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بــه تعقیــب آگاهــی هــای قبلــی1  از ســوی اداره ملــل متحــد بــرای 

زنــان ، آگاهــی فعلــی کــه چهارمیــن آگاهــی مــی باشــد بــرای 

ــدر در  ــد-۱۹ روی جن ــرات خــاص کووی ــه برجســته ســازی تاثی ادام

ــی  ــن آگاه ــود. ای ــی ش ــر م ــن اداره منت ــوی ای ــتان از س افغانس

ــی و  ــای مراقبت ــئولیت ه ــاالی مس ــد-۱۹ ب ــرات کووی ــر از تاثی بیش

کار بــدون مــزد خانــه، کــه در افغانســتان در حالــت عــادی نیــز بــار 

مســئولیت آن زیادتــر بــاالی زنــان اســت، مترکــز دارد. ایــن آگاهــی 

همچنیــن یکعــده چالــش هایــرا کــه بیانگــر نابرابــری هــای موجــود 

در افغانســتان و عــدم تحقــق حقــوق بــری زنــان؛ منجملــه حــق 

کار، حــق تحصیــل و حــق دسرســی بــه مراقبــت هــای صحــی اســت؛ 

مــورد بررســی قــرار میدهــد. برعــاوه ایــن کــه ایــن آگاهــی تاثیــرات 

جنســیتی کــه در آگاهــی هــای قبلــی ذکــر شــد را ارزیابــی کــرده، 

همچنیــن تاثیــرات قرنطیــن بــر روی پیرفــت کُنــد زنــان در مشــاغل 

رســمی و آســیب پذیــری و کمبــود مصئونیــت اجتامعــی زنانــی کــه 

ــد  ــی کنن ــزد اقتصــاد کار م ــی م ــر رســمی و ب در ســکتور هــای غی

بــه شــمول کار در خانــه کــه مــی توانــد عــدم مصئونیــت اقتصــادی 

زنــان را افزایــش داده و باعــث افزایــش بــار مســئولیت مراقبــت و یــا 

کار خانــه بــاالی شــان شــود را نیــز خاطــر نشــان میســازد.

ــات  ــنهادات و سفارش ــله پیش ــک سلس ــا ی ــر ب ــی در اخی ــن آگاه ای

مقدماتــی بــرای جلــب نظــر رشکای ملــی و بیــن املللــی بــرای 

افزایــش حامیــت و ارتقــای حقــوق زنــان بــه دلیــل درگیــری شــان بــا 

مراقبــت و کار بــدون مــزد در خانــه، همــراه اســت. ایــن آگاهــی از 

سفارشــات اخیــری کــه در گــزارش رسمنشــی ملــل متحــد در مــورد 

جنــدر و کوویــد-۱۹ برجســته شــده، منبــع گرفتــه اســت. همچنیــن 

در ایــن آگاهــی از سفارشــات مشــخصی کــه از ســوی کمیتــه محــو 

ــرای افغانســتان  ــن دوره آن ب ــان ۷۵می ــان در جری ــه زن تبعیــض علی

ارایــه شــد و در دوران پاندیمــی کوویــد-۱۹ اهمیــت خاصــی پیــدا 

کــرده اســت نیــز منبــع گرفتــه شــده اســت. اداره ملــل متحــد بــرای 

ــت افغانســتان، اداره  ــا از دول ــد اســت ت ــان در افغانســتان متعه زن

ملــل متحــد و همــکاران ملــی و بیــن املللــی بــرای تشــخیص و ارزش 

دهــی بــه کارهــای کــه اکــر زنــان دور از انظــار جامعــه و در محیــط 

نرشیــه ۴: تاثیــر شــیوع کوویــد-۱۹ بــاالی مســئولیت زنــان در 
بخــش مراقبــت و کارهــای بــدون مزد-خانــه داری

1Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020);  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); Issue III: Gender Alert on COVID 19 in 
Afghanistan: the Impact of COVID19- on the Implementation of the Women, Peace and Security Agenda (7 May 2020).
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

خانــواده در افغانســتان انجــام مــی دهنــد، حامیــت کنــد. همچنیــن 

ایــن اداره متعهــد اســت تــا تدابیــر و واکنــش هــای وقایــوی را 

ــا ایــن چالــش هــا حقوقــی کــه مانــع تحقــق  در دســت گیــرد تــا ب

برابــری کامــل زنــان در عرصــه ایــن مســایل میشــوند، بصــورت کلــی 

رســیدگی صــورت بگیــرد.

