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اداره ملــل متحــد بــرای زنــان هفتمیــن هشــدار را بــه منظــور 

برجســته ســاخنت تاثیــرات شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹ در افغانســتان 

منتــر مــی کنــد. در آگاهــی هــای قبلــی، اداره ملــل متحــد بــرای 

ــه منظــور مشــارکت  ــک سلســله سفارشــات مشــخصی را ب ــان ی زن

ــد-۱۹  ــه کووی ــان در امــر پاســخگویی ب ــر و تقویــت رهــری زن موث

ارایــه منــوده اســت. ایــن هشــدار نــه تنهــا بــر مشــارکت و رهــری 

زنــان از منظــر حقوقــی تاکیــد میکنــد؛ بلکــه اســتفاده از اندوختــه 

هــا و تجــارب زنــان را در امــر پاســخگویی مطلــوب بــه ایــن بحــران 

مهــم پنداشــته و حضــور آنهــا را در دســت یافــنت بــه صلــح و ثبــات 

ــار گذاشــنت  ــه طــور عمــوم، کن ــد. ب ــدار یــک امــر رضوری میدان پای

ــق  ــاف و تطبی ــی، انکش ــا در طراح ــارکت آن ه ــدم مش ــان و ع زن

پــروژه هــای مشــخص در راســتای پاســخگویی بــه بحــران هــا، بــه 

طــور مثــال پروســه هــای صلــح و امنیــت، منجــر بــه ایجــاد نابرابــری 

ــن پروســه هــا را  ــان از ای هــای جنســیتی شــده و بســر حــذف زن

ــه  ــدار، تجزی ــن هش ــاس ای ــر اس ــه و ب ــد. در نتیج ــی کن ــم م فراه

ــان در وضعیــت موجــود در نقــش رهــری  و تحلیــل محرومیــت زن

کننــده زنــان و چگونگــی مشــارکت آنهــا در زندگــی اجتامعــی 

افغانســتان ریشــه دارد. از طریــق ایــن هشــدار تــاش مــی شــود تــا 

پیرامــون چگونگــی مشــارکت و رهــری زنــان در امــر دســت یافــنت 

بــه نتایــج موثــر تــر و پایدارتــر در کشــورهای بحــران زده و جنــگ 

زده )بــه شــمول بحــران کوویــد-۱۹( جزییــات و شــواهد ارایــه شــود.

ایــن آگاهــی در خامتــه حــاوی یــک سلســله سفارشــات اســت کــه 

قابــل توجــه رشکای ملــی و بیــن املللــی مــی باشــد. اداره ملــل متحــد 

ــان در افغانســتان متعهــد بــه تامیــن حقــوق بــر و رفــع  بــرای زن

نیازمنــدی هــای زنــان و دخــران، بــه شــمول دوره بحــران کوویــد-۱۹ 

ــری  ــازی بس ــم س ــدار فراه ــن هش ــه ای ــدف از تهی ــد. ه ــی باش م

ــر  ــت مشــارکت موث ــاره اهمی ــو در ب ــرای بحــث و گفتگ مناســب ب

ــری و کســب  ــوق ب ــات سیاســی و حق ــان در اقدام ــت زن و رهری

اطمینــان از ایــن کــه کمــک هــای مربــوط بــه پاندیمــی کوویــد-۱۹ 

ــراه  ــه هم ــدار ب ــی پای ــوده و نتایج ــدر ب ــای جن ــا نیازه ــب ب متناس

دارد، مــی باشــد.

ــه  ــخگویی ب ــر پاس ــان در ام ــری زن ــارکت و ره ــه ۷: مش نرشی
ــد-۱۹ ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــک ه کم

1UN Women, Gender Alert, Afghanistan, Issue VI: Women, Peace & Security and Ensuring Women’s Meaningful Participation in the Afghan Peace Process.

۴ ماه جون، ۲۰۲۰
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

هــامن طــور کــه در هشــدار نخســت1  تریــح شــد، در حــال حــارض 

یــک رسمایــه بزرگــی از رهــران و فعــاالن زن بــا تخصــص و تجــارب 

ــرای  ــه ب ــد ک ــف در افغانســتان وجــود دارن ــوارد مختل وســیع در م

مشــارکت و ســهمگیری در تــاش هــای مربــوط بــه انکشــاف 
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اقتصــادی، دســت یافــنت بــه صلــح و کمــک هــای مربــوط بــه 

پاندیمــی کوویــد-۱۹ در افغانســتان آمــاده انــد. بــا ایــن حــال بــرای 

ــری  ــم گی ــه اشــراک در تصمی ــوز هــم زمین ــان در افغانســتان هن زن

ــه  ــه ک ــه گون ــری و اقتصــادی ب ــوق ب ــای سیاســی، صحــی، حق ه

توقــع میــرود؛ فراهــم نگردیــده اســت. علــی رغــم تــاش هــای اخیــر 

ــداد  ــم تع ــا آن ه ــه، ب ــان در جامع ــر زن ــارکت بیش ــه مش در عرص

زنانــی کــه در ادارات بلنــد پایــه دولتــی و غیــر دولتــی کار مــی کننــد 

هنــوز هــم پاییــن اســت. زنــان در حــال حــارض ۲۸ درصــد از کرســی 

هــای پارملــان را در اختیــار دارنــد. )قانــون اساســی افغانســتان 

حداقــل ۲۷ درصــد2  از چوکــی هــای پارملــان را بــه زنــان اختصــاص 

داده اســت.(3  در ســال ۲۰۱۸ بخــش خدمــات ملکــی ۲۷.۳۳ درصــد 
ــر داشــت.4 ــان را در ب از زن

