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 د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر، یونیســف او 

ــه  ــو پ ــروي ترڅ ــاوی خپ ــم پوه ــه دیارلس ــډه دغ ــه ګ UNFPA پ

افغانســتان کــې د کوېــډ – ۱۹ وبــا پــه جنــډر پــورې ځانګــړو اغېــزو 

ــان  ــر افغ ــاوی پ ــه پوه ــړي. دغ ــه دوام ورک ــو ت ــا اچول ــدې رڼ بان

ځوانانــو – نجونــو، پېغلــو او ځوانــو ښــځو –  د کوېــډ – ۱۹ پــر اغېزه 

مترکــز کــوي. دغــه پوهــاوی ښــيي چــې نجونــې، پېغلــې او ځوانــې 

ښــځې، چــې د وګــړو مهمــه او زیاتیدونکــې برخــه جــوړوي، ولــې د 

د کوېــډ – ۱۹ لخــوا پــه ځانګــړي ډول اغېزمنیــږي او د کوېــډ – ۱۹ 

ــته  ــه اړه د ش ــیت پ ــر او جنس ــې، د عم ــې ی ــه اوږدو ک ــن پ ناوری

ــه  ــډر ت ــوه مناســبو او  جن ــه پل ــاوو او د عمــر ل ــو، کمزورتی نابرابری

ــه  ــه، پ ــه امل ــتون ل ــو د نش ــو او خدمتون ــو پالنون ــواب ورکوونک ځ

ــوره نــي.  ــر احتــال رسه پ ــه ډی ــې پ ــه یــې ول ــاوې ب اړتی

ــتونو او  ــه د سپارښ ــو ت ــو رشیکان ــي او نړیوال ــاوی د م ــه پوه دغ

مالحظــو  د یــوې ټولګــې پــه وړانــدې کولــو رسه پــای تــه رســیږي. د 

 ،UNFPA ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونو دفــر، یونیســیف او

د کوېــډ – ۱۹ ناوریــن د بهیــر پــه ګــډون، د ښــځو او نجونــو حقونــو 
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تــه ودې او د هغــو اړتیــاو پــوره کولــو تــه ژمــن دي. دغــه پوهــاوی 

ــه پلــوه د  ــو او ځوانــو ښــځو بانــدې د جنســیت ل ــو، پېغل پــر نجون

کوېــډ – ۱۹ ځانګــړو اغېــزو پــه اړه د یــوه معلومــايت بحــث اســاس 

ــوي. . دا  ــګ ورک ــه پرمخت ــادې موخــې ت ــه الرې، ی ــو ل ــدې کول وړان

ــو ښــځود  ــو او ځوان ــو، پېغل ــر نجون پوهــاوې روښــانه کــوي چــې پ

دې ناوریــن ځانګــړو کمزورتیــاوو، اړتیــاوو او  اغېــزو تــه پاملرنــه   او 

همــدا راز د جنســیت لــه پلــوه حســاس او د عمــر لــه مخې مناســب 

ــه  ــاوو ت ــه الرې د هغــوې اړتی ــه  ل ــه او پروګرامون ــه، خدمتون پالنون

ځــواب ورکــول پــه پــام کــې نیــول څومــره اړیــن او حیــايت دي. 

رشایط او د  جنډر رابرسیره کیدونکې اغېزې

د افغانســتان د نفــوس ســره  برخــه  ځوانــان جــوړوي. نــږدې 

نیايــي وګــړي، ۴۸ ٪ یــې لــه ۱۵ کلنــۍ څخــه کــم عمــره ماشــومان 

دي، چــې لــه دې رسه افغانســتان د هغــو څلــورو هېوادونــو لــه ډلــې 

څخــه یــو دی چــې لــه ۱۵ کلنــۍ څخــه د کــم عمــره کســان پ کــې 
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تــر ټولــو ډېــر دي. ځوانــان )۱۵ – ۲۴ کلــن( د نفــوس پنځمــه برخــه 

)۲۰٪( تشــکیلوي. پــه ټولیــز ډول، لــه ۲۵ کلنــۍ څخــه د کــم عمــر 

درلودونکــي د بشــپړ نفــوس ۶۸ ســلنه جــوړوي.1  د افغانســتان ځوان 

نفــوس، د بدلــون، ســولې او دوامــداره ودې لهپــاره یــو هڅوونکــی 

ځــواک دی. رسه لــه دې، پــه افغانســتان کــې ځوانــان د زده کــړې، 

روغتیــا، دنــدو او د جنســیت د نابرابــرۍ پــه برخــو کــې لــه ســرو 

ننګونــو رسه مــخ دي. پــه افغانســتان کــې، ماشــومان او پــه ځانګــړي 

ډول نجونــې زده کــړو تــه الرسســی نــه لــري، لــه کوېــډ – ۱۹ څخــه 

مخکــې درې اعشــاريه اووه میلیونــه ماشــومان لــه ښــوونځيو څخــه 

پاتــې وو، چــې ۶۰ ســلنه یــې نجونــې وې.2  پــه پایلــه کــې، د ســواد 

کچــه ټیټــه پاتــې ده، پــه ځانګــړي ډول د ځوانــو ښــځو ل پــاره، ځکــه 

چــې د ۶۶ ســلنه ځوانــو هلکانــو پــه پرتلــه یــوازې ۳۷ ســلنه پېغلــې 

باســواده دي.3  ځوانــان لــه بیــکارۍ رسه هــم مــخ دي او د نړیــوال 

بانــک د اټــکل مطابــق، پــه ۲۰۱۹ کال کــې، ۴،۱۷ ٪ لــه ۱۵ – ۲۴ کالــه 

عمــر درلودونکــي ځوانــان بیــکاره وو. د بیــکارۍ کچــه د ســړيو پــه 
پرتلــه )۲،۲۱ ٪( پــه ښــځو کــې )۲،۱۶ ٪( لــوړه ده.4 

هغــه ننګونــې چــې ځوانــان وررسه مــخ دي، نجونــو، پېغلــو او ځوانو 

ــې  ــه ســتونزې رسه الترينګل ــرۍ ل ــاره د جنســیت د نابراب ښــځو ل پ

ــیتي  ــختو جنس ــض او س ــوي تبعی ــیت د ق ــې د جنس ــوي دي، چ ش

نورمونــو او توقعاتــو لــه املــه یــې پــر وړانــدې تبعیــض دوام لــري. 

