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پــه افغانســتان کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د هغــې اغېــزې د تشــخیص پــه 

موخــه چــې پــه جنــډر پــورې اړه لــري، د ښــځو پــه چــارو کــې د 

ملګــرو ملتونــو دفــر، د ماشــومانو لپــاره د ملګــرو ملتونــو وجهــی 

صنــدوق )یونیســف( او بــري حقونــو د څــار اداره پــه ګــډه دغــه 

ــډ- ــه د کوې ــاوۍ ب ــه پوه ــروي. دغ ــاوۍ خپ ــه پوه ــمه ګڼ پنځلس

۱۹ وبــا پــر هغــه اغېــز مترکــز کــوي چــې د مېرمنــو او انجونــو پــر 

ــډر د تســاوي،  ــه د جن ــه ب ــري او همدارنګ ــې ل ــه ی ښــوونه او روزن

ــو  ــګ او ســولې د هل ــو او افغانســتان د پرمخت ــري حقون ښــځو ب

ځلــو پــه برخــه کــې لــه ځــان رسه اوږدمهالــه پایلــې ولــري. د دغــه 

پوهــاوي پــه تــرڅ کــې څرګندیــږي چــې روغتیايــي بحــران ښــوونې 

او روزنــې تــه د ښــځو او انجونــو د الرسيس میــزان چــې لــه وړانــدې 

هــم تــر ډېــره بریــده محــدودو ؤ نــور هــم ټیــټ کــړی دی او هــم 

دا چــې تــر کومــه بریــده پــه بالقــوه ډول د دې احتــال شــته چــې 

د ښــځو د حقونــو او جنــډر پــه برخــه کــې د تېــرو دوو لســیزو پــه 

ــام وړ او  ــګ د پ ــد پرمخت ــرۍ اړون ــوې براب ــه ش ــې د ترالس ــرڅ ک ت

اوږدمهالــه اغېــزو لــه املــه ترخپلــې ســیورې النــدې راويل. 

دغــه پوهــاوۍ د مــي او نړیوالــو رشیکانــو لخــوا د غــور پــه موخــه 

د سپارښــتنو او وړاندیزونــو پــه یــوې ټولګــې رسه پــای تــه رســیږي. 

پنځلسمه ګڼه )XV(: د انجونو او ښځو پر ښوونه او روزنه د 

کوېډ-۱۹ وبا اغېز

د ۲۰۲۰ کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نېټه 

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

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

ــځو او  ــډون د ښ ــه ګ ــران پ ــډ-۱۹ د بح ــار اداره د کوې ــو د څ حقون

انجونــو د حقونــو پرمختــګ تــه ژمــن دي. دغــه پوهــاوۍ د کوېــډ-

۱۹ لــه املــه د ښــځو او انجونــو پــر ښــوونه او روزنــه د جنــډر اړونــد 

ــه د پــراخ بحــث پــه موخــه د اســاس پــه رامنځتــه  اغېــزو پــه هکل

کولــو رسه د دې هــدف د پرمختــګ لپــاره کارول کیــږي. همدارنګــه 

پــه دغــه پوهــاوي کــې د کوېــډ-۱۹ پــر وړانــدې د غربګــون او 

ژغورنــې د هڅــو د اهمیــت څرنګوالــۍ پــه ګوتــه کیــږي، ترڅــو پــه 

دوامــدار ډول د انجونــو خونــدي، هراړخیــز او مســاوي ښــوونې او 

ــاره هــم  ــه د الرسيس د فرصــت ترڅنــګ د هغــو ښــځو لپ ــې ت روزن

د ښــوونې او روزنــې دویــم فرصــت بــاوري کــړي چــې مخکــې یــې 

خونــدي او مســاوي ښــوونې او روزنــې تــه الرسســۍ نــه درلــود او د 

لومړیتــوب پــه ګــډون پــه دې برخــه کــې پانګوونــه وکــړي. دا ډول 

ــه  ــو ډاډ ترالس ــږي، ترڅ ــل کی ــې ګڼ ــه اړین ــې ځک ــې او پانګوون ژمن

ــه  ــه پ ــګ ب ــه برخــه کــې ترالســه شــوی پرمخت ــډر پ يش چــې د جن

افغانســتان کــې دوام وکــړي او همــدا چــې افغــان ښــځې او انجونــې 

بــه د ماشــومانو د حقونــو د کنوانســیون او ښــځو پــر وړانــدې د هــر 

ډول تبعیــض د لــه منــځ وړلــو د کنوانســیون پــه ګــډون د نړیوالــو 

بــري حقونــو تــر چــر النــدې د خپــل حــق پــه توګــه ښــوونې او 

روزنــې تــه برابــر الرسســۍ ولــري.      
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د انجونــو او ښــځو د ښــوونې او روزنــې رشایــط او پــر 

ــه ــه خنډون ــې پرات ــدې ی وړان

ــه  ــل یافت ــق دی او تحصی ــومانو ح ــو ماش ــه د ټول ــوونه او روزن ښ

ــړې  ــاوي، او ځانګ ــزې، مس ــوله یی ــیا، س ــان بس ــر ځ ــا د پ ــړي بی وګ

افغــان ټولنــې د رامنځتــه کولــو لپــاره یو اړیــن کار دی. د افغانســتان 

ښــوونیز نظــام د لســیزو جګــړو، پراخــې بېوزلــۍ او بــري ناوریــن 

لــه کبلــه ســخت ځپــل شــوی دی. اوســمهال کايف بودجــه شــتون نــه 

لــري، همــدا ده چــې د افغانســتان د ناخالصــو کورنیــو تولیداتــو ٪۳ 

یــې د ښــوونې او روزنــې لپــاره ځانګــړې کیــږي. د نړیوالــو معیارونــو 

رسه ســم دولــت بایــد لږترلــږه د ناخالصــو کورنیــو تولیداتــو څخــه تر 

۴٪ - ۶٪ پــورې پــر ښــوونه او روزنــه مــرف کــړي1 . د پاېیدونکــي 

پرمختــګ د څلــورم )۴( هــدف د پــي کېــدا پــه موخــه د اینچیــون 

اعالمیــه او چــوکاټ تاییــدوي چــې د »هراړخیــز او باکیفیتــه او 

مســاوي ښــوونې او روزنــې او ټولــو لپــاره د ژونــد پــه ټولــه مــوده 

کــې د زده کــړې د فرصتونــو برابرولــو د بــاوري کولــو پــه منظــور«، 

لــږ پرمختلــي هېوادونــه بایــد لږترلــږه تــر ۴٪ - ۶٪ یــا لــه دې هــم 

ډېــره بودجــه د ښــوونې او روزنــې لپــاره ځانګــړې کــړي2 . پــه داســې 

ــه ده او آن  ــه دې هــم کم ــې چــې د افغانســتان بودجــه ل حــال ک

ــواد د  ــو رسه د هې ــه ځانګــړې کول د دغــې کمــې ســلنې بودجــې پ

ښــوونې او روزنــې بودجــه پــه دوامــدار ډول هــر کال د نیمګړتیــا او 
کمبــودۍ رسه مخامــخ وي 3.

افغانســتان پــه نــړۍ کــې یــو لــه هغــو هېوادونــو څخــه دی چــې 

ــاوخوا  ــه ش ــې څخ ــه دې جمل ــان دي، او ل ــې ځوان ــړي ی ــرۍ وګ ډې

ــري، او  ــر ل ــم عم ــه ک ــو څخ ــه ۱۵ کلون ــې )۴۸٪( ل ــړي ی ــم وګ نی

ــځو  ــري4 . د ښ ــه ل ــم عمرون ــه ک ــو څخ ــه ۲۵ کلون ــا ل ــې بی ۶۸٪ ی

ــاره د  ــګ لپ ــو د پرمخت ــا د هېوادون ــه بی ــو ښــوونه او روزن او انجون

ــا د  ــه بی ــري. ښــوونه او روزن ــې ل ــزې او اقتصــادي ګټ ــام وړ ټولنی پ

یــوه هېــواد، خلکــو او ټولنیــز ژوندانــه پــه پرمختــګ کــې د ښــځو 

د ګــډون کچــه ټاکونکــې ګڼــل کیــږي. د افغانســتان د ښــوونې 

ــې  ــدوي چ ــالن )۲۰۱۷ – ۲۰۲۱( تایی ــراتیژیک پ ــي س ــې م او روزن

ــو  ــاوري کول ــه مســاوي ډول د الرسيس د ب ــه پ ــې ت ښــوونې او روزن

ــه  ــه اړین ــې پانګوون ــه برخــه ک ــا پ ــه موخــه د الرسيس او اغېزمنتی پ

ګڼــل کیــږي. باکیفیتــه ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس پــه موخــه 

پــه ځانګــړي ډول پــه افغانســتان کــې ځکــه د اهمیــت وړ موضــوع 

ده چــې دلتــه ځوانــان، پــه ځانګــړې توګــه انجونــې بایــد زده کــړې 

وکــړي، ترڅــو پــه هېــواد کــې د جنــډر د نابرابــرۍ، ناوریــن، بېوزلــې 

ــاره  ــو لپ ــو کول ــه د هلوځل ــه موخ ــو پ ــه وړل ــه منځ ــړې د ل او جګ

ــډر د تســاوي، ســولې او  ــو کــړي، او افغانســتان د جن ــه چمت ځانون

ــور ســوق کــړي. ــه ل پرمختــګ پ

لــه ۲۰۰۱ کال څخــه را پدېخــوا پــه ښــوونځیو کــې د ماشــومانو 

ــاً پــه  ــه ۰.۹ میلیونــو څخــه )تقریب شــمېر نــږدې نــه برابــره یانــې ل

هغــې کــې هېــڅ انجونــې شــاملې نــه وې( تــر ۹.۲ میلیونــو پــورې 

لــوړ شــوی دی )چــې پــه دې کــې د انجونــو شــمېر تــر ۳۹٪ پــورې 

رســیږي( 5 . همدارنګــه د یادونــې وړ ده چې د ښــوونځیو شــمېر هم 

لــه ۳۴۰۰ څخــه تــر ۱۶۴۰۰ پــورې لــوړ شــوی دی6 . خــو رسه لــه دې 

بیــا هــم پــه همــدې وخــت کــې ۳.۷ میلیونــه هغــه افغــان ماشــومان 

یــا تقریبــاً د ښــوونځي عمــر لرونکــي نیايــي ماشــومان د ښــوونې 

او روزنــې پــه رســمي چــوکاټ کــې شــامل نــه دي. بایــد وویــل يش 

چــې لــه ښــونځي بهــر د دغــو ماشــومانو لــه جملــې څخــه ۶۰٪ یــې 

انجونــې دي 7. د ۲۰۱۶ کال د جنــورۍ پــه میاشــت کــې د یونیســف 

د اټــکل لــه مخــې پــه افغانســتان کــې ۴۰٪ هغــه ماشــومان چــې د 

عمــر لــه پلــوه د ښــوونځي لپــاره پــه رشایطــو برابــر وو ښــوونځیو 

تــه نــه وو تلــي8 . همدارنګــه د معیوبــو ماشــومانو پــه زیاتولــو رسه 

دغــه شــمېر لــه دې هــم لوړیــږي چــې د اټــکل لــه مخــې یــې ٪۸۰ 

ــه ښــوونځیو کــې شــاملې  هغــه معیوبــې انجونــې جــوړوي چــې پ

شــوې نــه دي. دا پــه داســې حــال کــې ده چــې معیوبیــت لرونکــي 

ــر  ــورو رسه د مســاواتو پ ــې د ن ــو ک ــو ټولن ــه خپل ماشــومان هــم پ

بنســټ هراړخیــزې ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس حــق لــري 9.

د یونیســف د ۲۰۱۶ کال د اټــکل لــه مخــې ۶۶٪ افغــان انجونــې د 

ــر ۱۲ – ۱۵  ــې ت ــه ی ــو کــې چــې عمرون ــه لومړی متوســطې دورې پ

ــه ښــووځیو څخــه ایســتل شــوې دي 10. د  ــورې رســیږي ل ــو پ کلون

هېــواد پــه بېوزلــه او لــرو پرتــو ســیمو کــې بیــا پــه ښــوونځیو کــې 

د نــوم لیکنــې کچــه ډېــر توپیــر لــري او تــر ۱۴٪ 11 پــورې رســیږي 

او پــه واقعیــت کــې تقریبــاً انجونــې د هېــواد پــه هــره برخــه کــې 

ښــوونې او روزنــې تــه پــه برابــر ډول د الرسيس څخــه محرومــې دي. 