بــا اینحــال در بخــش عامــه موانــع زیــادی بــرای مشــارکت و رهــری 

زنــان در افغانســتان وجــود دارد. در افغانســتان ایــن موانــع مشــتمل 

بــر فشــار هــای اجتامعــی و خانوادگــی گوناگــون، و انــواع و اقســام 

خشــونت ماننــد آزار و اذیــت، تهدیــد، خشــونت فزیکــی، اســتعفای 

اجبــاری، تــرور و اختطــاف میباشــد. ایــن خشــونت هــا بــه معنــای 

پاســخ مســتقیمی اســت کــه زنــان در نتیجــه عــدم تعــادل از 

هنجارهــای ســنتی جنســیتی و کلیشــه  ای از ســوی جامعــه دریافــت 

ــان  ــای زن ــت ه ــود فعالی ــای موج ــت ه ــن واقعی ــد. 5 ای ــی کنن م

ــر،  ــوق ب ــح، حق ــد صل ــگاری، رون در عرصــه هــای سیاســت، خرن

صحــت، فعالیــت جامعــه مدنــی و دیگــر بخــش هــا را تحــت تاثیــر 

ــان  ــی کــه زن ــز زمان ــرار مــی دهــد. در شــبکه هــای اجتامعــی نی ق

ــد  ــا ســطوح بلن ــد ب ــی کنن ــراز م ــدگاه هــای سیاســی خــود را اب دی

از خشــونت آنایــن، تبعیــض جنســی و نفــرت مواجــه مــی شــوند. 

ــل، آزادی  ــارکت آزاد و کام ــق مش ــان ح ــه زن ــن علی ــونت آنای خش

بیــان، امنیــت و محرمیــت آن هــا را بــا محدودیــت هــای بیشــری 

ــد و  ــرای تهدی ــن ب ــای آنای ــونت ه ــن خش ــازد. ای ــی س ــه م مواج

خامــوش ســاخنت مدافعیــن حقوق زنــان، خرنــگاران و سیاســتمداران 

ــتقیم و آزار و  ــد مس ــورد تهدی ــز م ــود نی ــر کار خ ــه خاط ــه ب زن ک

اذیــت هســتند؛ اســتفاده مــی شــود. 6 برعــاوه مــوارد فــوق، زنــان 

همچنیــن بــا محدودیــت هــای اساســی در حــوزه مشــارکت شــان در 

زندگــی اجتامعــی، بــه خصــوص در بخــش عــدم دسرســی بــه منابــع 

مالــی، ارتقــای ظرفیــت، معلومــات، دسرســی بــه خدمــات، آمــوزش 

و غیــره روبــرو انــد. هــر یــک از هشــدارهای قبلــی تاثیــرات گســرده 

نابرابــری جنســیتی را بصــورت رسارسی بــاالی ســاحات فــوق الذکــر 

ــای  ــته ه ــر خواس ــوق الذک ــوارد ف ــی م ــت. متام ــاخته اس ــح س واض

ــر گــذاری آن هــا را در پروســه هــای  ــان را محــدود کــرده و تاثی زن

تصمیــم گیــری در ســطوح ملــی، والیتــی و محلــی کــم مــی کنــد.
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ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

ــه  ــخگویی ب ــر پاس ــان در ام ــری زن ــر و ره ــارکت موث ــای مش مزای

ــد-۱۹ ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــک ه کم

در هــر حــوزه ای، از بخــش صحــت و اقتصــاد گرفتــه تــا انکشــاف 

و پروســه دســتیابی بــه صلــح، تاثیــرات شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹ 

بــاالی زنــان و دخــران فقــط بــه دلیــل جنســیت شــان بیشــر 

محســوس اســت. 7 بــا در نظــر داشــت تاثیــرات نامتناســب پاندیمــی 

کوویــد-۱۹ روی زنــان و دخــران، بــه شــمول افزایــش بــار کارهــای 

مراقبتــی و کارهــای خانــه و افزایــش خشــونت هــا، هــامن طــوری 

کــه در هشــدار هــای قبلــی ذکــر شــد، ایــن موضــوع بســیار مهــم 

اســت تــا متامــی کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ پاســخگو بــه 

نیازمنــدی هــای جنــدر طــرح و تطبیــق شــوند. بــا آن هــم حضــور 

زنــان در امــور رهــری و تصمیــم گیــری بخــش هــای صحــت، حقــوق 

بــر و مدیریــت کمــک هــای مربوط بــه کوویــد-۱۹ کمرنگ اســت. 