ــک  ــه داری( ی ــی )خان ــزد مراقبت ــی م ــع کار ب ــوازن در توزی ــدم ت ع

امــر جهانــی بــوده و بطــور گســرده وجــود دارد. قبــل از ایــن کــه 

ــر از  ــر بیش ــه براب ــان س ــود زن ــل ش ــی تبدی ــه پاندیم ــد-۱۹ ب کووی

مــردان بــه کارهــای مراقبتــی و بــدون مــزد در خانــه مشــغول بودند. 

در حالیکــه مکاتــب و مراکــز رســمی و غیــر رســمی نگهــداری اطفال 

فعالیــت هــای خــود را در جریــان کوویــد-۱۹ کــم کــرده انــد، بــار 

نگهــداری و مراقبــت بــدون معــاش از اطفــال بــر زنــان بیشــر شــده 

اســت کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا بــه علــت ســاختار موجــود نیــروی 

کار در جامعــه اســت؛ بلکــه زاده رســوم و ســنن اجتامعــی نیــز 

اســت.  ایــن موضــوع توانایــی زنــان بــرای کار را محــدود مــی کنــد؛ 

ــکان  ــا از راه دور ام ــه انجــام آن ه ــورد کارهــای ک مخصوصــا در م

پذیــر نباشــد. در صــورت کــه در وظایــف امــکان کار از راه دور 

وجــود داشــته باشــد، اعــامل فشــار و اجــرای چنــد کار از ســوی زنــان 

باعــث عــوارض نــا متناســبی بــر صحــت و وضعیــت عمومــی صحــی 

آن هــا مــی شــود.

