.

ــه شــمول  ــار ب ــر جنســیت و رســوم زیانب خشــونت هــای مبتنــی ب

ــت ــال / محافظ ازدواج اطف

هــای  ازدواج  بــا  نوجــوان  دخــران  و  دخــران  افغانســتان،  در 

ــونت  ــا و خش ــتفاده ه ــوء اس ــی، س ــای ناموس ــل ه ــگام، قت زودهن

ــک  ــج ی ــد-۱۹ نتای ــل از شــیوع کووی ــد. قب ــرو ان هــای جنســی روب

رسوی کــه بــرای شناســایی مشــکات و آســیب پذیــری هــای اطفــال 

در کابــل، جــال آبــاد و تورخــم در ســال ۲۰۱۵ انجــام شــده بــود ،۷۸ 

درصــد از آن هــا مــورد خشــونت قــرار گرفتــه بودنــد. 21 بــر اســاس 

ایــن رسوی، بیشــرین درجــه خشــونت هــا علیــه دخــران در خانــه 

اتفــاق مــی افتــد؛ در حالیکــه درجــه بلنــد خشــونت هــا علیــه پران 

بیشــر در محیــط هــای کاری و بیــرون از خانــه ثبــت شــده اســت. 

ــد کــه  ــارس افغانســتان نشــان مــی دهن مشــاهدات گســرده از رست

درجــه بــاالی خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران و بویــژه خشــونت 

ــت و  ــی، صح ــا امن ــی از ن ــکات ناش ــر مش ــر اث ــی، ب ــای فامیل ه

مشــکات مالــی و همچنیــن رشایــط قرنطیــن مربــوط بــه پاندیمــی 

کوویــد-۱۹ بیشــر از پیــش افزایــش یافتــه اســت. 22محدودیــت هــای 

ــان  ــن باعــث شــده اســت کــه بســیاری از زن رفــت و آمــد و قرنطی

ــر  ــط گی ــک محی ــدگان شــان در ی ــا ســوء اســتفاده کنن و دخــران ب

افتــاده باشــند و فرصــت هــای بســیار کمــری بــرای تقاضــای کمــک 

از دوســتان، فامیــل و یــا ارایــه کننــدگان خدمــات داشــته باشــند. در 

یــک رسوی کــه از ســوی موسســه OXFAM در افغانســتان انجــام 

ــه از  ــد ک ــه ان ــدگان زن گفت شــده اســت؛ ۹۷ درصــد از پاســخ دهن

زمــان آغــاز شــیوع کوویــد-۱۹ خشــونت هــای مبتنــی بــر جنســیت 

افزایــش یافتــه انــد.  بــه دلیــل شــیوع کوویــد-۱۹، دخــران، دخــران 

نوجــوان و زنــان جــوان در معــرض خطــر افزایــش خشــونت، ســوء 

اســتفاده، بهــره جویــی و نادیــده گرفتــه شــدن قــرار دارنــد. پاندیمی 

کوویــد-۱۹ خطــر تجربــه خشــونت از طــرف اعضــای فامیــل، 

خویشــاوندان و شــوهران را بــرای دخــران، دخــران نوجــوان و زنــان 

جــوان افزایــش داده و همچنیــن خطــر ازدواج هــای اطفــال، ازدواج 

زودهنــگام و ازدواج هــای اجبــاری را نیــز بیشــر کــرده اســت.

ــدی  ــل کلی ــوان عام ــه عن ــادی ب ــای اقتص ــی ه ــی ثبات ــارها و ب فش

در افزایــش خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران مــی توانــد میــزان 

