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بــه تــداوم آگاهــی هــای قبلــی جنســیتی   اداره ملــل متحــد بــرای 

زنــان ایــن هشــتمین آگاهــی را نیــز در ادامــه برجســته ســازی 

ــد.  ــی کن ــر م ــتان منت ــد-۱۹ در افغانس ــیتی کووی ــرات جنس تاثی

ــران  ــان و دخ ــی زن ــد-۱۹ را روی زندگ ــرات کووی ــی تاثی ــن آگاه ای

بیجاشــده داخلــی مــورد غــور و بررســی قــرار مــی دهــد. بــه طــور 

خــاص ایــن آگاهــی در نظــر دارد تــا چگونگــی اثــرات پاندیمــی را 

روی دسرســی زنــان بــه حقــوق بــری شــان؛ ماننــد حــق مصوونیت، 

ــات اساســی را بررســی  ــه خدم ــذار و دسرســی ب آزادی گشــت و گ

ــه بیجــا  ــن نشــان مــی دهــد کــه چگون ــن نوشــته همچنی ــد. ای منای

شــدنگان داخلــی و خانــواده هــا ، بــه ویــژه خانــواده هایی کــه زنان 

ــر اقتصادی-اجتامعــی  ــد تحــت تأثی ــه عهــده دارن ــرا ب رس پرســتی آن

کوویــد-۱۹ قــرار گرفتــه انــد. ایــن آگاهــی همچنیــن توصیــه هایــی 

را بــه ادارات همــکار فراهــم کننــده خدمــات بردوســتانه در مــورد 

چگونگــی ارائــه موثــر کمــک هــا مطــرح میکنــد کــه پاســخگوی نیــاز 

هــای جنســیت و نیازهــای همــه مــردم ، از جملــه زنــان و دخــران 

باشــد. 

آگاهــی اهمیــت ایــن موضــوع در آنســت کــه رشکای بــر دوســتانه  

ــتفاده  ــورتی اس ــای مش ــد از روش ه ــران بتوانن ــن بح ــان ای در جری

کــرده تــا از شــمولیت و ســهمگیری زنــان در پروســه هــای طراحــی 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــک ه ــاندن کم و رس

متــام جامعــه از ایــن کمــک هــا مســتفید میشــود. ایــن آگاهــی یــک 

سلســله توصیــه هــای اولیــه ای را بــرای رشکای ملــی و بیــن املللــی 

ــد کــه انتظــار مــی رود از ســوی آن هــا مــورد توجــه  مطــرح میکن

قــرار گیــرد.
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

افغانســتان در حــال حــارض بــا چندیــن بحــران مواجــه اســت: 

درگیــری هــای متــامدی مســلحانه، میــزان بــاالی فقــر، ضعــف  

سیســتم صحــی و خدمــات عمومــی و شــوک هــای سیاســی و 

ــش  ــط چال ــن رشای ــیوع COVID-19 ای ــی. ش ــادی – اجتامع اقتص

ــی  ــر زندگ ــه شــدت ب ــرده و ب ــش تشــدید ک ــش از پی ــز را بی برانگی

ــت. مــردم افغانســتان تأثیــر خواهــد گذاش

ــیب  ــای آس ــروه ه ــر گ ــانی COVID-19 ب ــادی و انس ــر اقتص تأثی

ــل  ــان بدالی ــع میزب ــی و جوام ــدگان داخل ــه بیجاش ــر ، از جمل پذی

، کاهــش  ، ممنوعیــت گشــت و گــذار  از دســت دادن درآمــد 

ــبی  ــر نامتناس ــا تأثی ــت کااله ــش قیم ــا و افزای ــه بازاره ــی ب دسرس
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خواهــد داشــت. ایــن در حالیســت کــه روش هــای نادرســت مقابلــه 

ــد- ــیوع کووی ــل از ش ــی قب ــدگان داخل ــان بیجاش ــران در می ــا بح ب

۱۹بطــور منظــم گــزارش میشــد. ایــن روش هــای مخــرب و منفــی 

رایــج در افغانســتان شــامل ازدواج اطفــال، کار اطفــال، فــروش 

اطفــال و فــروش دارایــی هــا در اثــر کمبــود وســایل امــرار معیشــت 

را شــامل مــی شــود. در حــال حــارض، و در زمانــی کــه کوویــد-۱۹ در 

حــال شــیوع اســت و قرنطیــن و اقدامــات مربــوط بــه آن در حــال 

اجــرا اســت، پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن ســازگاری منفــی بیشــر 

ــگاه هــای غیررســمی. در حــال  ــر شــود، خصوصــاً در سکونتـ و بدت

حــارض نیــز گــزارش هــای از انجــام ایــن روش هــا بــر اثــر تاثیــرات 

ــواده  ــان خان ــال در می ــال و ازدواج اطف ــد کار اطف ــد-۱۹، مانن کووی

هــا و خانــوار هــای بیجاشــدگان داخلــی وجــود دارد. بــر عــاوه، بــر 

اســاس ایــن گــزارش هــا کوویــد-۱۹ منجــر بــه افزایــش خشــونت هــا 

ــی و  ــونت خانگ ــخص خش ــورت مش ــه ص ــان، ب ــران و زن ــه دخ علی

افزایــش کشــمکش هــا میــان جوامــع میزبــان و بیجاشــدگان داخلــی 

خواهــد شــد.

