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بــه تعقیــب آگاهیهــای قبلــی جنــدر، 1 و بــه منظــور برجســته 

ســاخنت تاثیــرات خــاص کوویــد-۱۹ روی جنــدر در افغانســتان، 

ــد.  ــی کن ــر م ــوم را منت ــی س ــان آگاه ــرای زن ــد ب ــل متح اداره مل

ــان، صلــح  ایــن آگاهــی روی تاثیــرات کوویــد-۱۹ از نقطــه نظــر زن

و امنیــت مترکــز دارد. ایــن آگاهــی مــوارد تاثیــر گــذار روی جنــدر؛ 

قســمی کــه در آگاهــی هــای قبلــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود 

و همچنیــن خطراتــی را کــه مشــخصا متوجــه زنــان، ســازمان هــای 

جامعــه مدنــی زنــان و مدافعــان حقــوق زن کــه مترکــز بــر اســتقرار 

ــن فرصــت  ــد و همچنی ــدار در افغانســتان دارن ــح دایمــی و پای صل

هــا جهــت اطمینــان از دسرتســی زنــان بــه حقــوق شــان در زمینــه 

مشــارکت آنهــا در مواضــع رهــری تصمیــم گیریهــا و ایجــاد آینــده 

کشورشــان، را تحــت پوشــش قــرار میدهــد. ایــن آگاهــی همچنیــن 

نیــاز فــوری بــرای تضمیــن از تطبیــق پــان عمــل ملــی افغانســتان 

مبتنــی بــر قطعنامــه ۱۳۲۵ )۲۰۱۹-۲۰۲۱( شــورای امنیــت ملــل 

متحــد و چگونگــی تاثیــر گــذاری آن بــه واکنــش دراز مــدت علیــه 

کوویــد-۱۹ کــه زمینــه ارتقــآ برابــری جنســیتی را فراهــم منایــد را نیــز 

مــورد توجــه قــرار میدهــد.

ایــن آگاهــی همچنــان در اخیــر بــا یــک سلســله سفارشــات و 

پیشــنهادات بــرای جلــب توجــه رشکای ملــی و بیــن املللــی بــه 

منظــور اطمینــان از تطبیــق کامــل آجنــدای زنــان، صلــح و امنیــت    

ــل  ــت. اداره مل ــراه اس ــتان، هم ــاس در افغانس ــن دوره حس 2در ای

متحــد بــرای زنــان در افغانســتان خــود را ملــزم بــه ایــن مــی دارد 

تــا از پیرفــت در اجــرای آجنــدای زنــان، صلــح و امنیــت از ســوی 

دولــت افغانســتان، ملــل متحــد، و رشکای ملــی و بیــن املللــی 

ــا از  ــر دارد ت ــان در نظ ــرای زن ــد ب ــل متح ــد. اداره مل ــت منای حامی

طریــق بلنــد بــردن مهــارت هــای رهــری، تخصــص و تجربیــات زنــان 

بــه منظــور دســتیابی بــه صلــح و انکشــاف پایــدار در افغانســتان، 

ــده  ــر ش ــا متاث ــمکش ه ــا و کش ــران ه ــه از بح ــان ک ــده زن از آنع

ــا  ــن هــدف ب ــه ای ــن آگاهــی مــی خواهــد ب ــد. ای ــت کن ــد حامی ان

ــرات  ــون تاثی ــه پیرام ــه جانب ــوی هم ــک گفتگ ــاد ی ــتفاده از ایج اس

ــان،  ــدای زن ــه آجن ــوط ب ــد-۱۹ در متامــی دســتورات کاری مرب کووی

ــی  ــه مدن ــان، جامع ــر آن روی زن ــمول تاثی ــه ش ــت؛ ب ــح و امنی صل

ــد. ــیدگی منای ــوق زن رس ــان حق ــان و مدافع زن

نرشیــه ۳: تاثیــرات کوویــد-۱۹ روی اجــرای آجنــدای زنــان، 
ــت ــح و امنی صل

آگاهی های جنسیتی در مورد کووید-۱۹ | افغانستان
۷ می؛ سال ۲۰۲۰

1Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020) and Issue II: Gender Alert on COVID 
19 in Afghanistan: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020).
2UN Women supports women’s full and equal representation and participation in all levels of peace processes and security efforts. UN Women’s work on women, peace, 
and security is guided by 10 UN Security Council resolutions—2467 ,2242 ,2122 ,2106 ,1960 ,1889 ,1888 ,1820 ,1325, and 2493—and is  bolstered by a number of related 
normative frameworks, which make up the broader women, peace, and security (WPS) agenda.
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زمینــه و چگونگــی شــکل گیــری تاثیــرات جنســیتی 