ــطح  ــش س ــرده و در افزای ــر ک ــا بیش ــواده ه ــا را در خان ــش ه تن

انــواع خشــونت هــا نقــش داشــته باشــد. خشــونت هــا علیــه 

ــورم و  ــوان یــک ن ــه عن ــان جــوان ب دخــران، دخــران نوجــوان و زن

عنعنــه زیانبــار هنــوز هــم در حــال افزایــش اســت. درزمــان توقــف 

فعالیــت مکاتــب، مــکان هــای امــن و همچنیــن آمــوزش، قرنطیــن 

ــای  ــتفاده ه ــوء اس ــا و س ــونت ه ــر خش ــش خط ــی افزای ــه معن ب

ــر  ــران بیش ــه دخ ــت ک ــی اس ــی زمان ــت. دوره نوجوان ــی اس جنس

ــا  ــونت ه ــه خش ــرات تجرب ــد و خط ــرار دارن ــیب ق ــرض آس در مع

از طــرف رشیــک زندگــی؛ محــارم، اعــامل خشــونت هــای جنســی، 

قتــل، فشــارهای اجتامعــی، زورگویــی و ازدواج زودهنــگام آن هــا را 

ــان جــوان کــه در حــال  ــد.23  دخــران نوجــوان و زن تهدیــد مــی کن

ــد  ــاالی خشــونت هــای خانگــی مواجــه ان ــا ســطح ب ــز ب حــارض نی

ممکــن اســت بــه دلیــل قرنطیــن و تجریــد بــا خطــر تجربــه ســطح 

ــری از خشــونت هــا مواجــه شــوند. باالت

بــا وجــود ممنــوع بــودن، ازدواج اطفــال در افغانســتان هنــوز هــم 

ــه صــورت گســرده ای در ایــن کشــور اتفــاق  ایــن پدیــده زشــت ب

ــل از ۱۸  ــان قب ــران افغ ــوم از دخ ــک س ــه ی ــوری ک ــد؛ ط ــی افت م

ــد  ــد »ب ــار مانن ــوم زیانب ــد. 24 آداب و رس ــی کنن ــالگی ازدواج م س

دادن« و »بــدل« باعــث تشــدید ایــن بحــران شــده و آســیب پذیــری 

و تجربــه خشــونت را در میــان آن هــا افزایــش مــی دهــد. بحــران 

ــده  ــال ش ــای ازدواج اطف ــزارش ه ــش گ ــه افزای ــر ب ــادی منج اقتص

اســت کــه ایــن امــر در نتیجــه میکانیــزم هــای مقابلــه منفــی اســت 

کــه در پاســخ بــه بحــران اقتصــادی – اجتامعــی اتفــاق مــی افتــد. 

پاندیمــی ماننــد کوویــد-۱۹ باعــث ایجــاد چالــش هــای خاصــی مــی 

شــود کــه مــی توانــد ازدواج اطفــال را هــم در مرحلــه اوج بحــران و 

هــم در مراحــل احیــای بعــد از بحــران افزایــش دهــد. از آن جایــی 

کــه فقــر و تنگندســتی یکــی از عوامــل عمــده ازدواج اطفــال اســت 

)طــوری کــه فامیــل هــا ممکــن اســت در زمــان فشــارهای اقتصــادی 

بــرای کــم کــردن بــار مراقبــت از دخــران شــان آن هــا را مجبــور بــه 

ازدواج کننــد( پیــش بینــی مــی شــود کــه بحــران اقتصــادی پاندیمــی 
منجــر بــه افزایــش ازدواج هــای زودهنــگام شــود. 25

ــه  ــوان ب ــان ج ــوان و زن ــران نوج ــران، دخ ــه دخ ــی ک ــی زمان حت

ــا آن هــم خشــونت  ــد ب ــه نکنن صــورت مســتقیم خشــونت را تجرب

ــرات قابــل توجهــی روی نســل هــا دارد. امــکان ایــن  ــه تاثی در خان

ــد و  ــه کنن ــونت را تجرب ــود خش ــده خ ــی آین ــران در زندگ ــه دخ ک

ــی  ــواده های ــاد اســت. در خان ــران مرتکــب خشــونت شــوند زی پ

کــه خشــونت علیــه زنــان اتفــاق مــی افتــد، اطفــال شــان در آینــده 

عملکــرد، تعــادل و درآمــد شــغلی پایینــی در زندگــی خــود خواهنــد 
داشــت. 26



6

دسرسی به فرصت های آموزش

ــد-۱۹  ــران کووی ــارچ ۲۰۲۰، بح ــاه م ــب از م ــودن مکات ــته ب ــا بس ب

بــه طــور خــاص بــه دسرســی اطفــال بــه آمــوزش تاثیــر وارد کــرده 

اســت. بــرای بســیاری از دخــران و دخــران نوجــوان، بــه خصــوص 

ــور زندگــی مــی  ــی کــه در مناطــق روســتایی و صعــب العب آن های

کننــد؛ دسرســی بــه زمینــه هــای آموزشــی در دوره زمانــی قبــل از 

کوویــد-۱۹ نیــز بــا چالــش هایــی مواجــه بــود. آمــوزش دخــران قبــل 

از ایــن هــم در اولویــت پاییــن تــری قرار داشــت و دخران دسرســی 

محــدودی بــه آمــوزش هــای ابتدایــی داشــتند و دسرســی آن هــا بــه 

آمــوزش هــای ثانــوی از آن هــم محدودتــر بــود. هــامن طــوری کــه 

ــه  در فــوق ذکــر شــد، ۳،۷ میلیــون طفــل در افغانســتان از رفــن ب

مکتــب محــروم انــد کــه ۶۰ درصــد آن هــا را دخــران تشــکیل مــی 

ــا ۶۶  ــه ب ــوان در مقایس ــران نوج ــد از دخ ــا ۳۷ درص ــد. 27 تنه ده
درصــد از پــران نوجــوان بــا ســواد انــد. 28

