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ــرای  ــی 1 ب ــای قبل ــه آگاهیه ــان در ادام ــرای زن ــد ب ــل متح اداره مل

برجســته ســازی تاثیــرات خــاص شــیوع کوویــد-۱۹ روی جنــدر در 

افغانســتان، ایــن دوازدهمیــن آگاهــی را نیــز منتــر مــی کنــد. ایــن 

آگاهــی متمرکــز بــر تاثیــرات کوویــد-۱۹ بــر آن عــده زنانــی میباشــد 

کــه در مناطــق کشــت کوکنــار و در خانــواده هــای کشــت کننــده 

ــاط  ــر ارتب ــی ب ــن آگاه ــان ای ــد و همچن ــی کنن ــی م ــار زندگ کوکن

پیچیــده ای کــه پاندیمــی و کشــت کوکنــار بــا هــم دارد مــی پــردازد. 

ــتان  ــه در افغانس ــی ک ــی را ازموضوع ــی دقیق ــی ارزیاب ــن آگاه ای

ــت  ــیتی کش ــاد جنس ــی ابع ــه ، یعن ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م کم

کوکنــار و ایــن کــه چگونــه اقدامــات مربــوط بــه توامنندســازی زنــان 

مــی توانــد بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش راه گشــا باشــد، ارایــه مــی 

ــه در  ــات محــدودی ک ــار و معلوم ــن آم ــن آگاهــی همچنی دارد. ای

حــال حــارض موجــود اســت و آمــار و معلومــات فعلــی مربــوط بــه 

کوویــد-۱۹ و کشــت کوکنــار را بــه صــورت اجاملــی مــورد بررســی 

و مطالعــه قــرار مــی دهــد. ایــن آگاهــی در ادامــه بــر روش هــای 

منایندگــی زنــان در خانــواده هــا و دسرســی و یــا کنــرول بــر منابــع 

اقتصــادی، نابرابــری هــای موجــود جنســیتی—مانند عــدم دسرســی 

ــازد. از  ــی س ــته م ــان را برجس ــی زن ــای اساس ــات و نیازه ــه خدم ب

جانــب دیگــر ایــن آگاهــی اختــاالت اجتامعــی و اقتصــادی مربــوط 

بــه پاندیمــی کوویــد- ۱۹ کــه رســیدگی مؤثــر بــه کشــت کوکنــار را 

در یــک بســر تاریخــی بــه صــورت قابــل ماحظــه ای چالــش برانگیز 

ــده  ــا در برگیرن ــه تنه ــن آگاهــی ن مــی ســازد را رشح مــی دهــد. ای

تاثیــرات جنســیتی کــه در آگاهــی هــای قبلــی ذکــر شــد مــی باشــد، 

بلکــه چگونگــی تاثیــر کوویــد-۱۹، بــه شــمول تاثیــرات آن روی 

ترافیــک و تولیــد غیرقانونــی مــواد مخــدر در افغانســتان کــه مــی 

توانــد نابرابــری هــا را در حــوزه هــای کلیــدی بیشــر کــرده و رونــد 

پیرفــت زنــان را بــه دوران قبــل از کوویــد-۱۹ بــه عقــب برانــد را 

نیــز مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار مــی دهــد.