ــه  ــض ل ــو او تبعی ــو بنســټیزو خنډون ــه عمــر او جنســیت رسه تړل ل

ــو رسه  ــه ځانګــړو ننګون ــې ښــځې ل ــې او ځوان ــې، پېغل ــه، نجون امل

مــخ دي او اړینــو خدمتونــو، معلوماتــو، مرســتو او خوندیتــوب تــه 

ــو،  ــادي فرصتون ــړې، اقتص ــوې زده ک ــري.5  هغ ــی ل ــدود الرسس مح

معلوماتــو او د روغتیايــي مراقبتونــو پــه ګــډون اړینــو خدمتونــو تــه 

ــوي.  ــه ک ــی تجرب ــوړه کچــه تاوتریخوال ــه ل ــري او پ ــه  ل الرسســی ن

ــو ســیمو کــې ا نجونــې او  ــه لیــرې پرت ــو او پ ــه بــري چاپېریالون پ

ــو بنســټیزو  ــو رسه مــخ دي او اړین ــه اضــايف ننګون ځوانــې ښــځې ل

خدمتونــو تــه محــدود یــا هېــڅ الرسســی نــه لــري.

پالنونــه، پالیســۍ او پروګرامونــه ډېــری وختونــه د نجونــو، پېغلــو او 

ځوانــو ښــځو ځانګــړې اړتیــاوې او کمزورتیــاوو تــه رســیدګي کولــو 

او د جنســیت او عمــر لــه مخــې مناســب ځوابونــه وړانــدې کولــو 

ــو )۱۵ – ۱۸  ــو نجون ــه ځانګــړي ډول د پېغل ــې راځــي. دا پ کــې پات

ــا  ــې د روغتی ــه ی ــری وختون ــې ډي ــري چ ــت ل ــه اړه واقعی ــو( پ کلن

پالنــې ، جنــي او د بــارورۍ روغتیايــي خدمتونــو او د تاوتریخــوايل 

قربانیانــو تــه خدمتونــو پــه ګــډون، د عمــر رسه د مناســبو زده کــړو 

او اړینــو خدمتونــو وړانــدې کولــو لــه الرې یــې ځانګــړې اړتیــاوې 

پــه کايف انــدازه نــه پــوره کيــږي. 

1د افغانستان اسالمي جمهوریت د رسشمېرنې مرکزي اداره )۲۰۱۸(. د افغانستان د ژوند د حالتونو رسوې ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷.  
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3 د بري حقونو څارنه )۲۰۱۷(. زه به ډاکټره نه یم او یوه ورځ به ته ناروغه یې – په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو الرسسی.  

FE.ZS.1524.https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM :تخمین( په دې پته موندل کیږي ILO 4  نړیوال بانک )۲۰۲۰(. بېکاري، ځوانان )د ۱۵ – ۲۴ کلنو ځوانانو کاري ځواک سلنه( )د

 5یونیسیف او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې کووېډ – ۱۹ او د ماشومتوب واده او د کم عمر مېندواریو پر وړاندې د ځوانو نجونو زیامنننتوبونه

 6 د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره،WHO او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې د کووېډ – ۱۹ په اړه جنسیتي خربتیا: نهمه ستونزه: د کووېډ – ۱۹ وختونو پر مهال روغتیايي پاملرنې ته د ښځو الرسسی 

د پاملرنې  ځانګړې ساحې

ــم  ــرۍ اله ــاوې او نابراب ــته کمزورتی ــه ش ــن ب ــډ – ۱۹ ناوری د کوې

ــو  ــو او ځوان ــو، پېغل ــر نجون ــه پ ــې ب ــه ک ــه پایل ــړي او پ ــې  ک زیات

ــډ  ــري. د کوی ــزه ول ــه  اغی ــال او اوږد مهال ــده لنډمه ــره ب ښــځو ډي

– ۱۹ لــه املــه ښــايي پېغلــې او ځوانــې ښــځې د ناروغــۍ لــه 

ټېټــې کچــې خطــر رسه مــخ وي، خــو روغتیايــي ناوریــن پــر هغــوې  

مســتقیمې او نامســتقیمې جــدي اغېــزې لــري. کوېــډ – ۱۹ د افغــان 

نجونــو، پېغلــو او ځوانــو ښــځو لپــاره ننګونــې ال ســختې کــړې دي 

چــې ژونــد او راتلوونکــی بــه یــې د روغتیايــي او ټولنیــز – اقتصــادي 

ــه نامناســب ډول اغېزمــن يش.  ــه پ ــن المل ناوری

د عمــر او  جنســیت پــه تفکیــک رسه د معلومــات نــه شــتون  لــه 

املــه، پــه افغانســتان کــې پــر ځوانــو ښــځو د کوېــډ – ۱۹ د ځانګــړې 

جنســیتي اغېــزې پــه اړه معلومــات نــاکايف پاتــې دي. رسه لــه دې، 

پخوانیــو روغتیايــي او بــري ناورینونــو ښــودلې چــې لــه مشــخصو 

اقداماتــو پرتــه، نجونــو، پِېغلــو او ځوانــو ښــځو لپــاره بــه پــه کــور 

کــې د تاوتریخــوايل، زده کــړې او روغتیايــي مراقبتونــو تــه د محــدود 

ــم  ــه ک ــو، پ ــې ودون ــه ماشــومتوب ک ــتونزو، پ الرسيس، اقتصــادي س

عمــر کــې مېندوارتــوب، د مېنــدو د مړینــې او د وړیــا کــورين کار او 

مراقبــت بــار پــه ګــډون، هغــه ســتونزې زښــتې زیاتــې او ســتونزمنې 

ــه د  ــډ – ۱۹ ب ــوان دي. کوې ــه وررسه الس او ګری ــې ال دمخ يش، چ

نجونــو، پېغلــو نجونــو او ځوانــو ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل 

ــزه وده  ــزه، اقتصــادي او پوهنی ــات کــړي، ټولنی ــه الزی شــته خطرون

ــري  ــه ب ــي. پ ــې وګواښ ــه ی ــا ب ــي روغتی ــۍ او جن ــې ټکن ــه ی ب

ــځې،  ــې ښ ــې او ځوان ــې، پېغل ــېدونکې نجون ــې اوس ــو ک چاپېریالون

ــري، د  ــا معیوبیــت ل ــو څخــه وي او ی ــه وروســته پاتــې ټولن چــې ل

دغــې وبــا لــه ثانــوي اغېــزو بــه پــه ځانګــړي ډول اغېزمنــې يش. 