بســته شــدن مکاتــب بــر اثــر پاندیمــی کوویــد-۱۹ مــی توانــد منجــر 

ــب  ــل مکت ــل از تکمی ــه قب ــود ک ــی ش ــداد دخران ــش تع ــه افزای ب

از تعلیــم محــروم مــی شــوند، بــه ویــژه دخــران فقیــر، دارای 

ــا  ــه در مناطــق روســتایی و ی ــا آن عــده از آن هــا ک ــت و ی معلولی

مراکــز نگهــداری بردوســتانه بــه رس مــی برنــد. 29 بــر اثــر تاثیــرات 

اقتصادی – اجتامعی کووید-۱۹ و از دســت دادن امکانات معیشــتی 

اکرثیــت فامیــل هــا، ممکــن اســت بســیاری از دخــران مجبــور بــه 

تــرک مکتــب و ازدواج زودهنــگام شــوند. مشــاهدات بحــران ویروس 

ــرای دخــران  ــب را ب ــدت مکات ــودن درازم ــا خطــرات بســته ب کرون

پیــش بینــی مــی کنــد. ایــن امــر بــر عــاوه خــروج اجبــاری آن هــا 

از مکتــب شــده، بلکــه آن هــا در برابــر ســوء اســتفاده جنســی و یــا 

حاملگــی هــای زودهنــگام دوره بحــران آســیب پذیــر مــی ســازد. در 

ایــن دوره کمبــود دسرســی بــه خانــه هــا امــن وجــود دارد؛ جایــی 

ــس  ــد نف ــد بتوانن ــرده ان ــه ک ــونت را تجرب ــه خش ــی ک ــه دخران ک

راحتــی بکشــند و فرصتــی بــرای بزرگســاالن وجــود داشــته باشــد تــا 

بتواننــد نشــانه هــای ســوء اســتفاده را شناســایی کــرده و در زندگــی 

آنهــا مداخلــه کننــد. 30 محدودیــت هــای موجــود بــر آمــوزش از راه 

دور و افزایــش بــار کارهــای مراقبتــی دسرســی دخــران بــه آمــوزش 

را محدودتــر خواهــد کــرد. حامیــت از بازگشــت دخــران بــه مکتــب 

ــور  ــه منظ ــه ب ــه و ثانوی ــای ابتدایی ــوزش ه ــه آم ــی ب ــرای دسرس ب

درک آن هــا از توانایــی شــان در مشــارکت کامــل بــرای تــاش هــای 

مربــوط بــه صلــح و انکشــاف پایــدار در افغانســتان مهــم و حیاتــی 

اســت.

27https://www.unicef.org/afghanistan/education
28Human Rights Watch (2017). Afghanistan: Girls Struggle for an Education.
29UNICEF and International Rescue Committee (2020). COVID19- - GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them.
30UNICEF and UNFPA (2020). Covid19- and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.
31World Bank (2020). Unemployment, youth (% of youth labor force ages 24-15) (modeled ILO estimate). Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.
FE.ZS

تاثیرات اجتامعی – اقتصادی بر زنان جوان

در حالیکــه نــرخ بیــکاری در افغانســتان قبــل از شــیوع کوویــد-۱۹ 

ــان  ــان کــه ۲۱،۲ درصــد از زن ــرای زن ــژه ب ــه وی ــود، 31)ب ــد ب ــز بلن نی