ناشــی از کوویــد-۱۹

ــه آن  ــتمین قطعنام ــاس هش ــا اقتب ــد ب ــل متح ــت مل ــورای امنی ش

ــد کــه  ــد ورزی ــح و امنیــت در ســال ۲۰۱۵ تاکی ــان، صل در مــورد زن

شــیوع بیامریهــای همــه گیــر بایــد بــا در نظــر داشــت ســیر رسیــع 

ــوزه  ــکاری در ح ــد آش ــک تهدی ــث ی ــروزی منحی ــدن ام ــی ش جهان

صلــح و امنیــت شــناخته شــود.3  در جریــان هــامن ســال افغانســتان 

نخســتین پــان عمــل ملــی قطعنامــه ۱۳۲۵ )۲۰۱۵-۲۰۲۲( خــود را 

ــری  ــر درگی ــورد تاثی ــی در م ــل مل ــان عم ــانید. پ ــب رس ــه تصوی ب

ــری در  ــیب پذی ــتان از آس ــان در افغانس ــاالی زن ــلحانه ب ــای مس ه

ــت  ــا محرومی ــه ت ــیتی گرفت ــی و جنس ــای جنس ــونت ه ــر خش براب

گســرتده در زمینــه دسرتســی بــه نهادهــای عدلــی، خدمــات صحــی، 

آمــوزش و فرصــت هــای شــغلی، توضیحــات ارایــه مــی دارد.4  پــان 

ــدان  ــود، فق ــاه و بهب ــن رف ــه رک ــتان، در ضمین ــی افغانس ــل مل عم

منابــع اقتصــادی کافــی بــرای زنــان را رشح داده و خواســتار ایجــاد 

میکانیــزم هــای کمــک رســانی، فرصــت هــای انکشــاف اقتصــادی و 
ــا و بهبــود مجــدد، مــی باشــد.5  ارایــه خدمــات مســاوی بــرای احی

بــه طــور کلــی نابرابــری هــای جنســیتی در افغانســتان کــه در 

نتیجــه جنــگ هــای مســلحانه و بحــران هــای بــری بوجــود آمــده 
انــد بــا تهدیــد بدتــر شــدن بــر اثــر بحــران کوویــد-۱۹ روبــرو انــد.6  

در تــازه تریــن گــزارش شــورای امنیــت ملــل متحــد، تاثیــرات متــداوم 

درگیــری هــا بــاالی زنــان توســط ســکرتر جــرال ایــن شــورا برجســته 

شــده اســت کــه بــر اســاس آن ۴۲ درصــد از تلفــات غیــر نظامیــان 

ــا  ــی دهــد. 7 ب ــودکان تشــکیل م ــان و ک ــری هــا را زن ــن درگی در ای

وجــود کمبــود آمــار و معلومــات و گــزارش آن هــا، شــیوع خشــونت 

هــای جنســی و جنســیتی بــه شــمول خشــونت هایــی کــه مرتبــط بــا 

منازعــات مــی باشــد هنــوز یــک نگرانــی جــدی اســت. در حقیقــت 

ــی،  ــری جنســیتی، مهاجــرت هــای داخل ــی دوامــدار، نابراب ــی ثبات ب

خدمــات ناکافــی، محدودیــت دسرتســی و اقدامــات تبعیــض آمیــز، 

چــوب ســوخت گــزارش دهــی مــوارد خشــونت جنســی مرتبــط بــه 

ــه  ــل متحــد ب ــد. 8 مل ــن مــی کن ــری هــا در افغانســتان را تامی درگی

ــان و  ــه زن مســتند ســازی مــوارد خشــونت جنســی و جنســیتی علی

دخــرتان کــه توســط طــرف هــای درگیــر صــورت مــی گیــرد ادامــه 

مــی دهــد. 9 در اخیــر، جابجایــی مدافعــان حقــوق زنــان بــه خاطــر 

درگیــری هــا، 10 و همچنیــن حمــات برنامــه ریــزی شــده و هدفمنــد 

بــرای از بیــن بــردن رهــران زنــان و مدافعــان حقــوق زنــان نشــان 

دهنــده وضعیــت ســخت کاری زنانــی اســت کــه بــا پذیرفــنت 

ــد. مــوارد متذکــره و آنچــه در دو  خطــرات جانــی فعالیــت مینامین

ــر پاندیمــی  ــم شــدن از اث ــد وخی ــا تهدی ــی ذکــر شــد ب آگاهــی قبل

کوویــد-۱۹ روبــرو انــد.

کوویــد-۱۹ همچنیــن زمانــی فــرا مــی رســد کــه بحــران های سیاســی 

ــس از امضــای موافقــت  ــی پ ــن االفغان ــد مذاکــرات بی دیگــری مانن

نامــه صلــح بیــن طالبــان و ایــاالت متحــده آمریــکا در فــروری ســال 

روان، در ایــن کشــور در جریــان اســت. بــا وصــف اینکــه تــاش هــا 

بــرای صلــح در افغانســتان ترسیــع یافتــه اســت،  ماننــد معرفــی تیــم 

مذاکــرات صلــح از ســوی دولــت افغانســتان، کوویــد-۱۹ باعــث شــد 

تــا رسمنشــی عمومــی اداره ملــل متحــد خواهــان آتــش بــس جهانــی 

ــا ایــن ویــروس  بــرای حامیــت ازتــاش هــا و اتحــاد بــرای مبــارزه ب

شــود. امــروز هامننــد گذشــته، رهــران زنــان افغــان، فعالیــن عرصــه 

ــان  ــای ش ــد صداه ــی خواهن ــی م ــه مدن ــدگان جامع ــان و مناین زن

شــنیده شــده، اولویــت هــای شــان در نظــر گرفتــه شــود و مناینــده 

هــای شــان در متامــی پروســه هــا و دســتاوردهایی کــه بــه منظــور 

صلــح و ثبــات دایمــی در افغانســتان جریــان دارد بــه رســمیت 

شــناخته شــده شــود. تاثیــر کوویــد-۱۹ بــر توانایــی هــای ایــن گــروه 

ــه شــمول  ــت، ب ــح و امنی ــر پروســه هــای صل ــذاری ب هــا در تاثیرگ

پاســخ بــه بیــامری همــه گیــر، بــرای تضمیــن منــودن اینکــه پروســه 

ــان حامیــت و پاســخگوی  هــا و پاســخ هــای متذکــره از حقــوق زن

نیازمنــدی هــای رو بــه تکامــل آنهــا باشــد، رضوری اســت.