ــواد  ــو د س ــو مېرمن ــړې ډول د ځوان ــه ځانګ ــې، پ ــې ی ــه ک ــه پایل پ

کچــه ټیټــه پاتــې کیــږي؛ د یادونــې وړ ده چــې د ۶۶٪ هلکانــو  

1United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) et al. (2015). Education 2030: Framework for Action. art. 105.
2Ibid.
3ACT Alliance (2020). Afghanistan: More challenges for women and girls due to COVID-19. 
4Islamic Republic of Afghanistan Central Statistic Organisations (2018). Afghanistan Living Conditions Survey 2016 – 17. 
5Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
6Ibid. 
7https://www.unicef.org/afghanistan/education
8UNICEF (2016). State of the World’s Children 2016. 
9Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
10UNICEF (2016). State of the World’s Children 2016. 
11Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
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ــوونې  ــري 12. د ښ ــواد ل ــې س ــې انجون ــوازې ۳۷٪ ځوان ــه ی ــه پرتل پ

ــه  ــزان پ ــې مې ــا او تش ــې نیمګړتی ــډر د دغ ــد د جن ــې اړون او روزن

متوســطه او پوهنتــون پــه دوره کــې نــوره هــم لوړیــږي، او د ٪۱۴.۲ 

نارینــه وو پــه پرتلــه یــوازې ۴.۹٪ ســلنه ښــځې لــوړو زده کــړو تــه 

ــري 13. الرسســی ل

ــو او  ــړي ډول د انجون ــه ځانګ ــدې، پ ــر وړان ــې پ د ښــوونې او روزن

ــه  ــه پرات ــر خنډون ــام وړ ډې ــې د پ ــه ک ــه برخ ــړو پ ــځو د زده ک ښ

ــې د  ــې چ ــیمو ک ــو س ــوايل او هغ ــه کلی ــه پ ــه توګ ــه خاص دي او پ

دولــت د مخالفینــو تــر کنټــرول او نفــوذ النــدې دي. د افغانســتان 

ــه مخــې چــې رســیدل ورتــه  هغــه ســیمو د ۲۰۱۹ کال د ارزونــې ل

ســتونزمن دي 14،  ښــوونې او روزنــې تــه پــه ځانګــړي ډول د انجونــو 

الرسســی نســبتاً پــه هغــو ارزول شــویو ولســوالیو کــې ډېــر ټیــټ وو 

چــې رســېدل ورتــه ســتونزمن)HTR(  ؤ، د دغــه راپــور لــه مخــې پــه 

دغــو ولســوالیو او ســیمو کــې پــه اوســط ډول ۳۶٪ د ښــوونځي عمــر 

ــې څخــه  ــه دې جمل ــل چــې ل ــه تل لرونکــي ماشــومان ښــوونځیو ت

ــه  ــه دغ ــه پ ــې وې. همدارنګ ــې انجون ــکان او ۲۱٪ ی ــې هل ۷۹٪ ی

ــات  ــې امکان ــوونې او روزن ــې د ښ ــوې ده چ ــه ش ــې یادون ــور ک راپ

هــم تــر ډېــره بریــده پــه HTR ســیمو )هغــه ســیمې چــې رســېدل 

ورتــه ســتونزمن دي( کــې آغېزمــن شــوي دي، او پــه ۲۶٪ مشــخصو 

ــور  ــدو راپ ــړل کې ــوونځیو د ت ــه د ښ ــه امل ــړو ل ــې د جګ ــیمو ک س

ورکــړل شــوی دی. پــه ښــوونځیو کــې د غېــرې حــارضۍ درې مهــم 

ــن )د  ــرې واټ ــوونځي ل ــه: د ښ ــارت دي ل ــه عب ــوي خنډون ــر ش ذک

ــې  ــوونځي ک ــه ښ ــاره(؛ پ ــو لپ ــه د ۲۸٪ انجون ــه پرتل ــو پ ۳٪ هلکان

ــو  ــه د ۲۹٪ انجون ــه پرتل ــو پ ــره او ډار )د ۱۴٪ هلکان د ګواښــونو وی

لپــاره(؛ او د ســفر پرمهــال امنیتــي اندېښــنې )۲۰٪ هلکانــو لپــاره او 

ــاره(.  ــو لپ ۱۵٪ انجون

ــر ښــوونه او  ــډون پ ــه ګ ــو پ د ښــوونځیو، ښــوونکیو او زده کوونکی

روزنــه قصــدي بریدونــه پــه غېــرې متناســب ډول پــر انجونــو اغېــز 

کــوي ځکــه چــې هــم ډېــرۍ وختونــه د انجونــو ښــوونه او روزنــه 

ــه  ــه پ ــدې او پلرون ــم مین ــي او ه ــدف ګرځ ــو ه د دا ډول بریدون

ــې  ــه ک ــه برخ ــوب پ ــومانو د خوندیت ــو ماش ــې د خپل ــتان ک افغانس

ــه ښــوونځیو  ــې ل ــې انجون ــو مخک ــه هلکان ــه ل ــه امل د اندېښــنې ل

وبــايس. لــه بریدونــو څخــه د ښــوونې او روزنــې د ســاتنې نړیــوال 

ــور  ــې راپ ــه ک ــه ارزون ــو پ ــالف )GCPEA( د ۲۰۱۷- ۲۰۱۹ کلون ایت

ورکــړی ؤ چــې پــه دغــه مــوده کــې پــر پوهنــه یــا ښــوونه او روزنــه 

بریدونــه ډېــر او ګړنــدي شــوي دي 15. لــه بریدونــو څخــه د ښــوونې 

او روزنــې د ســاتنې نړیــوال ایتــالف )GCPEA( پــه دغــه مــوده کــې 

پــر ښــوونځیو لــه ۳۰۰ ډېــرو هغــو بریدونــو راپورونــه راټــول کــړي 

ــږه ۴۱۰ زده کوونکــي، ښــوونکي  ــې لږترل ــې ی ــرڅ ک ــه ت وو چــې پ

ــوي وو 16.  ــم وژل ش ــا ه ــان ی ــي ټپي ــې کارکوونک ــم د پوهن ــا ه ی

ــر ښــوونځیو  ــې پ ــه ۲۰۱۸ کال ک ــو هــم پ همدارنګــه ملګــرو ملتون

او ښــوونځیو پــر کارکوونکــو ۱۹۲ بریدونــه تاییــد کــړي دي چــې پــه 

۲۰۱۷ کال کــې د ۶۸ دا ډول بریدونــو پــه پرتلــه درې برابــره زیاتوالۍ 

ښــيي؛ لــه دې جملــې څخــه یــې ۱۲۳ بریدونــه طالبانــو او پاتــې نــور 

۴۲ یــې بیــا داعــش یــا د اســالمي دولــت ډلــې تــه منســوب شــوي 

وو 17 . همدارنګــه د زده کوونکــو او پوهنــې د پرســونلو پــر وړانــدې 

ګواښــونه او بریدونــه، پــه ځانګــړي ډول د هېــواد پــه هغــو ســیمو 

ــږي  ــو لخــوا اداره کی ــر شــوي دي چــې د دولــت د مخالفین کــې ډې

18. پــه ډېــرو مــواردو کــې پــر پوهنه/ښــوونه او روزنــه د بریدونــو پــه 

تــرڅ کــې د انجونــو د ښــوونځیو ترڅنــګ ښــځینه زده کوونکــې او 

ښــوونکې پــه نښــه شــوې دي چــې د انجونــو د ښــوونې او روزنــې 

ــو  ــه د دغ ــوي او ل ــه ک ــدار مقاومــت څرګندون ــدې د دوام ــر وړان پ

بریدونــو پــه پایلــه کــې لــه ۱۰۰۰ ډېــر ښــوونځي تــړل شــوي او نیــم 

ــې برخــې شــوي  ــه حــق څخــه ب ــه زده کــړو ل ــون ماشــومان ل میلی

دي 19. پــه ۲۰۱۹ کال کــې د ۷۲۲ پــه شــاوخوا کــې ښــوونځي د 

ناامنیــو لــه املــه تــړل شــوي وو چــې تــر ۳۲۸۰۹۴ پــورې ماشــومانو 

ــو د  ــز کــړی دی 20. دغــو بریدون ــې منفــي اغې ــر ی ــر ښــوونیز بهی پ

ــتان  ــه افغانس ــود: پ ــم دوام درل ــې ه ــان ک ــه جری ــا پ ــډ-۱۹ وب کوې

ــرو  ــا( د ملګ ــت )یونام ــتندویه ماموری ــو مرس ــرو ملتون ــې د ملګ ک

ــه لومــړۍ نېټــې  ــل ل ــه د ۲۰۲۰ کال د اپرې ــو امنیــت شــورا ت ملتون

ــر  ــووځیو پ ــورې د ښ ــې پ ــې نېټ ــر ۳۰م ــتې ت ــون میاش ــه د ج څخ

وړانــدې د بریدونــو پــه هکلــه پــه خپــل وروســتي راپــور کــې د نهــو 

ــر دې، کــه څــه  ــره پ ــه اړه خــرب ورکــړی دی 21. رسبې )۹( مــواردو پ

هــم چــې پــه قانــوين ډول پــه ښــوونځیو کــې فزیکــي مجــازات منــع 

شــوي دي، خــو پــه لــرو پرتــو ســیمو کــې پــه ځانګــړي ډول د زده 

کوونکــو پــر وړانــدې ال هــم دا شــان مجــازات د انضباطــي وســیلې 

ــر  ــړې پ ــل وار رسه د زده ک ــه خپ ــږي چــې دا پ ــه کارول کی ــه توګ پ

ــو د  ــې د زده کوونک ــه ښــوونځي ک ــري او پ ــزې ل ــي اغې ــا منف وړتی

12Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan. 
13http://uis.unesco.org/en/country/af 
14United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and REACH (2018), Hard to Reach Assessment Afghanistan.
15Global Coalition to Protect Education from Attack (2020). Education Under Attack 2020 - A Global Study of Attacks on Schools, Universities, their Students and Staff, 
2017-2019.
16Ibid, p. 99.
17UN General Assembly and Security Council, “Children and Armed Conflict: Report of the Secretary General,” S/2019/509, June 20, 2019, para. 23; UN General Assembly 
and Security Council, “Children and Armed Conflict: Report of the Secretary General,” A/72/865–S/2018/465, May 16, 2018, para. 26.
18Global Coalition to Protect Education from Attack (2020). Education Under Attack 2020 - A Global Study of Attacks on Schools, Universities, their Students and Staff, 
2017-2019, p. 99
19UNICEF (2019). Afghanistan sees three-fold increase in attacks on schools in one year – UNICEF.
20UNOCHA (2019). Humanitarian Response Plan Afghanistan – 2018 – 2021. 
21UN General Assembly and Security Council (2020). The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security - Report of the Secretary-Gener-
al. A/74/993–S/2020/809. 
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منظمــې حــارضۍ د مخنیــوي ســبب کیــږي 22. 

ــې  ــوونځیو ک ــو ښ ــو او منځنی ــه لومړنی ــت پ ــې دول ــه دې چ رسه ل

ــتان  ــه افغانس ــم پ ــا ه ــو بی ــي، خ ــه اخ ــس ن ــو فی ــه زده کوونک ل

ــې  ــوونځیو ک ــي ښ ــه دولت ــۍ پ ــه دي. کورن ــا ن ــوونځي وړی ــې ښ ک

ــو،  ــلونو، کتابچ ــو، پنس ــې د قلمون ــري چ ــه ل ــه مت ــت څخ ــه دول ل

یونیفورمونــو او ښــوونځي د بکســو پــه ګــډون د اړتیــا وړ امکانــات 

د زده کوونکــو پــه واک کــې ورکــړي. همدارنګــه ډېــرۍ ماشــومان 

بایــد لږترلــږه د یــو شــمېر دريس کتابونــو د ترالســه کولــو پــه موخــه 

پیســې ورکــوي. دولــت د دريس کتابونــو د تهیــه کولــو دنــده لــري، 

خــو ډېــرۍ وختونــه کتابونــه پــر وخــت نــه رســیږي یــا هــم نیمګــړي 

ــال او  ــې غ ــواردو ک ــو م ــه ځین ــن پ ــم ممک ــې ه ــت ی ــې عل وي، چ

درغــي وي. پــه دغــو مــواردو کــې ماشــومان بایــد د خپلــو زده کــړو 

ــري 23. دا ډول  ــه وپی ــون څخ ــه کتابت ــه ل ــه کتابون ــه موخ د دوام پ

ــمېر  ــو ش ــې د ی ــاره کايف دي چ ــتونه د دې لپ ــتقیم لګښ ــرې مس غې

ــه ښــوونځي  ــو ماشــومان پــه خاصــه توګــه انجونــې ل ــو کورنی بېوزل

څخــه لــرې پاتــې يش، ځکــه چــې هغــه کورنــۍ چــې ښــوونځیو تــه 

ــر  ــا ت ــري، دوی بی ــوان ل ــو ت ــومانو د لېږل ــمېر ماش ــو ش ــوازې د ی ی