جــوان بیــکار بودنــد(  تاثیــرات اقتصــادی – اجتامعــی ایــن بحــران 

ممکــن اســت منجــر به تــداوم افزایش نرخ بیــکاری در میــان جوانان 

گردیــده و فرصــت هــای توامنندســازی اقتصــادی را بــرای زنــان جوان 

ــد. پاندیمــی کوویــد-۱۹  در افغانســتان بیشــر از پیــش محــدود کن

همچنیــن وظایــف دخــران و زنــان جــوان را بــرای مراقبــت از 

اعضــای کهنســال و مریــض خانــواده و اطفــال کــه بــه علــت بســته 

بــودن مکاتــب در خانــه مانــده انــد، بیشــر کــرده اســت. ایــن مــورد 

ــل  ــه از قب ــت هــای جنســیتی ک ــه هنجــار هــا و محدودی ــه اضاف ب

نیــز دسرســی زنــان بــه آمــوزش و کار را محــدود مــی کردنــد، بیشــر 

از پیــش باعــث جلوگیــری از دسرســی زنــان جــوان بــه فرصــت هــای 

ــل  ــرات قاب ــه در نتیجــه تاثی آموزشــی و اقتصــادی خواهــد شــد؛ ک

توجهــی بــر روی پیرفــت و آینــده آن هــا خواهــد گذاشــت. عــاوه 

بــر ایــن، هنــگام مواجهــه بــا شــوک هــای شــدید اقتصادی، دخــران و 

زنــان جــوان بــه احتــامل زیــاد بــرای بقــای اقتصــادی خــود و خانواده 

ــه در  ــا هامنطــور ک ــد ی خــود کارهــای پرخطــر را انجــام مــی دهن

فــوق تذکــر بــه عمــل آمــد، ایــن عوامــل منجــر بــه ازدواج هــای زود 

ــل یادآوریســت  ــی شــود. قاب ــان دخــران نوجــوان م ــگام در می هن

کــه ایــن وضعیــت زنــان جــوان را بــه خطــر بــاالی ســوء اســتفاده و 

خشــونت مواجــه مــی ســازد.

نیروی محرک تغییر: مشارکت و رهربی جوانان

ــتان را  ــوس افغانس ــد از نف ــه ۶۸ درص ــن ک ــت ای ــر داش ــا در نظ ب

افــراد جــوان تشــکیل مــی دهــد؛ بنــا بــر ایــن مشــارکت آن هــا در 

متامــی تصمیــم گیــری هــای مربــوط بــه صحــت عامــه و همچنیــن 

ــی اســت. مشــارکت  ــح مهــم و حیات ــه صل ــوط ب پروســه هــای مرب

ــادی  ــای زی ــی مزای ــافی و اجتامع ــای انکش ــه ه ــان در پروس جوان

ــد و  ــد ش ــج خواه ــی در نتای ــوج مثبت ــاد م ــه ایج ــر ب ــته، منج داش

ــواده هــا و  ــراد جــوان، خان ــی اف ــود زندگ ــت روی بهب ــرات مثب تاثی

جامعــه بجــا میگــذارد. جوانــان، بــه ویــژه زنــان جــوان، مــی تواننــد 

ــد-۱۹ در  ــا کووی ــه ب ــگیری و مقابل ــه پیش ــوط ب ــات مرب در اقدام

ــه  ــا ب ــزوده آنه ــند و از ارزش اف ــری باش ــود رشکای موث ــع خ جوام

ــا اســتفاده مطلــوب  ــاز اســت ت ــر نی ــان و عوامــل تغیی ــوان مربی عن

ــا و  ــراد جــوان در پروســه ه ــل و مشــارکت اف ــرد. تعام صــورت گی

رونــد هــای انکشــافی منجــر بــه حامیــت از شــیوه هــای تاثیــر گــذار 
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ــر نســل هــا شــده، انســجام اجتامعــی مــردم جامعــه را ارتقــاء و  ب

تقویــت منــوده کــه در نتیجــه منجــر بــه تاثیــر گــذاری بیشــر برنامــه 

ــد-۱۹ مــی گــردد. ــه کووی ــه نیازهــای مربــوط ب هــای پاســخگو ب

سفارشات:

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه متامــی برنامــه هــای پاســخگویی و . 1

آمادگــی مربــوط بــه پاندیمــی در ســطح ملــی، حقــوق اطفــال 

ــوده و  ــراه ب ــدر هم ــای جن ــل ه ــا تحلی ــته، ب ــر داش را در نظ

ــوان و  ــران نوج ــران، دخ ــه دخ ــا علی ــونت ه ــرات و خش خط

ــل  ــان حاص ــد. اطمین ــرار ده ــش ق ــت پوش ــوان را تح ــان ج زن

کنیــد کــه در متامــی پــان هــا، پالیســی هــا، خدمــات و برنامــه 

هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹، اقدامــات پاســخگو بــه نیازهــای 

جنــدر و متناســب بــه ســن و ســال باهــم تلفیــق شــده باشــند.

ــان . 2 ــژه زن ــه وی ــوان و ب ــراد ج ــران، اف ــر دخ ــارکت موث از مش

جــوان، دخــران نوجــوان و گــروه هــای جوانــان در ســطح ملی، 

ــری هــا و نشســت  ــم گی ــی و اجتامعــی در متامــی تصمی والیت

هــای مربــوط بــه آگاهــی دهــی در مــورد پــان هــا، برنامــه هــا 

و خدمــات اطمینــان حاصــل کنیــد.