در افغانســتان اداراتــی ماننــد وزارت دولــت در امــور رســیدگی بــه 

حــوادث طبیعــی و دیگــر بخــش هــا ماننــد کمیتــه والیتــی حــوادث، 

کمیتــه آگاهــی دهــی ویــروس کرونــا در وزارت صحــت عامــه، 

ــا حــدود  ــده ت ــای کمــک کنن ــر نهاده ــای آن و دیگ ــاخه ه ــر ش زی

زیــادی تحــت تســلط و اداره مــردان اســت. در برنامــه هــای مبــارزه 

ــود  ــوع جنســیتی و نب ــود تن ــت کمب ــد-۱۹، وضعی ــا شــیوع  کووی ب

ــی  ــن معن ــه ای ــری ب ــم گی ــدر در پروســه هــای تصمی ــدگان جن مناین

اســت کــه نیازهــا و صداهــای برخــی از گــروه هــای آســیب پذیــر 

ــه  ــده شــده اســت. 8 هــامن طــور ک ــه حاشــیه ران در افغانســتان ب

در هشــدار اول -تضمیــن از کمــک هــای بردوســتانه پاســخگو 

بــه جنــدر ذکــر شــد، کمــک هــای بردوســتانه کــه فاقــد تحلیــل و 

ارزیابــی جامــع از وضعیــت جنــدر باشــد؛ نــه تنهــا مــی توانــد خطــر 

بدتــر شــدن نابرابــری هــای جنســیتی را بــه همــراه داشــته باشــد؛ 

بلکــه مــی توانــد ایــن امــر را بــه اثبــات برســاند.

برنامــه هــا و پالیســی هــای پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر، 

نیازهــای خــاص و تجربیــات زنــان و دخــران را مشــخص و 

تصدیــق کــرده، دالیــل نابرابــری جنســیتی )بــه شــمول نــورم هــا 

و نقــش هــای جنســیتی( را معلــوم منــوده و بــر طــرح و تطبیــق 

ــان و  ــازی زن ــتای توامنندس ــخص در راس ــی مش ــراتیژی های اس

ــد. ــد مــی منای دخــران تاکی
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بــرای ایــن کــه اقدامــات مجادلــه با شــیوع کوویــد-۱۹ پاســخگو و در 

برگیرنــده تدابیــر پیشــگیرانه بــرای کاهــش اثــرات جنســیتی باشــد، 

زنــان بایــد در مرکزیــت تــاش هــای نجــات یابــی از کوویــد-۱۹ قــرار 

داشــته باشــند. ایــن موضــوع بــا حضــور مســاوی مناینــدگان زنــان و 

ســهم گیــری آن هــا در پروســه هــای تصمیــم گیــری ممکــن اســت. 

ــم  ــان در اجــراآت و تصمی ــر و رهریــت زن ــان از حضــور موث اطمین

ــرای مطابقــت  ــد-۱۹ ب ــه کمــک هــای کووی ــوط ب ــری هــای مرب گی

ــه  ــای ب ــروه ه ــران و گ ــان، دخ ــای زن ــا نیازه ــا ب ــه ه ــن برنام ای

حاشــیه رانــده شــده جامعــه رضوری مــی باشــد. تســاوی جنســیتی 

و توامننــد ســازی زنــان و دخــران عنــر اساســی بــرای دســتیابی بــه 

فراگیــر بــودن، موثریــت و حیــات بخشــی کمــک هــای پاســخگو بــه 

کوویــد-۱۹ اســت. بحــران کوویــد-۱۹ ایــن فرصــت را فراهــم کــرده 

اســت تــا از طریــق توامننــد ســازی زنــان بــه عنــوان رهــران کلیــدی 

و تصمیــم گیرنــدگان برنامــه هــای مربــوط بــه ایــن بحــران، میــزان 

انعطــاف و انســجام اجتامعــی زنــان در دراز مــدت تقویــت گــردد.

و  تجــارب  از  اســتفاده  در  ناتوانــی  و  زنــان  اشــراک  کمبــود 

ــت  ــد موثری ــی توان ــا م ــری ه ــم گی ــان در تصمی ــتعدادهای زن اس

کمــک هــای پاســخگو بــه نیــاز هــای جامعــه را کاهــش دهــد. 9 بــه 

منظــور تامیــن موثریــت بیشــر کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

در افغانســتان و مطابقــت ایــن کمــک هــا بــا نیازهــای متامــی افغــان 

ــران  ــاالن و ره ــه فع ــت ک ــی اس ــیار حیات ــوع بس ــن موض ــا، ای ه

ــه(  ــده جامع ــده ش ــیه ران ــه حاش ــای ب ــروه ه ــمول گ ــه ش ــان )ب زن

ــل  ــی دخی ــی و محل ــی، والیت ــطوح مل ــا در س ــه ه ــن برنام را در ای

ــا معلولیــت  ــی کــه ب ــه شــمول زنان ــان ب شــوند. نیازهــای متامــی زن

ــت  ــان اقلی ــد، زن ــرو ان ــی روب ــی و روان ــای فزیک ــی ه ــا و ناتوان ه

هــای قومــی، زنــان زندانــی، زنــان مهاجــر و زنــان بیجاشــده داخلــی 

بایــد در برنامــه هــا در نظــر گرفتــه شــود. 10 بــه ایــن هــدف مــی 

تــوان بــا مشــارکت دادن موثــر نهادهــای زنــان و جنبــش هــای زنــان 

ــل آمــد. مشــارکت و  ــی نای ــی، والیتــی و محل در مشــاوره هــای مل

ــا  ــت ت ــتلزم آن اس ــا مس ــه ه ــن پروس ــان در ای ــر زن ــی موث منایندگ

ــا  ــا آن ه ــه ب ــود ک ــای موج ــش ه ــه چال ــران در عرص ــان و دخ زن

روبــرو انــد ماننــد افزایــش فشــار کارهــای مراقبتــی و کارهــای 

خانــه، خشــونت و تهدیــد بــه خشــونت، محدودیــت دسرســی 

بــه زمینــه هــای آمــوزش و اســتخدام رســمی، نیــز حامیــت شــوند. 