ایــن آگاهــی در اخیــر بــا یــک سلســله سفارشــات  مقدماتــی بــرای 

رشکای ملــی و بیــن املللــی بــه منظــور روی دســت گرفــن اســراتیژی 

ــدرت  ــای ق ــادی و ارتق ــازی اقتص ــرای توامنندس ــدت ب ــای درازم ه

ــل  ــی و عوام ــات اساس ــه خدم ــی ب ــان و دسرس ــری زن ــم گی تصمی

ــار  ــردن کشــت کوکن ــرای محــدود ک ــادی ب ــده بنی ــری کنن ــش گی پی

ــه  ــورد توج ــا م ــی رود از ســوی آن ه ــار م ــه انتظ ــراه اســت ک هم

قــرار گیــرد. ایــن آگاهــی بــر مبنــای آخریــن مشــاهدات و توصیــه 

ــد در  ــل متح ــازمان مل ــی س ــزارش رسمنش ــه در گ ــت ک ــی  اس های

ــرای  ــد ب ــل متح ــت. اداره مل ــده اس ــته ش ــد-۱۹ برجس ــورد کووی م

زنــان در افغانســتان متعهــد اســت کــه از دولــت افغانســتان، ملــل 

ــا  ــخیص نیازه ــه منظــور تش ــی ب ــن امللل ــی و بی ــد و رشکای مل متح

نرشیــه ۱۲: تاثیــرات کوویــد-۱۹ بــاالی زنــان کــه در کشــت کوکنــار 
دخیــل انــد

 ۱۲ ماه جوالی ۲۰۲۰

آگاهی جنسیتی در مورد کووید-۱۹ | افغانستان

1UN Women Afghanistan’s Series of Gender Alerts for Afghanistan on the Impact of COVID19- are available online. https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/
publications/06/2020/gender-alerts-on-covid-19-in-afghanistan-series.



2

ــاش  ــه ت ــد و ب ــت کن ــان حامی ــوق زن ــذاری روی حق ــه گ و رسمای

هــای خــود بــرای ادامــه رونــد تســهیل گفتگــو هــا در ارتبــاط ایــن 

ــد داد. ــه خواه ــا UNODC ادام ــکاری ب ــوع در هم موض

زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

کشت کوکنار و تالش ها در راستای تامین صلح در افغانستان

کوکنــار یکــی از مهــم تریــن و پیچیــده تریــن اجــزای اقتصــاد 

ــرادی مــی شــود  ــن معیشــت اف ــه باعــث تامی افغانســتان اســت ک

ــد و  ــر مســتقیم در کشــت، تولی ــا غی ــه صــورت مســتقیم و ی کــه ب

تجــارت غیرقانونــی آن دخیــل انــد. 2 یــک دهقــان معمــوال بــر اثــر 

ــدم  ــد ع ــری مانن ــل دیگ ــی و عوام ــادی – اجتامع ــارهای اقتص فش

دسرســی بــه فرصــت هــای شــغلی، آمــوزش، مراقبــت هــای صحــی، 

ــد.3  ــی منای ــار م ــت کوکن ــه کش ــدام ب ــی اق ــات مال ــا و خدم بازاره

ــن  ــت ای ــود آورده اس ــه وج ــد-۱۹ ب ــه کووی ــی ک ــان اختاالت در می

نگرانــی نیــز در حــال افزایــش اســت کــه تاثیــرات منفــی اقتصــادی 

ــا،  ــه شــمول از دســت دادن  شــغل ه ــد-۱۹ در افغانســتان ب کووی

ــات  ــه خدم ــی ب ــدم دسرس ــش ع ــی و افزای ــا امن ــر ن ــش خط افزای

اساســی و اولیــه باعــث بــروز مشــکات جــدی شــده کــه منتــج بــه 

روی دســت گرفــن رویکــرد هــای مقابلــه منفــی بــه شــمول افزایــش 

ــران  ــای بح ــردد. دوره ه ــور گ ــن کش ــار در ای ــت کوکن ــاره کش دوب

هــای اقتصــادی گذشــته وقــوع ایــن خطــر را محتمــل دانســته انــد. 

در ســال ۲۰۱۷ میــادی ۷۵ درصــد از متامــی زمیــن هــای زیــر کشــت 

کوکنــار جهــان در افغانســتان وجــود داشــت و ایــن کشــور مســئول 

ــش ۲۰  ــود کاه ــا وج ــود.  ب ــان ب ــاک جه ــد از تری ــد ۸۶ درص تولی

درصــدی مســاحت زمیــن تحــت کشــت کوکنــار در ســال ۲۰۱۸ 

کــه عمدتــا بــه خشکســالی شــدید نســبت داده مــی شــود، ســاحه 

زیــر کشــت کوکنــار در ایــن ســال دومیــن بزرگریــن ســاحه کشــت 

ــه اداره  ــی ک ــی از زمان ــد، یعن ــداد گردی ــال ۱۹۹۴ قلم ــار از س کوکن

مبــارزه بــا مــواد مخــدر و جرایــم ملــل متحــد )UNODC( آغــاز بــه 
ــن ســاحات منــوده اســت. 4 نظــارت سیســتامتیک از ای