ــه . 3 ــوط ب ــای مرب ــام ه ــی پی ــه متام ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

صحــت عامــه و فعالیــت هــای تبلیغاتــی، نفــوس زنــان جــوان، 

ــب و  ــاری مناس ــق مج ــران را از طری ــوان و دخ ــران نوج دخ

ــه خصــوص  ــال و ب ــرای اطف ــل فهــم ب ــب قاب ــا مــواد و مطال ب

ــق دور  ــتانه، مناط ــت بردوس ــز مراقب ــه در مراک ــی ک آن های

دســت روســتایی و محــات صعــب العبــور زندگــی مــی کننــد 

ــد-۱۹؛  ــورد کووی ــات در م ــرار داده و معلوم ــش ق تحــت پوش

خدمــات مقابلــه بــا خشــونت هــا؛ مشــکات صحــی جنســی و 

ــر داشــته باشــد. ــاروری را در ب صحــت ب

اولویــت  بنــدی و ایجــاد مقــررات بــرای ادامــه ارائــه خدمــات . 4

بهداشــتی رضوری بــرای زنــان و دخــران از جملــه خدمــات و 

ــدگان  ــرای بازمان ــات ب ــاروری و خدم ــت هــای صحــت ب مراقب

ــوان  ــران نوج ــران و دخ ــاص دخ ــای خ ــه نیازه ــونت، ک خش

ــژه دارد. ــت وی اهمی

از بازگشــت دخــران، دخــران نوجــوان و زنــان جــوان بــه . 5

ــت  ــق حامی ــوزش از طری ــه آم ــا ب ــی آن ه ــب و دسرس مکات

ــد-۱۹،  ــرول انتشــار کووی ــری و کن ــه منظــور جلوگی ــب ب مکات

ــاری  ــون و ع ــط  مصئ ــک محی ــرای ایجــاد ی ــب ب ــای مکات ارتق

ــه بورســیه هــا و فرصــت هــای  از متامــی خشــونت هــا و ارای

تعلیمــی حامیــت کنیــد. نیــاز اســت تــا از ترویــج برابــری 

ــود. ــت ش ــب حامی ــی مکات ــاب درس ــیتی در نص جنس

ــدان زن . 6 ــرای کارمن ــای آموزشــی ب ــه ه ــازی زمین ــا فراهــم س ب

بخــش صحــی و اتخــاذ اقدامــات پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر 

)بــه شــمول ایجــاد اتــاق هــای جداگانــه بــرای زنــان و دخــران( 

در متامــی مراکــز صحــی )شــفاخانه هــا، کلینیــک هــا، مراکــز 

تجریــد( خدمــات پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر را تقویــت 

کنیــد.

توزیــع هفتــه وار فولیــک اســید و آهــن بــرای متامــی دخــران . 7

و دخــران نوجــوان )از ۱۰ ســاله تــا ۱۹ ســاله( در مکتــب 

ــی،  ــاوره اجتامع ــز مش ــق مراک ــب را از طری ــرون از مکت و بی

ــی در  ــدان صح ــوزش کارمن ــی و آم ــی ده ــای آگاه ــه ه برنام

ــد. ــرش دهی ــرار داده و گس ــت ق اولوی

ــت . 8 ــه بهداش ــوط ب ــده و مرب ــری کنن ــش گی ــواد رضوری پی م

ــران  ــران، دخ ــتقالیت دخ ــت و اس ــرای صح ــه ب ــی ک قاعدگ

نوجــوان و زنــان جــوان نقــش اساســی دارنــد را در برنامــه هــای 

ــد. ــرار دهی ــت ق ــی در اولوی ــای کمک ــته ه ــواد و بس ــع م توزی

قاعدگــی . 9 بهداشــت  و  بــرای صحــت  اســراتیژیک  بودجــه 

ــه در  ــی ک ــای مردم ــاد ه ــد و از نه ــرار دهی ــت ق را در اولوی

ــش  ــرای افزای ــد، ب ــه صحــت دوران قاعدگــی کار مــی کنن زمین

ــی  ــژه در دوران پاندیم ــه وی ــا ب ــای آن ه ــذاری کاره ــر گ تاثی

ــد. ــت کنی ــد-۱۹ حامی کووی

میکانیــزم هــای مصئــون گــزارش دهــی را ایجــاد کــرده و ارتقــاء . 10

دهیــد تــا از طریــق آن زنــان و دخرانــی کــه در زمــان قرنطیــن 

مــورد خشــونت در خانــه هــای خــود واقــع مــی شــوند بتواننــد 

جویــای کمــک شــوند.