د نجونو، پېغلو نجونو او ځوانو ښځو پر روغتیا اغېزه

ــاوي د کوېــډ – ۱۹ وبــا پــر  څنګــه چــې د جنــډر پــه نهــم پوه

ــډر  ــه اړه د جن ــځو د الرسيس پ ــه د ښ ــې ت ــي پاملرن ــال روغتیاي مه

پوهــاوي کــې یــاده شــوې ده، جنســیتي تبعیــض او نابرابــري ښــځې 

او نجونــې پــر ویــروس د اختــه کیــدو خطــرو کــې اچــوي، پــه داســې 

حــال کــې چــې د کوېــډ – ۱۹ د معاینــې او درملنــې پــه ګــډون، د 

ــه  ــو ت ــو او معلومات ــو خدمتون ــر مهم ــه څې ــو پ ــي مراقبتون روغتیاي

ــمي  ــا وزارت د رس ــې روغتی ــدودوي. د عام ــی مح ــوي الرسس د هغ

معلوماتــو مطابــق، پــه افغانســتان کــې ښــځو د کوېــډ – ۱۹ د 
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مثبتــو پیښــو یــوازې ۲۷ ســلنه جوړولــه.7  پــه ډراماتیــک ډول کمــه 

ــو  ــه د نجون ــې ت ــي پاملرن ــدو روغتیاي ــډ – ۱۹ اړون ــمېره، د کوې ش

ــو  ــه کول ــې د ن ــې او درملن ــی او د معاین ــدود الرسس ــځو مح او ښ

پــه صــورت کــې د هغــوي پــر روغتیــا نامناســبه اغېــزه څرګنــدوي. 

دا د هغــو محدودوونکــو جنســیتي نورمونــو لــه املــه دي چــې 

ــت  ــو د کمښ ــي کارکوونک ــځینه روغتیاي ــو، د ښ ــي مراقبتون روغتیاي

او د والیتونــو پــه کچــه د تجریــد جــال مرکزونــو د نشــتون پــه 

ګــډون چــې چــې اړینــو روغتیايــي خدمتونــو تــه د نجونــو او ښــځو 

ــوي  ــه ک ــه رامنځت ــیتي خنډون ــايف جنس ــدې اض ــر وړان د الرسيس پ

ــه  ــو محدودیتون ــړو نیول ــو او پریک ــر ګرځیدل ــو پ ــځو او انجون د ښ

لګــوي نجونــې، پېغلــې او ځوانــې ښــځې، روغتیايــي خدمتونــو 

ــړو  ــه غ ــر نارین ــۍ پ ــه ځانګــړي ډول د کورن ــې پ ــه الرسيس ک ــه پ ت

متکــي وي. پــه افغانســتان کــې، یــوازې ۱۵ ســلنه نرســان او ۲ ســلنه 

ډاکټــران د ښــځو لــه طبقــې څخــه دي. 8  د تبعیــي جنســیتي 

ــه  ــوب ورن ــه ښــايي لومړیت ــا ت ــه، د هغــوي روغتی ــه امل ــو ل نورمون

کــړل يش. لــه دې پرتــه، د ښــوونځیو بندېدلــو لــه املــه د ښــوونځي 

د عمــر نجونــې د اوونیــزو اوســپنې او فولیــک اســیډ ټابلېټونــو لــه 

ترالســه کولــو څخــه محرومــوي، چــې لــه دې رسه یــې روغتیــا پــه ال 

زیــات خطــر کــې پرېوځــي او پــه انېمیــا کــې چــې لــه پخــوا څخــه 

یــې  کچــه لــوړه ده نــور زیاتوالــی هــم راځــي ، چــې د ویــروس لــه 

ــږي. ــور هــم زیاتی ــې د ناروغــۍ  خطــر  وررسه ن ــه ی امل

د پېغلو نجونو پر جنيس بارورۍ روغتیا اغېزه

ــر ډېــر کاري فشــار  د جنســیتي تبعیــض او نورمونــو، کمــزوري او ت

ــه  ــرې ل ــدو وې ــروس د ککړې ــر وی ــتم او پ ــي سېس ــدې روغتیاي الن

املــه، نجونــې، پېغلــې او ځوانــې ښــځې د روغتیايــي مراقبــت مهمــو 

او ژونــد ژغورونکــو خدمتونــو تــه محــدود الرسســی لــري.9  متــه ده 

چــې د کوېــډ – ۱۹ وبــا لــه اعــالن وروســته نهــو میاشــتو کــې، پــه 

ســویي اســیا کــې افغانســتان یــو لــه هغــو هېوادونــو څخــه وي چــې 

تــر ټولــو ډېــر )شــاوخوال ۱ میلیــون( ماشــومان بــه پ کــې  وزیــږول 

يش. 10  پېغلــې او ځوانــې ښــځې د مېنــدوارۍ او زېــږون پــر مهال  له 

ســتونزو څخــه ډک خطرونــو لــه املــه پــه ځانګــړي ډول زیامننونکــي 

دي.11  د هغــو نجونــو ل پــاره چــې پــه بېوزلــۍ کــې ژونــد کــوي، پــه 

ډېــرو ټولنــو کــې د بنســټیزو خدمتونــو بندېــدل ښــايي پــر کورنیــو 

د فشــار المــل يش ترڅــو خپلــې لوڼــې واده کــړي. د ماشــومانو پــه 

ودونــو کــې لــه زیاتــوايل رسه، د غیــر ارادي او پــه کــم عمــرۍ کــې د 

مېنــدوارۍ شــمېر بــه د احتــال لــه مخــې زیــات يش.

بــارورۍ روغتیايــي خدمتونــو  او  تــه د جنــي  پېغلــو نجونــو 

ــه  ــه امل ــن ل ــي ناوری ــړي ډول د روغتیاي ــه ځانګ ــول پ ــدې ک وړان

اغېزمــن شــوي دي ځکــه چــې ډېــر اړیــن نــه ګڼــل کیــږي او مــايل 

او بــري رسچینــې د وبــا کنټــرول تــه ځانګــړې شــوې دي. جنــي 

ــی  ــې د کموال ــه الرسيس ک ــه پ ــو ت ــي خدمتون ــارورۍ روغتیاي او د ب

راپــور ورکــړل شــوی دی او همــدا راز د جنیــن لــه ســقط وروســته 

مراجعینــو کــې ۸۰ ســلنه کموالــی او وقايــوي خدمتونــو پــه ترالســه 

ــه وخــت څخــه  ــی دی.12   دا ل ــی راغل ــو کــې ۵۸ ســلنه زیاتوال کول

ــو نجونــو ځانګــړې اغېــزه  ــر پېغل ــو کــې پ ــاري ودون مخکــې او اجب

درلودلــی يش، چــې  لــه خطــره ډک زېــږون او ناغوښــتي مېنــدوارۍ  

رامنځتــه کــوي. د جنــي او بــارورۍ روغتیايــي خدمتونــو کموالــی د 

ناخونــدي زېــږون خطــر زیاتــوي. دا چــاره د مېنــدو او ماشــومانو پــه 

ــدوارۍ  ــو او ناغوښــتو مېن ــو نجون ــدي ســقط، د پېغل ــه، ناخون مړین
ــوړوي. 13 ــوايل خطــر ل کــې د زیات

7نوې بري غمیزه )۲۰۲۰(. د افغانستان د کرونا ویروس ورک ناروغان: ښځې.