ــح ورکــوي 24 .  ــه ترجی ــو ت ــره هلکان ډې

بېــوزيل هغــه پدیــده ده چــې ډېــرۍ ماشــومان مخکــې لــه دې چــې 

ــا  ــې ی ــدل ک ــه ب ــه رســیږي د پیســو پ ــر ت ــو عم ــه د تل ښــوونځي ت

ــږه څلورمــه  ــور ســوق کــوي. لږترل ــه ل ــرې رســمي کار پ هــم د غې

برخــه افغــان ماشــومان چــې عمرونــه یــې د ۵ او ۱۴ کلونــو ترمنــځ 

ــو  ــو کورنی ــم د خپل ــا ه ــوي ی ــې کار ک ــل ک ــه مقاب ــاش پ دي د مع

رسه مرســته کــوي، لــه دې جملــې څخــه یــې ۲۷٪ هغــه ماشــومان 

ــري 25.  ــر ل ــوري عم ــو پ ــر ۱۱ کلون ــا ت ــه بی ــې د ۵ ن ــکیلوي چ تش

انجونــې بیــا پــه زیــات احتــال رسه د غالــۍ اوبدلــو او خیاطــۍ پــه 

برخــه کــې کار کــوي، خــو د پــام وړ شــمېر ماشــومان بیــا د واټونــو 

پــر رس پــه کارونــو بوخــت دي چــې پکــې د ســړک پــر رس ګدايــي 

یــا هــم د کوچنیــو شــیانو پلــورل شــاملیږي. ډېــری نــور یــې بیــا د 

خپلــو کورنیــو رسه کــورين کارونــه تــررسه کــوي. د انجونــو پــه ګــډون 

ــږي چــې د  ــارل کی ــدې ګوم ــدو بان ــه داســې دن ــرۍ ماشــومان پ ډې

دوی د ناروغــۍ، ټپــي کېــدو، کار پــه پایلــه کــې د معیوبیــت یــا هــم 

آن د خطرناکــو کاري رشایطــو او ضعیفــو روغتیايــي او خوندیتــوب د 

معیارونــو لــه املــه د دوی د مــرګ ســبب کیــږي. پــه عمومــي ډول 

ماشــومان پــه افغانســتان کــې د ډېــر لــږې اجــورې یــا هــم ځینــې 

ــوي. کار  ــاره کار ک ــاعتونو لپ ــه د اوږدو س ــورې پرت ــه اج ــه ل وختون

ــه اړبــايس چــې د ښــوونې او روزنــې ترڅنــګ درانــه  ماشــومان دېت

کارونــه هــم پــه غــاړه واخــي او یــا هــم دوی د ښــوونځي پرېښــودو 

تــه مجبــوروي. د یادونــې وړ ده چــې یــوازې د افغانســتان نیايــي 

کارګــر ماشــومان ښــوونځیو تــه ځــي 26.

ــه الرسيس وړ  ــاب او د ن ــت حس ــه نش ــف، پ ــره، ضعی ــر دې رسبې پ

زېربنــاوې هــم یــوه لــه بېړنیــو موضوعاتــو څخــه ګڼــل کیــږي. نږدې 

نیايــي ښــوونځي تعمیــر یــا د اړتیــا وړ نــورې آســانتیاوې نه لــري27 . 

ځینــې وختونــه معلولــې انجونــې تشــنابونو تــه د رســېدو پــه موخــه 

د ویلچیــر پــه څېــر زېربنــاوو د نشــتوايل لــه املــه ښــوونځي تــه د 

ــق  ــې وزارت مطاب ــري. د پوهن ــه ل ــوان ن ــدو ت ــا حارضې ــدو ی داخلې

پــه ۲۰۱۶ کال کــې ۴۰٪ ښــوونځیو د انګــړ دېوالونــه نــه درلــودل، دا 

هغــه نیمګړتیــا ده چــې ډېــرۍ وختونــه د انجونــو لپــاره د جنــډر د 

جــالوايل، عــزت او امنیــت د اندېښــنو لــه کبلــه د انجونــو پــه کورنیــو 

کــې ښــوونځیو تــه د هغــوی د لېږلــو څخــه پــه انــکار کولــو کــې د 

پــام وړ رول لوبــوي . همدارنګــه ډېــر ښــوونځي روانــې اوبــه او هــم 

تشــنابونه نــه لــري. هغــه انجونــې چــې د میاشــتنی ناروغــۍ دوره 

یــې پیــل شــوې وي، عمــالً د تشــناب د ضعیفــو امکاناتــو لــه املــه 

ــو ســمبال جــال  ــو اوب ــه روان ــوه پ ــه پل ــډر ل ــږي. د جن ــې کی آغېزمن

ــه ښــوونځیو کــې انجونــې  ــه صــورت کــې پ تشــنابونو د نشــتوايل پ

ــه برخــه کــې  د میاشــتني ناروغــۍ د حفــظ الصحــې د مدیریــت پ

ــه  ــه دغــه مــوده کــې پ ــږي او ممکــن پ د ســتونزو رسه مخامــخ کی

کــور کــې پاتــې يش چــې دا پــه خپــل وار رسه د دوی پــر حــارضۍ 

ــې  ــر خپل ــم ت ــه ه ــته راوړن ــه الس ــګ د دوی اکاډمیک ــز ترڅن د اغې

ســیورې النــدې راويل او د دې چانــس زیاتــوي چــې پــه بشــپړ ډول 

لــه ښــوونځي څخــه حــذف يش.

ــوونکیو  ــځینه ښ ــدې د ښ ــر وړان ــې پ ــوونې او روزن ــو د ښ د انجون

ــه  ــدې او پلرون ــرۍ مین ــډ دی ځکــه چــې ډې ــل خن ــو ب نشــتوالۍ ی

یــوازې پــه هغــه صــورت کــې د راحتــۍ احســاس کــوي چــې لوڼــو 

تــه یــې د ښــځو لخــوا درس ورکــړل يش. بایــد وویــل يش چــې یــوازې 

۳۳٪ ښــځینه ښــوونکې دي او دا بیــا پــه پراخــه کچــه د یــوه والیــت 

ــه  ــې د ۱.۸٪ څخ ــري چ ــر ل ــې توپی ــت ک ــل والی ــه ب ــبت پ ــه نس پ

پیــل او پــه یــو شــمېر نــورو والیتونــو کــې بیــا دا ســلنه آن تــر ٪۷۴ 

ــو  ــې د انجون ــتان ک ــه افغانس ــر دې، پ ــره پ ــیږي 29. رسبې ــورې رس پ

ښــوونځي یــوازې ۱۶٪ دي چــې ډېــرۍ یــې بیــا د حفــظ الصحــې د 

مناســبو امکاناتــو د نــه لرلــو لــه املــه پــه ښــوونځیو کــې د حــارضۍ 

ــظ  ــو او حف ــم د اوب ــه ه ــږي 30 . پوهنتونون ــبب کی ــوي س د مخنی

22What Works to Prevent Violence (2017). Despite a new law which bans it, corporal punishment is rife in schools throughout Afghanistan.
23Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan. 
24Ibid. 
25Central Statistics Organisation (CSO) and UNICEF (2012). Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011, p. 125.
26Ibid, p. vi.
27Central Asia Institute (2018). Gender Equality in Afghan Education: Building a new start for a nation in turmoil. 
28Ministry of Education, “Education in Afghanistan: At a Glance, From 2001 to 2016 and beyond,” undated, provided to Human Rights Watch in April 2017 by Deputy Minister 
of General Education Dr. Ibrahim Shinwari, on file with Human Rights Watch.
29Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
30https://www.unicef.org/afghanistan/education 
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الصحــې د آســانتیاوو او پوهنتــون د خونــدي چاپېریــال پــه ګــډون 

د ښــځینه محصلینــو لپــاره خونــدي ټرانســپورټ او نــورې آســانتیاوې 

نــه لــري. 

ــو  ــه د اســتوګنې معقول ــرې وختون معلولیــت لرونکــي ماشــومان ډې

امکاناتــو یــا هــم خاصــې همــکارۍ تــه الرسســی نــه لــري، ځکــه چې 

ــه دې برخــه کــې هېــڅ داســې سیســټم نشــته چــې د معلولیــت  پ

ــوره  ــايب او پ ــخیص، ارزی ــاوې تش ــړې اړتی ــومانو ځانګ ــو ماش لرونک

کــړي او دا کار کېــدای يش د ښــوونې او روزنــې لــه سیســټم څخــه 

دوی بــې برخــې کــړي. د ځانګــړې ښــوونې او روزنــې د میتوډونــو 

ــه  ــز پروګــرام نشــتوالۍ پ ــاره د روزنی ــه برخــه کــې د ښــوونکي لپ پ

ــو  ــت لرونک ــډ دی 31. د معلولی ــايف خن ــل اض ــو ب ــې ی ــه ک دې برخ

ــن،  ــورې واټ ــوونځیو پ ــر ښ ــو ت ــه کورون ــاره ل ــځو لپ ــو او ښ انجون

ــوم  ــه ماش ــتوالۍ، او د هغ ــپورټ نش ــاص او الرسيس وړ ټرانس د خ

ــا  ــتندویانو ی ــه د مرس ــه موخ ــولو پ ــورې د رس ــوونځي پ ــر ښ رسه ت

ــو څخــه  ــه مهمــو خنډون ــو ل ــا ی ــوه غــړي نشــتوالۍ بی ــۍ د ی کورن

ــږي32 .  ګڼــل کی

ټولنیــز او کلتــوري نورمونــه او د جنــډر توقعــات بیــا هــم پــه خپــل 

وار رسه ډېــرۍ وختونــه د انجونــو ښــوونې او روزنــې تــه پــه ارزښــت 

قایــل نــه دي. همدارنګــه د ماشــومانو واده کــول هــم د پوهنــې د 

بهیــر څخــه د انجونــو د ایســتلو المــل او هــم پایلــه ده؛ د یادونــې 

ــې او ٪۴  ــېدو مخک ــر رس ــه ت ــۍ ت ــځې ۱۸ کلن ــې ۲۸٪ ښ وړ ده چ

ــا لــه ۱۵ کلنــۍ څخــه مخکــې واده کــوي 33. د واده د عمــر  یــې بی

پــه هکلــه د افغانســتان قانــون پــه ۱۵ کلنــۍ کــې د واده کولــو پــه 

اجــازې ورکولــو رسه د نړیوالــو بــري حقونــو لــه قانــون څخــه پــه 

ــبت د واده  ــه نس ــو پ ــاره د هلکان ــو لپ ــې د انجون ــې رسه ی رسغړون

کولــو حداقــل عمــر ټاکلــی دی 34. د مــدين قانــون مطابــق د هلکانــو 

لپــاره د واده کولــو حداقــل عمــر ۱۸ کالــه او د انجونــو لپــاره بیــا د 

واده کولــو حداقــل ۱۶ کالــه ټــاکل شــوی دی )اویایمــه مــاده(. کــه 

چېــرې انجلــۍ ۱۵ کالــه عمــر ولــري، هغــې تــه د هغــې د پــالر یــا 

د محکمــې پــه اجــازه د واده کولــو اجــازه ورکــول کیــږي، خــو پــه 

ــو  ــو څخــه د کــم عمــره انجون ــه ۱۵ کلون داســې حــال کــې چــې ل

وادول تــه بیــا پــه هېــڅ ډول رشایطــو کــې اجــازه نــه ورکــول کیــږي 

ــه دې  ــون کــې پ ــوال قان ــه نړی ــا هــم، پ )یواویایمــه مــاده(. خــو بی

اړه عمومــي اجــاع شــتون لــري چــې لــه اســتثنايي حاالتــو پرتــه د 

واده کولــو لپــاره حداقــل عمــر بایــد ۱۸ کالــه وي.35 هغــه کمېټــې 

چــې د ماشــومانو د حقونــو کنوانســیون او ښــځو پــر وړانــدې د هــر 

ډول تبعیــض د لــه منځــه وړلــو پــه هکلــه کنوانســیون تفســیروي د 

ــام  ــه پ ــو د رضایــت پ دې سپارښــتنه کــړې ده چــې مینــدو او پلرون

ــاره د  ــو لپ ــو او انجون ــد د دواړو هلکان ــه بای ــه پرت ــو څخ ــې نیول ک

ــې د  ــې وړ ده چ ــه وي . د یادون ــر ۱۸ کال ــل عم ــو حداق واده کول

ــه موخــه د ۲۰۱۷ کال  ــه رســولو پ ــای ت ــو د پ ماشــومانو د واده کول

کاري پــالن پــه پراخــه کچــه نــه دی عمــي شــوی 36.

د ملګــرو ملتونــو عمومــي منــي لخــوا د کوېــډ-۱۹ وبــا رسه د 

ــتنه  ــد غوښ ــري اوربن ــه د ب ــه کچ ــه نړیوال ــه پ ــه موخ ــارزې پ مب

وشــوه چــې پــه دغــې غوښــتنې کــې افغانســتان هــم شــاملیږي 37. 