در جریــان ایــن بحــران، پیــش بینــی مــی شــود کــه پاندیمــی 

کوویــد-۱۹ منتــج بــه »تاثیــر عمیــق درازمــدت روی میــزان درآمــد 

و مشــارکت زنــان در نیــروی کار همــراه بــا تاثیــرات مضاعفــی 

ــد«  ــر زندگــی مــی کنن ــز در فق ــه در حــال حــارض نی ــی ک روی زنان

5 خواهــد شــد. بــر عــاوه، گــزارش هــای اولیــه ایــن نگرانــی را بــه 

وجــود آورده اســت کــه زنــان ممکــن اســت در خطــر افزایــش ســوء 

ــه بازگشــت هــای  ــی ک ــاد در حالت اســتفاده از مــواد مخــدر و اعتی

داوطلبانــه و غیــر داوطلبانــه مهاجریــن و عــودت کننــدگان بــه 

ــل و در  ــاه اپری ــند. در م ــت، باش ــش اس ــال افزای ــتان در ح افغانس

ــه  ــده داوطلبان ــودت کنن ــه ۱۴۰۰۰ ع ــا روزان ــت ه ــن بازگش اوج ای

و یــا غیــر داوطلبانــه بــه افغانســتان عــودت مــی کردنــد. 6 گــزارش 

ــودکان توســط  ــی ک ــان و حت ــت زن ــه اکرثی ــی از آنســت ک هــا حاک

ــل شــان در نتیجــه مشــکات اقتصــادی  یکــی از اعضــای مــرد فامی

بازگشــت بــه کشــور بــه مــواد مخــدر معتــاد شــده انــد. اکرثیــت آن 

هــا اســتفاده از مــواد مخــدر را در کشــور ایــران آغــاز کــرده انــد و 

برخــی هــا نیــز بــرای ایــن کــه خــود را بــا مشــکات زندگــی جدیــد 

ــد. در  ــواد مخــدر روی آورده ان ــه م ــد ب ــق بدهن در افغانســتان وف

ــی  ــده و ب ــل پیچی ــدر 7 عوام ــه جن ــوط ب ــی مرب ــای قبل ــی ه آگاه

ــیوع  ــس از ش ــان و پ ــان را در جری ــوق ش ــان و حق ــه زن ــی ک ثبات

ــه شــده  ــات ارای ــا جزئی کوویــد-۱۹ تحــت خطــر قــرار مــی دهــد ب

ــار  ــر کشــت کوکن ــه در مناطــق زی ــان ک ــان، زن ــن زم اســت. در عی

زندگــی مــی کننــد و یــا زنــان کــه در خانــواده هــای کشــت کننــده 

ــا و  ــش ه ــا چال ــد-۱۹ ب ــد در دوره کووی ــی کنن ــی م ــار زندگ کوکن

مشــکات ویــژه جنســیتی مواجــه خواهنــد شــد. نظــر بــه ایــن کــه 

ــی  ــه کار بدن ــاز ب ــه نی ــت ک ــه ای اس ــار پروس ــت و زرع کوکن کش

ــواده  ــرون از خان ــران ارزان بی ــود کارگ ــادی دارد، کمب ــی زی و فزیک

ــان و  ــه زن ــا باعــث مــی شــود ک ــاد اغلب ــاد زی و عــدم دریافــت مف

کــودکان بــه عنــوان کارگــران ارزان و در دســرس در خانــواده، بــرای 
ــار اســتفاده شــوند. 8 کشــت کوکن

بــه صــورت عمــوم کشــت و زرع کوکنــار در افغانســتان در مناطقــی 

ــدود  ــق مح ــاالی آن مناط ــت ب ــرل دول ــه کن ــرد ک ــی گی ــورت م ص

بــوده، اوضــاع سیاســی ناپایــدار دارنــد و حاکمیــت قانــون نیــز در آن 

مناطــق ضعیــف مــی باشــد. تریــاک بــه صــورت محلــی بــه هیرویین 

تبدیــل مــی شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش تعــداد معتادیــن 