تقریبــا ۴.۱ ملیــون نفــر از ســال ۲۰۱۲ تــا اکنــون در افغانســتان بیجــا 

شــده انــد، 2 و یــا بــه خاطــر درگیــری هــا، خشــونت هــا و فجایــع 

ــدگان  ــن بیجاش ــد. ای ــده ان ــان ش ــای ش ــه ه ــرک خان ــه ت ــور ب مجب

داخلــی در ســاحات پرجمعیــت زندگــی می کننــد و امکانــات تجرید 

ــد  ــدارد. بیجاشــدگان جدی ــرای شــان وجــود ن و قرنطیــن شــخصی ب

ــاه  ــن م ــال ۲۰۲۰ بی ــد. در س ــر ان ــه صــورت خــاص آســیب پذیرت ب

جنــوری و مــاه جــون، در مجمــوع ۸۴.۷۸۱ نفــر نظــر بــه درگیــری 

هــای مســلحانه و جنــگ هــا در افغانســتان  از مناطــق شــان بیجــا 

ــی  ــدگان داخل ــع بیجاش ــه جم ــازه ب ــه ت ــراد ک ــن اف ــد.3  ای ــده ان ش

ــان و کــودکان مــی باشــند. محدودیــت هــای  پیوســته انــد اکــرا زن

رفــت و آمــد، محدودیــت دسرســی بــه خدمــات، ایجــاد اخــال در 

ارایــه خدمــات عمومــی بــه شــمول حمــل و نقــل، بلنــد رفــن قیمــت 

ــا  ــروه هــای بیجــاه شــده  را ب ــن گ ــه ای ــواد اولی ــی و م ــواد غذای م

ــرات  ــل خط ــا را در مقاب ــرده و آن ه ــه ک ــری مواج ــرات بیش خط

منفــی کوویــد-۱۹ بیشــر آســیب پذیــر کــرده اســت. 

ــرای بســیاری از  ــر شــده، 4 ب ــه در آگاهــی اول ذک هــامن طــوری ک

ــه  ــات اولی ــه خدم ــی ب ــی، دسرس ــده داخل ــران بیجاش ــان و دخ زن

ماننــد خدمــات صحــی، نظــر بــه نــورم هــای اجتامعــی و فرهنگــی 

در حالــت عــادی نیــز محــدود اســت. زنــان و دخرانــی کــه صاحیت 

تصمیــم گیــری ندارنــد و یــا بــرای دریافــت خدمــات صحــی نیــاز بــه 

اجــازه یکــی از اعضــای مــرد فامیــل خــود را دارنــد؛ در خطــر بیشــر 

عــدم انجــام آزمایــش کوویــد-۱۹ و دریافــت مراقبــت هــای مناســب 

ــد و كســانی  ــت مــی کنن ــه از دیگــران مراقب ــی ک ــد. زنان ــرار دارن ق

كــه عمدتــا نقــش مراقبــت کننــده اصلــی در خانــواده را بــازی مــی 

كننــد، بیشــر در معــرض آلودگــی و ابتــای بالقــوه قــرار دارنــد.

زنجیــره تأمیــن منابــع کمــک هــای بردوســتانه نیــز بــا شــیوع ایــن 

بیــامری در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. کارکنــان بخــش کمک 

هــای بردوســتانه ممکــن اســت ارتبــاط خــود را بــا جوامــع بیجــا 

شــده بــه خاطــر تدابیــر مربــوط بــه قرنطیــن و جلوگیــری از انتشــار 

ویــروس، کــم و یــا قطــع کننــد. بســیاری از نهادهــای ذیربــط کمــک 

هــای بردوســتانه همچنیــن ظرفیــت و منابعــی بــرای پاســخگویی 

ــی نشــده ای را نداشــتند.  ــش بین ــن بحــران پی ــا چنی ــی ب و رویاروی

ــا   ــل  و ی ــل ونق ــا، مشــکات حم ــی گاه مرزه ــدن گاه و ب ــته ش بس

ــی و  ــار هــا رســاندن کمــک هــای حیات اخــال در مشــاغل و کاروب

اولیــه را بــا تهدیــد روبــرو کــرده اســت. هــر گونــه کمبــود کاال هــا 

میتوانــد تاثیــرات ناگــواری را در عرصــه ارایــه بــه موقــع کمــک هــای 
حیاتــی و حســاس در قبــال داشــته باشــد. 5
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ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارد

COVID-19 افــراد و خانــواده هــای رسارس کشــور را تحــت تأثیــر 

قــرار داده اســت ، امــا بحــران بــه دلیــل چالــش هــا و آســیب پذیــری 

هــای قبلــی ، از جملــه جــای بودوبــاش ناکافــی و پرجمعیــت، 

ــدم  ــی و ع ــت غذای ــدم مصونی ــی ، ع ــی آب و صح ــات ناکاف امکان

دسرســی بــه تحصیــات یــا فرصــت هــای شــغلی، تأثیــر نامتناســبی 

بــر بیجاشــدگان داخلــی خواهــد داشــت. ایــن عوامــل پیچیــده 

باعــث مــی شــود بیجاشــدگان  بــه ویــژه زنــان و دخــران در 

زمینــه COVID-19 آســیب پذیرتــر شــوند. ویــروس کوویــد-۱۹  

تاثیــرات فــوری روی صحــت جســمی و ســامت روانــی فامیــل 

ــذارد. در  ــامری را بجــا مــی گ ــن بی ــه ای ــا شــده ب ــراد مبت هــا و اف

درازمــدت، عواقــب اجتامعــی و مالــی کوویــد-۱۹ بــه نیازبــی ســابقه 

ــد.  ــن ســکتوری خواهــد انجامی ــه کمــک هــای چندی بیجاشــدگان ب

ــت  ــا حامی ــراری  )ERM(( ب ــش اضط ــزم  واکن ــای میکانی ــه ه یافت

مالــی کمیســیون حقــوق بــری اروپــا )ECHO( اهمیــت ارزیابــی 

ــی  ــق ارزیاب ــده را از طری ــران بیجاش ــان و دخ ــاص زن ــای خ نیازه

هــای جنســیت محــور بــرای تعییــن میــزان خانوارهــا، ارایــه کمــک 

هــای نقــدی چندیــن وجهی، دسرســی بــه آب آشــامیدنی، بهداشــت 

ــا  ــای ب ــواده ه ــدی خان ــت بن ــه )WASH( و اولوی ــظ الصح و حف

رسپرســت زن، بــرای کمــک رســانی برجســته مــی کنــد.  خطــرات و 

موانــع در راســتای دسرســی بــه خدمــات کــه زمینــه جنســیتی دارنــد 

ــد شناســایی و مشــخص شــوند. بای
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پناهگاه ها