ــا د خپرېــدو رسه رسه  ــا هــم، د دې رسبېــره او کوېــډ-۱۹ وب خــو بی

جګــړې دوام وکــړ د هېــواد یــو شــمېر نــورو ســیمو تــه هــم جګــړه 

ــه د ۲۰۲۰  ــې څخ ــه ۱ نیټ ــورۍ ل ــوه. د ۲۰۲۰ کال د جن ــه ش پراخ

کال د اګســت ۲۶ نیټــې پــورې ۱۵۱۱۹۶ خلکــو خپــل کورونــه د 

ــو  ــویو خلک ــه ش ــو بېځای ــو نوی ــودل38 . دغ ــه پریښ ــه امل ــړې ل جګ

تــه د محــدودو بــري مرســتو د الرسيس پــه درلــودو رسه د بــري 

ــې د دوی  ــه وه چ ــه ننګون ــوه لوی ــاره دا ی ــو لپ ــتو د فعالیتون مرس

ــه کــړي 39. خــو رسه  ــه ګوت ــه تشــخیص او پ ــاوې او لومړیتوبون اړتی

لــه دې هــم، د نــاروې د کډوالــو د شــورا لخــوا د بحــران د تصدیــق 

څخــه مخکــې یــوه څېړنــه تــررسه شــوه چــې لــه مخــې یــې د نــورو 

ــه  ــه د داخــي بېځای ــې ت ــه ښــوونې او روزن ــه پرتل ــو پ ښــاري وګړی

شــويو وګــړو )IDPs( الرسســی ډېــر محــدود وو 40. د داخــي بېځایــه 

شــويو وګــړو )IDPs( لپــاره د ښــوونې او روزنــې بېرتــه احیــاء کــول 

ــا ده. ــوه بېړنــۍ اړتی ی

د داخــي بېځایــه شــویو مېرمنــو او انجونــو لخــوا ښــوونې او روزنــې 

تــه الرسســی یــو لــه ډېــرو ننګوونکــو کارونــو څخــه ګڼــل کیــږي. د 

ــه مشــخص  ــه شــویو وګــړو )IDPs( د ماشــومانو او پ داخــي بېځای

ډول د انجونــو لخــوا هراړخیــزې ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس د 

ــدې نیــول  ــرو تــرالس الن ــه موخــه د مشــخصو تدابی ــو پ ــاوري کول ب

ډېــر مهــم دي. آن د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه ناوریــن څخــه مخکــې 

ــې  ــره چ ــتونزو رسبې ــو س ــې د هغ ــږي چ ــه څرګندی ــواهدو څخ ش

ــه د  ــې ت ــورې افغــان انجونــې ورسه مخامــخ دي، ښــوونې او روزن ن

الرسيس پــه برخــه کــې بېځایــه شــوې مېرمنــې او انجونــې د پــام وړ 

 )IDPs( ــه شــویو وګــړو ــو رسه مخامــخ وې. د داخــي بېځای خنډون

ماشــومان، پــه ځانګــړي ډول انجونــې د ننګ/پېغــور، عمــر لــه پلــوه 

ــه  ــې ماشــومان پ ــه مخــې ی ــه چــې ل ــه کبل ــو ل د هغــو محدودیتون

ــه  ــه امل ــا د دې رشط ل ــوالی يش او ی ــه ک ــوم  لیکن ــې ن ښــوونځي ک

31Ibid.
32Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
33Afghanistan Living Conditions Survey 2016-17 in UNICEF Child Marriage database: https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
34Human Rights Watch (2012). “I Had To Run Away” The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan, p. 31. 
35CEDAW Committee, General Recommendation No. 21, Equality in Marriage and Family Relations, (Thirteenth Session, 1994), para. 36; UN Committee on the Rights of 
the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, (Thirty-third session, 2003), para. 20.
36Human Rights Watch (2017). Will Afghanistan Follow Through on Promise to End Child Marriage?
37UN News (2020). COVID-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight ²of our lives’ 
38OCHA (2020). Afghanistan: Conflict Induced Displacements (as of 06 September 2020). 
39Asia Displacement Solutions Platform (2019). A long way home: obstacles and opportunities for IDP return in Afghanistan.
40Norwegian Refugee Council (2015). Listening to Women and Girls Displaced to Urban Afghanistan.
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چــې زیــات عمــر لرونکــي ماشــومان بایــد پــه لــوړو ټولګیــو کــې زده 

کــړې وکــړي، آن کــه هغــوی مخکــې زده کــړې هــم نــه وي کــړې او 

همدارنګــه د هویــت د تشــخیص او اطــالع نامــو )بــل ښــوونځي تــه 

د تبدیلــی د ســند( د نشــتوايل پــه ګــډون پــه ښــوونیز بهیــر کــې د 

اختالالتــو او نویــو محلونــو کــې ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس پــه 

برخــه کــې د پرتــو خنډونــو لــه املــه پــه ښــوونځي کــې د وروســته 

پاتــې کېــدو د خطــر رسه مخامــخ دي 41. 

د کوېــډ-۱۹ وبــا د خپرېــدو څخــه مخکــې هــم پــه ډېــرو والیتونــو 

کــې پــه ښــوونځیو کــې د انجونــو شــمېر ال لــه وړانــدې کــم وو. د 

ــق د ۲۰۱۵-  ــې مطاب ــل او تجزی ــار ادارې د تحلی ــو د څ ــر حقون ب

۲۰۱۶ کلونــو پــه پرتلــه د ۲۰۱۶-۱۷ کلونــو لپــاره د افغــان دولــت لــه 

ارقامــو څرګندیــږي چــې پــه دغــه مــوده کــې د هېــواد لــه ۳۴ څخــه 

پــه ۳۲ والیتونــو کــې د انجونــو شــمېر د ۲.۴ ملیونــو ټولټــال انجونــو 

لــه جملــې څخــه پــه لومړنیــو ښــوونځیو کــې د تېــر کال پــه نســبت 

تــر ۲۰۶۰۰۰ انجونــو پــورې کــم شــوی دی 42. د یادونــې وړ ده چــې 

د هلکانــو پــه شــمېر کــې هــم کموالــۍ راغلــی دی، خــو د کمــوايل 

دا شــمېر پــه ۲۳ والیتونــو کــې تــر ۱۲۴۰۰۰ تنــو پــورې رســیږي 43. 

ــو  ــه د ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ کلون ــه پرتل ــو پ ــو د ارقام د ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ کلون

د ارقامــو پــه ارزونــه کــې مونــدل شــوې چــې پــه دغــه مــوده کــې 

ــه  ــه شــمېر کــې کموالــۍ رامنځت ــو پ ــو کــې د انجون ــه ۱۳ والیتون پ

شــوی دی، پــه داســې حــال کــې چــې د هلکانــو شــمېر بیــا پــه ۱۲ 

ــدای يش چــې د  ــه کې ــټ شــوی دی 44. همدارنګ ــې راټی ــو ک والیتون

ــا هــم د انجونــو د ښــوونې او روزنــې پــر وړانــدې دا  کوېــډ-۱۹ وب

ډول خنډونــه پــه زیاتــوايل کــې مرســته کــړې وي. 

پــه ښــوونځیو کــې د زیــات شــمېر ماشــومانو، پــه ځانګــړي ډول د 

انجونــو د شــاملولو هڅــې د مرســتندویانو یــو لــه تــر ټولــو مهمــو 

نوښــتونو څخــه ګڼــل کیــږي چــې لــه مخــې یــې د ټولنــې پــر بنســټ 

ــه کــړي وو چــې د دولــت  ــه )CBEs( رامنځت د زده کــړو پروګرامون

تــر څارنــې النــدې د غېــرې دولتــي ســازمانونو )NGOs( لخــوا 

ــه د  ــرۍ وختون ــه ډې ــدل. دغــه پروګرامون ــول کې ــل او پرمــخ بې متوی

ښــوونځیو پــر ځــای د »ټولګیــو« پــه نــوم رسه یادېــدل ځکــه چــې 

ډېــرۍ دا پروګرامونــه پــه کورونــو کــې تــرالس النــدې نیــول کیــږي 

ــورې زده کوونکــي/زده  ــر ۳۰ پ ــا ت ــه ۲۵ څخــه بی او هــر ټولګــۍ ل

کوونکــې لــري. نومــوړي پروګرامونــه پــه هغــو ټولنــو کــې ښــوونې 

ــه  ــې هلت ــوي دي چ ــه ش ــه طرح ــه موخ ــه د الرسيس پ ــې ت او روزن

ښــوونځي شــتون نــه لــري. همدارنګــه دوی د هغــو ماشــومانو رسه د 

مرســتې او همــکارۍ پــالن درلــود چــې لــه زده کــړو وروســته پاتــې 

ــې هغــه ماشــومان هــم  ــې ی ــو ک ــه دغــو پروګرامون شــوي وو، او پ

منــل چــې پــه دولتــي ښــوونځیو کــې یــې د شــاملولو لپــاره عمرونــه 

ــه  ــر پروګرامون ــړو ډې ــر بنســټ د زده ک ــې پ ــات وو. د ټولن ــر زی ډې

)CBEs( د چټکــو زده کــړو پروګــرام وړانــدې کــوي چــې پــه یوه کال 

کــې د دوو کلونــو د زده کــړو معــادل وي، د دې پروګــرام هــدف د 

ماشــومانو د پرمختــګ رسه مرســته کــول دي، ترڅــو وکــوالی يش چې 

د ټولنــې پــر بنســټ د زده کــړو )CBEs( لــه بشــپړولو وروســته پــه 

دولتــي ښــوونځي کــې شــامل يش 45.

41Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
42Lacuna Magazine (2017). Why are we giving up on girls’ education in Afghanistan?
43Ibid.
44Comparison of Afghanistan government statistical yearbooks for 2017-2018 and 2018-2019, on file with Human Rights Watch.
45Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.

پــر مېرمنــو او انجونــو بانــدې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه د 

ښــوونځیو د تړلــو لــه کبلــه اغېــزې

ــدو  ــا د خپرې ــډ-۱۹ وب ــه د کوې ــه نېټ ــه ۱۴م ــارچ پ د ۲۰۲۰ کال د م

څخــه د مخنیــوي د اقــدام پــه تــرڅ کــې پــه افغانســتان کــې ټــول 

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــوې وې. پ ــړل ش ــي ادارې ت ــوونځي او تعلیم ښ

ــې  ــوونځیو ک ــه ښ ــې پ ــره چ ــومانو رسبې ــو ماش ــو هغ د ۳.۷ میلیون

ــو څخــه  ــه ۹.۵ میلیون ــي ښــوونځیو ل ــه دي شــامل شــوي، د دولت ن

ډېــر ماشــومان او ۵۰۰۰۰۰ هغــه ماشــومان چــې پــه ټولنیــزو 

ټولګیــو )CBEs( کــې یــې نوم لیکنــه کــړې وه، تقریبــاً د اوو میاشــتو 

ــر  ــت پ ــول. د ۲۰۲۰ کال د اګس ــې ش ــرې پات ــوونځیو ل ــه ښ ــاره ل لپ

۲۲مــه نېټــه پــه ټــول هېــواد کــې لــه ۷- ۱۲ ټولګیــو پــورې دولتــي 

ــه ۱- ۱۲  ــه ل ــوونځیو ت ــويص ښ ــول، او خص ــتل ش ــوونځي پرانیس ښ

ــت خــو دا  ــړل شــوه. واقعی ــورې د پرانیســتلو اجــازه ورک ــو پ ټولګی

ــو د دولتــي ښــوونځیو  دی چــې د خصــويص ښــوونځیو زده کوونکی

ــه  ــې ت ــدې ښــوونې او روزن ــه وړان ــه نســبت ال ل ــو پ د زده کوونکی

پــراخ الرسســی درلــود چــې دا د هغــې پراخــې نابرابــرۍ څرګندونــه 

کــوي چــې ممکــن د خپرېدونکــې وبــا لــه کبلــه لــه ځــان رسه ډېــرې 

منفــي پایلــې ولــري. 

پــه افغانســتان کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د روغتیايــي ناوریــن لــه کبلــه 

ــرو  ــدې ډې ــه وړان ــالل ال ل ــر اخت ــوونیز بهی ــړل او ښ ــوونځیو ت د ښ

ماشــومانو تــه زیــان رســولی دی چــې پــه دې رسه ښــوونې او 

روزنــې تــه هغــه الرسســی چــې نیمګړتیــاوې یــې درلــودې نــور هــم 

ــرې  ــاوړه او غې ــه د ن ــا رسه هم مهال ــې وب ــوي. د خپرېدونک ضعیف

ــلوالې  ــدارې وس ــګ دوام ــت ترڅن ــي وضعی ــوي امنیت ــبیني ش پېش

جګــړې او هغــو اندېښــنو چــې لــه وړانــدې د مرســتندویانو د متویــل 

ــرڅ کــې  ــه ت ــا پ ــډ-۱۹ وب ــه کــړې ده، ښــايي د کوې ــې راټیټ کچــه ی

ــن  ــي ناوري ــړای يش. روغتیاي ــې ک ــم را کم ــورې ه ــتې ن ــه مرس دغ
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ــل  ــدو الم ــو د ډېرې ــاوو او نابرابری ــودو نیمګړتی ــه د موج همدارنګ

ــور  ــو ماشــومانو الرسســی ن ــه د هغ ــې ت ــږي او ښــوونې او روزن کی

ــه غورځــول شــوي دي.  ــه پام هــم محــدودوي چــې مخکــې ل

د هغــو ماشــومانو لپــاره بــه د زده کــړو ترالســه کولــو احتــال ډېــر 

ــری  ــړې او ډې ــه وي ک ــړې ن ــې زده ک ــدې ی ــه وړان ــې ل ــم وي چ ک

ــايي د دې  ــړل شــوي وو، ښ ــې ت ــوونځي ی ــې ښ ــومان چ ــه ماش هغ

تــوان ونــه لــري چــې لــه ســتونزې پرتــه بېرتــه خپلــې زده کــړې پیــل 

کــړي. ښــايي دغــه بحــران د پــام وړ موجــودې محــدودې رسچینــې 

ــويس  ــه ی ــه منځ ــې ډول ل ــه داس ــه پ ــټم څخ ــوونیز سیس ــم د ښ ه

چــې اوږدمهالــه پایلــې بــه لــه ځــان رسه ولــري او د ټولــو ماشــومانو 

لپــاره د اجبــاري او الرسيس وړ عمومــي ښــوونې او روزنــې پــه لــور د 

پرمختــګ پــر وړانــدې بــه د خنــډ ســبب يش. ښــوونې او روزنــې تــه 

د الرسيس پــه هکلــه د کوېــډ-۱۹ وبــا اغېــز نــه یــوازې تــر ۲۰۳۰ کال 

پــورې د نــړۍ پــه کچــه د باکیفیتــه ښــوونې او روزنــې د پاېیدونکــي 

پرمختیايــي هــدف )SDG4( پــر وړانــدې، بلکــې د ټولــو نــورو بري 

حقونــو د تحقــق ترڅنــګ بــه پــه افغانســتان کــې د SDGs 17 پــر 

وړانــدې یــو لــه مهمــو ګواښــونو څخــه ګڼــل کیــږي. 