ــورت  ــه ص ــه ب ــاد، چ ــان در اقتص ــش زن ــاله نق ــتان مس در افغانس

ــر  ــمی و غی ــا کار رس ــزل و ی ــزد در من ــدون م ــی ب ــای مراقبت کاره

رســمی هنــوز بــه صــورت معضــل باقــی مانــده اســت. بــا ایــن حــال 

ایــن موضــوع همچنیــن باعــث فشــار بیشــری بــر اکــر افغــان هــا 

ــای  ــت ه ــود فرص ــوع کمب ــال ۲۰۱۹ موض ــه در س ــت ک ــده اس ش

شــغلی بــرای زنــان را از جملــه نگرانــی هــای اصلــی خــود بعــد از 

کمبــود فرصــت هــای تحصیلــی و عــدم دسرســی بــه حقــوق زنــان، 

ــان و  ــت زن ــال ۲۰۱۹ موافق ــه در س ــود اینک ــا وج ــد.2 ب ــرار دادن ق

مــردان در مــورد کار کــردن زنــان در بیــرون از خانــه اندکــی افزایــش 

ــا آن هــم  برداشــت  هــا، نگــرش  هــا و انتظــارات در  ــود؛ ب ــه ب یافت

میــان افغــان  هــا درمــورد کار زنــان خــارج از خانــه پیچیــده اســت 

ــه  ــن حامیــت رو ب ــاز اقتصــادی و همچنی ــه هــر دو نی ــامالً ب و احت

افزایــش در مــورد حقــوق زنــان گــره خــورده اســت. 3 تحقیــق اخیری 

کــه از ســوی اداره ملــل متحــد بــرای زنــان انجــام شــد ایــن موضــوع 

ــای  ــرین کاره ــتان بیش ــان در افغانس ــه زن ــد ک ــی کن ــق م را تصدی

مراقبتــی و کارهــای بــدون مــزد منــزل را انجــام مــی دهنــد. زنــان بــه 

طــور متوســط 4.6 ســاعت بــه مراقبــت از اطفــال مــی پردازنــد. در 

حالیکــه مــردان 2.3 ســاعت از اطفــال مراقبــت مــی کننــد. زنــان 3.4 

ســاعت در خانــه از دیگــران مراقبــت مــی کننــد در حالیکــه مــردان 

ــان 3.6 ســاعت در  1.3 ســاعت مــروف ایــن فعالیــت هســتند. زن

ــردان 0.4  ــه م ــد در حالیک ــغول ان ــذا مش ــردن غ ــاده ک ــه آم روز ب

ــاعت در روز را  ــان 7.3 س ــد. زن ــی کنن ــن کار م ــاعت را رصف ای س

رصف پــاک کاری مــی کننــد در حالیکــه مــردان 1.6 ســاعت مشــغول 

ــط 18.7  ــورت متوس ــه ص ــا ب ــوع زن ه ــتند. در مجم ــن کار هس ای

ســاعت مراقبــت بــدون معــاش و یــا کار بــی مــزد در خانــه انجــام 

ــن کارهــا  ــه ای ــد؛ در حالیکــه مــردان فقــط 5.6 ســاعت ب مــی دهن
مشــغول انــد. 4

در افغانســتان واقعیــت هــای ســاختاری و اجتامعــی وجــود دارد کــه 

نــه تنهــا ایــن نقــش هــا و نوعیــت کار زنــان در داخــل منــزل و انجام 

بیشــرین مقــدار کارهــای مراقبتــی بــی مــزد در خانــه توســط زنــان 

را متاثــر مــی ســازد، بلکــه باعــث مــی شــود کــه وظایــف  بیــرون 

از خانــه را نیــز متاثــر کنــد. موانــع اشــراک زنــان در فعالیــت هــای 

اقتصــاد رســمی و اشــراک نــا متناســب آن هــا در کارهــای مراقبتی و 

بــدون معــاش منــزل بــا وضعیــت حقــوق بــری زنــان در افغانســتان 

ــا  ــت و ارتق ــوق بیشــر حامی ــن حق ــه ای ــط اســت. در صورتیک مرتب

ــده ای در  ــرات دگرگــون کنن ــه تغیی ــد منجــر ب داده شــود مــی توان

حــوزه توامننــد ســازی اقتصــادی زنــان و آمــوزش دخــران گــردد. ایــن 

تغییــرات مــی توانــد منجــر بــه پیرفــت هایــی در زمینــه افزایــش 

دسرســی بــه آمــوزش، ارزش دادن بیشــر بــه کارهــای مراقبتــی بــی 

مــزد منــزل و توجــه بیشــر بــه حــق کار زنــان گــردد.

تاثیــرات شــیوع پاندیمــی کوویــد-۱۹ در افغانســتان از همیــن حــاال 

ــان  ــه زن ــدیدی ک ــار ش ــش ب ــا و افزای ــئولیت ه ــدید مس ــث تش باع

ــدون معــاش انجــام مــی  ــه داری ب ــی و خان در انجــام امــور مراقبت

ــدت  ــی درازم ــر منف ــکان تاثی ــن، ام ــت. همچنی ــده اس ــد، ش دادن

ــه اشــتغال رســمی  ــه در زمین ــر روی دســتاوردهایی ک ــد-۱۹ ب کووی

زنــان، حامیــت هــای کاری از آنــان در مشــاغل غیــر رســمی و ارزش 

ــن  ــت. ای ــاد اس ــت، زی ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه کاردر خان ــذاری ب گ

چالــش هــا بیانگــر نابرابــری هــای موجــود و عــدم تحقــق حقــوق 

زنــان منجملــه حــق کار، حــق تحصیــل و حــق دسرســی بــه خدمــات 

2Asia Foundation 2019 Survey of the Afghan People. Among the biggest problems facing women, respondents for the Asia Foundation’s annual survey identified lack of 
educational opportunities as the biggest problem facing women (%43.2), followed by lack of rights (%34.1), lack of employment opportunities (%24.1), violence (%18.1), lack 
of services (%13.7), and economic concerns (%9.6).
3Ibid. Male approval has increased 8 percentage points (60.8 per cent in 2018 to 68.8 per cent in 2019) and female approval also rose slightly from 79.8 to 83.1 per cent. 
In disaggregating by income, the results also suggest that “this growing approval for women working outside the home is related to the economy as much as to women’s 
rights.”
4https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/05/2020/the-impact-of-covid-19-on-unpaid-care-and-domestic-work-in-afghanistan
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صحــی و حقــوق دیگــر آنهــا اســت. دســته بنــدی هــای ذیــل 

ــد-۱۹  ــی کووی ــه پاندیم ــد ک ــی ده ــان م ــیتی را نش ــرات جنس تاثی

بوجــود آورده و نیــاز اســت تــا در کمــک هایــی کــه از ســوی رشکای 

ملــی و بیــن املللــی انجــام مــی شــود درنظــر گرفتــه شــود.