ــده  ــیه ران ــه حاش ــای ب ــروه ه ــران و گ ــان و دخ ــازی زن ــد س توامنن

ــر  ــه منظــور مشــارکت آن هــا در برنامــه هــا موث ــا ب ــه تنه شــده ن

ــه منظــور رســاندن صــدا و تشــخیص نیازهــای شــان  اســت بلکــه ب

ــاد  ــامل ایج ــد ش ــی  توان ــر م ــن ام ــود. ای ــد ب ــذار خواه ــز تاثیرگ نی

محیــط کاری مصئــون و عادالنــه، ارائــه اطاعــات در مــورد خدمــات 

مراقبــت از کــودکان، ارایــه اطاعــات در مــورد خدمــات در دســرس 

مربــوط بــه خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران،  پیگــرد مجرمیــن، 

ــر ایمنــی در مــدارس بــرای دخــران و در نظــر  اضافــه کــردن تدابی

ــات  ــد. اقدام ــتخدام باش ــای اس ــه ه ــان در پروس ــهمیه زن ــنت س گرف

ــم  ــدر در تصمی ــدر و شــمولیت جن ــری جن ــه ارتقــای براب ــوط ب مرب

ــوط  ــری هــا در متامــی ســطوح باعــث تقویــت تــاش هــای مرب گی

ــث  ــده و باع ــی ش ــی و محل ــطوح مل ــد-۱۹ در س ــیوع کووی ــه ش ب

کســب اطمینــان از شــمولیت کســانی کــه بیشــر از همــه از بحــران 

کووید-۱۹متاثــر گردیــده انــد، مــی شــود. همچنیــن ایــن کار منجــر 

بــه ایجــاد نتایجــی پایــدار شــده و برنامــه هــای احیــای کوویــد-۱۹ 

ــت مــی بخشــد. را موثری

 زنــان و گــروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده بــا آنکــه اجتامعــات 

آســیب پذیــر هســتند؛ امــا مــی تواننــد بــه عنــوان عنــارص تغییــر و 

کســانی کــه اشــراک آن هــا باعــث تقویــت برنامــه هــای کمکــی و 
احیــای مربــوط بــه اپیدیمــی مــی شــود؛ نیــز ایفــای وظیفــه کننــد.11

 

برعــاوه نیــاز مشــارکت زنــان بــه دالیــل جنســیتی در برنامــه هــای 

ــا  ــری آن ه ــراک و ره ــد-۱۹، اش ــه کووی ــوط ب ــی مرب ــای کمک ه

در ایــن برنامــه هــا فوایــد بســیار زیــاد دیگــری نــه تنهــا بــه خــود 

ــرای همــه ســاختار هــای اجتامعــی دارد.  ــان و دخــران، بلکــه ب زن

تنــوع جنســیتی و همــه شــمول بــودن پروســه هــای تصمیــم گیــری 

مســئولیت پذیــری بیشــری را بــه وجــود آورده و باعــث ایجــاد 

نتایجــی پایــدار در برنامــه هــای احیــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ مــی 

ــه حاشــیه  ــروه هــای ب ــان و گ ــر زن ــر و موث ــردد. مشــارکت فراگی گ

ــمند،  ــای هوش ــری ه ــم گی ــه تصمی ــر ب ــه منج ــده جامع ــده ش ران

اخاقــی و موثــر بــه خصــوص در مواقــع بحــران مــی گــردد. 12 هــامن 

طــوری کــه »آنتونیــو گوتریــس«، ســکرتر جــران ملــل متحــد در ۲۸ 

فــروری ۲۰۲۰ گفــت: »نابرابــری زنــان بایــد مایــه رشمســاری همــه 

ای مــا پنداشــته شــود. بــه ایــن دلیــل کــه ایــن امــر نــه تنهــا قابــل 

قبــول نیســت؛ بلکــه احمقانــه اســت. تنهــا بــا مشــارکت مســاویانه 

ــد  ــق دی ــه و اف ــوش، تجرب ــم از ه ــی توانی ــا م ــه م ــت ک ــان اس زن
ــم.« 13 ــوب منایی ــت اســتفاده مطل متامــی بری

رهــران زن در جهــان بــه علــت انجــام »کار عالــی« در واکنــش هــای 

مربــوط بــه شــیوع کوویــد-۱۹ در مقایســه بــا مــردان، مــورد ســتایش 

9Bali S, Dhatt R, Lal A Gender and COVID19- Working Group, et al (2020). Off the back burner: diverse and gender-inclusive decision-making for COVID19- response and 
recovery. BMJ Global Health 5;2020:e002595.
10Universal Values: Leave No One Behind (LNOB) https://unsdg.un.org/-2030agenda/universal-values/leave-no-one-behind.
11Bali S, Dhatt R, Lal A Gender and COVID19- Working Group, et al (2020). Off the back burner: diverse and gender-inclusive decision-making for COVID19- response and 
recovery. BMJ Global Health 5;2020:e002595
12Bali S, Dhatt R, Lal A Gender and COVID19- Working Group, et al (2020). Off the back burner: diverse and gender-inclusive decision-making for COVID19- response and 
recovery. BMJ Global Health 5;2020:e002595.
13https://twitter.com/antonioguterres/status/1233183587329101825?lang=en
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قــرار گرفتــه انــد. 14 تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه دولــت هایــی 