3United Nations Security Council Resolution 2015) 2242) recognizing global nature of pandemics as part of the evolving peace and security landscape. See also UN 
Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
4Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 2022-2015) 1325) (hereinafter NAP 2022-2015) 1325), page 2. See also Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325 
Phase II (2022-2019) (hereinafter NAP 1325, Phase II (2022-2019), pages 8-6, pillar 1, strategic objective 2.
5Ibid., NAP 2022-2015) 1325), page 7 and NAP 1325, Phase II (2022-2019), page 9-8, pillar 4, strategic objective 4.
6See UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020); Njoki Kinyanjui, COVID19-: a double burden for women in conflict settings, 
London School of Economics (23 April 2020); Gender Implications Of Covid19- Outbreaks In Development And Humanitarian Settings, Care (April 2020).
7Report of the Secretary-General on the situation in Afghanistan and its implications for international peace and security (S/2010/2020), para. 36.
8Ibid., para 80.
9Report of the Secretary General on conflict-related sexual violence (S/280/2019).
10Report of the United Nations Special Rapporteur on the situation of women human rights defenders (A/HRC/60/40).
11UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020). See also United Nations Security Council Resolution 2015) 2242) recognizing 
global nature of pandemics as part of the evolving peace and security landscape.

موضوعات قابل توجه

آجنــدای زنــان، صلــح و امنیــت و اجــرای آن بایــد بــا وجــود مســایل 

ــد پاندیمــی، امنیــت، صحــت و کمــک هــای بــری در  فــوری مانن

اولویــت باقــی مبانــد. 11 الزامــات مربــوط بــه آجنــدای زنــان، صلــح 

و امنیــت نیازمنــد رسمایــه گــذاری دوامــدار از بخــش مدنــی و 

میکانیــزم هــای حامیتــی بــرای جامعــه مدنــی زنــان و معــامران صلح 
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اســت. بــر عــاوه، پاســخ هــای مربــوط بــه پاندیمــی بایــد حامیــت، 

ــر  ــز در ب ــان را نی ــت زن ــا دار و رهری ــری معن ــهم گی ــت، س حفاظ

داشــته باشــد. ایــن موضــوع بســیار حیاتــی اســت، زیــرا حکومــت 

افغانســتان بــه طــرف گفتگوهــای بیــن االفغانــی بــرای رســیدن بــه 

ــان  ــا طالب ــا ب ــری ه ــه درگی ــان دادن ب ــور پای ــه منظ ــق ب ــک تواف ی

روان اســت.

ــح و  ــه صل ــوط ب ــای مرب ــه ه ــان در پروس ــا دار زن ــارکت معن مش

امنیــت و  تصمیــم گیــری در افغانســتان نــه تنهــا بــرای اطمینــان از 

همســو بــودن راه حــل هــا و پاســخ هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

بــرای کاهــش خاهایــی کــه در حــوزه زنــان وجــود دارد )و در 

آگاهیهــای قبلــی ذکــر شــد(، مهــم اســت بلکــه از ایــن جهــت نیــز 

اهمیــت دارد کــه اطمینــان حاصــل شــود صلــح در افغانســتان مــی 

ــته و در  ــوق خــود دسرتســی داش ــه حق ــان ب ــد و زن ــد دوام کن توان

ــهیم  ــده کشــور خــود س ــاره آین ــری در ب ــم گی ــای تصمی ــه ه پروس

باشــند. متعــادل کــردن نگرانــی هــا در مــورد مســایل فــوری صحــی 

و تاثیــرات درازمــدت گفتگــو هــای فراگیــر و موافقــت نامــه صلــح 

ــای  ــش ه ــت. بخ ــی اس ــه ای حیات ــتان، وظیف ــده افغانس روی آین

بعــدی مســایل اولیــه مربــوط بــه زنــان، صلــح و امنیــت کــه دغدغــه 

ــد. ــان رشکا مــی باشــد را برجســته مــی کن اصلــی می

بــا وجــود پیرفــت هــای کــه در حــوزه مشــارکت زنــان در جامعــه 

و در زندگــی اجتامعــی در ۱۹ ســال گذشــته در افغانســتان صــورت 

گرفتــه اســت، پایــه های اساســی مشــارکت معنــا دار زنان در پروســه 

هــای مربــوط بــه صلــح، بــه شــمول برابــری حقــوق زنــان، مشــارکت 

ــه  ــی ب ــا و دسرتس ــونت ه ــت از خش ــت و حفاظ ــرتده، مصئونی گس

خدمــات اجتامعــی اولیــه هنــوز هــم همچنــان تحــت فشــار قــرار 

دارد. 12 ایــن چالــش هــای موجــود و مداومــت در عــدم مشــارکت 

معنــا دار زنــان در عرصــه تــاش هــا بــرای پایــان درگیری هــا و آوردن 

صلــح، بــه ایــن معنــی اســت کــه احتــامالت قــوی وجــود دارد کــه 

در مــورد زنــان پرسفــت صــورت گیــرد، بــه خصــوص در عرصــه هــای 

مذاکــرات صلــح بــا گــروه طالبــان، اهمیــت دادخواهــی مــداوم بــرای 

حقــوق زنــان و حفــظ تــاش  هــای اســبق بســوی یــک گفتگــوی بیــن 

االفغانــی همــه شــمول.