بیجاشــدگان داخلــی معمــوال در محیــط هــای پرجمعیــت  زندگــی 

ــی، آب  ــی صح ــات کاف ــه خدم ــی ب ــه دسرس ــی ک ــد، جای ــی کنن م

آشــامیدنی و تســهیات صحــی  کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع 

و انتشــار ویــروس الزم اســت وجــود ندارنــد. اقدامــات فعلــی 

قرنطینــه وضعیــت را بــرای بیجاشــدگان داخلــی چالــش بــر انگیزتــر 

ــط هــای  ــوارد، بیجاشــدگان در محی ــرده اســت. در بســیاری از م ک

پرجمعیــت  وبــا کمریــن حریــم خصوصــی کــه  اقدامــات مربــوط 

بــه رعایــت فاصلــه اجتامعــی و دیگــر اقدامــات پیــش گیرانــه ممکن 

ــوان  ــا نات ــه تنه ــده ن ــع بیجاش ــد. جوام ــی کنن ــی م ــت؛ زندگ نیس

ــه  ــد بلک ــروس ان ــری از وی ــرای جلوگی ــوی ب ــر وقای ــرای تدابی از اج

رشایــط زندگــی شــان آن هــا را بیشــر در معــرض متــاس بــا ویــروس 

ــت. ــرار داده اس ــروس ق ــار وی و انتش

اکریــت نفــوس ۴.۱ ملیونــی بیجاشــدگان داخلــی در افغانســتان در 

ــا تراکــم  ــی، محــل هــای اســکان ب پناهــگاه هــای پرنفــوس و موقت

بــاال بــه صــورت غیــر رســمی و فضاهــای شــهری شــلوغ بــا امکانــات 

بــه آب، بهداشــت و  محــدود مصئونیتــی و دسرســی محــدود 

امکانــات حفــظ الصحــه زندگــی مــی کننــد. 7 در داخــل محــل هــای 

ــی  ــتفاده م ــرک اس ــای مش ــویی ه ــمی، از دستش ــر رس ــکان غی اس

شــود بــه ایــن معنــی کــه یــک تشــناب )دستشــویی( بیــن ۲۰ نفــر 

مشــرک اســت. 8 برخــی از آن هــا مجبــور مــی شــوند کــه از خیمــه 

ــز  ــهری نی ــای ش ــه آن در فضاه ــابه ب ــد. مش ــتفاده کنن ــرک اس مش

خانــواده هــا بعضــا مجبــور بــه اســتفاده از تشــناب هــا، آشــپزخانه 

ــاالی  ــم ب ــل حج ــه دلی ــوند. ب ــی ش ــرک م ــای مش ــامم ه ــا و ح ه

جمعیــت در محــل هــای اســکان بیجاشــدگان داخلــی، ویــروس در 

ــد کــه ایــن امــر مــی  ایــن مــکان هــا بــه رسعــت گســرش مــی یاب

توانــد بیجاشــدگان داخلــی را در مــورد شــیوع بیــامری هایــی مثــل 

کوویــد-۱۹ آســیب پذیــر تــر کنــد.

خشونت علیه زنان و دخرتان

شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه در متــام افغانســتان، خشــونت 

هــا علیــه زنــان و دخــران و بطــور خــاص خشــونت هــای خانوادگــی 

ــده خشــونت هــا، افزایــش  ــه اســت. گــراف ثبــت کنن افزایــش یافت

قابــل توجهــی در متــاس هــای مربــوط بــه انــواع خشــونت هــا علیــه 

زنــان و دخــران را نشــان مــی دهــد. 9 در یــک بررســی انجــام شــده 

ــده  ــخ دهن ــان پاس ــد از زن ــفام« ۹۷ درص ــه »آکس ــوی موسس از س

ــان  ــیت از زم ــر جنس ــی ب ــای مبتن ــونت ه ــه خش ــتند ک ــراز داش اب

آغــاز شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹ افزایــش یافتــه اســت. 10 یک رسوی 

ــر  ــاد جوهانی ــوی نه ــه از س ــی ک ــر اجتامع ــده طرزفک ــی کنن بررس

در والیــت هــای کابــل، کنــدز و خوســت راه انــدازی گردیــده بــود 

نیــز افزایــش خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران بــر اثــر اقدامــات 

ــد.11   ــی ده ــد را نشــان م ــت و آم ــای رف ــت ه ــن و محدودی قرنطی

نتایــج بررســی انجــام شــده از راه دور از ســوی موسســه »وار چایلــد 

ــل  ــار و کاب ــدوز، تخ ــان، قن ــخ، بدخش ــای بل ــت ه ــادا« در والی کان

نشــان مــی دهــد کــه خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران پــس از 
آغــاز پاندیمــی ۳۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 12