OCHA  8  )۲۰۱۹(. افغانستان: د بري اړتیاوو عمومي کتنه )۲۰۲۰(. 

9د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره،WHO او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې د کووېډ – ۱۹ په اړه جنسیتي خربتیا: نهمه ستونزه: د کووېډ – ۱۹ وختونو پر مهال روغتیايي پاملرنې ته د ښځو الرسسی

10  یونېسېف )۲۰۲۰(. د کووېډ – ۱۹ پانډمي پر مهال میلیونونه مېندوارې مېرمنې او نوږېږدي ماشومان تر فشار الندې روغتیايي سیستمونو او په خدماتو کې د ځنډ المله تهدیدیږي.

 11 اېا سمېت )۲۰۲۰(. د مېندو روغتیا او کووېډ – ۱۹: د یوه اوږدمهاله بحران مخ اړولو لپاره منډه. ډېوېکس

12  د جنويب اسیا د پالن شوې پالرولۍ نړیوال فدراسیون )۲۰۲۰(. د کووېډ – ۱۹ پر مهال د جنین د خوندي سقط خدماتو – د جنويب اسیا له لورې منل شوي او نوښتګر ځواب.

13  د ملګرو ملتونو سکرتر جرنال او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره )۲۰۲۰(. د پالیسۍ پاڼه: پر ښځو د کووېډ – ۱۹ اغېزه

14  د پوهنې وزارت او یونیسیف )۲۰۱۶( په افغانستان کې د میاشتینۍ دورې د حفظ الصحې مدیریت

15   د بري حقونو څارنه )۲۰۱۷(.”زه به ډاکټره نه شم او یوه ورځ به ته ناروغه یې“ – په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو الرسسی

د میاشتني عادت پر حفظ الصحې اغیزه

ــاکايف  د د میاشــتني عــادت د حفــظ الصحــې د مدیریــت پــه اړه ن

معلومــات،  تحریــم او پیغــور، د حفــظ الصحــې تولیداتــو تــه 

ــو  ــا، د نجون ــزورې زېربن ــاتنې کم ــا س ــی او د روغتی ــدود الرسس مح

او ښــځو د زده کــړو فرصتونــه او روغتیايــي حالــت لــه ننګونــو رسه 

مــخ کــوي. پــه ۲۰۱۶ کال کــې یــوه تــررسه شــوې څېړنــه 14  جوتــه 

وي چــې لــه نیايــي زیاتــې افغانــې نجونــې خپــل میاشــتنی عــادت 

لــه دې پوهــاوي پرتــه پیلــوي چــې څــه ورتــه پیښــیږي او ولــې ورتــه 

ــو  ــې نجون ــوازې ۱۲۰۰ ی ــه، ی ــوونځیو څخ ــه ۱۶۰۰۰ ښ ــیږي. ل پېښ

ل پــاره تشــنابونه لــري څــو پــه خونــدي ډول میاشــتتنی عــادت اداره 

کــړي. نجونــو او پېغلــو ل پــاره د جنســیت لــه پلــوه جــال تشــنابونه، 

ــې د د  ــوونځي ک ــه ښ ــو پ ــن دي څ ــري، اړی ــه ول ــې اوب ــې روان چ

ــه ډول  ــه دغ ــړي. ل ــت ک ــه مدیری ــظ الصح ــادت حف ــتني ع میاش

ــه  ــال پ ــر مه ــادت پ ــتني ع ــايي د میاش ــوي ښ ــه، هغ ــنابونو پرت تش

ــه حــارضۍ کــې د واټــن  ــه یــې پ ــو کــې پاتــې يش، چــې پایل کورون

رامنځتــه کېــدل یــا پــه بشــپړ ډول لــه ښــوونځي څخــه وتــل وي او د 
ــوي.  15 ــې او راتلونکــی زیامنن هغــوي علمــي الســته راوړن
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میاشــتنی عــادت ال هــم پــه پټــه تېریــږي او ننــګ او پيغــور ګڼــل 

ــه  ــادت پ ــتني ع ــل میاش ــځې د خپ ــې او ښ ــې نجون کیــږي. افغان

ــايي د  ــوي ښ ــخ دي. هغ ــو رسه م ــرو ننګون ــه ډې ــې ل ــت ک مدیری

ــو  ــوري نورمون ــي کلت ــه تبعی ــا ل ــري ی ــه ل ــیلې ون ــاره وس دې ل پ

رسه مــخ يش چــې د ښــې حفــظ الصحــې ســاتنه یــې ســتونزمنوي. 

ــو د  ــه د بنســټيزو حقون ــو ت ــې ښــايي د ښــځو او نحون دغــه ننګون

ورکــړې پــه مخنیــوي متامــې يش، پــه ځانګــړي ډول ښــايي د هغــوي 

د درنــاوي حــق او زده کــړې تــه الرسســی محــدود کــړي او یــو عــادي 

بیولوژيکــي حقیقتــد جنســیت د برابــرۍ پــر وړانــدې د خنــډ المــل 

کــړي.  

ــت  ــا د مدیری ــې روغتی ــادت او خپل ــتنی ع ــه د میاش ــډ – ۱۹ ب کوې

ــري..   ــزه ول ــو ثانــوي اغی ــر ښــځو او نجون ــه برخــه کــې پ ــا پ د وړتی

هغــه ښــځې او نجونــې بــه ډیــرې اغیزمنــې يش چــې بیوزلــه دي او 

د اقتصــادي او ټولنیــزو ســتونزو لــه پلــوه زیامننونکــې دي. د کورنــۍ 

پــه کچــه د د کمــي نفقــي لــه املــه، نجونــې او ښــځې بازارونــو تــه 

د محــدود الرسيس او د بیــو لــه ډېــر لــوړوايل  رسبیــره، هڅــه کــوي 

ترڅــو د شــخيص حفــظ الصحــې تولیــدات  وپــري.16   دغــه ټولــې 

چارېــد بېوزلــو او کلیوالــو او لیــرې پرتــو کورنیــو او ټولنــو د نجونــو 

ــوي  ــه د هغ ــړې ت ــه زده ک ــتونزمنې دي. 17  دا ب ــاره س ــځو لپ او ښ

الرسســی او د بــري کرامــت او وقــار حــق ال ډېــر اغېزمــن کــړي. 