د یادونــې وړ ده چــې دغــه زیانونــه بــه انجونــې، پــه ځانګــړې توګــه 

هغــه انجونــې چــې د بېالبېلــو دالیلــو پــر اســاس لــه پامــه غورځــول 

شــوې وي ډېــرې اغېزمنــې کــړي چــې پــه دې کــې معلولیــت 

لرونکــي، داخــي بېځایــه شــوي وګــړي یــا بېرتــه رســتنېدونکي 

کــډوال، او یــا هــم د درې پــر څلــورو برخــه هغــه وګــړي شــاملیږي 

ــه کتــو رسه  ــه پ ــد کــوي 46. دې ت ــو ســیمو کــې ژون ــه کلیوال چــې پ

د ښــوونې او روزنــې پــه برخــه کــې دوامــداره پانګوونــه مهمــه ده، 

او بایــد د ټولــو ماشــومانو لپــاره هراړخیــزې ښــوونې او روزنــې تــه 

ــال او  ــه لنډمه ــه پ ــې دا کار ب ــه چ ــړل يش، ځک ــاوري ک ــی ب الرسس

ــګ او ســولې د هڅــو رسه مرســته  ــې د پرمخت ــوده ک ــه م اوږدمهال

وکــړي. د کوېــډ-۱۹ وبــا بــه پــه افغانســتان کــې پــه دولتــي برخــه 

کــې د پرمختــګ لــه پلــوه د برابــرو فرصتونــو پــه هکلــه د ښــځو د 

حقونــو پــر تحقــق، جنــډر پــر برابــروايل، پرمختــګ او عمومــي ډول 

پــه هېــواد کــې پــر ســوله اوږدمهالــه اغېــز ولــري. د یادونــې وړ ده 

ــوايل د  ــمېر د کم ــو د ش ــې د انجون ــه ک ــه برخ ــړې پ ــې د زده ک چ

مخنیــوي ترڅنــګ د کوېــډ-۱۹ وبــا د بحــران لــه املــه پــه لومړنیــو، 

منځنیــو او لــوړو زده کــړو کــې د ښــځو او انجونــو د ګــډون د نــوي 

کمېدونکــي شــمېر مخــه هــم بایــد ونیــول يش.

 )CBEs( د ښــوونځیو او ټولنــې پــر بنســټ د زده کــړو پروګرامونــو

پــه بېرتــه پرانیســتلو رسه بــه پــه افغانســتان کــې د ښــوونې او 

روزنــې ضعیــف سیســټم لــه دریــو نــورو ننګوونــو رسه مخامــخ وي: 

پــه ښــوونځیو کــې پــه ځانګــړي ډول د ماشــومانو بیاځــي شــاملول؛ 

ــاړه  ــه س ــي پ ــت؛ او د ژم ــت مدیری ــوي وخ ــر ش ــړې د تې د زده ک

ــدل.  ــي فعالې ــايل ډول بیاځ ــه احت ــا پ ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــم ک موس

ــو کــې وضعیــت چــې معمــوالً د نوامــرب پــه  پــه رسد ســیرو والیتون

وروســتیو کــې بیــا د مــارچ تــر پایــه پــورې ښــوونځي رخصتیــږي د 

ــري.  ــې ل ــې ننګوون ځــان رسه خپل

46UNICEF and International Rescue Committee (2020). COVID-19 - GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them.
47Afghanistan Inter-Cluster Coordination Team (2020). Whole of Afghanistan and Hard to Reach Assessments - Preliminary Findings Presentation on 15 September 2020.

پر هغو ښځو او انجونو یې آغېز چې تر ټولو ډېرې له پامه 

غورځول شوې ډي

د کوېــډ-۱۹ وبــا تــر ډېــره بریــده هغه ماشــومان او کورنــۍ زیامننوي 

چــې د ســتونزو او بحــران پــر وړانــدې یــې مقاومــت ضعیــف وي. 

ــر  ــو ډې ــر ټول ــالل ښــايي ت ــې اخت ــر ک ــه بهی ــې پ د ښــوونې او روزن

ــه  ــر ل ــو ډې ــر ټول ــې ت ــري چ ــز ول ــي اغې ــومانو منف ــو ماش ــر هغ پ

پامــه غورځــول شــوي یــا هــم د خطــر رسه مخامــخ وي، ځکــه چــې 

یــاد بحــران پــه ښــوونیز بهیــر کــې موجــودې ســتونزې نــورې هــم 

پراخــوي او د دوی د زده کــړو د دوام فرصتونــه نــور هــم راټیټــوي. 

د هغــو کســانو ترمنــځ چــې لــه نــورو ډېــر اغېزمــن شــوي وي ښــايي 

د هغــو کورنیــو مېرمنــې او انجونــې وي چــې پــه بېوزلــۍ، لــرو پرتو، 

ــویو  ــو ش ــه اغېزمن ــه پ ــړې څخ ــه جګ ــم ل ــا ه ــډو او ی ــو او بان کلی

ســیمو کــې ژونــد کــوي، او یــا هــم داخــي بېځایــه شــوې او بېرتــه 

ــې، او معلولیــت لرونکــې مېرمنــې  راســتنېدونکې مېرمنــې او انجون

او انجونــې وي. د دوی لــه جملــې څخــه یــې ډېــرې ښــځې او 

انجونــې پــه کورونــو کــې د زده کــړو د دوام لپــاره محــدود فرصتونــه 

لــري، نــو لــه همــدې املــه د ښــوونځیو تــړل کېــدل ښــايي د دوی 

اوږدمهالــه ســامله وده پــه ځانګــړي ډول اغېزمنــه کــړي. د کوېــډ-۱۹ 

وبــا څخــه وړانــدې ۶۵٪ بېځایــه شــوې انجونــې پــه هغــو ســتونزمنو 

ســیمو کــې اوســېدلې چــې هلتــه دوی پــه ښــوونځیو کــې نوم لیکنــه 

نــه وه کــړې. پــه ارزول شــویو ســتونزمنو ســیمو یــا ولســوالیو کــې 

ــور ورکــړل شــوی دی چــې دوی زده کــړو  ــه اړه راپ ــو پ ۳۶٪ کورنی

تــه خــو یــا الرسســی نــه لــري یــا یــې هــم الرسســی محــدود شــوی 

دی. هغــه بېځایــه شــوي ماشــومان چــې د زده کــړو تــه د رســېدو 

لــه پلــوه پــه ســتونزمنو ســیمو کــې ښــوونځیو تــه ځــي، د ښــوونځیو 

لــه تــړل کېــدو څخــه را پــه دېخــوا یــوازې ۶٪ یــې د لــرې واټــن یــا 

ــر مــټ د ښــوونځي نصــاب تعقیــب کــړی دی47 . هغــه  انټرنېــټ پ

معلولــې انجونــې چــې وبــا لــه خپرېــدو مخکــې یــې زده کــړو تــه 

ــې  ــرې شــوې او ځین ــده هې ــره بری ــر ډې ــود ت محــدود الرسســی درل

وختونــه هــم د لــرې واټــن څخــه د زده کــړو څخــه هــم بــې برخــې 
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شــوې دي 48، او همدارنګــه د بیاځــي پرانیســتلو او کمولــو د پالنونــو 

پــه تــرڅ کــې هــم د هېرولــو د خطــر رسه مخامــخ شــوې دي.

پــه داســې حــال کــې چــې کورنــۍ ال لــه وړانــدې پــه بېوزلــۍ کــې 

ژونــد کــوي، ډېــری داخــي بېځایــه شــوي وګــړي )IDPs( یــا بېرتــه 

ــر  ــدې ډې ــر وړان ــوي بحــران د رشایطــو پ راســتنېدونکي کــډوال د ن

ــا  ــومانو د کار ی ــه د ماش ــک ب ــه خل ــري. دغ ــا ل ــوان او وړتی ــم ت ک

هــم ماشــومانو د ازدواج لــه الرې د خپلــو مــايل ســتونزو د حــل پــه 

موخــه تــر زیــات فشــار النــدې وي. هغــه ښــځې او انجونــې چــې 

ــايي  ــري ښ ــه ل ــه الرسســی ن ــانتیاوو ت ــي آس کايف خــواړو او روغتیاي

ــر  ــه څې ــو پ ــز روان پروګرامون ــه ښــوونځیو کــې د خــواړو او ټولنی پ

د وړانــدې کېدونکــو خدمتوتونــو پــه برخــه کــې د اړتیــا وړ مالتــړ 

تــه د نــه الرسيس لــه املــه تــر ټولــو د ډېــر زیــان رسه مخامــخ يش. 

نومــوړې وبــا بــه د بېوزلــو کورنیــو د ســتونزو د دوام، نابرابریــو د ال 

زیاتــوايل، ټولنیــز او اقتصــادي مقاومــت د لــه منځــه وړلــو ترڅنــګ 

ــوي باعــث  ــګ او ســولې د مخنی ــه محــي او مــي کچــه د پرمخت پ

يش. 

د کوېــډ-۱۹ وبــا پــه راڅرګندېــدو رسه پــه ســلګونه زره افغــان 

کورنــۍ لــه ګاونډیــو هېوادونــو څخــه بېرتــه خپل هېــواد افغانســتان 

تــه راســتنې شــوې دي او د ښــوونځیو اوســنۍ سیســټم یــې د ډېــر 

فشــار النــدې راوســتلی دی49 . نومــوړې کورنــۍ بــه ښــايي د ښــوونې 

او روزنــې پــر وړانــدې د ځانګړیــو ننګوونکــو خنډونــو رسه مخامــخ 

ــوايل او  ــواد هغــو کلی ــرې دوی د هې ــه، کــه چې ــه خاصــه توګ يش، پ

لــرو پرتــو ســیمو تــه راســتنیږي چــې د دوامــدارې جګــړې لــه کبلــه 

آغېزمنــې شــوې وي او لومړنیــو خدمتونــو تــه الرسســی نــه لــري.

د انجونو د زده کړو په هکله د مراقبت او آغېزې زیاتېدونکی بار

ــا څخــه  ــډ-۱۹ وب ــې اخیســتنې رسه د کوې ــه ګټ ــه وخــت څخــه پ ل

وړانــدې د ښــځو پــه چــارو کــې ملګــرو ملتونــو دفــر لخــوا د یــوې 

تــررسه شــوې رسوې پــه تــرڅ کــې تصدیــق کــړې ده چــې مېرمنــې 

پــه افغانســتان کــې ډېــرۍ کارونــه لــه کومــې اجــورې پرتــه او کورين 

کارونــه تــررسه کــوي. ښــځې همدارنګــه د ســړیو د ۲.۳ ســاعتونو پــه 

پرتلــه پــه اوســط ډول خپــل ۴.۶ ســاعتونه د ماشــومانو پــه مراقبــت 

ــه پرتلــه ښــځې ۳.۴ ســاعتونه د  تېــروي؛ د ســړیو د ۱.۳ ســاعتونو پ

نــورو پــه خدمتونــو کــې تیــروي؛ د ســړیو د ۰.۴ ســاعتونو پــه پرتلــه 

ښــځې ۳.۶ ســاعتونه د خــواړو پــه چمتــو کولــو تېــروي؛ او د ســړیو 

د ۱.۶ ســاعتونو پــه پرتلــه ښــځې خپــل ۷.۳ ســاعتونه د پــاک کارۍ 

ــه وو د ۵.۶  ــځې د نارین ــي ډول ښ ــه عموم ــروي. پ ــو تې ــه کارون پ

ســاعتونو پــه پرتلــه پــه اوســط ډول هــره ورځ خپــل ۱۸.۷ ســاعتونه 

لــه اجــورې پرتــه د مراقبــت او کورنیــو کارونــو بانــدې تېــروي 50.