ــر  ــی ب ــان و دخــران بیجاشــده داخل ــز زن ــن پاندیمــی نی ــل از ای قب

اثــر مهاجــرت هــا، از بیــن رفــن ســاختارهای اجتامعــی، عــدم 

ــورم هــای بدجنســیتی و از دســت  ــات و ن ــون، عنعن ــت قان حاکمی

دادن فرصــت هــای معیشــتی در معــرض خطــر بــاالی خشــونت هــا 

قــرار داشــتند. هــر کــدام از ایــن عوامــل خطــر در اثــر بحــران فعلــی 

ــر  ــای غی ــزارش ه ــت. گ ــده اس ــدل ش ــوه مب ــش بالق ــک چال ــه ی ب

رســمی نیــز مــی رســانند کــه خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران در 

میــان بیجاشــدگان داخلــی افزایــش یافتــه اســت. هنــوز هــم نظــر 

ــی  ــه خدمــات حامیت ــود دسرســی ب ــام شــدن و کمب ــه خطــر بدن ب

بــرای بازمانــدگان خشــونت هــا، اکریــت زنــان و دخرانــی کــه مــورد 

خشــونت قــرار مــی گیرنــد منــی خواهنــد تــا تجربیــات خــود را فــاش 

کننــد و یــا دنبــال کمــک باشــند. ایــن موضــوع بــه طــور خــاص در 

مــورد زنــان و دخرانــی کــه در محــل هــای اســکان غیــر رســمی و یــا 

ســاحات دور افتــاده زندگــی مــی کننــد صــدق مــی کنــد، جایــی کــه 

خدمــات بــرای آن هــا در دســرس و یــا قابــل دســتیابی نیســت. در 

عیــن زمــان میــزان دسرســی بازمانــدگان خشــونت هــا بــه خدمــات 

مربوطــه ماننــد خدمــات مراقبــت صحــی، پولیــس، نهادهــای عدلــی 

ــد؛  ــده ان ــد-۱۹ آســیب دی ــر کووی ــر اث ــز ب ــی نی ــات اجتامع و خدم

ــرای  ــارض ب ــال ح ــا در ح ــش ه ــن بخ ــاز ای ــورد نی ــع م ــرا مناب زی

ــا  ــرا رشکای م ــه اســت. اخی ــص یافت ــد-۱۹ تخصی ــار بحــران کووی مه

از توقــف  خدمــات کمــک رســانی از ســوی دولــت و گــروه هــای 

مســلح مخالــف گــزارش داده انــد. ارایــه خدمــات بــرای بازمانــدگان 

ــر  ــیب پذی ــی آس ــی اجتامع ــروه های ــمول گ ــه ش ــا، ب ــونت ه خش

ــه در ســاحات  ــی ک ــی، زنان ــان و دخــران بیجاشــده داخل ــد زن مانن

دور دســت، قریــه جــات و مناطــق صعــب العبــور زندگــی مــی کننــد 

ــا  ــونت ه ــرب خش ــرات مخ ــا  تاثی ــرد ت ــرار گی ــت ق ــد در اولوی بای
علیــه زنــان و دخــران کاهــش یابــد. 13

6One example of such mechanisms is the Emergency Response Mechanism.
7Afghanistan: COVID19- Multi-Sectoral Response Operational Situation Report 22 April 2020
8Afghanistan National Guidelines for WASH in Emergency - ANGWE Final (Approved by MRRD – March 2018)
9UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
10Oxfam (2020). A New Scourge to Afghan Women: COVID19-
11Johanniter (2020). Community Perception Survey – COVID 19 Knowledge, Attitude and Practice Survey in Kabul, Kunduz and Khost Provinces.
12Remote Assessment for GBV https://twitter.com/CanEmbAFG/status/1261186018843246592?s=09
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)WASH( آب آشامیدنی، فاضالب و حفظ الصحه

مراقبت های صحی

تاثیر باالی فرصت های اقتصادی

ــوس  ــن نف ــاب در بی ــهیات فاض ــه آب و تس ــدود  ب ــی مح دسرس

بیجاشــدگان داخلــی، ایــن گــروه هــا را از پیــروی سفارشــات مربــوط 

بــه جلوگیــری از انتشــار کوویــد-۱۹ ناتــوان مــی کنــد. پوشــش 

فعلــی خدمــات )WASH( کــه شــامل تامیــن زیرســاخت هــای 

ــه حفــظ  ــوط ب ــه فاضــاب و وســایل مرب ــوط ب آب، تســهیات مرب

الصحــه )صابــون، کاغــذ تشــناب و دیگــر مــواد مربــوط بــه رعایــت 

ــل از  ــی )WASH( قب ــای اساس ــع نیازه ــرای رف ــظ الصحــه( ب حف

ــه پاندیمــی کوویــد -۱۹ نیــز در  اضافــه شــدن مشــکات مربــوط ب
ــوده اســت.14 ــی نب ــتان کاف افغانس