معلوماتو ته الرسسی

ــې  ــه چ ــړي ډول هغ ــه ځانګ ــځې، پ ــې ښ ــې او ځوان ــې، پېغل نجون

ــیتي  ــوي،  د جنس ــد ک ــې ژون ــیمو ک ــو س ــو او کلیوال ــرې پرت ــه لی پ

محدودیتونــو لــه املــه د کویــډ – ۱۹ پــه اړه اقداماتــو او معلوماتــو 

ــو او د  ــبو معلومات ــر رسه د مناس ــه عم ــر ل ــري، مګ ــی ل ــه الرسس ت

اړیکــو مناســبو طریقــو کارونــې نــه شــتون هــم هغــه الملونــه دي 

ــم  ــور ه ــر ن ــدو خط ــه کی ــوې د اخت ــروس د هغ ــه دې وی ــې پ چ

ــررسه  ــوې ت ــې ی ــو ک ــت والیتون ــدز او خوس ــل، کن ــه کاب ــوړوي. پ ل

شــوې رسوې وښــودله چــې د ســړيو د ۴۸ ٪ پــه پرتلــه یــوازې ۳۰ ٪ 

ــود.18 همــدا راز د ســړيو  ــه اړه پوهــاوی درل ښــځو د کوېــډ – ۱۹ پ

ــه اړه  ــډ – ۱۹ د نښــو پ ــوازې ۵۸ ٪ ښــځو د کوې ــه ی ــه پرتل ۷۹ ٪ پ

معلومــات درلــودل او د ســړيو د ۴۵ ٪ پــه پرتلــه یــوازې ۳۶ ٪ ښــځو 

ــه افغانســتان کــې  ــود.  پ ــه اړه پوهــاوی درل ــو پ ــوي اقدامات د وقاي

ــې  ــوازې ۵۲ ٪ نجون ــه ی ــه پرتل ــن( پ ــو )۱۵ – ۱۹ کل د ۷۰ ٪ هلکان

ټولنیــزې رســنۍ کاروي. 19  دا پــه دې مانــا ده چــې پېغلــې نجونــې 

ــات  ــږ معلوم ــه اړه ل ــډ – ۱۹ پ ــه د کوې ــه پرتل ــو پ ــو هلکان د ځوان

ــروس د  ــوړي وی ــه نوم ــوي پ ــه دې رسه هغ ــې ل ــوي، چ ــه ک ترالس

اختــه کیــدو لــه اضــايف ګــواښ رسه مــخ کېــږي او پــه ټولنــو کــې د 

ــي. ــدې د هڅــو مخــه نی ــر وړان ــدو پ ــروس د د د خپروی وی

ګرځبندیــز او د ښــوونځيو بندېــدل، د همزولــو مالتــړ تــه د ځوانــو 

ــه دې رسه د هغــوي  ــزه کــوي، چــې ل ــر الرسيس منفــي اغې ښــځو پ

ــايت  ــږي او د معلوم ــم زیاتی ــور ه ــل ن ــان من ــی او زی ــز بېلوال ټولنی
ــږي. 20 ــې الرسســی کمی ــه ی ــي وســیلو ت ــو او د اړیکتیاي رسچین

OCHA  16 )۲۰۲۰(. افغانستان: د کووېډ – ۱۹ څو سکتوره ځواب عملیايت حالت راپور، ۱۰ جون ۲۰۲۰.

17  د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره )۲۰۲۰( په اسیا او پاسېفېک کې د کووېډ – ۱۹ پانډمي لومړنۍ ۱۰۰ ورځې: د جنسیت له نظره

18  جوهانیټر؛ JACK، OHW او ACTD )۲۰۲۰(. د ټولنې د لیدلوري رسوې په کابل، کندوز او خوست والیتونو کې د کووېډ – ۱۹ په اړه پوهاوی، روش او عمل

19  جنډر او کمیونېکېشن او وکالت، یونیسیف، ROSA، صفحه ۲.

20 یونیسیف او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې کووېډ – ۱۹ او د ماشومتوب واده او د کم عمر مېندواریو پر وړاندې د ځوانو نجونو زیامنننتوبونه

Griffith University and Terre des Hommes .۲۰۱۵(. په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی( .Patrick O’Leary et al 21

Oxfam  22 )۲۰۲۰( افغان ښځو لپاره یو نوی مصیبت: کووېډ – ۱۹ 

په ماشومتوب کې واده/ خوندیتوب په ګډون د جنسیت پر بنسټ 

تاوتریخوالی او زیامنن عملونه

پــه افغانســتان کــې، نجونــې او پېغلــې پــه ماشــومتوب کــې لــه واده، 

کــورين او جنــي تاوتریخــوايل رسه مــخ کیــږي. لــه کوېــډ – ۱۹ څخــه 

مخکــې، د ۲۰۱۵ کال یــوې رسوې وښــوده چــې پــه کابــل، جــالل ابــاد 

او تورخــم کــې د رسوې شــویو ماشــومانو پــر ۷۸ ٪ یــې تاوتریخــوايل 

شــوی وو. 21 پــه رسوې کــې همــدا راز پــه کورونــو کــې د نجونــو پــر 

وړانــدې د تاوتریخــوايل لــوړه کچــه ښــودل شــوې وه پــه داســې حال 

کــې چــې د هلکانــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل کچــه پــه کارځــای 

او ټولنــه کــې لــوړه وه. رابرســیره کیدونکــي شــواهد جوتــوي چــې 

ــو  ــه داســې حــال کــې چــې د ښــځو او نجون ــه افغانســتان کــې پ پ

پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل کچــه پــه ځانګــړي ډول پــه کورونــو کــې 

ــډ – ۱۹  ــي او مــايل اندېښــنو او د کوې ــوړه ده، د ناامنــۍ، روغتیاي ل

وبــا الملــه د ژونــد د محــدودو شــویو رشایطــو الملــه ال زیاتــه شــوې. 

ګرځبندیــز او محدودیتونــو ډېــرې ښــځې او نجونــې د تاوتریخــوايل 

تــررسه کوونکــو پــه دام کــې اچولــې دي، چــې لــه تاوتریخــوايل څخــه 

د خالصــون او لــه ملګــرو، کورنــۍ او د خدمتونــو وړانــدې کوونکــو 

تــه یــې د الرسيس فرصتونــو نورهــم کــم کــړي دي.. پــه افغانســتان 

ــوې رسوې  ــررسه ش ــوه ت ــه ی ــورې پ ــه ل ــې ل ــې د Oxfam مؤسس ک

ــو ويــي دي چــې د کوېــډ – ۱۹  کــې، ۹۷ ٪ ښــځینه ځــواب ویونکي

وبــا لــه پیــل راهیســې د جنســیت پــر بنســټ تاوتریخوالــی زیــات 

ــې  ــې او ځوان ــې، پېغل ــه، نجون ــه امل ــډ – ۱۹ ل ــوی دی.22  د کوې ش

ښــځې د تاوتریخــوايل، رټنــې، نــاوړه ګټــه اخیســتنې او بــې پروایــۍ 

ــو  ــو، پېغل ــا د نجون ــډ – ۱۹ وب ــوړ خطــر  رسه مــخ دي. د کوې ــه ل ل

نجونــو او ځوانــو ښــځو لپــاره خطــر زیاتــوي چــې د کورنــۍ د غړيــو، 

ــه کــړي او د  ــی تجرب ــې تاوتریخوال ــورې ي ــه ل ــړه ل ــۍ او مې خرسګن

ــه خطــر رسه  ــو ل ــاري ودون ــه وخــت مخکــې او اجب ماشــومتوب، ل
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هــم مــخ دي.