ــې د  ــا ک ــا خربتی ــاوي ی ــمېره پوه ــه ۴ ش ــډر پ ــې د جن ــه چ څرنګ
ښــځو د مراقبــت اړونــد فشــار او لــه اجــورې پرتــه کورنیــو کارونــو51  

ــه  ــه وشــوه چــې پ ــزې یادون ــا د اغې ــډ-۱۹ وب ــه برخــه کــې د کوې پ

ــل وار  ــر خپ ــا پ ــم بی ــن ه ــز واټ ــن او ټولنی ــې قرنطی ــتان ک افغانس

ــه  ــړې دي، پ ــخ ک ــت رسه مخام ــخت حال ــدې د س ــه وړان رسه ال ل

غېــرې متناســب ډول لــه اجــورې پرتــه مراقبــت او کورنیــو کارونــو 

د مســوولیتونو فشــار هــم تجربــه کــوي. د ښــځو پــه چــارو کــې د 

ملګــرو ملتونــو دفــر لخــوا د راتلونکــې تــررسه کېدونکــې څېړنــې لــه 

مخــې بــه پــه ترتیــب رسه د نارینــه وو د ۷۵٪ او ۶۲٪ پــه پرتلــه لــه 

اجــورې پرتــه د ښــځو د مراقبــت کارونــه تــر ۸۳٪ پــورې، لــه اجــورې 

پرتــه کــورين کارونــه تــر ۸۰٪ پــورې ورســیږي 52. د مجــردو، کونــډو 

او طالقــو شــویو مېرمنــو پــه ګــډون بــه ښــځینه مجــردې مینــدې د 

نــورو کورنیــو کارونــو او مراقبــت پــه درلــودو رسه د ال ډېــر فشــار 

مســوولیت پــر غــاړه ولــري 53. 

ــې د  ــو ک ــه کورون ــږي چــې پ ــو متــه کی ــه انجون ــده ل ــره بری ــر ډې ت

کورنیــو کارونــو او مراقبــت مســوولیت پــر غــاړه واخــي چــې د دې 

کار مېــزان د خپرېدونکــې کوېــډ-۱۹ وبــا پــه جریــان کــې لــوړ شــوی 

دی – او ښــوونځیو پــه تــړل کېــدو رسه د انجونــو لخــوا د دغــه کار د 

تــررسه کولــو کچــه نــوره هــم لــوړه شــوې ده چــې دا پــه خپــل وار 

رسه د دوی پــه راتلونکــې منفــي اغېــز کــوي. د مراقبــت زیاتېدونکــی 

فشــار د ښــځینه زده کوونکــو د زده کــړې د وخــت مخنیــوی کــوي 

چــې لــه املــه یــې زده کــړې لــه الســه ورکــوي او ښــوونځیو تــه د 

دوی بېرتــه راګرځېــدل تــر خپلــې ســیورې النــدې راويل. 

48Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
49IOM (2020). Return of Undocumented Afghans – Weekly Situation Report – 23-29 August 2020. 
50UN Women (2020). The Impact of COVID-19 on Unpaid Care and Domestic Work in Afghanistan: Insights from the Afghanistan Time Use Survey. 
51UN Women (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue IV: The Impact of COVID-19 on Women’s Burden of Care and Unpaid Domestic Labor. 
52UN Women (to be published). Preliminary findings: Gender-differentiated consequences of COVID-19 on women’s and men’s economic empowerment in Afghanistan.
53 UN Women (2020). Unlocking the lockdown: The gendered effects of COVID-19 on achieving the SDGS in Asia and the Pacific.

د مېرمنو او انجونو پر وړاندې د تاوتریخوايل زیاتېدونکي خطرونه، 

استثامر او د ماشومانو وادونه

د ښــوونځیو پــر پرېښــودو رسبېــره د ښــوونې او روزنــې ټکنــي 

بهیــر هــم انجونــې او ځوانــې مېرمنــې د زیــات شــمېر نــاوړه ګټــې 

اخیســتنې د زیاتېدونکــي خطــر رسه مخامــخ کــړې دي لکــه د: 



9

ــې  ــه مخک ــه وخت ــومان، ل ــر ماش ــتثار، کارګ ــومانو واده، اس د ماش

ــوونځیو  ــۍ. د ښ ــې تاوتریخوال ــه مخ ــډر ل ــتنه، او جن ــل اخیس حم

ــه  ــال نشــتوالۍ، پ ــدي چاپېری ــدل، د ښــووځي لخــوا د خون ــړل کې ت

کــور کــې د قرنطیــن مــودې تېــرول او کوېــډ-۱۹ وبــا د کمولــو 

تدابیــرو د ماشــومانو معمــول مختــل کــړی او پــر مینــدو او پلرونــو 

او پالونکــو یــې نــوي فشــارونه اچــويل دي چــې دا پــه خپــل وار رسه 

ــرار رسه  ــدت او تک ــوايل د ش ــورين تاوتریخ ــه د ک ــه کچ ــواد پ د هې

مرســته کــوي54 . د ښــوونځیو تــړل کېــدل د هغــه خونــدي چاپېریــال 

د لــه الســه ورکولــو باعــث کیــږي، دا هغــه چاپېریــال دی چــې پــه 

ــه  ــې اخیســتنې او تاوتریخــوايل ل ــاوړه ګټ ــې د ن ــې انجون هغــې ک

ــې اخیســتنې او د دوی  ــاوړه ګټ ــاره د ن ــو لپ ــو، او لویان ــه کول تجرب

پــه ژوندانــه کــې د مداخــي د عالیمــو د تشــخیص پرتــه د هوســاینې 

ــتلی يش 55.  ــاه اخیس س

ــز  ــاوړه ټولنی ــدل او ن ــړل کې ــه د ښــوونځیو ت ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب کوې

اقتصــادي اغېــز د دې المــل شــوی چــې د ماشــومانو د وادونــو پــه 

ــر رسه  ــول د خط ــه ک ــارزه تکی ــر مب ــو پ ــي میکانیزمون ــر د منف څې

ــه  ــیلو د ل ــت د وس ــوا د معیش ــو لخ ــرو کورنی ــړي. د ډې ــخ ک مخام

الســه ورکولــو لــه املــه انجونــې پــه زیاتېدونکــي ډول د داســې یــو 

ــې  ــوونځي ب ــه ښ ــې ل ــي ډول ی ــه دایم ــې پ ــخ دي چ ــر رسه م خط

برخــې او لــه وختــه مخکــې وادونــو تــه اړ ایســتلی يش. د یادونــې 

وړ ده چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا د لومړیــو اونیو/میاشــتو پــه تــرڅ کــې 

د ماشــومانو د وادونــو د ډېــروايل پــه هکلــه پــه مســتند ډول راپــور 

ورکــړل شــوی دی56 . همدارنګــه لــه ښــوونځي بهــر ماشــومان هــم د 

نــاوړه ګټــې اخیســتنې، اســتثار او وســلوالو ځواکونــو او ډلــو لخــوا 

د اســتخدام آســانه اهــداف ګڼــل کیــږي او د دې ســبب کیــږي چــې 

ــدې  ــر وړان ــګ پ ــه او د پرمخت ــط تغذی ــي رشای ــړو لړزېدونک د جګ

خنــډ رامنځتــه کــړي. 

ــه کــوي  ــدي فضــا رامنځت ــاره داســې خون ښــوونځي د ماشــومانو لپ

ــه  ــوايل څخ ــتونزو او تاوتریخ ــومان د س ــې ماش ــې ک ــه هغ ــې پ چ

خونــدي کېــدای يش. د ښــوونځیو د بېرتــه پرانیســتلو پرمهــال د 

دوی لپــاره بایــد پــه هراړخیــز ډول د عامــه روغتیــا او خوندیتــوب 

مســایل تریــح کــړل يش، ترڅــو د کوېــډ-۱۹ وبــا مخــه ډب او هغــې 

ــه  ــد پ ــګ بای ــدې غربګــون ښــکاره کــړي، خــو د دې ترڅن ــرو وړان پ

ښــوونځیو او ښــوونځیو پــه شــاوخوا کــې د زده کوونکــو خوندیتــوب 

بــاوري کــړل يش. همدارنګــه د کوېــډ-۱۹ وبــا د مخنیــوي پــه موخــه 

بایــد د خوندیتــوب پــه اقداماتــو کــې د الس مینځلــو د آســانتیاوو، 

ــو د خوندیتــوب  ــن د رعایــت او ښــوونکیو او کارکوونکی ــز واټ ټولنی

ــګ  ــات شــامل وي، خــو د دې ترڅن ــر الزم اقدام ــه څې ــرو پ د تدابی

ــوايل،  ــګ د څرنګ ــګ رات ــدي ډول د ت ــه خون ــه پ ــوونځي ت ــد ښ بای

پــه ښــوونځیو او ښــوونځیو پــه شــاوخوا کــې د جنــډر پــر بنســټ د 

تاوتریخــوايل څخــه د خوندیتــوب او روغتیايــي خدمتونــو د نشــتوايل 

او انجونــو د ټولنیــز خوندیتــوب پــه څېــر بایــد د زده کوونکــو رسه د 

خوندیتــوب اړونــد نــورو مســایلو پــه برخــه کــې هــم مرســته ويش. 

54UN Women (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
55UNICEF and UNFPA (2020). Covid-19 and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.
56UN Women, UNICEF and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue XIII: The impact of COVID-19 on Girls, Adolescent Girls and Young Women. 

د انجونو پر روغتیا او خوندیتوب د ښوونځیو د تړلو اغېزې

ــدل  ــړل کې ــره، د ښــوونځیو ت ــو رسبې ــه الســه ورکول ــړو د ل د زده ک

ــه د  ــو ت ــوب مېکانیزمون ــز خوندیت ــو او ټولنی ــو خدمتون ــم اړین ه

ــوي.  ــوب اغېزمن ــا او خوندیت ــو روغتی ــه د انجون ــه امل ــه الرسيس ل ن

ــواړو او  ــه الرې د خ ــوونځیو ل ــو ښ ــي د خپل ــمېر زده کوونک ــو ش ی

روغتیايــي پروګرامونــو څخــه ګټــه پورتــه کــوي. پــه هغــو ټولنــو کــې 

هــم دغــو پروګرامونــو تــه د الرسيس نشــتوالۍ مســتقیاً د لــوږې پــر 

لــوړوايل او خــواړو پــر کمــوايل اغېــز کــوي چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه 

ــارزه کــوي. بایــد وویــل  ــز اقتصــادي وضعیــت رسه مب ــه د ټولنی امل

ــې د  ــې انجون ــر لرونک ــوونځي عم ــړل د ښ ــوونځیو ت ــې د ښ يش چ

ــه د الرسيس څخــه بــې  ــو ت اوســپنې او فولیــک اســیډ لرونکــو درمل

برخــې کــوي چــې پــه یــو شــمېر ښــوونځیو کــې انجونــو تــه ورکــول 

کیــږي او دا کار د دوی روغتیــا نــوره هــم د خطــر رسه مخامــخ او پــه 

احتــايل ډول د کم خونــۍ کچــه یــې نــوره هــم لــوړوي. ښــوونځي 

ــې  ــه ک ــه برخ ــن پ ــو د تأمی ــز روان د خدمتون ــي او ټولنی د روغتیاي

ــدو رسه  ــړل کې ــه ت ــوونځیو پ ــږي او د ښ ــل کی ــع ګڼ ــۍ مرج لومړن

دغــو خدمتونــو تــه الرسســی قطــع شــوی دی.

له ښوونځیو څخه د ښځو او انجونو د خارجېدو ډېرېدونکي خطرونه

ــدو  ــړل کې ــه ت ــو ماشــومانو شــمېر چــې د ښــوونځیو ل ــو هغ د ټول

وروســته ښــوونې او روزنــې تــه بېرتــه نــه ســتنیږي ممکــن ډېــر لــوړ 

ــل وار  ــه خپ ــم پ ــا ه ــې وب ــډ-۱۹ خپرېدونک ــه د کوې وي. همدارنګ

ــړې  ــخ ک ــر رسه مخام ــې د خط ــته راوړن ــه الس ــمېر هغ ــو ش رسه ی

دي چــې د طالبانــو د رژیــم پــه نســکورېدو رسه د ۲۰۰۱ کال څخــه 

را پــه دېخــوا د مېرمنــو او انجونــو پــه تعلیمــي برخــه کــې ترالســه 

شــوې وې. همدارنګــه د کوېــډ-۱۹ وبــا د خطرونــو لــه کبلــه د نــورو 

خنډونــو د رامنــځ تــه کېــدو ترڅنــګ د هغــو خطرونــو پــه هکلــه 

ــږي  ــم کی ــث ه ــویش باع ــو د تش ــدو او پلرون ــو، مین د زده کوونکی

چــې ټولګیــو تــه د ماشــومانو د ډېــروايل رسه یــو ځــای وي، د واټــن 

ــت  ــرۍ وخ ــي ډې ــري، ټولګ ــه ل ــتون ن ــت ش ــڅ ظرفی ــت هې د رعای
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ــون  ــه ســخت ژمــي کــې د هــوا د بدل ــواد پ ــده او د هې ســاړه، الن

د نیمګړیــو امکاناتــو ترڅنــګ د حفــظ الصحــې او څښــاک د پاکــو 

اوبــو پــه برخــه کــې هېــڅ او یــا هــم نیمګــړي امکانــات لــري. 