زنــان و دخــران بیجاشــده داخلــی بــه شــمول آن هایــی کــه دارای 

معلولیــت انــد و یــا در ســاحات و مناطــق روســتایی و دور از 

ــی  ــی کم ــز دسرس ــارض نی ــال ح ــد در ح ــی کنن ــی م ــرس زندگ دس

ــه  ــی ب ــدم دسرس ــاوه ع ــر ع ــد. ب ــی دارن ــای صح ــت ه ــه مراقب ب

ــه  ــی ک ــامری های ــر بی ــی، ســوءتغذی و دیگ ــه و حیات ــات اولی خدم

بــا بیجاشــدگی داخلــی معموالْ همــراه میباشــد نیــز صحــت عمومــی 

زنــان و دخــران را تهدیــد مــی کنــد کــه ایــن امــر باعــث مــی شــود 

تــا آن هــا بیشــر از ایــن در مقابــل اثــرات کوویــد-۱۹ آســیب 

ــت  ــن اس ــی ممک ــده داخل ــران بیجاش ــان و دخ ــوند. 15 زن ــر ش پذی

ــد  ــا نتوانن ــوند و ی ــع ش ــی من ــای صح ــت ه ــه مراقب ــی ب از دسرس

بــه ایــن خدمــات دسرســی داشــته باشــند و یــا هــم ممکــن اســت 

ــرار  ــات صحــی ق ــی خدم محــل زندگــی آن هــا تحــت پوشــش کاف

ــر  ــدر ذک ــن آگاهــی جن ــه در اولی ــته باشــد. هــامن طــوری ک نداش

ــا  ــات مخصوص ــر خدم ــی و دیگ ــات صح ــه خدم ــی ب ــد، دسرس ش

بــرای بیجاشــدگان داخلــی و کســانی کــه در مناطــق صعــب العبــور 

ــش اســت.16  ــر چال ــد پ زندگــی مــی کنن

ــان زن در بخــش صحــت، عــدم موجودیــت خدمــات  ــود کارکن کمب

و موانــع اجتامعــی و فرهنگــی دسرســی زنــان و دخــران بیجاشــده 

ــدود  ــی مح ــات صح ــد خدم ــی مانن ــات اساس ــه خدم ــی را ب داخل

کــرده اســت. در حــدود ۳۰ درصــد از جمعیــت در حــال حــارض نیــز 

بــا محدودیــت دسرســی بــه خدمــات اساســی در فاصلــه دوســاعت 

ســفر از محــل زندگــی شــان مواجــه انــد. 17 در جامعــه افغانســتان، 

جایــی کــه مــردان اکــر تصامیــم و یــا متامــی تصامیــم را در خانــواده 

مــی گیرنــد، دسرســی زنــان بــه خدمــات صحــی عمومــی، خدمــات 

صحــی جنســی و خدمــات مربــوط بــه بــارداری مــی توانــد محــدود 

باشــد، مشــخصا وقتــی کــه آن هــا بــا محدودیــت رفــت و آمــد روبرو 

ــته  ــوار نداش ــی خان ــی روی مســایل مال ــه نظارت ــچ گون ــوده و هی ب

باشــند. 18 تــرس از بدنــام شــدن و بیشــر در معــرض تبعیــض قــرار 

گرفــن باعــث مــی شــود کــه دسرســی آن هــا بــه خدمــات مراقبتــی 
ــدر19   ــه در آگاهــی اول جن صحــی محــدود شــود. هــامن طــوری ک

توضیــح داده شــد زنــان ممکــن اســت بــه علــت کمبــود دسرســی 

بــه خدمــات صحــی و تــرس از متــاس بــا ویــروس، کمــر بتواننــد و 

یــا متایــل بــه انجــام تســت کوویــد-۱۹ داشــته باشــند. کوویــد-۱۹ بــا 

مــروف کــردن سیســتم صحــی، محدودیــت هــای گشــت و گــذار و 

همچنیــن محــدود کــردن گزینــه هــای حمــل و نقــل، دسرســی زنــان 

و دخــران بیجاشــده را بــه خدمــات رضوری صحــی بیشــر از پیــش 

محــدود کــرده اســت. ایــن موضــوع چالــش هــای از قبــل موجــود 

را نیــز بدتــر کــرده اســت و زنــان و دخــران را در مقابــل تاثیــرات 

ــه  ــت. در حالیک ــرده اس ــر ک ــیب پذی ــش آس ــر از پی ــروس بیش وی

ــت  ــد، حامی ــی ده ــه م ــود ادام ــیوع خ ــه ش ــد-۱۹ ب ــروس کووی وی

هــای مراقبتــی بــه زنــان و دخــران بیجاشــده، بــه شــمول بازمانــدگان 

خشــونت هــا، از طریــق ارایــه خدمــات صحــی جنســی و خدمــات 

مربــوط بــه والدت ممکــن اســت محدودتــر شــود.

13UN Women Afghanistan (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls, UN Women (30 April 2020)
14COVID19- Multi-Sector Country Plan -AFGHANISTAN
15Ibid.
16IDPs living in hard to reach areas comprise %7 of the total IDPs in Afghanistan.
17Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2020)
18See Internal Displacement due to Conflict, OCHA (accessed 5 June 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.
19UN Women (2020). Gender Alert Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
20World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
21UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).

ــد ســکتورهای  ــد کارمن ــی کــه در افغانســتان کار مــی کنن اکــر زنان

غیــر رســمی مــی باشــند کــه ¾ حصــه از آن هــا در بخــش صنایــع 

دســتی و اکــرا در منــازل شــان مشــغول بــه کار انــد. حضــور زنان در 

ســکتور اقتصــادی رســمی محــدود مانــده اســت. گــروه هــای آســیب 

ــان بیجاشــده داخلــی بیشــرین درجــه انــزوای  ــر بــه شــمول زن پذی

اقتصــادی – اجتامعــی را تجربــه مــی کننــد. آن هــا پــس انــداز کــم 

ــد مــدت  ــن منــی توانن ــر ای ــا ب ــداز نداشــته و بن ــچ پــس ان ــا هی و ی

زمــان زیــادی بــدون شــغل و زمینــه اســتخدام زندگــی خــود را اداره 

ــرای  ــز ب ــی اجتامعــی نی ــت هــای مصئونیت ــر عــاوه، حامی ــد. ب کنن

شــان محــدود اســت. ایــن انــواع کار هــای آســیب پذیــر، خطــر فقــر 

را در میــان زنــان در مواقــع بحــران هایــی ماننــد کوویــد-۱۹ بلنــد 

ــرد، 20 چــون ممکــن اســت حامیــت هــای اجتامعــی رســمی  مــی ب

ــد، دریافــت  ــران ســکتورهای رســمی دریافــت مــی کنن ــه کارگ را ک
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ــان  ــط زن ــه توس ــی ک ــده داخل ــای بیجاش ــواده ه ــد.21  در خان نکنن