مشارکت معنی دار زنان در گفتگو های بین االفغانی

مشارکت مستقیم، شمولیت و ایجاد ائنالف

ــح  ــده صل ــره کنن ــمی مذاک ــم رس ــج زن در تی ــن پن ــود تعیی ــا وج ب

ــان  ــه زن ــوط ب ــات مرب ــازی موضوع ــه س ــتان، 13 یکپارچ در افغانس

ــرتده و  ــری گس ــهم گی ــن س ــان و همچنی ــوق زن ــت از حق و حفاظ

ــه  ــه مســایلی اســت ک ــح از جمل ــور صل ــا در ام ــا آن ه مشــورت ب

نیــاز بــه تــاش هــای همســو و هامهنــگ دارد. کوویــد-۱۹ باعــث 

محدودیــت در رفــت و آمــد هــا و تجمعــات عمومــی شــده 

ــراروی  ــا ف ــش ه ــنت چال ــرار گرف ــه ق ــر ب ــوع منج ــن موض ــت ای اس

ــان بــرای حضــور گســرتده تــر در  ــان و جامعــه مدنــی زن اجــامع زن

گفتگوهــای احتاملــی بیــن االفغانــی گردیــده اســت. بر عــاوه، ایجاد 

یــک فضــای امــن و شــفاف بــرای اطمینــان از اینکــه پــان هــای در 

حــال اجــرا و پروســه هــای مربــوط بــه دســتیابی بــه صلــح بــا طالبان 

ــی اســت. ــان باشــد، حیات ــر زن ــده اشــرتاک فراگی منعکــس کنن

ــان  ــه امــروز بســیاری از اســرتاتیژی هایــی کــه از مشــارکت زن ــا ب ت

حامیــت و پشــتیبانی کــرده اســت بــر روی روش هــا و میتودهایــی 

دیپلوماســی  حضــوری،  مشــارکت  نیازمنــد  کــه  بــوده  متمرکــز 

ــط،  ــای ذیرب ــی نهاده ــا متام ــت ت ــاز اس ــت. نی ــوده اس ــو ب و گفتگ

ــی  ــا توانای ــازند ت ــار س ــوری عی ــود را ط ــی خ ــای فعل ــرتاتیژی ه اس

ــذاری و  ــه تاثیرگ ــکار در عرص ــا هم ــروه ه ــر گ ــان و دیگ ــای زن ه

ــر بــرای آوردن  ــر تــاش هــای جنــاح هــای مختلــف درگی نظــارت ب

ــد  ــح مانن ــه پروســه صل ــات، در متامــی مــوارد مربــوط ب ــح و ثب صل

ــوق  ــوارد حق ــس، م ــش ب ــه آت ــوط ب ــات مرب ــازی، ترتیب ــامد س اعت

بــری، تبــادل زندانیــان و غیــره مــوارد، افزایــش یابــد. در نهایــت، به 

عنــوان محرکــی بــرای تســهیل گفتگوهــای مربــوط بــه صلــح در یــک 

فضــای آنایــن، رضوری اســت تــا دسرتســی محــدود بــه تکنولــوژی 

در افغانســتان را در نظــر داشــته و نظــر بــه ســطح موجودیــت نــو 

ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــه ه ــن پروس ــارکت در ای ــزان مش ــا، می آوری ه

شــود. بــا دسرتســی تنهــا ۱۴ درصــد از نفــوس افغانســتان بــه انرتنــت، 

ــه  ــوده و اساســاْ مختــص ب ــن در افغانســتان محــدود ب فضــای آنای
ســاحات شــهری میباشــد. 14

چالش های مربوط به برقراری و تداوم صلح در سطح محلی

ــرای  ــان ب ــع زن ــا و مجام ــش ه ــر جنب ــرت ب ــای بیش ــت ه محدودی

ــل از  ــه ایــن معناســت کــه ســازمان هایــی کــه قب صحــت عامــه، ب

ایــن بــر روی ایجــاد ائتــاف هــا و حرکــت هــا بــه منظــور اطمینــان 

ــی  ــی کار م ــن االفغان ــای بی ــان در گفتگوه ــوق ش ــکاس حق از انع

کردنــد از جهــات مختلــف تحــت فشــار انــد. همــکاران بخــش اداره 

12For an overview of the “building blocks” required for women’s meaningful participation in peace processes, see UN Women, Report of the Expert Group Meeting on 
Women’s Meaningful Participation in Negotiating Peace and the Implementation of Peace Agreements (2018).
13 “UN Envoy Welcomes Afghan Negotiation Team,” TOLO News, 1 April 2020 (accessed 5 May 2020).
14See Individuals using the internet, World Bank (accessed 5 May, 2020).
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ملــل متحــد بــرای زنــان کــه در ســطح والیتــی و ناحیــوی  کار مــی 