د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل کلیــدي هڅوونکيــو په 

توګــه، اقتصــادي فشــار او ناامنــي پــه کــور کــې تشویشــونه زیاتولــی 

ــی يش. د  ــته کول ــې مرس ــو ک ــه زیاتول ــوايل پ ــر ډول تاوتریخ او د ه

نجونــو، پېغلــو او ځوانــو ښــځو پــر وړانــدې تاوتریخوالــی د تادیــب 

د یــوه زیــان رســوونکي ابــزار پــه توګــه زیاتیــږي. لــه ښــوونځي پرته، 

چــې د خوندیتــوب او زده کــړې ځــای دی، محدودیــت وضــع کــول د 

تاوتریخــوايل او جنــي رټنــې خطــر  زیاتیــدو پــه معنــا دی. پېغلتوب 

د نجونــو ل پــاره یــو زیامننونکــی وخــت دی، چــې د مېــړه لــه لــورې 

د تاوتریخــوايل، جنــي تاوتریخــوايل، ټولنیــز فشــار، ځورونــې او لــه 

ــو پــه ځانګــړي خطــر کــې  ــه کول وخــت څخــه وړانــدې واده تجرب

ــه  ــې ښــځې، چــې ال دمخــه ل ــې او ځوان ــې نجون واقــع وي.23  پېغل

کــورين تاوتریخــوايل رسه مــخ دي، ښــايي د قرنطیــن او جــال وايل لــه 

املــه رامنځتــه شــوي تاوتریخــوايل الډیــر تجربــه کــړي.

رسه لــه دې چــې پــه ماشــومتوب کــې واده ناقانونــه دی، دغــه 

ــه  ــه برخ ــر درېیم ــو پ ــره ده او ی ــې ډې ــتان ک ــه افغانس ــتونزه پ س

افغانــې نجونــې ۱۸ کلنــۍ تــه تــر رســېدلو وړانــدې واده کیــږي. 24 د 

بــد او بــدل پــه څېــر نــاوړه دودونــه زیامنننتــوب او د تاوتریخــوايل 

ــو  ــواب ویل ــه د ځ ــن ت ــادي ناوری ــز – اقتص ــوي. ټولنی ــه زیات تجرب

ل پــاره د چلنــد یــوه منفــي مېکانېــزم پــه توګــه، د اقتصــادي ناوریــن 

الملــه هــم د ماشــومتوب پــه ودونــو کــې د زیاتــوايل راپــور ورکــړل 

شــوی وو. دغــه ډول وبــا بــه هــم لــه ځــان رسه فــوق العــاده ننګونې 

ــودۍ  ــا د شــدت او بهب ــي د وب ــو یعن ــه دواړو پړاوون ــري چــې پ ول

پــه دوره کــې بــه د ماشــومتوب ودونــه کــې زیاتولــی رايش. دا چــې 

بېــوزيل د ماشــومتوب عمــر ودونــو یــو ســر المــل دی چــې کورنــۍ د 

بېوزلــۍ لــه املــه د اقتصــادي فشــار کمولــو پــه خاطــر خپلــې لوڼــې 

ــه ډول  ــه دغ ــن ب ــه اقتصــادي ناوری ــه  متوقع ــه امل ــا ل ودوي، د وب
ودونــو ال زیــات کــړي. 25

ــه مســتقیم ډول  ــې ښــځې پ ــې او ځوان ــې، پېغل ــه چــې نجون آن کل

تاوتریخوالــی نــه تجربــه کــوي، پــه کــور کــې تاوتریخوالــی د 

نســلونو ترمنــځ ډېــره اغېــزه لــري. د احتــال لــه مخــې نجونــې پــه 

راتلوونکــي ژونــد کــې تاوتریخوالــی تجربــه کــوي او دا تاوتریخوالــی 

پــه ډیــر احتــال رسه د هلکانــو ل خــوا تــررسه کېــږي. د هغــو کورنیو 

ــی موجــود  ــدې تاوتریخوال ــر وړان ــرې چــې د ښــځو پ ماشــومان چې

وي، پــه راتلوونکــي ژونــد کــې پــه خپلــو دنــدو کــې ډېــر بریــايل نــه 
وي، ثبــات نــه لــري او ښــه عایــد نــه ترالســه کــوي. 26

Kumar, S. et. al 23. )۲۰۱۷(. په ماشومتوب کې د تاوتریخوايل له منځه وړل: یو نړیوال مهم. روانپوهنه، روغتیا او طب، ۱، صفحه ۶.

https://www.unicef.org/afghanistan/child-protection  24

25  یونیسیف او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې کووېډ – ۱۹ او د ماشومتوب واده او د کم عمر مېندواریو پر وړاندې د ځوانو نجونو زیامنننتوبونه

DUVVURY et al 26.  )۲۰۱۳(. د مېړه له لورې تاوتریخوالی: د ودې او پرمختیا لپاره اقتصادي تاوانونه اغېزې. د جنسیت برابري او وده، د ښځو غږ، ایجني او د ګډون څېړنې لړۍ، شمېره ۳.

https://www.unicef.org/afghanistan/education 27

28   د بري حقونو څارنه )۲۰۱۷(. افغانستان: زده کړې لپاره د نجونې هڅه.

29 یونیسیف او د رسه صلیب نړیواله کمېټه )۲۰۲۰(.کووېډ – ۱۹ – پېغلو نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی او د هغوي د خوندیتوب او پياوړتیا لپاره مداخلې

30  یونیسیف او UNFPA )۲۰۲۰(. په افغانستان کې کووېډ – ۱۹ او د ماشومتوب واده او د کم عمر مېندواریو پر وړاندې د ځوانو نجونو زیامنننتوبونه