ــې د  ــځې او انجون ــرې ښ ــن ډې ــا ممک ــې وب ــډ-۱۹ خپرېدونک د کوې

ــړي. د  ــې ک ــه خارج ــر څخ ــه بهی ــې ل ــوونې او روزن ــاره د ښ ــل لپ ت

کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه د ښــوونځیو پــه تــړل کېــدو رسه د ښــځو او 

انجونــو د مراقبــت مســوولیتونه ډېــر شــوي او د بېوزلــۍ او بېــکارۍ 

د کچــې زیاتېــدل بــه د ښــځو او انجونــو د زده کــړو دوام نــور هــم 

ــو  ــدې د هغ ــر وړان ــډر پ ــل د جن ــوړي عوام ــړي. نوم ــتونزمن ک س

ــه  ــو پ ــۍ، او ماشــومانو د ودون ــدارې ناامن ــو، دوام ــي نورمون تبعی

ــو  ــه الرې ی ــیلو ل ــتنې رسه د مــرو وس ــې اخیس ــاوړه ګټ ــر د ن څې

ــود وو. د دې  ــې موج ــه ک ــه ټولن ــدې پ ــه وړان ــې ل ــږي چ ــای کی ځ

پــه پایلــه کــې بــه ډېــرې انجونــې ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس 

ــا بــه هــم د زده کــړو لــه بشــپړولو مخکــې د  تــوان ونــه لــري او ی

ــږي.  ــه رس کی ښــوونځي څخــه الس پ

د دې احتــال هــم شــته چــې د عایــد د الســه ورکــول بــه د میندو او 

پلرونــو لخــوا د مېرمنــو او انجونــو د ښــوونې او روزنــې د لګښــتونو 

د ورکــړې تــوان هــم اغېزمــن کــړي. هغــه کورنــۍ بــه د خپلــو لوڼــو 

پــه نســبت د زامنــو ښــوونې او روزنــې دوام تــه لومړیتــوب ورکــړي 

ــی، چــې  ــو ماشــومانو د زده کــړو لګښــتونه نــي ورکول چــې د ټول

ــات دي  ــي مالحظ ــه عم ــې او هغ ــي انګېرن ــم تبعی ــې ه ــل ی دلی

ــو  ــو رسه ی ــدو او پلرون ــو مین ــن د خپل ــم زام ــې رسه س ــې د مت چ

ځــای ژونــد کــوي او د هغــوی مــايل مالتــړ کــوي، خــو د لوڼــو پــه 

هکلــه بیــا د هغــوی د واده کولــو متــه کیــږي چــې ګواکــې ټــول کار 

ــاره ځانګــړې کــوي.  ــۍ لپ ــړه د کورن ــل مې ــا د خپ ــه بی او شــتمني ب

ــو زده  ــارضي، د ګڼ ــرې ح ــوونځي غې ــه ښ ــاره ل ــودې لپ د اوږدې م

ــو زده  ــې د مخکین ــوونځیو ک ــو ښ ــو لرونک ــو رسچین ــو او کم کوونک

ــه،  ــف عادتون ــې ضعی ــه د مطالع ــه کبل ــت ل ــف کیفی ــړو د ضعی ک

ــړي ډول  ــه ځانګ ــه، پ ــو محدودیتون ــر آزادی ــدو پ ــو د ګرځې د انجون

ــټ  ــوادو او انټرنې ــو، دريس م ــدو رسه57، او کتابون ــه زیاتې ــر پ د عم

ــر  ــه ډې ــه د الرسيس نشــتوالۍ چــې ځــاين مطالعــه آســانولی يش پ ت

ــړي  ــه ځانګ ــو پ ــه د زده کوونک ــې ت ــوونې او روزن ــال رسه ښ احت

ــږي. د  ــبب کی ــدو س ــه ورګرځې ــه ن ــځو د بېرت ــو او ښ ډول د انجون

ــر،  ــه څې ــو پ ــو والیتون ــکا، اروزګان، او وردګ ــار، پکتی ــد، کنده هلمن

ښــايي پــه یــو شــمېر هغــو والیتونــو کــې انجونــې ښــوونځیو تــه د 

بېرتــه ورګرځېــدو پــه برخــه کــې د ځانګــړي خطــر رسه مــخ وي چــې 

د خپرېدونکــې وبــا څخــه مخکــې یــې پــه ښــوونځیو کــې د انجونــو 

ــام وړ ټیټــه وه. د شــمولیت کچــه د پ

د لرې واټن )انټرنېټ له الرې( د زده کړې نشتوالۍ او په زده کړو 

کې ځنډ

ــن  ــرې واټ ــدل او د ل ــړل کې ــوونځیو ت ــاره د ښ ــودې لپ د اوږدې م

څخــه د زده کــړو د کايف امکاناتــو نشــتوايل د ماشــومانو زده کــړې، 

پــه خاصــه توګــه د افغانســتان د هغــو ماشــومانو زده کــړې ســختې 

ــوي وو. د الرسيس  ــول ش ــې لــه پامــه غورځ ــړې دي چ ــې ک زیامنن

ــو لخــوا د  ــوازې د ۱۴٪ افغانان ــوادو نشــتوالۍ او ی وړ  ښــوونیزو م

انټرنېــټ کارونــې تــه پــه پــام رسه58  انټرنېــټ تــه محــدود الرسيس 

د لــرې واټــن څخــه د زده کــړې فرصتونــه محــدود کــړي دي. د کــم 

ــه  ــوان ن ــو د دې ت ــدې او پلرون ــرو مین ــودو رسه ډې ــه درل ــواد پ س

ــه  ــړې د دوام پ ــې او زده ک ــې د مطالع ــور ک ــه ک ــې پ ــودو چ درل

ــره  ــه براب ــړ زمین ــک مالت ــاره د اکاډمی ــو ماشــومانو لپ موخــه د خپل

کــړي. پــه هــرات، بادغېــس او غــور والیتونــو کــې یــوه تــررسه شــوې 

ارزونــه څرګنــدوي چــې ۵۳٪ کورنــۍ د خپلــو ماشــومانو لپــاره پــه 

کورنــو کــې د زده کــړې امکانــات نــه وو برابــر کــړي او ٪۳۰.۸ 

ــاره د  ــو ماشــومانو لپ مراقبــت کوونکــو ویــي دي چــې دوی د خپل

کورنــۍ زده کــړې او ښــوونې او روزنــې پــه برخــه کــې د هېــڅ ډول 

مالتــړ پــه تأمینولــو بانــدې قــادر نــه وو59 . همدارنګــه د ۷۶٪ ځــواب 

ویوونکــو پــه وئیــي دي چــې دوی د ښــوونځي اړونــد د زده کــړې 

ــوده.  ــا درل ــه اړتی دريس مــوادو ت

انجونــو بیــا ډېــر کــم د دې تــوان درلــود چــې د لــرې واټــن څخــه 

زده کــړې وکــړي، ځکــه چــې د هلکانــو پــه نســبت دوی د کورنیــو 

کارونــو ترڅنــګ د خپلــو کوچینــو خوینــدو او وروڼــو مراقبــت هــم 

ــټ  ــیلو او انټرنې ــي وس ــه د ټېکنالوژیک ــود. همدارنګ ــاړه درل ــر غ پ

ــر وړانــدې  ــو او ښــځو پ ــه برخــه کــې د انجون څخــه د اســتفادې پ

ــررسه  ــود وي او د دې کار د ت ــم موج ــت ه ــه مقاوم ــې وختون ځین

کولــو پــه صــورت کــې ښــايي د تاوتریخــوايل رسه مــخ يش، او دلیــل 

یــې هــم دا دی چــې دوی ښــايي د دغــو وســیلو لــه الرې د ســړیو یــا 

هلکانــو رسه اړیکــې ټینګــې کــړي 60. دغــه عوامــل تــر ډېــره بریــده 

ــرې واټــن څخــه د زده کــړې پرمهــال  ــږي چــې د ل د دې باعــث کی

ــه  ــې دا کار پ ــې يش، چ ــته پات ــه وروس ــړو څخ ــه زده ک ــې ل انجون

راتلونکــي کــې دواړه د دوی علمــي الســته راوړنــه او هــم ښــوونځي 

تــه د بېرتــه ورســتنېدل د خطــر رسه مخامــخ کــوي. د رخصتیــو پــه 

مــوده کــې د زده کــړو د لــه الســه وتــي وخــت د ترالســه کولــو پــه 

ــا رسه ســم  ــد د اړتی ــاره بای ــورو ماشــومانو لپ ــو او ن موخــه د انجون

جربانوونکــې زده کــړې وړانــدې کــړل يش.

57Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
58World Bank (2017). Individuals using the Internet (% of population) – Afghanistan, at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=AF 
59World Vision Afghanistan (2020). The Assessment of Socio-Economic Impact of COVID-19 on the Most Vulnerable Families of Afghanistan. 
60Human Rights Watch (2012). “I Had To Run Away” The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan. 
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د مینځلو او حفظ الصحي د امکاناتو نشتوالۍ د کوېډ-۱۹ وبا د 

مخنیوي پر وړاندې خنډ دی

دا چــې د اوبــو نشــتوالۍ او حفــظ الصحــې د الرسيس وړ آســانتیاوې 

ال لــه وړانــدې یــو لــه هغــو عمــده عواملــو څخــه وو چــې لــه املــه 

یــې ډېــرو انجونــو او ځوانــو مېرمنــو نــه شــول کــوالی چــې خپلــو 

زده کــړو تــه دوام ورکــړي، بیــا هــم دا یــوه لــه اســايس موضوعاتــو 

ــه موخــه  ــوي پ ــدو د مخنی ــا د خپرې ــډ-۱۹ وب څخــه ده چــې د کوې

هڅــې زیامننــوي. پــه ۲۰۱۷ کال کــې یــوازې ۶۰٪ دولتــي ښــوونځیو 

د تشــنابونو آســانتیاوې درلــودې 61. اوســمهال، د روانــو اوبــو د 

ــو او حفــظ الصحــې  ــه ګــډون ډېــری ښــوونځي د مینځل نشــتوايل پ

د امکاناتــو د نشــتوايل لــه کبلــه د ماشــومانو د خونــدي ســاتلو پــه 

موخــه د حداقــل اړتیــاوو پــوره کولــو تــوان او وړتیــا نــه لــري 62. تــر 

ــو شــمېر  ــري او ی ــه ل ــه ن ــان د څښــاک پاکــې اوب ــورې افغان ۳۰٪ پ

یــې بیــا هېــڅ روانــې اوبــه نــه لــري 63 . دا د ســاملې حفــظ الصحــې 

د عمــي کولــو پــر وړانــدې یــو لــوی خنــډ او پــه اغېزمنــه توګــه د 

کوېــډ-۱۹ وبــا پــه مخنیــوي کــې ګټــوره وســیله ګڼــل کیــږي. 

ــډون، د  ــه ګ ــتوايل پ ــو د نش ــو امکانات ــې د مینځل ــوونځیو ک ــه ښ پ

ــوونځیو  ــایي ښ ــره ښ ــدو وی ــدو او خپرې ــې کې ــا د پات ــډ-۱۹ وب کوې

ــو د  ــو مېرمن ــو او ځوان ــړي ډول د انجون ــه ځانګ ــومانو پ ــه د ماش ت

راســتنیدو مخنیــوی وکــړي. د کوېــډ-۱۹ وبــا د خپرېــدو د مخنیــوي 

پــه موخــه د حفــظ الصحــې اړونــد تدابیــرو لــوړول بــه مهــم وي او 

هــم بــه د ښــوونځي پــه زېربنــاوو کــې د ښــځو او انجونــو لپــاره د 

حفــظ الصحــې د کايف امکاناتــو د دوامــدار نشــتوايل د ســتونزې حــل 

پــه موخــه فرصــت برابــر کــړي. 

د کوېډ-۱۹ وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د ښوونې او روزنې د 

بودجې د کموايل خطر

61Human Rights Watch (2017). Girls in Afghanistan—and Everywhere Else—Need Toilets. 
62UNOCHA (2020). Afghanistan: COVID-19 Multi-Sectoral Response Operational Situation Report - 26 August 2020. 
63Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
64UNESCO (forthcoming): “The impact of Covid-19 on the cost of achieving SDG 4”, in UN (2020). Policy brief – Education during COVID-19 and beyond. 
65Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2020). Concluding observations on the third periodic report of Afghanistan. CEDAW/C/AFG/CO/3 
66Ibid.