رسپرســتی مــی شــود، افــراد مســن و کــودکان ممکــن اســت تحــت 

ــده  ــدن از عه ــی برآم ــند و توانای ــته باش ــرار داش ــری ق ــر بیش خط

اثــرات اقتصــادی – اجتامعــی کوویــد-۱۹ بــرای آن هــا محــدود 
باشــد.23

مسئولیت مراقبتی

ــکتور  ــی در س ــای موقت ــه کاره ــردان ب ــر از م ــا بیش ــه تنه ــان ن زن

غیــر رســمی مشــغول بــه کار انــد؛ بلکــه کوویــد-۱۹ بــار مســئولیت 

ــه  ــز ب ــه را نی ــاش و کار خان ــدون مع ــای ب ــی  و کاره ــای مراقبت ه

علــت بســته شــدن مکاتــب و بیشــر شــدن نیــاز بــه مراقبــت صحــی 

از اعضــای کهــن ســال و افــراد مریــض در خانــواده را بــر دوش 

آن هــا انداختــه اســت. هــامن طــوری کــه در آگاهــی ســوم جنــدر  

ذکــر شــده؛ زنــان ســه برابــر بیشــر از مــردان  کارهــای مراقبتــی و 
ــد.23 ــه را انجــام مــی دهن ــدون معــاش در خان کارهــای ب

رسزنش  و تبعیض

بیجاشــدگان و عــودت کننــدگان بــه کشــور اولیــن کســانی انــد کــه 

بــه  خاطــر شــیوع ویــروس مــورد رسزنــش قــرار میگیرنــد، مخصوصــا 

عــودت کننــدگان از ایــران و پاکســتان. ایــن رسزنــش و تبعیــض هــای 

ــه  ــی و ب ــدگان داخل ــت بیجاش ــن اس ــد-۱۹ ممک ــا کووی ــط ب مرتب

طــور خــاص زنــان و کــودکان را در مقابــل خشــونت هــا و دردهــای 

روانــی آســیب پذیــر تــر کنــد. 24 یافتــه هــای رسوی انجــام شــده از 

ســوی )REACH( نشــان مــی دهــد کــه حــاال اکریــت افغــان هــا 

از خطــرات مربــوط بــه کوویــد-۱۹ آگاه انــد. ایــن موضــوع خیلــی 

ــاده روســتایی و  ــان کــه در مناطــق دور افت ــه زن مهــم اســت کــه ب

ــات  ــرات و اقدام ــورد خط ــد در م ــی کنن ــی م ــور زندگ ــب العب صع

ــه  ــات ارای ــد-۱۹ معلوم ــه کووی ــوط ب ــات مرب ــه و خدم ــش گیران پی

شــود. ایــن مــوارد شــامل معلومــات دهــی بــه عمــوم مــردم بــرای 

مقابلــه بــا شــایعات و پرداخــن بــه برچســب زنــی هــا )ننــگ 

شــمردن و بدنــام ســازی( نیــز مــی شــود.

دسرتسی به معلومات قابل اطمینان

در حالــی کــه ویــروس کوویــد-۱۹ گســرش مــی یابــد، دسرســی بــه 

معلومــات قابــل اطمینــان از مراجــع معتــر یــک امــر بســیار حیاتــی 

اســت. پخــش و نــر معلومــات و دانســن آن توســط همگــی، 

ــر، از  ــه طــور خــاص گــروه هــای در معــرض خطــر و آســیب پذی ب

ــی و  ــادی برخــوردار اســت. حضــور محــدود رشکای مل ــت زی اهمی

ــد  ــه اجتامعــی، میتوان ــه علــت وضــع مقــررات فاصل ــی ب ــن امللل بی

دسرســی معلومــات بــرای گــروه هــای در معــرض خطــر، بــه شــمول 

زنــان و دخــران را تحــت تاثیــر قــرار داده و از دسرســی آن هــا بــه 

پیــام هــای حیاتــی در مــورد کوویــد-۱۹ جلوگیــری کنــد. از آن جایــی 

کــه آمــار در مــورد دسرســی بــه معلومــات مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

بتفکیــک جنــدر کمیــاب اســت، بــا گســرش شــیوع ویــروس، بررســی 

ایــن حــوزه مشــخصا در مــورد تنظیــم کمــک هــا در ســطح محــات 

روســتایی و بــرای تجزیــه و تحلیــل اوضــاع در آینــده بســیار مهــم 
اســت. 25

دسرســی محــدود بــه معلومــات قابــل اطمینــان بــرای جوامــع 

بیجاشــده مــی توانــد تــاش هــا بــرای کمــک بــه آن هــا را مشــکل 

تــر ســازد. برخــی از بیجاشــدگان داخلــی بــه معلومــات شــفاف در 

مــورد محافظــت خــود از مبتــا شــدن بــه ویــروس دسرســی ندارنــد 

و همچنیــن شــبکه هــای حامیــت اجتامعــی کــه آن هــا را در مجادله 

ــط،  ــات غل ــت. معلوم ــم اس ــز ک ــد نی ــک کن ــد کم ــد جدی ــا تهدی ب

برچســب خــوردن، تبعیــض و عــدم حضــور شــبکه هــای ارتباطــی و 

موانــع زبانــی مــی تواننــد از رســیدن صحیــح پیــام هــای مربــوط بــه 

کوویــد-۱۹ جلوگیــری کنــد. بــدون معلومــات در مــورد کوویــد-۱۹، 

جمعیــت بیجاشــدگان بــا خطــرات بــاالی متــاس بــا ویــروس و انتشــار 

ویــروس روبــرو انــد.