 پوهنې ته الرسسی

د کوېــډ – ۱۹ ناوریــن، ښــوونې او روزنــې تــه د ماشــومانو الرسســی 

پــه ځانګــړي ډول اغېزمــن کــړی دی ځکــه چــې د ۲۰۲۰ کال د مــارچ 

میاشــتې راهیســې ښــوونځي بنــد دي. ډېــرو نجونــو او پېغلــو ل پاره، 

ــو ســیمو کــې  ــرې پرت ــو او لی ــه کلی ــه ځانګــړي ډول هغــه چــې پ پ

ژونــد کــوي، لــه کوېــډ – ۱۹ څخــه مخکــې زده کــړې تــه الرسســی 

یــوه ننګونــه وه. د نجونــو زده کــړه ال د مخــه کــم لومړیتــوب 

درلــود، لومړنــۍ زده کــړو تــه  الرسســی محــدود  او ثانــوي زده کــړو 

تــه یــې ال ډېــر محــدود وو. څنګــه چــې پورتــه یادونــه وشــوه، پــه 

ــه ښــوونځيو څخــه پاتــې  افغانســتان کــې ۷،۳ میلیونــه ماشــومان ل

دي، چــې ۶۰ ٪ یــې نجونــې دي. 27  د ۶۶ ٪ ځوانــو هلکانــو پــه 
پرتلــه، یــوازې ۳۷ ٪ پېغلــې نجونــې لوســتي دي. 28

ــا لــه املــه د ښــوونځیو بندېــدل کیــدای يش چــې  د کوېــډ – ۱۹ وب

ــړي  ــه ځانګ ــو، پ ــرو نجون ــې د ډې ــپړيدو مخک ــه بش ــړو ل د زده ک

ــېدونکو  ــې اوس ــو ک ــال ځایون ــرې او ج ــا لی ــو ی ــه، معیوب ډول بېوزل

نجونــو، د ښــوونځي پرېښــودلو المــل وګرځــي.29  د کوېــډ – ۱۹ لــه 

ټولنیــزې – اقتصــادي اغېــزې رسه او دا چــې ډېــرې کورنــۍ د نفقــې 

ــر  ــوونځي پ ــايي د ښ ــې ښ ــرې نجون ــوي، ډې ــه ورک ــه الس ــیلې ل وس

پرېښــودلو او حتــی واده تــه اړ کــړل يش. د اېبــوال ناوریــن شــواهد 

د ډیــرې مــودې لپــاره د ښــوونځو د بندیــدو لــه املــه د انجونــو پــر 

ــه ښــوونځیو څخــه د اخــراج  ــه کــوي: ل ــه ډاګ ــه پ ــدې خطرون وړان

رسبېــره، نجونــې د جنــي رټنــې او لــه وخــت مخکــې مېندواریــو پــر 

وړانــدې زیامننونکــې دي. دا د یــوه خونــدي ځــای لــه الســه ورکولــو 

پــه معنــا هــم ده چېــرې چــې هغــه نجونــې چــې تاوتریخــوايل یــې 

تجربــه کــړی دی هوســاینه ترالســه کولــی يش او د بالغانــو لپــاره یــوه 

فرصــت دی ترڅــو پــه خپــل ژونــد کــې د تاوتریخــوايل  او الســوهنې 

ــه  ــه الرې( پ ــن )انټرنیــټ ل ــرې  واټ ــه لی ــژين.30  ل نښــې نښــانې وپې

زده کــړو محدودیتونــه او د مراقبــت  ډیــر بــار بــه زده کــړو تــه د 

ــه   ــو د بېرت ــه د نجون ــوونځیو ت ــي. ښ ــه ونی ــو د الرسيس مخ نجون

راســتنیدل او لومړنــۍ او ثانــوي زده کــړو تــه د هغــوي لــه الرسيس 

ــر مهــم دي ترڅــو هغــوي وکــوالی يش چــې  ــړ کــوم ډی څخــه مالت

خپــل بشــپړ پوتانســیل درک او د افغانســتان پــه دوامــداره وده او د 

ســولې راوســتلو پــه هڅــو کــې بشــپړه همــکاري وکــړي.
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پــه داســې حــال کــې چــې پــه افغانســتان کــې د ځوانانــو د  بیــکارۍ 

کچــه ال د مخــه لــوړه وه، پــه ځانګــړي ډول ۲،۲۱ ٪ ځوانــې ښــځې 

بیــکاره دي،   ټولنیــز – اقتصــادي ناوریــن ښــايي د ځوانانــو د 

ــځو  ــو ښ ــتان د ځوان ــې د افغانس ــړي، چ ــوړه ک ــه ال ل ــکارۍ کچ بی

ــه  ــړي. دغ ــدود ک ــم مح ــور ه ــه ن ــه ب ــادي ودې فرصتون د   اقتص

وبــا هــم د کورنــۍ د ناروغــو او  مرانــو او ناروغــو غــړو او همــدا 

راز لــه ښــوونځي څخــه د پاتــې ماشــومانو  څخــه د مراقبــت کولــو 

پــه برخــه کــې د ځوانــو ښــځو او نجونــو کارونــه ډیــروي. دا مــورد 

ــې  ــه ی ــوا څخ ــه پخ ــې ل ــای چ ــو رسه یوځ ــختو نورمون ــډر س د جن

ــړی وو، ،  ــدود ک ــی مح ــو الرسس ــه د هغ ــې ت ــې او کارموندن پوهن

ــه  ــو ښــځو الرسســی ب ــه د ځوان ــو ت ــړې او اقتصــادي فرصتون زده ک

نــور هــم محــدود او د هغــوي وده او راتلوونکــې بــه ډېــر اغېزمــن 

کــړي. لــه دې پرتــه، کلــه چــې لــه ســختو اقتصــادي تشویشــونو رسه 

ــۍ  ــې کورن ــل او خپل ــځې د خپ ــې ښ ــې او ځوان ــږي، نجون ــخ کی م

اقتصــادي ثبــات ل پــاره د لــوړ خطــر لرونکــي کارونــه تــررسه کــوي، 

یــا لکــه څنګــه چــې یــې پورتــه یادونــه وشــوه، لــه وخــت مخکــې 

ودیــږي. دغــه کړنــه ښــځې د تاوتریخــوايل او رټنــې لــه لــوړ خطــر 

رسه مــخ کــوي.

بدلون لپاره هڅوونکی ځواک: د ځوانانو مشغولیت او رهربي

دې تــه پــه پــام رسه چــې ځوانــان د افغانســتان د نفــوس ۶۸ ٪ 

برخــه جــوړوي، پــه ټولــو ســیايس او د عامــې روغتیــا تصميم نيونــو 

او همــدا راز د ســولې پــه پروســه کــې يــې د پــام وړ ګــډون اړیــن 

دي. د ځوانانــو مشــغولیت ډیــرې ګټــې لــري او مثبتــې پایلــې 

رامنځتــه کــوي چــې د ځوانانــو، کورنیــو، او ټولنــو لپــاره خــورا ډیــرې 

ــو  ــه خپل ــې ښــځې، پ ــه ځانګــړي ډول ځوان ــان، پ ــري. ځوان ــې ل ګټ

ــې  ــې اغیزمن ــون ک ــوي او غربګ ــه مخنی ــډ – ۱۹ پ ــې د کوې ــو ک ټولن

ونــډې اخیســتلی يش او د روزونکــو او د بدلــون اســتازو پــه توګــه د 

هغــوي اضــايف ارزښــت تــه بایــد ډیــر اهمیــت ورکــړل يش. د ځوانانو 

مشــغولیت بــه د نســلونو تــر منــځ نږدیوالــی راويل، چــې پــه ټولنیــزه 

کچــه د بیالبیلــو عمرونــو لرونکــو افــرادو تــر منــځ ټولنیــز اتحــاد تــه 

وده ورکــړي او پــه پایلــه کــې د کویــډ -۱۹ پــر وړانــدې یــو اغیزمــن 

غربګــون تــه الره هــواره وي. 