افزایــش میــزان آســیب پذیــری زنــان مــروف در کار خانــه، 

مراقبتــی و بــدون مــزد و زنــان شــاغل در اقتصــاد غیررســمی

بســیاری زنانــی کــه در افغانســتان شــاغل هســتند در ســکتور غیــر 

ــاغل  ــان ش ــه زن ــار حص ــر چه ــه ب ــه س ــد ک ــز کار میکنن ــمی نی رس

ــر  ــع دســتی خانگــی را شــامل میشــوند. عــاوه ب در قســمت صنای

ــام  ــزل را انج ــزد و کار در من ــی م ــی ب ــای مراقبت ــان کاره ــه زن اینک

ــده از  ــی آن ع ــای مصئونیت ــت ه ــه حامی ــتگی ب ــا وابس ــد ی میدهن

اعضــای فامیــل شــان دارنــد کــه دارای وظایــف رســمی میباشــند و 

ــل  ــه معمــوال قاب ــد ک ــت اجتامعــی ان ــه مصئونی ــا هــم وابســته ب ی

ــا آن هــم حضــور زنــان بــه صــورت گســرده ای  دســرس نیســت، ب

ــی کــه  ــل مشــاهده میباشــد. در حال ــر رســمی قاب در اقتصــادی غی

ــی  ــی و اجتامع ــت عموم ــوزه مصئونی ــز در ح ــای ناچی ــت ه حامی

در کشــور وجــود دارد. انــواع کارهــای آســیب پذیــر، خطــر افزایــش 

فقــر را میــان زنــان در جریــان بحــران هایــی ماننــد کوویــد-۱۹ 5بــا 

ــت  ــواع مصئونی ــا را از ان ــد آن ه ــی توان ــه م ــوری ک ــود دارد؛ ط خ

هــای اجتامعــی کــه بــه صــورت مســتقیم کارکنــان اقتصــاد رســمی را 
ــه دور نگهــدارد. 6 پوشــش مــی دهــد ب

ــر  ــر اث ــش هــای موجــود ب ــه چال ــد-۱۹ ب ــر کووی ــه گی ــامری هم بی

ــی  در  ــف صح ــتم ضعی ــلحانه و سیس ــای مس ــری ه ــش درگی افزای

افغانســتان اضافــه شــده اســت و در حــال حــارض افــق دیــد ارایــه 

خدمــات اساســی را تیــره کــرده اســت. در چنیــن محیطــی، از دســت 

دادن کارهــای غیــر رســمی مــی توانــد خطــر آســیب پذیــری زنــان 

ــدا و  ــرات هوی ــد. تاثی ــن بیانجام ــر مزم ــه فق ــرده و ب ــر ک را بیش

درازمــدت اقتصــادی ماننــد بیــکاری بلنــد مــدت، بــاال رفــن قیمــت 

هــا و دیگــر مشــکات همــه و همــه عایــم وقــوع خطــرات بــارز 

ــال  ــه در ح ــان( ک ــر زن ــا ق ــای )مخصوص ــان ه ــی افغ ــرای متام ب

حــارض نیــز بــا مشــکات اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، 

ــم  ــا وخی ــادی آن ه ــت اقتص ــه وضعی ــت ک ــل اس ــتند و محتم هس

ــا پیشــبینی های اقتصــادی تشــدید مــی  ــت ب ــن واقعی ــر شــود. ای ت

شــود کــه نشــاندهنده پیونــد بیــن وخامــت مــداوم اوضــاع امنیتــی، 

نابرابــری جنســیتی و رشــد اقتصــادی اســت. بســیار مهــم اســت کــه 

در ایــن مقطــع زمانــی متامــی بســته هــای کمــک هــای اقتصــادی بــه 

شــمول بســته هــای کمکهــای فــوری و رشــد اقتصــادی درازمــدت، 

مســتقیامْ بــاالی رســیدگی کــردن بــه نیازمندیهــای زنــان بــدون توجــه 

بــه دسرســی آنهــا بــه مشــاغل رســمی کار کنــد. 