ــل  ــه دالی ــی ب ــان و دخــران در مراکــز اســکان بیجاشــدگان داخل زن

عنعنــوی و نــورم هــای محــدود اجتامعــی دسرســی کمــی بــه 

معلومــات دارنــد. فضاهــای دوســتانه زنــان و کــودکان برای دسرســی 

ــه  ــه شــده ب ــه خدمــات ارائ ــه اطاعــات، از جمل ــان و دخــران ب زن

ــردن  ــم ک ــرای ک ــا آن هــم، ب ــی اســت. ب ــم و حیات ــا، بســیار مه آنه

خطــر انتشــار ویــروس، فعالیــت هــا در ایــن مــکان هــا بــه حالــت 

تعلیــق در آمــده اســت.26  محدودیــت دسرســی بــه معلومــات مــی 

توانــد عواقــب جــدی و خطرناکــی را بــه همــراه داشــته باشــد؛ زیــرا 

ایــن وضعیــت باعــث مــی شــود تــا زنــان و دخــران بــه معلومــات 

و کمــک هــای حیاتــی و مهــم دسرســی نداشــته باشــند. افــراد و یــا 

ــا بــه  گــروه هایــی کــه در مــورد کوویــد-۱۹ معلومــات ندارنــد و ی

ــان و کــودکان  ــد زن ــد مــی توانن ــاور ندارن ــد-۱۹ ب ــت کووی موجودی

را در خطــر بــاالی مبتــا شــدن قــرار دهنــد. ممکــن اســت آن هــا 

بــدون در نظرداشــت اقدامــات احتیاطــی و پیــش گیرانــه، بــه 

ــای  ــر اعض ــا دیگ ــد و ب ــه بپردازن ــای خان ــی و کاره ــای مراقبت کاره

ــد. ــروس همــکاری نکنن ــر وی ــوار در کــم کــردن تاثی خان

22UN Women (2020). Gender Alert Issue III: Impact of COVID on women’s burden of care and unpaid domestic work.
23International Labour Organisation (ILO). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. 2018.
24COVID19- Multi-Sector Country Plan - AFGHANISTAN
25CARE + IRC Global RGA for COVID19-
26Deafening silence and uncertainty in Afghanistan: UNICEF
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عدم مصئونیت غذایی:

حتــی قبــل از پاندیمــی نیــز در افغانســتان ۱۴ میلیــون تــن بــدون 

دسرســی کافــی بــه مــواد غذایــی در رشایــط بســیار ناگــوار زندگــی 

ــی افغانســتان را  ــد-۱۹ بحــران غذای ــد. 27 پاندیمــی کووی مــی کردن

در حالــی تشــدید کــرده اســت کــه ۱۰ میلیــون نفــوس ایــن کشــور 

در وضعیــت بحرانــی مصئونیــت غذایــی بــه رس مــی برنــد. 28 تعــداد 

ــال  ــدت در ح ــه ش ــد ب ــی برن ــج م ــه رن ــوء تغذی ــه از س ــرادی ک اف

افزایــش اســت؛ طــوری کــه بیشــر از ۳ میلیــون زن و کــودک قبــل 

از پاندیمــی دچــار نارســایی ســوء تغــذی بــوده و نیــاز بــه منابــع و 

ادویــه جــات و مــواد خوراکــی موثــر بــرای تغذیــه داشــتند.29 گــزارش 

هــای رشکای ملــی و بیــن املللــی مــی رســاند کــه بــه علــت اثــرات 

اقتصــادی کوویــد-۱۹ اکریــت بیجاشــدگان داخلــی از بیــکاری رنــج 

ــه مناطــق اصلــی  ــی ب ــد. برخــی از مــردان بیجاشــده داخل مــی برن

زندگــی خــود بــرای برداشــت محصــوالت زمیــن هــای خویــش مــی 

رونــد. ایــن کار آن هــا را بیشــر در معــرض خطــر کشــته شــدن و یــا 

ســوء اســتفاده گــروه هــای مســلح قــرار مــی دهــد. افزایــش عــدم 

مصئونیــت غذایــی در نتیجــه بحــران کوویــد-۱۹ همچنیــن زنــان و 

ــی و  ــک زندگ ــرف رشی ــونت از ط ــاالی خش ــر ب ــران را در خط دخ

دیگــر انــواع خشــونت هــای مبتنــی بــر جنســیت بــه علــت افزایــش 

منازعــات در خانــواده هــا قــرار مــی دهــد.

خانوارهــای بیجاشــده بــه رسپرســتی زنــان بــه دلیــل دسرســی 

ــا عــدم دسرســی بــه منابــع درآمــد پایــدار، اشــتغال و  محــدود و ی

ــازار هــا، از نظــر وضعیــت معیشــت و امنیــت غذایــی مقاومــت  ب

کمــری دارنــد. آن هــا بایــد بــر موانــع زیــادی بــرای تامیــن نیازهــای 

ــی اول  ــه در آگاه ــوری ک ــامن ط ــد. 30 ه ــه کنن ــان غلب ــدان ش فرزن

جنــدر 31 ذکــر شــد، خطــر افزایــش مصئونیــت غذایــی و ســوء تغــذی 

در جریــان وضعیــت هــای اضطــراری و بحــران هــای عمومــی 

ــورم  ــر ن ــا ب ــان و دخــران بیشــر متصــور اســت. بن ــرای زن صحــی ب

هــا و عنعنــات اجتامعــی آن هــا بایــد در آخــر و کــم غــذا بخورنــد32.  