کننــد کارهــا و گردهامیــی هــای مربــوط بــه اعــامر صلــح کــه جهــت 

ــوق  ــاع از حق ــواد در دف ــم س ــواد و ک ــی س ــان ب ــش زن ــت نق تقوی

ــدگاه  ــت دی ــا و تقوی ــات آن ه ــردن تجربی ــن بلندب ــان و همچنی ش

شــان در مــورد صلــح در ســطح ملــی صــورت مــی گرفــت را متوقــف 

ــه  ــوط ب ــن حــال بعضــی از ســازمان هــای مرب ــد. در همی ــرده ان ک

ــان  ــه مجامــع زن ــی کــه ب ــات و کمــک های ــود رضوری ــا کمب ــان ب زن

ــد.  ــد، مواجــه ان ــه مــی کردن ــوری شــان ارای ــع نیازهــای ف ــرای رف ب

ــارض در  ــال ح ــه در ح ــی ک ــازمان های ــرای س ــا ب ــت ه ــن واقعی ای

بخــش زنــان کار مــی کننــد و بــه حامیــت مســتمر بــرای رفــع 

ــی و امنیتــی  ــد ، خطــرات عملیاتــی، مال ــاز دارن ایــن چالــش هــا نی

ــی را  ــت خاص ــد-۱۹ وضعی ــی کووی ــت. پاندیم ــود آورده اس را بوج

ایجــاد منــوده اســت؛ طــوری کــه بــا اعــامل مقــررات فاصلــه فزیکــی 

و دیگــر رضوریــات صحــی کــه نیــاز اســت مراعــات شــود، حرکــت 

ســازمان هــا را در یــک مقطــع بحرانــی بــرای پیرفــت پروســه هــای 

ــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت. ــح در افغانســتان ب صل

ــی  ــی و مال ــع تخنیکــی، عملیات ــا موان ــن ب ــش هــا همچنی ــن چال ای

ــه  ــن پاندیمــی مواجــه شــده اســت. نهادهــای جامع ــان ای در جری

ــه  ــوط ب ــای مرب ــن ه ــر، انجم ــوق ب ــان حق ــان، مدافع ــی زن مدن

بازمانــدگان و دیگــر همــکاران، حامیــت هــای بیشــرتی را بــرای غلبــه 

ــه در  ــر ک ــر مشــکات اقتصــادی، اجتامعــی و فشــاری هــای دیگ ب

کنــار چالــش هــای عــادی اجــرای برنامــه هــا در افغانســتان بــا آن 

روبــرو انــد، نیــاز دارنــد. در حــد امــکان، ابتکاراتــی ماننــد »صنــدوق 

زنــان، صلــح و کمــک هــای بــری کوویــد-۱۹ پنجــره کمــک هــای 

اضطــراری«، کــه افغانســتان نیــز واجــد رشایــط آن اســت، بایــد ارتقــا 

ــاز  ــا بتوانــد حامیــت هــای مــورد نی یافتــه و محلــی ســازی شــود ت

ــت  ــان در همــه ســطوح تقوی ــح بخــش زن خــود را از معــامران صل

کنــد.

از ســوی پولیــس و  بــه قرنطیــن  اجــرای دســتورهای مربــوط 

ــان  ــی و مدافع ــه مدن ــاالی جامع ــر آن ب ــی و تاثی ــای امنیت نیروه

ــان ــوق زن ــی و حق ــادار در طراح ــارکت معن ــان و مش ــری زن ــود: ره ــاه و بهب رف