ــث  ــان و باع ــتغال زن ــاالی اش ــذاری ب ــر گ ــوه تاثی ــاالت بالق احت

ــدن ــمی ش ــاد رس ــا از اقتص ــی« آنه ــروج دایم »خ

ــز  ــتان نی ــان، در افغانس ــر جه ــای دیگ ــد بســیاری از کشــور ه مانن

ــاد  ــکتور اقتص ــان در س ــارکت زن ــوزه مش ــه در ح ــتاوردهایی ک دس

رســمی بــه دســت آمــده اســت بــه شــدت شــکننده انــد.7  در میــان 

رشکای ملــی و بیــن املللــی ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه حتــی زنــان 

کــه در ســکتور رســمی نیــز کار می کننــد و پیرفت هایــی در بخش 

مشــارکت آن هــا در دو دهــه اخیــر بوجــود آمــده اســت، از تاثیــرات 

ــر  ــه همــراه دارد متاث ــا خــود ب ــد-۱۹ ب ــه کووی ــوار اقتصــادی ک ناگ

خواهنــد شــد. فشــارهای اقتصــادی و اجتامعــی موجــود بــه شــمول 

افزایــش فشــار کارهــای مراقبتــی و کارهــای خانــه بــاالی زنــان  کــه 

بــر اثــر پاندیمــی کوویــد-۱۹ بوجــود آمــده اســت مــی توانــد باعــث 

»خــروج دایمــی« زنــان از اقتصــاد رســمی شــود.8  متامــی زنــان، بــه 

شــمول زنانــی کــه در ســکتور هــای رســمی کار مــی کننــد در حــال 

ــال،  ــداری از اطف ــد نگه ــی مانن ــار وظایف ــش فش ــز افزای ــارض نی ح

مراقبــت از اعضــای فامیــل و خانــه داری را بــا بســته شــدن مکاتــب 

و محدودیــت هــای رفــت و آمــد و در مواجهــه بــا کمبــود دسرســی 

ــد. 9 برخــی شــواهد نشــان  ــی کنن ــات اساســی، تحمــل م ــه خدم ب

مــی دهنــد کــه آن هــا هــم چنیــن مــی تواننــد بــه طــور نامتناســبی 

از اخــراج و تعلیــق هــای کاری متاثــر شــوند. ایــن چنیــن تاثیــرات 

خطــر از دســت رفــن دســتاوردهایی کــه در حــوزه مشــارکت زنــان 

ــن  ــه ای ــرده ک در مشــاغل رســمی بوجــود آمــده اســت را بیشــر ک

ــت از خــود و  ــان در حامی ــی زن ــر موجــب محــدود شــدن توانای ام

خانــواده هــای شــان مــی شــود. از جملــه خطراتــی زیــادی کــه بایــد 

مــورد بررســی و پاســخ قــرار گیــرد، تجربیــات زنانــی اســت کــه وارد 

بــازار کار رســمی شــده انــد و هــم اکنــون بــا احتــامل از دســت دادن 

ــد  ــا را تهدی ــه اشــتغال آنه ــی ک ــش های شــغل، اخــراج و ســایر چال

مــی کنــد روبــرو انــد بــه ویــژه اخــراج نامتناســب آنهــا و افزایــش 

توقعــات و تقاضــا هــا از آنهــا در عرصــه مراقبــت هــای بــدون مــزد 

و کار داخــل خانــه.

5World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
6UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
7UN Women, Gender-Responsive Prevention and Management of the COVID19- Pandemic: From Emergency Response to Recovery & Resilience (27 March 2020).
8World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020). 
9UN Women, The First 100 Days of COVID19- in Asia and the Pacific (2020), pp. 18.
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انــدازه گیــری، تشــخیص و ادغــام کار منــزل و مراقبــت هــای بــدون 