کــه زنــان در راس آن هــا انتخــاب شــده انــد و یــا اداره دولــت بــه 

ــرآورده  ــان را ب ــای زن ــر نیازه ــد به ــی توانن ــت، م ــان اس ــت زن دس

کــرده و از حقــوق زنــان در جریــان پاندیمــی کوویــد-۱۹ حفاظــت 

کننــد. 15 پاندیمــی کوویــد-۱۹ نشــان مــی دهــد کــه رهریــت زنــان، 

جوامــع ســامل تــر و عادالنــه تــری را بوجــود مــی آورد کــه ســامت 

اجتامعــی و محیطــی در آن جوامــع در هســته پالیســی هــای ملــی 

ــر  ــر ب ــرگ و می ــع م ــات وقای ــار و معلوم ــل آم ــرار دارد. 16 تحلی ق

اثــر شــیوع کوویــد-۱۹ در ۳۵ کشــور جهــان نشــان مــی دهــد کــه 

کشــورهایی کــه زنــان در ســطح رهریــت آن هــا قــرار دارنــد شــش 

برابــر کمــر از کشــورهایی کــه مــردان رهریــت آن هــا را بــر عهــده 

ــت  ــا ثب ــد-۱۹ در آن ه ــر کووی ــر اث ــر ب ــرگ و می ــزان م ــد می دارن

ــر عهــده  ــان ب ــی کــه رهــری آن هــا را زن شــده اســت. دولــت های

دارنــد بســیار موثــر تــر توانســتند منحنــی پاندیمــی را همــوار کننــد 

طــوری کــه مقــدار اعظمــی مــرگ و میــر روزانــه در ایــن کشــورها 

شــش برابــر کمــر از کشــورهایی اســت کــه توســط مــردان اداره مــی 

شــوند. در نهایــت، اوســط روزهایــی کــه در آن هــا مــرگ و میــر بــر 

اثــر ابتــای کرونــا ثبــت شــده اســت در کشــورهایی کــه زنــان اداره 

مــی کننــد ۳۴ روز بــوده در حالــی کــه ایــن عــدد بــرای کشــورهایی 
کــه توســط مــردان اداره مــی شــوند؛ ۴۸ روز اســت. 17

ــه نشــان مــی دهــد  ــی اســت ک ــده تحقیقات ــد کنن ــوارد تایی ــن م ای

زنــان آمادگــی بهــری نســبت بــه مــردان در مهــار بحــران هــا )بــه 

شــمول پاندیمــی هــا( دارنــد. 18 آمــار و اطاعــات نشــان داده اســت 

ــی  ــر و همدل ــاين به ــوش هيج ــردان از ه ــه م ــبت ب ــان نس ــه زن ك

ــر برخــورد  ــه ت ــر و فروتنان ــا ماحظــه ت بیشــر برخــوردار بــوده و ب

ــع بحــران از ارزش  ــات ممكــن اســت در مواق ــن صف ــد. ای مــی کنن

باالتــري برخــوردار شــوند. 19 زنــان مــی تواننــد تجربیــات متفــاوت، 

ــه  ــری را ب ــای بیش ــارت ه ــا و مه ــتعداد ه ــر و اس ــد باالت ــق دی اف

برنامــه هــا اضافــه کننــد. زنــان اســتفاده کننــدگان خدمــات صحــی 

ــن، پاســخگویان خــط اول  ــوان والدی ــه عن ــن ب ــد، آن هــا همچنی ان

و ترویــج دهنــده صحــت بــوده و بــا تاثیرگــذاری بــر روی تصمیــم 

گیرنــدگان، نقــش اساســی در تحــول ســامت جامعــه دارنــد. 20 زنــان 

ــط اول قــرار دارنــد بــا اســتفاده از ایــن  در وضعیتــی کــه در خ

موقعیــت مــی تواننــد پالیســی هــا و روندهــای محلــی را شناســایی 

ــی را  ــی صح ــط عموم ــا و رشای ــران ه ــای بح ــیگنال ه ــرده و س ک

تشــخیص دهنــد. آن هــا همچنیــن دارای تجربیــات و تخصــص 

هــای موثــری هســتند کــه مــی توانــد در مســایل مربــوط بــه کمــک 

هــای کوویــد-۱۹ کمــک کننــده باشــد. بــا در نظــر داشــت تاثیــرات 

ــای  ــی ه ــد نگران ــی توانن ــان م ــد-19، زن ــیتی کووی ــف جنس مختل

ــل  ــات و راه ح ــا، تجربی ــدگاه ه ــد و دی ــته کنن ــی را برجس متفاوت

ــد. ــه کنن هــای مختلفــی را ارای

ــم  ــه تصمی ــد ب ــی توان ــر م ــط و فراگی ــت مختل ــارکت و رهری مش

ــو  ــوری و جوابگ ــی ف ــد و نتایج ــر بیانجام ــه ت ــر و آگاهان ــای به ه

بــه نیازهــای تعــداد زیــادی از مــردم و بــه خصــوص زنــان، دخــران 

و گــروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده را بــه همــراه داشــته باشــد. 