ــرش  دوســتانه ــه کمــک  هــای ب ارائ

ــس و  ــاری پولی ــورد بدرفت ــان در م ــادی از رسارس جه ــات زی گزارش

پایــامل کــردن حقــوق مــردم بــه شــمول اقداماتــی ماننــد اســتفاده 

ــر  ــرار دادن گــروه هــای آســیب پذی ــش از حــد از زور، هــدف ق بی

ــر در  ــه شــدت آســیب پذی ــت از گــروه هــای ب ــی در حامی و ناتوان

مقابــل پاندیمــی کوویــد-19 بــه دســت آمــده اســت.15  موضوعــات 

مشــخص مربــوط بــه دسرتســی بازمانــدگان خشــونت بــه خدمــات و 

امــور مربــوط بــه پولیــس و نهادهــای عدلــی در جریــان پاندیمــی 

در   16 اســت.  شــده  تریــح  قبلــی  آگاهیهــای  در  کوویــد-۱۹ 

افغانســتان نیــز زنــان، گــروه هــای مدافــع حقــوق زن، خرنــگاران، 

فعــاالن، رهــران سیاســی و اجتامعــی و محرکیــن جنبــش هــای زنــان 

ــه شــمول آزار و اذیــت در  ــاالی خشــونت هــا ب ــن درجــه ب همچنی

ــتقیم و  ــنت مس ــرار گرف ــدف ق ــونت، ه ــه خش ــد ب ــام، تهدی ــاء ع م

ــی  ــای عرف ــورم ه ــل ن ــای از قبی ــش ه ــان، چال ــل کار ش ــرور بدلی ت

ــی  ــی و خصوص ــای عموم ــط ه ــیتی را در محی ــا جنس ــه ه و کلیش

تجربــه مــی کننــد. 17 ایــن موضــوع در مــورد زنانــی کــه پســت هــای 

ــس و اردو کار مــی  ــا در صفــوف پولی ــد و ی ــت سیاســی دارن رهری

ــر ســکتور هــا  ــی و دیگ ــه مدن ــه در جامع ــی ک ــد زنان ــد هامنن کنن

ــد، صــدق مــی کنــد. فعالیــت دارن

در حالیکــه خشــونت هــا و دیگــر انــواع تخلــف هــای جــاری علیــه 

ــدی  ــتورهای جدی ــت، دس ــان اس ــت در جری ــدون بازخواس ــان ب زن

کــه مبنــی بــر اجــرای قرنطیــن بــرای اجــرا بــه پولیــس و نهادهــای 

امنیتــی داده مــی شــود مــی توانــد شــهروندان و بــه صــورت خــاص 

زنــان و دیگــر گــروه هــای آســیب پذیــر را بــه علــت ســوء اســتفاده 

از قــدرت توســط پولیــس و عــدم وجــود نهادهــای کمــک کننــده، در 

خطــر قربانــی شــدن قــرار دهــد. ایــن موضــوع همچنیــن مــی توانــد 

از مســتند ســازی خشــونت هــا و تشــخیص بــه موقــع علــل آن هــا 

بــه علــت فقــدان وجــود گزارشــات و عــدم دسرتســی بــه کســانی کــه 

مــورد ایــن چنیــن خشــونت هــا واقــع شــده انــد، جلوگیــری کنــد. 

ــورت  ــتورها بص ــی دس ــه متام ــود ک ــل ش ــان حاص ــت اطمین الزم اس

رصیــح و بــا مکانیــزم  هــای شــفاف نظــارت و پاســخگویی در 

راســتای قوانیــن ملــی و بیــن  املللــی منتــر  شــوند. دخیــل کــردن 

زنــان و اعضــای گــروه هــای آســیب پذیــر در طــرح پالیســی هــای 

ــان از  ــور اطمین ــه منظ ــر ب ــش خط ــای کاه ــرتاتیژی ه ــی و س امنیت

نظــارت درســت و احــرتام بــه قوانیــن در میــان نیــرو هــای امنیتــی 

کــه دســتورات مربــوط بــه قرنطیــن را اجــرا مــی کننــد یکــی از گام 

هــای نخســت خیلــی حســاس در ایــن راســتا میباشــد.

15Statement of the Special Rapporteurs on COVID19- security measures no excuse for excessive use of force (17 April 2020).
16Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020).
17For one example, see Violence against Women in Afghanistan’s 2018 Parliamentary Elections, UN Women and Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (2019) and 
Violence Against Women in Elections in Afghanistan: An IFES Assessment, International Foundation for Electoral Systems (2019).

ــه  ــت ک ــی نیس ــا کاف ــن تنه ــد-۱۹ ای ــای کووی ــک ه ــورد کم در م

ــاه و  ــای رف ــه ه ــرای برنام ــرح و اج ــه ط ــان در پروس ــای زن نیازه

بهبــود در نظــر گفتــه شــود بلکــه آنهــا بایــد از بــدوی پروســه و اکــر 

اوقــات ســهیم ســاخته شــوند.  اطمینــان از اشــرتاک کامــل زنــان در 

پــان هــا، رهــری و رســاندن کمــک هــای بردوســتانه بــه منظــور 
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ــان و  ــای زن ــا نیازه ــه ب ــتانه ک ــه کمــک هــای بردوس طــرح و ارای

ــق باشــد رضوری اســت. ــردان منطب م

بــا یــاد آوری مــواردی کــه در آگاهــی قبلــی )شــامره ۱: آگاهیهــای 

هــای  کمــک  از  اطمینــان  افغانســتان؛  در  جنــدر  بــه  مربــوط 

ــان  ــر نش ــدر( خاط ــای جن ــدی ه ــه نیازمن ــخگو ب ــتانه پاس بردوس

ــان  ــه زن ــد ک ــی دهن ــان م ــی نش ــات ابتدای ــار و معلوم ــد، آم گردی

ــرتی را  ــای بیش ــونت ه ــد-19 خش ــران کووی ــر بح ــر اث ــرتان ب و دخ

ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــن زده ش ــاوه تخمی ــر ع ــد. ب ــی کنن ــه م تجرب

پاندیمــی تــاش هــای مربــوط بــه پایــان دادن بــه خشــونت هــای 

ــه 18  ــه حص ــر س ــک ب ــا ی ــتان را ت ــیت در افغانس ــر جنس ــی ب مبتن

ــه پیشــبینی مــی شــود  ــا اینک ــان ب کاهــش دهــد.  برعــاوه، همزم

خشــونت هــا علیــه زنــان افزایــش یابــد، رشایــط از ایــن هــم پیچیــده 

ــوء  ــرای س ــد-۱۹ ب ــروس کووی ــت وی ــن اس ــون ممک ــده چ ــر ش ت

اســتفاده کننــدگان بــه عنــوان تهدیــدی بــرای زنــان در معــرض خطــر 

ــد اســتفاده شــود. طــوری  ــد درخواســت کمــک کنن ــه منــی توانن ک

کــه در آگاهــی قبلــی بــه آن پرداختــه شــد،19   افزایــش چالــش هــا 

در دســت یابــی بــه بخــش هــای رضوری ماننــد پولیــس، نهادهــای 

عدلــی و خدمــات صحــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 20 کمبــود 

توانایــی مترکــز بــر جلوگیــری و محفاظــت، احتــامل بوجــود آمــدن 

تغییــرات دگرگــون کننــده را محــدود مــی کنــد. در افغانســتان، در 

ــا، 21 ۷  ــری ه ــر درگی ــر اث ــی ب ــده داخل ــراد بیجاش ــان ۶۵۰۴۵ اف می

درصــد از آنــان بــه محــل هایــی بیجــا شــده انــد کــه دسرتســی بــه آن 

هــا مشــکل اســت کــه ایــن موضــوع آســیب پذیــری آن هــا را افزایش 

ــات  ــر خدم ــی و دیگ ــات صح ــه خدم ــا ب داده و از دسرتســی آن ه
ــد. 22 ــری مــی کن جلوگی