ــامری هــای  ــه دســت آمــده از بحــران هــا و شــیوع بی ــات ب تجربی

ــان  ــا زن ــن دوره ه ــه در ای ــد ک ــی ده ــان م ــته نش ــاری در گذش س

مســئولیت اصلــی تهیــه و پخــت غــذا را بــرای خانــواده دارنــد،  کــه 

ــر  ــا را در خط ــد-۱۹ آن ه ــران کووی ــان بح ــوع در جری ــن موض ای

بــاالی متــاس بــا ویــروس قــرار مــی دهــد.

27Afghanistan Humanitarian Response Plan 2020
28AFGHANISTAN:  COVID19- exacerbates Afghanistan›s food crisis, 10 million acutely food insecure http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-alerts/issue21-/en/
29https://www.unocha.org/story/afghanistan-crisis-numbers
30HNO 2020
31Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020)
32UN World Food Program (WFP), “Women Are Hungrier,” WFP, accessed March 2020 ,14, https://wfpusa.org/women-arehungrier-infographic/

توصیه ها :

متامی نهادهای ذیربط:

حصــول اطمینــان از ایــن کــه نیازهــای زنــان و مشــارکت موثــر . 1

ــه  ــوط ب ــای مرب ــک ه ــزی کم ــه ری ــت  برنام ــان در محوری زن

کوویــد-۱۹ قــرار دارد. نیــاز اســت تــا کمــک هــای بردوســتانه 

ــیع  ــزان وس ــه از می ــود ک ــی ش ــزی و طراح ــه ری ــوری برنام ط

ــده  ــه ش ــدر در آن کار گرفت ــت جن ــل وضعی ــارکت و تحلی مش

باشــد.

تــاش هــای مشــرک بیــن مقامــات محلــی، ســازمان هــای بیــن . 2

املللــی و نهادهــای کمــک کننــده بــرای اطمینــان از مشــارکت 

کامــل جمعیــت هــای بیجــا شــده، بویــژه زنــان و دخــران، در 

برنامــه هــای ملــی کمــک رســانی یــک نیــاز مــرم اســت.

ــدگان درگیــری . 3 ــرای آســیب دی ــه خدمــات حیاتــی ب ادامــه ارای

هــای مســلحانه و زنــان و دخــران بیجاشــده داخلــی، بــه ویــژه 

ــور  ــب العب ــرس و صع ــق دور از دس ــه در مناط ــی ک آن های

روســتایی زندگــی مــی کننــد در هامهنگــی بــا سفارشــات ارایــه 

شــده در آگاهیهــای قبلــی جنــدر.

ــان . 4 ــه شــمول زن ــان، ب ــه متامــی زن ــن ک ــان از ای حصــول اطمین

بیجاشــده داخلــی و زنــان دارای معلولیــت بــه خدمــات حیاتــی 

صحــی؛ خدمــات صحــی جنســی و مراقبــت هــای صحــی 

مربــوط بــه والدت دسرســی دارنــد. )بــه شــمول »بســته 

ــه«( ــات اولی خدم

ــی، . 5 ــی، روان ــوق اجتامع ــت از حق ــان از حفاظ ــول اطمین حص

قانونــی و عدلــی بــرای زنــان بیجاشــده داخلــی و دیگــر 

گــروه هــای آســیب پذیــر )ماننــد بازمانــدگان خشــونت هــای 

ــه  ــواده هــای ک ــول، خان ــان معل جنســیتی، دخــران جــوان، زن

ــه در معــرض  ــره( ک ــان رسپرســتی مــی شــوند و غی توســط زن

ــد. ــرار دارن ــذف ق ــض و ح ــر تبعی خط

تــداوم و افزایــش خدمــات حیاتــی محفاظتــی شــامل مدیریــت . 6

مــوردی، مشــاوره و مراجعــه، بــرای تســهیل دسرســی بــه 

خدمــات صحــی و دیگــر خدمــات رضوری از جملــه ارتبــاط بــا 

خطــر و تعامــل اجتامعــی.

ــه . 7 ــد-۱۹ ب ــاره کووی ــه معلومــات در ب ــان از ارای حصــول اطمین

ــا ســطح ســواد  ــه ب ــق و طــوری ک ــه شــمول، دقی صــورت هم

ــن  ــد و ای ــم باش ــل فه ــردان قاب ــان و م ــان زن ــاوت  در می متف

ــل،  ــن موبای ــد تلف ــف مانن ــای مختل ــه ه ــات از طریق معلوم

ــاوره در  ــن مش ــوط تلف ــو و خط ــی، رادی ــای اجتامع ــبکه ه ش
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ــد. ــرس باش دس

مشــارکت جوامــع مختلــف بــرای پیــش  گیــری و کاهــش میــزان . 8

رسزنــش، بــا توجــه ویــژه بــه آســیب  پذیرتریــن اقشــار ماننــد 

ــده شــده از  ــه حاشــیه ران ــول و گروه هــای ب ــراد معل ــان، اف زن

ــدگان. ــی و عــودت کنن ــه بیجاشــدگان داخل جمل

ــاه گاه . 9 ــای پن ــاختامن ه ــی س ــاء کیف ــان از ارتق ــول اطمین حص

ــاد در  ــع زی ــری از تجم ــور جلوگی ــه منظ ــدگان ب ــای بیجاش ه

ایــن مــکان هــا و تــاش هــای مربــوط بــه جلوگیــری از انتشــار 

ــای بیجاشــدگان. ــایت ه ــد-۱۹ در س کووی

حصــول اطمینــان و حامیــت از اینکــه زنــان بیجاشــده داخلــی . 10

ــان رسپرســتی مــی  ــواده هایــی کــه توســط زن ــه شــمول خان ب

شــوند، زنــان معلــول و زنــان کهــن ســال کــه در مقابــل پاندیمی 

ــد-۱۹ را  ــه کووی ــوط ب ــات مرب ــد، خدم ــر ان ــر ت ــیب پذی آس

دریافــت کننــد.