مهــارت، علمیــت و ظرفیــت زنــان بایــد در جهــت اشــراک بالقــوه آن 

هــا در روش هــای موثــر درازمــدت ، پایــدار و همــه شــمول مربــوط 

ــد-۱۹ اســتفاده شــود. در نتیجــه، نهادهــای  ــه کمــک هــای کووی ب

سیاســی و حقــوق بــری بایــد از اشــراک موثــر زنــان، دخــران جوان 

ــش هــای رهــری و  ــده شــده در نق ــیه ران ــه حاش ــای ب ــروه ه و گ

تصمیــم گیــری اقدامــات مربــوط بــه کوویــد-۱۹ اطمینــان حاصــل 

ــدی، هــدف  ــد ســهمیه بن ــی مانن ــق اقدامات ــن کار از طری ــد. ای کنن

گــذاری و میکانیــزم هــای دیگــری در ســطح جهانــی، ملــی و محلــی 
امــکان پذیــر اســت. 21

ــط اول  ــد و در خ ــته ان ــدم گذاش ــو ق ــه جل ــتان ب ــان در افغانس زن

ــود  ــی را در جامعــه خ ــوط بــه پاندیم ــران، کمــک هــای مرب بح

ــاالن بخــش  ــر فع ــان و دیگ ــده پارمل ــان مناین ــد. زن ــی کنن رهــری م

ــان  ــر در جری ــورت موث ــه ص ــد و ب ــده ان ــیج ش ــان بس ــوق زن حق

ــروس  ــه وی ــه ب ــرادی را ک ــده اف ــد و آن ع ــی کنن ــک م ــران کم بح

ــل  ــان از قبی ــکارات زن ــد. ابت ــد را همــکاری مــی کنن ــا شــده ان مبت

ــا  ــاش ه ــت از ت ــک، حامی ــد ماس ــانی و تولی ــی رس ــت، آگاه حامی

ــت. ــی اس ــت پاندیم ــه وضعی ــخ ب ــری و پاس ــرای جلوگی ب

14CNN (2020). Women leaders are doing a disproportionately great job at handling the pandemic. So why aren›t there more of them? 16 April 2020.
15The Gender Policy Report (2020). We Need Women’s Leadership More Than Ever During COVID19-. We Need Women’s Leadership More Than Ever During COVID.19- 
5 May 2020.
16Medical X Press (2020). Countries with female leaders suffer six times fewer COVID19- deaths. 29 May 2020.
17Medical X Press (2020). Countries with female leaders suffer six times fewer COVID19- deaths. 29 May 2020.
18Forbes (2020). Are Women Better At Managing The Covid19 Pandemic? 10 April 2020.
19Harvard Business Review (2020). Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? 22 Mars 2013.
20Bali S, Dhatt R, Lal A Gender and COVID19- Working Group, et al (2020). Off the back burner: diverse and gender-inclusive decision-making for COVID19- response and 
recovery. BMJ Global Health 5;2020:e002595.
21CARE and IRC (2020). Global Rapid Gender Analysis For Covid19-.

به حاشیه راندن گروه ها و شبکه های زنان

نهــاد هــای زنــان و موسســات غیــر دولتــی بــه رهــری زنــان رشکای 

مهمــی هســتند امــا بــا چالــش هــای واقعــی روبــرو انــد کــه بایــد در 

کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ گنجانیــده شــود. 22 نهادهــای 

ــی در  ــش مهم ــی نق ــر دولت ــای غی ــی و نهاده ــی محل ــه مدن جامع

ــا ادارات  ــاط ب ــاد ارتب ــد-۱۹ و ایج ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــه ه برنام

دولتــی در ســطح  والیــات و رهــران جامعــه دارنــد. در ایــن زمینــه، 
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تقاطــع جنــدر و محلــی ســازی اهمیــت بــه خصوصــی دارد. ســازمان 

ــد از  ــان بای ــی زن ــت محل ــان و رهری ــی زن ــی و اجتامع ــای محل ه

ــن  ــا ای ــوند. 23 ب ــت ش ــت و تقوی ــان حامی ــای زن ــبکه ه ــق ش طری

ــی از نهادهــای  حــال، در ســطح جهانــی، ســطح حامیــت هــای مال

غیــر دولتــی )NGOs( تنهــا 0.1 درصــد از متامــی کمــک هــای مالــی 

مربــوط بــه کوویــد-۱۹ را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. 24 حامیــت 

مالــی از ســازمان و نهــاد هایــی کــه مترکــز شــان تنهــا روی توامننــد 

ســازی زنــان اســت از ایــن هــم محــدود تــر اســت. بــه طــور مثــال 

ــان و دخــران مشــخصا حــوزه ای  ــه زن ــا علی موضــوع خشــونت ه

اســت کــه بــه آن کمــک هــای مالــی بردوســتانه و حقــوق بــری 

کمــی اختصــاص داده شــده اســت، طــوری کــه بودجــه کافــی بــرای 

پرداخــنت موثــر بــه مقیــاس ایــن مشــکل وجــود نــدارد. کمــک هــای 

مالــی در عرصــه خشــونت علیــه زنــان تنهــا 0.12 درصــد از متامــی 

کمــک هــای مالــی بردوســتانه را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

کــه ایــن تنهــا یــک ســوم از بودجــه مــورد نیــاز ایــن بخــش اســت.  