مــزد در ارزیابــی هــا

ــادی  ــدد اقتص ــای مج ــای »احی ــه ه ــان از برنام ــه زن ــن اینک تضمی

ــادی  ــدد اقتص ــای مج ــای »احی ــه ه ــوی برنام ــد-۱۹« در پهل کووی

ــوند ــتفید ش ــگ« مس ــس از جن پ

حامیــت از زنــان کــه بــار ســنگین مراقبــت هــا و همچنیــن کارهــای 

ــاز  ــه اول نی ــد در مرحل ــه را انجــام مــی دهن ــدون معــاش در خان ب

بــه ارزش دهــی و قدردانــی از ایــن کارهــا دارد. اطمینــان از اینکــه 

حامیــت و مراقبــت از دسرســی کامــل زنــان بــه حقــوق بــری آنهــا، 

ــه در محــور  ــل و ســایر حقــوق اساســی، ک شــامل حــق کار، تحصی

توجــه کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ قــرار مــی گیــرد، مهــم 

تلقــی مــی شــود. نهــاد هــای انکشــافی ذیربــط ملــی و بیــن املللــی 

در افغانســتان در جریــان دو دهــه اخیــر بــرای تقویــت مصئونیــت 

اجتامعــی و فرصــت هــای حامــی از حقــوق زنــان ماننــد حــق کار، 

حــق تحصیــل و حــق دسرســی بــه خدمــات اساســی و ســایر امــور، 

خیلــی هــا ســعی و تــاش منــوده انــد. بــا ایــن حــال در میان بســیاری 

از توصیــه هــای کــه توســط کمیتــه »محــو متامــی اشــکال تبعیــض 

علیــه زنــان« در افغانســتان در ســال ۲۰۲۰ ارایــه شــد، ایــن کمیتــه 

خواســتار تعریــف و شــمولیت »کارهــا و فعالیــت هایــی کــه زنــان 

در خانــه انجــام مــی دهنــد« در تولیــد ناخالــص داخلــی گردیــد.10  

بســیاری از نهادهــای جامعــه مدنــی زنــان و فعــاالن بخــش تســاوی 

جنســیتی تاکیــد دارنــد کــه عــدم شــمولیت ایــن کارها در محاســبات 

مربــوط بــه مولدیــت کشــورها در واقــع بــه ایــن علــت اســت کــه 

ــا را  ــن کاره ــود و ای ــی ش ــی داده من ــا ارزش آن چنان ــن کاره ــه ای ب

جــزو وظایــف و مکلفیــت هــای معمولــی زنــان مــی پندارنــد. اکــر 

ایــن نهادهــا حــاال ایــن مــوارد را »پنهــان ســازی« کار زنــان نــام مــی 

ــمی  ــاد رس ــکتور اقتص ــای کاری در س ــت ه ــش فرص ــد. افزای گذارن

بــرای زنــان هامننــد پرداخــن بــه ایــن موضــوع کــه کارهــای خانــه 

جــزو وظایــف زنــان در افغانســتان اســت، دو اســراتیژی مجزا اســت 

کــه بایــد همزمــان بــه آن هــا توجــه شــود. تغییــر ایــن فرهنــگ در 

ــن  ــت گذاش ــدت و وق ــذاری درازم ــه گ ــتلزم رسمای ــتان مس افغانس

روی زنــان و کمیتــه هــای مربــوط بــه زنــان اســت تــا ایــن فرهنــگ 

کــه کار هــای مراقبتــی و کار در خانــه را مختــص بــه زنــان مــی دانــد 

و اجــازه کار بیــرون از خانــه را بــه زنــان منــی دهــد، تغییــر کنــد.

ــد-۱۹  ــی کووی ــه پاندیم ــوط ب ــوری مرب ــای ف ــک ه ــان کم در جری

ــد از راه هــای  ــده بای ــط کمــک کنن در افغانســتان، نهادهــای ذیرب

مختلــف ارتبــاط و نقــش مــردان را در ســهم گیــری بیشــر در 

ــع  ــن مقط ــد. ای ــت کنن ــی حامی ــف مراقبت ــه و وظای ــای خان کاره

زمانــی همچنیــن فرصــت خوبــی اســت تــا خانــواده هــا و فامیــل هــا 

موضــوع تقســیم کارهــای مراقبتــی در خانــه را در نظــر بگیرنــد. این 

موضــوع همزمــان بــا آن کــه بــه منفعــت زنــان، مــردان، خانــواده و 

ــد افغانســتان را در رســیدن بــه  جامعــه اســت، همچنیــن مــی توان

ــر تســاوی جنســیتی کمــک کنــد. درجــات باالت

10CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).
11UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
12Ibid.