در عیــن زمــان، زنــان بــه صــورت قابــل توجهــی از طراحــی و 

ــات  ــمول اقدام ــه ش ــود ب ــاه و بهب ــه رف ــا در زمین ــک ه ــه کم ارای

ــان بحــران هــا  ــد بســته هــای اقتصــادی در جری بردوســتانه، مانن

ــی در  ــا ناکام ــورت و ی ــی در مش ــوند. ناکام ــی ش ــته م ــار گذاش کن

ــا  ــه تنه ــه ن ــد ک ــد ش ــبب خواه ــی را س ــد های ــردن پیام ــی ک عمل

دارای ثبــات منیباشــند بلکــه منجــر بــه بیشــرت شــدن نابرابــری هــای 

ــان در  ــی زن ــدون مشــارکت کاف ــدت میشــود. ب جنســیتی در درازم

پــان هــا و کمــک هــای مربــوط بــه پاندیمــی، نیازهــای مشــخص 

آن هــا بــه صــورت گســرتده نادیــده گرفتــه خواهــد شــد. ارزیابــی، 

ــورد  ــده و م ــایی  ش ــای شناس ــش  ه ــه گرای ــش ب ــی، و واکن هامهنگ

ــرای  بحــث در رسارس ایــن آگاهــی و آگاهیهــای قبلــی فرصتــی را ب

رشکای کاری در ادارات ذیربــط دولتــی و همــکاران بیــن املللــی 

فراهــم مــی  کنــد تــا بــا هــم یکجــا شــده و مســایل حقــوق بــری 

ــود در  ــای خ ــک ه ــان کم ــیتی را در جری ــات جنس ــان و ماحظ زن

ــد. ــام کنن ــدت ادغ ــدت و بلندم ــدت، میان م ــاه م کوت

18Impact of the COVID19- Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage Pandemic threatens achievement 
of the Transformative Results committed to by UNFPA, UNFPA (27 April 2020).
19Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020).
20UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
21See Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 May 2020) outlining that among those displaced by conflict 20 per cent men, 21 per cent adult women, 60 
per cent children under the age of 18.
22Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 May 2020).

مشــارکت گــروه هــای کــه در حاشــیه قــرار دارنــد در راســتای 

پاســخگویی بــه نیــاز هــای مربــوط بــه پاندیمــی کوویــد-۱۹

در جریــان هــر آگاهــی از ســوی اداره ملــل متحــد بــرای زنــان ، ایــن 

اداره نیــاز بــه اولویــت بنــدی رویکردهایــی بــرای تجزیــه و تحلیــل 

نیازهــای زنــان و همچنیــن ســهیم ســاخنت رهری زنــان و اســتفاده از 

تجربیــات آن هــا در طراحــی کمــک هــای مربوطــه را مطــرح کــرده 

اســت. ایــن امــر مســتلزم شــناخت و پرداخــنت بــه موقعیــت  هــا و 

وضعیــت هــای مشــخص زنــان در افغانســتان اســت کــه شــامل )و 

نــه محــدود بــه( زنانــی بــا ســن و ســال بــاال، زنــان دارای معلولیــت 

هــای ذهنــی و فزیکــی، زنــان بومــی، زنــان زندانــی، پناهجویــان و 

مهاجریــن و بیجاشــدگان داخلــی مــی شــود. یکــی از تاثیــرات کان 

ــه در  ــانی ک ــا و کس ــروه ه ــارکت گ ــاحه مش ــد-۱۹ در س ــه کووی ک

ــر  ــه پاندیمــی و اعــامر صلــح بیشــرت آســیب پذی مســایل مربــوط ب

ــطح  ــتقیم در س ــارکت مس ــت در مش ــت، محدودی ــته اس ــد داش ان

ــوده اســت. محدودیــت هــای  ــی ب ــی و حتــی والیت ولســوالی، محل

رفــت و آمــد بــرای ســازمان هــای بیــن املللــی و همچنیــن ســازمان 

ــی  ــن معن ــه ای ــی ب ــه مدن ــای جامع ــاد ه ــی و نه ــر دولت ــای غی ه

ــچ  ــا هی ــم و ی ــی ک ــه دسرتس ــی ک ــه مردم ــی ب ــه دسرتس ــت ک اس

ــات اساســی و  ــاندن خدم ــد ، رصف نظــر از رس ــوژی دارن ــه تکنال ب

ــات  ــت از اقدام ــش حامی ــت. افزای ــن اس ــر ممک ــا غی ــداد تقریب ام

اجرایــی رشکا از طریــق تعامــل مجــازی یــا تلفنــی، پشــتیبانی فنــی 

و عملیاتــی از ســازمان هــای جامعــه مدنــی کــه فعالیــت هــای آنهــا 

ــازدارد در محــور قــرار بگیردیــک اقــدام موقتــی اســت کــه مــی  نی

توانــد اتخــاذ شــود.