25حامیــت مالــی گــروه هــا و شــبکه هــای زنــان بــه منظــور ادامــه 

فعالیــت هــای رضوری و حیــات بخــش آن هــا و همچنیــن حامیــت 

از فعالیــت هــا و کارهــای آن هــا در پاســخ بــه چالــش هــای جدیدی 
کــه از بحــران کوویــد-۱۹ بوجــود مــی آیــد حیاتــی اســت.26

ــت  ــه عل ــان ب ــرد در مشــارکت و رهــری زن ــب گ خطــر جــدی عق

ــد-۱۹ ــران کووی بح

بــه  دســتاوردهای  افغانســتان  در  کوویــد-۱۹  پاندیمــی  اثــرات 

ــان  ــری زن ــوق ب ــده در عرصــه تســاوی جنســیتی و حق دســت آم

ــه در هشــدار  ــد مواجــه ســاخته اســت. هــامن طــور ک ــا تهدی را ب

چهــارم در مــورد اثــرات کوویــد-۱۹ بــاالی مســئولیت زنــان در 

بخــش مراقبــت و کارهــای بــدون معــاش در خانــه، تذکــر بــه 

عمــل آمــد، بحــران کوویــد-۱۹ باعــث افزایــش مســئولیت زنــان در 

محیــط خانــواده شــده و ســهم آن هــا را در مســئولیت هــای منــزل 

از ایــن هــم ســنگین تــر کــرده اســت. بســته بــودن مکاتــب و مراکــز 

نگهــداری اطفــال، افزایــش نیــاز بــه نگهــداری و مراقبــت از اعضــای 

ــن  ــش از حــد، ای ــات صحــی بی ــه خدم ــاز ب ــه و نی ــن ســال خان که

مشــکات را افزایــش داده اســت. نــورم هــا و قوانیــن ســخت گیرانــه، 

ــاش و کار  ــدون مع ــی ب ــای مراقبت ــر و کاره ــای فراگی ــونت ه خش

ــادی و سیاســی  ــی، اقتص ــای تحصیل ــز فرصــت ه ــل نی ــه، از قب خان

ــد-۱۹  ــد. پاندیمــی کووی ــرده بودن ــان محــدود ک ــان افغ ــرای زن را ب

موانــع بیشــری را اضافــه کــرده و فرصــت هــا بــرای مشــارکت موثــر، 

رهــری اجتامعــی و تاثیــر بــر کمــک هــای کوویــد-۱۹ بــرای زنــان 

ــر کــرده اســت. ــن هــم محــدود ت افغــان را از ای

هــامن طــور کــه در بحــث زنــان، صلــح و امنیــت در ســومین 

ــدای  ــد-۱۹ روی اجــرای آجن ــرات کووی ــاره تاثی ــدر در ب هشــدار جن

ــان،  ــدر در مــورد زن ــح و امنیــت و ششــمین هشــدار جن ــان، صل زن

ــه  ــان در پروس ــر زن ــارکت موث ــان از مش ــت و اطمین ــح و امنی صل

صلــح افغانــی ذکــر شــد، بــه علــت بحــران صحی شــیوع کوویــد-۱۹؛ 

جامعــه مدنــی زنــان و دیگــر ســازمان هــای فعــال در بخــش زنــان 

بــا موانــع بیشــری در راه اجــامع و دادخواهــی بــرای اثرگــذاری در 

پروســه هــای کلیــدی مواجــه شــده انــد.

23GBV AoR Asia Pacific, UN Women (2020). The COVID19- Outbreak and Gender: Regional Analysis and Recommendations from Asia and the Pacific.
24Charter For Change (2020). Charter For Change statement on the revised UN Global Humanitarian Response Plan on Covid19.
25IRC and VOICE (2019). Where’s the Money? How the Humanitarian System is Failing to Fund an End of Violence Against Women and Girls.
26GBV AoR Asia Pacific, UN Women (2020). The COVID19- Outbreak and Gender: Regional Analysis and Recommendations from Asia and the Pacific.

سفارشات:

ــا در  ــش ه ــن بخ ــوب تری ــی از مطل ــان یک ــری زن ــارکت و ره مش

ــد-۱۹  ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــک ه ــر کم ــخگویی موث ــتای پاس راس

ــه توانایــی رهــری بالقــوه  ــان، رســیدن ب ــرای خــود زن اســت، امــا ب

ــت. ــع اس ــن مناب ــازی و تامی ــت س ــازی، ظرفی ــتلزم توامنندس مس

ــارکت . 1 ــا، مش ــات و نهاده ــی موسس ــی در متام ــورت کل ــه ص ب

ــد. ــت کنی ــیت را تقوی ــوازن جنس ــت و ت ــر، رهری موث

ــه منظــور تطبیــق . 2 فراهــم ســازی حامیــت گســرده و تعهــد ب

ــد-۱۹ از  ــه کووی ــوط ب ــدر مرب ــه جن ــخگو ب ــای پاس ــک ه کم

ــان در متامــی  ــه زن ــرای اشــراک فعاالن ــه ســازی ب ــق زمین طری

ســطوح بــه عنــوان رهــر، ذینفــع و رشیــک کاری در برنامــه هــا 

ــی. ــکارات دادخواه و ابت

ــار . 3 ــل در مه ــای کاری ذیدخ ــروپ ه ــی گ ــا متام ــت ت ــاز اس نی

بحــران کوویــد-۱۹ منجملــه؛ تیــم هــای مدیریــت بحــران، 

ــایر  ــه و س ــده بودج ــن کنن ــاز و تامی ــی س ــای پالیس ــاد ه نه

ــجام و  ــورد انس ــات الزم را در م ــد و اقدام ــی تعه ادارات دولت

ــان و مــردان؛ اشــراک  ــوازن جنســیتی زن ــان از ت کســب اطمین

متخصصیــن جنــدر در ارایــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای مــردم 