سپارښتنې:

ډاډ ترالســه کــړئ چــې پــه مــي کچــه د وبــا لپــاره د چمتــووايل . 1

او غربګــون پالنونــه د ماشــومانو حقونــو او د جنســیت تحلیــل 

پــر اســاس دي او د نجونــو، پېغلــو او ځوانــو ښــځو پــر وړانــدې 

د تاوتریخــوايل  خطرونــو تــه رســیدګي کــوي. بــاوري کــړئ چــې 

ــې  ــه مخ ــر ل ــي او د عم ــواب ویونک ــوه ځ ــه پل ــیت ل د جنس

مناســب اقدامــات د کوېــډ – ۱۹ اړونــد ټولــو پالنونــو، پالیســیو، 

خدمتونــو او پروګرامونــو کــې مدغــم شــوي او مــايل مالتــړ یــې 

شــوی دی. 

د اغیزمنــو پالنونــو، پروګرامونــو او خدمتونــو لپــاره د معلوماتــو . 2

راټولولــو او تصميــم  نیولــو کــې د نجونــو، ځوانانــو پــه ځانګــړي 

ډول ځوانــو ښــځو، پېغلــو او نجونــو او پــه مــي  او ځايــي کچــه 

لــه اغیزمــن مشــارکت څخــه ډاډ ورکــړئ. 

بــاوري کــړئ چــې د کویــډ – ۱۹ پــه اړه معلوماتــو او د . 3

پــه اړه د شــته  بــارورۍ روغتیــا  او  تاوتریخــوايل، جنــي 

خدمتونــو پــه تــړاو د عامــې روغتیــا پيغامونــه او د اړیکــو پــه 

اقداماتــو کــې ځوانــې ښــځې، پېغلــې او نجونــې پــه ځانګــړي 

ــیمو  ــو س ــرې پرت ــو، لی ــاوړه چاپېریالون ــه ن ــې پ ــه چ ډول هغ

ــاره د  ــومانو ل پ ــو او ماش ــبو چېنلون ــوي د مناس ــد ک ــې ژون ک

ــوي.  ــه ک ــه نښ ــه الرې، پ ــوادو ل ــبو م مناس

ــدې . 4 ــو وړان ــي خدمتون ــو روغتیاي ــه د اړین ــو ت ــځو او انجون ښ

کولــو تــه ادامــه ورکولــو پــه موخــه چــې د عمــر رسه متناســب 

تاوتریخــوايل  د  خدمتونــه،  روغتیایــی  بــارورۍ  او  جنــي 

ــو  ــو او پېغل ــه ګــډون چــې د انجون ــه پ ــه خدمتون ــو ت قربانیان

ځانګــړی اړتیــاوې هــم پــه پــام کــې ونیــي، اړیــن خدمتونــو 

ــړئ. ــدې ک ــه وړان ــړې او هغ ــوب ورک ــه لومړیت ت

د کویــډ-۱۹ د خپریــدو پــه مخنیــوي او کنټــرول کــې لــه . 5

ښــوونځیو رسه مرســتې کولــو، د تاوتریخــوايل څخــه د ښــونځیو 

ــه  ــونو پ ــي بورس ــتو او تحصی ــه مرس ــو، بالعوض ــدي کول خون

ــو  ــړئ څ ــړ وک ــځو مالت ــو ښ ــو او ځوان ــو، پېغل ــډون، د نجون ګ

ــې د جنســیت  ــو ک ــيپه نصابون ــه ســتنې ش ــه ښــوونځیو ت بېرت

ــړئ.  ــړ وک ــاع او مالت ــه دف ــاملولو څخ ــه ش ــو ل ــرۍ  موضوعات براب

نجونــو او ښــځو ل پــاره د جــال تشــنابونو پــه ګــډون، د ښــځینه . 6

روغتیايــي کارکوونکــو د روزنــې او پــه ټولــو روغتیايــي مرکزونــو 

)روغتونونــو، کلینیکونــو، د قرنطیــن مرکزونــو( کــې د جنســیت 

ــي  ــو لــه الرې، روغتیاي ــواب ویونکيــو اقدامات ــوه د ځ لــه پل

خدمتونــو تــه وده ورکــړئ. 

ــه . 7 ــو ل ــي کارکوونک ــو او روغتیاي ــګالرو، پروګرامون ــزو ت د ټولنی

ــو  ــر ټول ــه به ــوونځي څخ ــه ښ ــې او ل ــوونځي ک ــه ښ الرې، پ

نجونــو او پېغلــو )لــه ۱۰ تــر ۱۹ کلنــو( تــه د اوســپنې او 

ــړئ او و  ــوب ورک ــه لومړیت ــوړو ت ــزو خ ــیدو اوونی ــک اس فولې
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ــوئ.  ــې غځ ی

د عرضــې پــه ځنځیــر کــې اړینــو توکــو، لکــه د حمــل د . 8

ــه  ــو ت ــي توک ــادت روغتیاي ــتیي ع ــټ او د میاش ــوي ټابلی مخنی

ــځو  ــو ښ ــو او ځوان ــو، پېغل ــې د نجون ــړئ، چ ــوب ورک لومړیت

روغتیــا او خپلواکــۍ لپــاره خــورا اړیــن دي. 

د میاشــتني عــادت روغتیــا او حفــظ الصحــې ل پاره ســراتیژیک . 9

مــايل مالتــړ تــه لومړیتــوب ورکــړئ او د هغــو موسســو مالتــړ 

وکــړئ چــې د  میاشــتني عــادت د روغتیــا او حفــظ الصحــې پــه 

برخــه کــې کار کــوي څــو د هغــوي د کار اغېــزه، پــه ځانګــړي 

ډول د کوېــډ – ۱۹ پــر مهــال زیاتــه يش. 

د راپــور ورکولــو خونــدي مېکانېزمونــه رامنځتــه کــړئ او هغــو . 10

ــتو  ــه د  مرس ــځو ت ــو او ښ ــو نجون ــو هغ ــړئ څ ــه وده ورک ت

ترالســه کولــو فرصــت ورکــړل يش چــې د قرنطیــن لــه املــه پــه 

ــه تاوتریخــوايل رسه مــخ دي.  خپلــو کورونــو کــې ل