ــدې  ــر وړان ــټم پ ــې د سیس ــتان د پوهن ــا د افغانس ــډ-۱۹ وب د کوې

ښــوونې  انجونــو  د  او  رامنځتــه  خطرونــه  سیســتاټیک  جــدي 

ــوي. د  ــه غورځ ــه پام ــه ل ــوا توج ــتندویانو لخ ــه د مرس ــې ت او روزن

روغتیايــي بحــران اقتصــادي پایلــې د یــو شــمېر هغــو هېوادونــو پــه 

ګــډون چــې د نړیوالــو پرمختیايــي همکاریــو پــه برخــه کــې مخکــښ 

هېوادونــه ګڼــل کیــږي پــه ټولــه نــړۍ کــې احساســیږي. افغانســتان 

تقریبــاً د مرســتندویانو پــه همــکارۍ پــورې تړلــی یو هېــواد دی چې 

پــه دې کــې د خپــل د ښــوونیز سیســټم بودجــوي تأمیــن او ښــوونیز 

سیســټم پــه چــوکاټ کــې د ښــوونې او روزنــې او جنــډر د برابــرۍ 

پــه برخــه کــې د انجونــو څخــه د مالتــړ هغــه فعالیتونــه شــاملیږي 

چــې معمــوالً د مرســتندویانو لخــوا متویــل او تأمینیــږي. څرنګــه چې 

پرمختیايــي مرســتې تــر فشــار النــدې راغلــې دي، دا کــوالی يش چــې 

ــخ  ــر رسه مخام ــر خط ــل د ال ډې ــاکايف متوی ــې ن ــوونې او روزن د ښ

کــړي، او تــر ډېــره بریــده هغــه ننګوونــې نــورې هــم پراخــې کــړي 

چــې افغــان ښــوونیز سیســټم ال لــه وړانــدې وررسه مــخ دی او هــم 

ــدو ســبب يش چــې د  ــز د قطــع کې ــو بســپنو او مترک ممکــن د هغ

پرمختــګ لپــاره حیــايت ګڼــل کیــږي او د انجونــو د ښــوونې او روزنــې 

پــه پرمختــګ کــې ترالســه شــوې دي. پــه نړیوالــه کچــه داســې اټــکل 

ــې د  ــوونې او روزن ــه د ښ ــران ب ــا بح ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــږي چ کی

متویــل تشــه تــر یــو پــر دریــو برخــې پــورې لــوړه کــړي 64.

سپارښتنې:

د کوېــډ-۱۹ پــر وړانــدې غربګــون او ژغورنــې ټــول پالنونه او ښــوونې 

او روزنــې تــه د الرسيس پــر وړانــدې د جنــډر پــر اســاس د خنډونــو 

لــه منځــه وړل بایــد پــه پــام کــې ونیــول يش. پــه داســې حــال کــې 

چــې دولــت د ښــوونځیو د بیاځــي پیــل پــر پــالن کار کــوی، ښــوونې 

ــې د  ــه ک ــه برخ ــو پ ــو د برابرول ــه د الرسيس او امکانات ــې ت او روزن

ــوړی  ــري. نوم ــتون ل ــم ش ــت ه ــو فرص ــرۍ د لوړول ــډر د براب جن

ــق  ــتنې رسه تحق ــې اخیس ــه ګټ ــه پ ــواردو څخ ــدې م ــت د الن فرص

ــاوی د  ــډر تس ــې د جن ــول چ ــاوري ک ــوالی يش: )۱( د دې ب ــدا ک پی

ــې د  ــو ســراتیژيو ک ــه ټول ــون پ ــدې د غربګ ــر وړان ــا پ ــډ-۱۹ وب کوې

یــوې بنســټیزې برخــې پــه توګــه شــاملیږي؛ )۲( د دې بــاوري کــول 

ــي  ــل او پرمختیاي ــه، متوی ــالن جوړون ــه پ ــډر د تســاوي پ چــې د جن

زیربنــاوو پــه وړانــدې کولــو کــې لــه کلیــدي مالحظاتــو څخــه ګڼــل 

ــو  ــنابونو، روان ــې د تش ــول چ ــاوري ک ــه د دې ب ــږي او همدارنګ کی

اوبــو، ښــوونځیو د انګــړ د دېوالونــو او د الرسيس وړ هغــو ودانیــو په 

څېــر د اســايس زېربنــاوو لومړیتــوب ورکــول کییــږي چــې د انجونــو 

او ښــځو رسه د زده کــړې پــه دوام کــې مرســته کــوالی يش؛ )۳( د دې 

بــاوري کــول چــې تعلیمــي نصــاب او ښــوونکي د جنــډر برابــري او 

د ښــځو حقونــه د تعلیمــي لومړیتــوب پــه توګــه پــه پــام کــې نیــي؛ 

او )۴( د ۳۰۰۰۰ ښــځینه ښــوونکیو د ګومارنــې د مخکینــي پــالن پــه 

ګــډون د دولــت د مخکینــو هڅــو رسه پــه مطابقــت کــې د ال ډېــرو 

ښــځینه ښــوونکو اســتخدام بــاوري کــوي65 . د افغانســتان د درېیــم 

دوره يــي راپــور اړونــد پایلــو تــه پــه پــام رسه د ښــځو پــر وړانــدې 

د تبعیــض د لــه منځــه وړلــو پــه هکلــه د ۲۰۲۰ کال لپــاره د کمېټــې 
د سپارښــتنو رسه ســم دولــت بایــد :66
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بــاوري کــړي چــې د وبــا پــر وړانــدې د چمتــووايل او غربګــون . 1

ــه  ــړې پ ــزې زده ک ــه د هراړخی ــي کچ ــه م ــې پ ــو ک ــه پالنون پ

ــرې  ــو ل ــټ خنډون ــر بنس ــډر پ ــدي الرسيس او جن ــه خون موخ

کولــو او ښــځو او انجونــو د ښــوونې او روزنــې د الرسيس اړونــد 

اړتیــاوو تــه لومړیتــوب ورکــول کیــږي چــې پــه دې کــې هغــه 

ــه  ــرې ل ــورو ډې ــر ن ــې ت ــاملیږي چ ــم ش ــې ه ــځې او انجون ښ

پامــه غورځــول شــوې دي. 

ــو د . 2 ــل د ۱۸ کلون ــر حداق ــاره د واده عم ــړیو لپ ــځو او س د ښ

ــض وړ  ــټ د تبعی ــر بربنس ــیت پ ــډون د جنس ــه ګ ــو پ تعینول

ټولــو احــکام د حــذف پــه موخــه پــه قوانینــو کــې اصالحــات 

ــول.  ــه ک رامنځت

ــر . 3 ــې تــه د براب ــوونې او روزن ــاره ښ ــو لپ د انجونــو او هلکان

الرسيس او د جنــډر پــر بنســټ د تاوتریخــوايل د قربانیانــو لپــاره 

خدمتونــو تــه د الرسيس د بــاوري کولــو پــه ګــډون د جنــډر د 

تســاوي د ښــه وايل پــه منظــور د نــوي قانــوين مســودې تدویــن. 

پــه مــي تعلیمــي نصــاب کــې د جنــډر د برابــرۍ او ښــځو د . 4

حقونــو اړونــد مطالبــو د ځــای پــر ځــای کولــو څخــه مالتــړ او 

حایــت کــول. 

ــو او د ښــځو او . 5 ــا د کچــې د ټیټــوايل د اقدامات ــډ-۱۹ وب د کوې

انجونــو د زده کــړو د اهمیــت پــه هکلــه د اړیکــو د ټینګولــو 

پــه موخــه پــه خونــدي ډول د ښــوونځیو پــه بیاځــي پرانیســتلو 

ــه  ــدو پ ــه ورګرځې ــو د بېرت ــځو او انجون ــه د ښ ــوونځیو ت او ښ

برخــه کــې د ټولــو ټولنــو ښــکېلول او پــه انفــرادي ډول د 

هغــو انجونــو او ښــځو تعقیبــول چــې ښــوونځیو یــا ښــوونیزو 

پروګرامونــو تــه بېرتــه نــه ورســتنیږي. 

ــډ-۱۹ . 6 ــډون، د کوې ــه ګ ــو پ ــې وړ مالومات ــومانو د خوښ د ماش

وبــا د کچــې کمولــو پــر وړانــدې لــه اغیزمنــو اقداماتــو څخــه 

ډاډ ترالســه کولــو پــه موخــه د مالوماتــو، روزنیــزو پروګرامونــو 

او مطالبــو تأمینــول، چــې النــدې مــوارد هــم پکــې شــامل وي: 

لــه دې څخــه ډاډ ترالســه کــول چــې د ښــوونځيو او ټولنې 	   أ. 

پــر بنســټ د زده کــړو پــه ټولګيــو کــې د ټولــو ماشــومانو لپــاره 

د ماســکونو، حفــظ الصحــې د کېټونــو، څښــاک پاکــو اوبــو تــه 

د الرسيس )اوبــو د زېرمــو د توزیــع او کلورینــو پــه وســیله 

تصفیــه شــویو اوبــو لــه الرې، کــه چېــرې د پــي کېــدا او الرسيس 

وړ وي(، الســونو د عفــوين ضــد مایــع او باکټریــا وژونکــې 

ــو  ــوب اړونــد اقدامات ــل خوندیت ــډون د حداق ــون پــه ګ صاب

پروګــرام پلــی کیــږي.  

د دې بــاوري کــول چــې ښــوونځي او ټولنــې پــر بنســټ د 	   ب. 

زده کــړو ټولګــي )CBE( د افــرادو پــر وړانــدې د تبعیــض پرتــه 

د زده کوونکــي یــا ښــوونکي لخــوا د کوېــډ-۱۹ وبــا د اعراضــو 

او عالیمــو د لیــدو پــه صــورت کــې واضــح پروتوکولونــه/

ــت،  ــه محــل، د پېښــو ثب ــن لنډمهال ــري )د قرنطی الرښــوونې ل

ــه راجــع کــول او داســې نــور( ــو ت روغتیايــي فعالین

پــه خونــدي ډول د ښــوونځیو بېرتــه پرانیســتلو او دولتــي . 7

ښــوونځیو تــه د تلونکــو انجونــو پــه ګــډون، د انجونــو د دريس 

وخــت د جــربان رسه د مرســتې پــه موخــه د دوی لــه مهــارت 

 )CBE( ــر بنســټ د زده کــړو ــې پ ــه اســتفادې د ټولن څخــه پ

لــه مــاډل )منونــې( څخــه ګټــه اخیســتل او پراخوالــۍ پــه پــام 

کــې نیــول. 

ډاډ ورکــړي چــې د ښــوونیزو پروګرامونــو پــه تــرڅ کــې د جنــډر . 8

ــام کــې  ــه پ ــاوې پ ــې اړتی ــو متفاوت ــوه د ښــځو او انجون ــه پل ل

نیــول کیــږي چــې پــه دې کــې هغــه انجونــې هــم شــاملیږي 

چــې تــر ټولــو ډېــرې لــه پامــه غورځــول شــوې وي. 

خونــدي او د الرسيس وړ زېربنــاوو، جنســیت لــه پلــوه د حفــظ . 9

الصحــې جــال تأسیســاتو او پــه ټولــو ښــوونځیو کــې د څښــاک 

پاکــو اوبــو، حفــظ الصحــې کېټونــو او عفونــت ضــد مــوادو تــه 

ــو  ــبو امکانات ــدي او مناس ــو خون ــډون د مینځل ــه ګ د الرسيس پ

تــه الرسســی بــاوري کــړي.  

پــه ښــوونځيو او ښــوونځیو پــه شــاوخوا کــې، ښــوونځي تــه پــر . 10

الر او زده کوونکــو پــه کورونــو کــې د تاوتریخــوايل پــه ګــډون 

د ښــځو او انجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل د ټولــو ډولونــو 

ــه  ــوي پروګرامون ــه موخــه ځــواب ویوونکــي او مخنی د حــل پ

رامنــځ تــه او پــي کــړي. 

ــه . 11 ــزو ل ــر د انګې ــه څې ــي بورســونو پ ــتو او تحصی ــايل مرس د م

ــړ  ــې څخــه مالت ــه ښــوونې او روزن ــو ل الرې د ښــځو او انجون

ــړي.  وک

د وظیفــوي پرمختــګ او معاشــونو د لــوړوايل او تاوتریخــوايل او . 12

جنــي ځورونــې پــر وړانــدې د خوندیتــوب د بــاوري کولــو پــه 

ګــډون، د ښــځینه ښــوونکیو د اســتخدام او پــه ښــوونځي کــې 

د ســاتلو څخــه مالتــړ وکــړي. 

پــه ښــوونیز سیســټم کــې د ټولــو معلولو ماشــومانو د شــاملولو . 13

پــه موخــه اقدامــات پیــاوړي او بــاوري کــړي چــې د لــرې واټــن 

څخــه د زده کــړو او د ښــوونځیو بېرتــه پرانیســتلو پــه ګــډون، د 

کوېــډ-۱۹ ناروغــۍ اړونــد ټــول اقدامــات د معلولیــت لرونکــو 

ــپړ الرسيس  ــې د بش ــوونې او روزن ــاره د ښ ــومانو لپ ــو ماش ټول

د بــاوري کولــو پــه منظــور د معقولــو الرسيس وړ امکاناتــو 

تضمیــن پــه پــام کــې ونیــي. 

بېرتــه . 14 او  شــویو  بېځایــه  اغېزمنــو،  د  املــه  لــه  جګــړو  د 

راســتنېدونکو کډوالــو لپــاره ښــوونې او روزنــې تــه د دوامــدار 

ــړی.  ــه ک ــه او رامنځت ــات تهی ــور اقدام ــه منظ ــن پ الرسيس د تضمی

ښــوونې او روزنــې تــه د الرسيس، خونــدي خالصــون او پــه . 15

ټولنــو او کورنیــو کــې د ادغــام پــه موخــه د ســاتنې پــه بدیلــو 

ــه  ــومانو څخ ــودو ماش ــې د موج ــو ک ــف خون ــو او توقی ځایون

ــړ وکــړي. مالت