ــد. ــت گیرن ــی روی دس ــوی ادارات دولت ــر از س ــیب پذی آس

ــان، ســاختار هــای . 4 ــی زن ــه مدن ــن جامع ــدگان و فعالی ــا مناین ب

محلــی زنــان در مناطــق روســتایی، نهــاد هــای جامعــه مدنــی 

ــزی  ــه  ری ــان در راســتای برنام ــری زن ــاد هــای حقــوق ب و نه

ــاد  ــرای ایج ــری ب ــم  گی ــدر و تصمی ــای جن ــه نیازه ــخگو ب پاس

ــد. ــان مشــورت کنی ــرای زن ــوب ب ــک دورمنــای مطل ی

امکانــات و تســهیات مــورد نیــاز را بــرای زنــان و دخــران در . 5

ســطح محلــی و محــات دور افتــاده بــرای پوشــش متامــی 

دخــران و زنــان، تســهیل کنیــد تــا بتواننــد از ایــن طــرق 

معلومــات گرفتــه و نیازهــا و اولویــت هــای خــود را در ارتبــاط 
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ــال از طریــق ایجــاد  ــه طــور مث ــد )ب ــراز کنن ــد-۱۹ اب ــه کووی ب

مــکان هــا مشــخص بــا امکانــات و تجهیــزات تکنالــوژی بــرای 

حضــور مجــازی و آنایــن، وســایل اطاعــات جمعــی و کمپایــن 

ــی.( هــای تبلیغات

نهادهــای جامعــه مدنــی، میکانیــزم هــای ملــی تســاوی جنــدر، . 6

زنــان فعــال در رســانه هــا و محیــط هــای اکادمیــک را تشــویق 

ــت از  ــوب خــود را در حامی ــا نقــش مطل ــد ت و انکشــاف دهی

مشــارکت زنــان، دسرســی بــه معلومــات، حامیــت از پیرفــت 

ــام  ــدر انج ــه جن ــای پاســخگو ب ــه کمــک ه ــان و ارای هــای زن

دهنــد.

بــا مقامــات و ادارات محلــی نیــاز اســت تــا در راســتای ارتقــای . 7

ســطح معلومــات، تهیــه مــواد محافظتــی، فراهــم ســازی 

حامیــت مالــی و دیگــر ظرفیــت هــا بــرای اطمینان از مشــارکت 

کامــل و رهــری زنــان در مناطــق دور افتــاده و جوامعــی کــه 

خدمــات کمــری بــه آن هــا رســیده و یــا آن محــل هایــی کــه 

زنــان در پروســه هــای تصمیــم گیــری نقــش بســیار کمــی دارند 

همــکاری نزدیــک صــورت گیــرد.

از اقدامــات جنبــش هــای فمینیســتی و نهادهــای محلــی زنــان . 8

ــه صــورت خودجــوش  ــع را ب ــد جوام ــا بتوانن ــد ت ــت کنی حامی

و داوطلبانــه بســیج کــرده و کارهــای مراقبتــی خــط اول 

ــد. ــده گیرن ــه عه ــد-۱۹ را ب ــران کووی ــه بح ــخگویی ب پاس

نیــاز اســت تــا یــک سلســله تحلیــل هــای فــوری مســایل جنــدر . 9

بــرای جمــع آوری آمــار و معلومــات مربــوط بــه تاثیــرات 

کوویــد-۱۹ و اثــرات دیگــر جنــدر کــه دسرســی زنــان و دخران 

ــاز شــان متاثــر مــی  را بــه خدمــات و حامیــت هــای مــورد نی

ســازد را انجــام شــود و آن جهــت برنامــه ریــزی و تنظیــم بهــر 

کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ اســتفاده شــود.

ــک . 10 ــه تفکی ــی ب ــات مبتن ــار و معلوم ــع آوری آم ــد جم از رون

ــای  ــه ه ــا و بودج ــی ه ــد-۱۹ و پالیس ــرات کووی ــیتی اث جنس

مربوطــه در ایــن راســتا بایــد حامیــت الزم صــورت گیــرد. نیــاز 

ــرای  ــات، ب ــا و معلوم ــع آوری داده ه ــان جم ــا در زم اســت ت

تعــداد مســاوی زنــان و مــردان زمینــه اشــراک فراهــم شــود و 

معلومــات را بــه صــورت مســتقیم از خــود زنــان بدســت آوریــد 

ــن داده هــا و  ــواده شــان. ای ــق اعضــای ذکــور خان ــه از طری ن

معلومــات را جهــت نــر آمــاده ســاخته و در دســرس عمــوم 

قــرار دهیــد.

ــری . 11 ــه ره ــوط ب ــات مرب ــار و معلوم ــه آم ــد ک ــن منایی تضمی

ــی از  ــه هــای واکنشــی و نجــات یاب ــان در برنام و اشــراک زن

کوویــد-۱۹، در تحلیــل هــا، گزارشــات و ســنجش هــای رســمی 

ــد.  ــی گردن درج و ردیاب