ــن  ــه مدافعی ــان و ایفــای نقــش دادخواهان در نتیجــه، مشــارکت زن

حقــوق، مشــارکت آنــان یگانــه راه حصــول اطمینــان از پاســخگویی 

برنامــه هــای مربــوط بــه احیــای پــس از کوویــد-۱۹ بــه نیازمنــدی 

ــی  ــل متام ــه صــورت کام ــه ب ــان در افغانســتان اســت. طــوری ک زن

نیــاز هــای زنــان در ایــن برنامــه هــا فهرســت گردیــده و رســیدگی 

بــه آن در اولویــت قــرار گیــرد. پرداخــن بــه ایــن مــوارد مــی تواننــد 

در طراحــی و تطبیــق برنامــه هــا  مشــارکت فراگیــر زنــان را تضمیــن 

مالــی هنگامــی  اجتامعــی و کمــک هــای  مناینــد. مصوونیــت 

مؤثریــت دارد کــه ابعــاد جنســیتی بحــران، تأثیــرات طوالنــی مــدت 

ــا در  ــت ه ــا و حامی ــک ه ــداوم کم ــرای ت ــوه ب ــت بالق آن و فعالی

نظــر گرفتــه شــود.11  نــه تنهــا تشــخیص تجربیــات زنــان از نابرابــری 

هــا مهــم اســت، بلکــه تشــخیص واقعیــت هایــی کــه زنــان در وقــت 

ــای اقتصــادی، هــم از  ــه هــای احی ــه برنام ــرای دسرســی ب ــاش ب ت

ــد  ــی مانن ــای عملیات ــت ه ــا محدودی ــگ و ی ــه، فرهن ــق جامع طری

ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــض های ــا تبعی ــد و ی ــت و آم ــت در رف محدودی

ــی  ــرو م ــا آن روب ــره ب ــی و غی ــت اجتامع ــت، وضعی ــن، معلولی س

ــات  ــار و اطاع ــا آم ــرم اســت ت ــاز م ــم میباشــد. نی ــز مه شــوند نی

ــن  ــود. 12 ای ــب ش ــه و ترتی ــز تهی ــیتی نی ــک جنس ــر تفکی ــی ب مبتن

موضــوع بــه صــورت مشــخص در مــورد کشــورهایی کــه از درگیــری 

هــا آســیب پذیــر شــده انــد صــدق مــی کنــد. برنامــه هــای بازســازی 

ــوده و در  ــط ب ــا هــم مرتب ــد ب ــی توانن ــگ م ــس از جن اقتصــادی پ

عیــن زمــان در حــال توســعه باشــند. برنامــه هــای احیــاء مجــدد و 

بازســازی اقتصــادی کشــورهایی کــه از جنــگ و درگیــری هــا آســیب 

دیــده انــد )ماننــد افغانســتان( فرصــت هــای حیاتــی را بوجــود مــی 

ــای  ــذاری ه ــه گ ــان از رسمای ــود زن ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت آورن

جدیــد کــه همــراه بــا تــاش هــای صلــح یکجــا اســت، بــه صــورت 

ــد. مســاوی مســتفید میگردن
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ــه  ــت ک ــی اس ــده نیازهای ــس کنن ــل منعک ــی ذی ــات مقدمات سفارش

ــه  ــاط ب ــان و مخصوصــا در ارتب ــت بیشــر از حقــوق زن ــرای حامی ب

ــه از  ــاش در خان ــدون مع ــای ب ــی و کاره ــای مراقبت ــئولیت ه مس

ــه شــده اســت. ــی ارای ــن امللل ــی و بی ــرای رشکای مل ــان، ب ســوی زن

نهادهــای ذیربــط ملــی و بیــن املللــی مــی تواننــد در کمــک هایــی 

کــه نتایــج تغییــر دهنــده ای در عرصــه توامنندســازی اقتصــادی زنــان 

دارد، بــه شــمول مشــارکت زنــان در شناســایی نیازمنــدی هــا و ارایــه 

ــل را در  ــد-۱۹، سفارشــات ذی ــه پاندیمــی کووی ــوط ب ــات مرب خدم

نظــر بگیرنــد:

ادغــام منــودن تحلیــل هــای عینــی مربــوط بــه جنــدر در پــان . 1

ــر حامیــت هــای اجتامعــی  گــذاری، انکشــاف و پیشــرد تدابی

ــارکت  ــر از مش ــا فرات ــت ه ــن حامی ــه ای ــن اینک ــرای تضمی ب

ــه در  ــی ک ــد و زنان ــته باش ــر داش ــمی را در ب ــاد رس در اقتص

ــای  ــه کاره ــد و ب ــی کنن ــمی کار م ــر رس ــاد غی ــکتور اقتص س

مراقبتــی بــدون معــاش در خانــه هــای خــود مشــغول انــد از 

ــردد. ــتفید گ آن مس

ــای . 2 ــه احی ــوط ب ــی مرب ــای کمک ــته ه ــی بس ــاندن متام از رس

اقتصــادی کوتــاه مــدت و رشــد اقتصــادی درازمــدت بــه متامــی 

اقشــار زنــان بــدون در نظــر گرفــن شــمولیت آن هــا در اقتصاد 

رســمی اطمینــان حاصــل کنیــد.

از دسرســی زنــان شــاغل در ســکتور رســمی اقتصــادی بــه . 3

حقــوق مربــوط بــه کار و دسرســی آن هــا بــه حامیــت هــای 
ــد. 13 ــل کنی ــان حاص ــادی اطمین اقتص

تاثیــرات جنســیتی از بیــن رفــن شــغل هــا در افغانســتان . 4

ــان در  ــر روی زن ــد-۱۹ ب ــری کووی ــه گی ــرات هم ــر تاثی ــر اث ب

ســکتور رســمی اقتصــادی را بررســی کــرده تــا مطمــن شــوید 

کــه دســتاوردهایی کــه تــا حــال حاصــل گردیــده اســت حفــظ 

ــد. شــده مــی توانن

برنامــه ریــزی هــا و تحقیقاتــی را کــه بــرای بلنــد بــردن آگاهــی . 5

در مــورد چگونگــی تاثیــر کارهــای مراقبتــی و خانــه داری زنــان 

بــاالی رشــد اقتصــادی، صلــح و ثبــات اســت را در نظــر بگیریــد 

تــا در نتیجــه ایــن کارهــا را از نظــر کمیــت تعریــف کــرده تــا 

ــص  ــد ناخال ــا در تولی ــت ه ــن فعالی ــرای شــمولیت ای ــه ب زمین
داخلــی کشــور بــاز شــود. 14

رویکردهــای بلندمــدت بــرای پاســخگویی بــه موانــع در قبــال . 6

ــد از  ــی  توان ــه م ــد ک ــر بگیری ــان را در نظ ــمی زن ــتغال رس اش

ــرای  ــه ب ــی مربوط ــن امللل ــی و بی ــور و رشکای مل ــان ام متولی

پیشــرد اســراتیژی  هــا و سیاســت  هــای ارتقــای مشــارکت زنــان 

پشــتیبانی کنــد.

بــا اســتفاده از رسوی هــای اخیــر اداره  ملــل متحــد بــرای زنــان . 7

و ســایر آمــار و اطاعــات موجــود، ارزش اســتفاده از رسوی 

ــوان بخشــی از  ــه عن ــان را ب ــه اســتفاده از زم ــوط ب هــای مرب

رسوی هــای ملــی خانــوار هــا بــا هــدف ســنجش و ارزش یابــی 

بــر کارهــای خانــه بــدون نظــارت زنــان، نشــان دهیــد و از ایــن 

اطاعــات بــه عنــوان قاعــده بــرای سیاســت هــای دیگــری کــه 

در مــورد پیرفــت زنــان روی دســت داریــد اســتفاده کنیــد.

تــاش هــای دادخواهانــه، تقویــت ارتباطــات عامــه و گفتگوهــا . 8

را در حامیــت از مــردان بــرای اشــراک بیشــر در کارهــای 

انســجام دهیــد و در  خانــه و مســئولیت هــای مراقبتــی 

کمپایــن بعــدی اداره ملــل متحــد بــرای زنــان بــه نــام »تریــک  

مراقبــت« )#SharetheCare( رشکــت کنیــد.

13CEDAW/C/AFG/CO/3 (2020).
14Ibid.