سفارشات

ــط و  ــای ذیرب ــای نهاده ــر نیازه ــل بیانگ ــی ذی ــات مقدمات سفارش

مربــوط بــه زنــان، صلــح و امنیــت بــه منظــور افزایــش هامهنگــی 

ــرای  ــه اج ــد-۱۹ در عرص ــرات کووی ــه تاثی ــه ب ــوق دادن توج و س

آجنــدای زنــان، صلــح و امنیــت در افغانســتان اســت. در ادامــه ایــن 

آگاهیهــا،  اداره ملــل متحــد بــرای زنــان در افغانســتان همچنــان بــه 



6

گفتگوهــا و ارزیابــی وضعیــت حامیــت از رشکای بیــن املللــی و ملــی 

ــی   ــه وضعیــت کنون ــر واقعــی پاســخ ب ــا از تاثی ادامــه مــی دهــد ت

ــان و  ــر زندگــی زن ــح و امنیــت ب ــان، صل ــدای زن ــه آجن ــاط ب در ارتب

دخــرتان اطمینــان حاصــل کنــد.

ــری  ــهم گی ــد س ــی توانن ــی م ــن امللل ــی و بی ــط مل ــات ذیرب مقام

فعــال زنــان و جامعــه مدنــی زنــان را در پروســه هــای مربــوط بــه 

صلــح، امنیــت و فعالیــت هــای بــر دوســتانه، بــه شــمول طراحــی 

ــق اقدامــات  ــه پاندیمــی از طری ــوط ب و رســاندن کمــک هــای مرب

ذیــل ارتقــا دهنــد:

از ادامــه تطبیــق پــان عمــل ملــی افغانســتان مبنــی بــر . 1

ــد ۱۳۲۵ )۲۰۲۱-۲۰۱۹(  ــل متح ــت مل ــورای امنی ــه ش قطعنام

بشــمول پرداخــنت بــه محدودیــت هــای برنامــه ریــزی در 

جریــان مراحــل مختلــف بحــران کوویــد-۱۹، بــه حامیــت 

خویــش ادامــه دهیــد.

ــان در . 2 ــا دار زن ــارکت معن ــی مش ــای فعل ــرتاتیژی ه ــل س تعدی

مذاکــرات بیــن االفغانــی مبنظــور ارتقــا و حفاظــت از حقــوق 

بــری زنــان؛ از طریــق نــوآوری تکنالوژیکــی و ســرتاتیژی هــا 

بــرای مشــارکت مســتقیم و مبتنــی بــر مشــوره آنــان ویــا ایجــاد 

ایتــاف بــرای رســیدگی بــه مســله نابرابــری در زمینــه دسرتســی 

چنانچــه در ایــن آگاهــی شناســایی شــده اســت.

زنــان و نهادهــای جامعــه مدنــی زنــان را در تحلیــل وضعیــت . 3

فعلــی قرنطیــن در افغانســتان و افزایــش گفتگــو در بــاره ایــن 

کــه چگونــه عملکــرد اصولــی ســکتورهای امنیتــی مــی توانــد 

بــه محافظــت بیشــرت حقــوق بــر بانجامــد، دخیــل ســازید.

میکانیــزم هــای حامیتــی از مدافعــان حقــوق بــر در جریــان . 4

وضعیــت کوویــد-۱۹ را در نظــر داشــته و وضعیــت هــای 

ــد. ــازی کنی ــتند س ــا را مس ــت از آن ه ــه حامی ــوط ب مرب

فرصــت هــای رسیــع و انعطــاف پذیــر حامیــت مالــی از . 5

ــمول  ــه ش ــد، ب ــهیل کنی ــان را تس ــی زن ــه مدن ــای جامع نهاده

ارایــه حامیــت هــای بیشــرت بــرای رشکایــی کــه در جریــان 

وضعیــت کوویــد-۱۹ بــا مشــکات مواجــه انــد و مــوارد دیگــر 

ــی  ــکان، ابتکارات ــد ام ــا. در ح ــروژه ه ــرای پ ــه اج ــوط ب مرب

ماننــد »صنــدوق زنــان، صلــح و کمــک هــای بــری کوویــد-۱۹ 

ــز واجــد  ــه افغانســتان نی دریچــه کمــک هــای اضطــراری«، ک

رشایــط آن اســت، بایــد ارتقــا یافتــه و محلــی ســازی شــود تــا 

ــح  ــاز خــود را از معــامران صل ــت هــای مــورد نی ــد حامی بتوان

ــد. ــت کن ــه ســطوح تقوی ــان در هم بخــش زن

ــان . 6 ــا و زن ــری ه ــدگان از درگی ــیب دی ــه آس ــات ب ــه خدم ارای

ــق دور  ــه در مناط ــانی ک ــا کس ــی و مخصوص ــده داخل بیجاش

افتــاده و صعــب العبــور هســتند، در هامهنگــی بــا سفارشــاتی 

ــد. ــه اســت را ادامــه دهی ــر یافت ــی تذک ــه در دو آگاهــی قبل ک

ــن . 7 ــی و بی ــای مل ــن نهاده ــی در بی ــتم هامهنگ ــود سیس بهب

املللــی کــه در دوران کوویــد-19 در بخــش زنــان، صلــح و 

ــرای پیرفــت  ــه شــمول تــاش هــا ب ــد، ب امنیــت کار مــی کنن

گفتگوهــای بیــن االفغانــی و بــرای اطمینــان از اینکــه در ایــن 

ــیتی و  ــری جنس ــه براب ــرتام ب ــان، اح ــارکت زن ــا مش ــو ه گفتگ

حقــوق بــری زنــان و موجودیــت تخصــص و تحلیــل جنســیتی 

ــه مــی شــود. در نظــر گرفت