ــاک  ــی محــات کــه تری ــه مــواد مخــدر در مناطــق روســتایی یعن ب

کشــت شــده و هیروییــن تولیــد مــی شــود و در نتیجــه بــا قیمــت 

خیلــی پایینــی بــه فــروش مــی رســد، گردیــده اســت. 9 احتــامل بــی 

ثبــات ســازی صلــح و امنیــت، حقــوق بــر، حقــوق زنان و انکشــاف 

پایــدار توســط کوکنــار و همچنیــن نیــاز بــه تشــخیص ارتبــاط میــان 

مــواد مخــدر، جــرم و جنایــت و تروریــزم در جریــان پروســه فراگیــر 

صلــح افغانســتان از جملــه مــواردی اســت کــه توســط شــورای 

2UNODC, Afghanistan Opium Survey (2018).
3UNODC, World Drug Report (2018).
4UNODC, Afghanistan Opium Survey (2018).
5UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
6“More Afghan women find solace in drugs as coronavirus, migration upends life,” Stefanie Glinksi, available: https://www.reuters.com/article/afghanistan-women-drugs-
idUSL8N2BM0Q6.
7Supra note 1.
8Reference: KII with experts and academics by AREU, June 2020.
9https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/771374889/29/10/2019/women-and-children-are-the-emerging-face-of-drug-addiction-in-afghanistan?t=1594215356370
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امنیــت ملــل متحــد همیشــه مطــرح شــده اســت. 10 در حــال حــارض، 

ــه موضــوع  ــرای پرداخــن ب ــش هــای بیشــری ب ــا چال افغانســتان ب

ــش فشــار اقتصــادی و  ــا افزای ــه ب ــت مواجه ــه عل ــار ب کشــت کوکن

مشــکات اقتصــادی در ســطح اجتامعــی مربــوط بــه پاندیمــی 

ــخیص  ــرای تش ــادی ب ــر زی ــای مؤث ــت. کاره ــه اس ــد-۱۹ مواج کووی

چالــش هــای مربوطــه بــه کشــت کوکنــار از طریــق روش هایــی کــه 

تحلیــل هــای مربــوط بــه جنــدر را نیــز در بــر داشــته باشــد و اقــدام 

بــه رسمایــه گــذاری در ارتقــای برابــری جنســیتی منایــد؛ باقــی مانــده 

اســت. علــی رغــم ایــن، فرصــت هایــی بــرای مداخــات مبتکرانــه در 

پرداخــن بــه مســاله کشــت کوکنــار و پیــش گیــری از افزایــش تولیــد 

ــار بصــورت مســتقیم از  ــد کوکن ــرا: »قیمــت خری آن وجــود دارد زی

مزرعــه بــه پاییــن تریــن حــد خــود رســیده اســت و نســبت بــه ســال 
۲۰۱۷ میــادی ۵۶ درصــد کاهــش یافتــه اســت.« 11

نقش زنان در تولید و کشت کوکنار

زنــان در تولیــد و کشــت کوکنــار دخیــل انــد، ایــن دخالــت هــم از 

طریــق پــاک کاری زمیــن هــا بــرای کشــت کوکنــار و هــم از طریــق 

ــا بــه  ــا کارگرانــی کــه اغلب ــا اعضــای مــرد فامیــل همــراه ب کمــک ب

صــورت روز مــزد و ارزان کار مــی کننــد انجــام مــی شــود. فعالیــت 

ــد:  ــی دارد مانن ــواع مختلف ــد ان ــل ان ــان در آن دخی ــه زن ــی ک های

ــار، شکســتاندن  ــه هــای کوکن ــن هــا، نیــش زدن بوت ــاک کاری زمی پ

ــه  ــردن دان ــاک ک ــردن و پ ــدا ک ــار، ج ــای کوکن ــه( ه ــول )خول کپس

ــس  ــروش و پروس ــرای ف ــاک ب ــای تری ــیره ه ــردن ش ــاده ک ــا، آم ه

محصــوالت جانبــی ماننــد روغــن و صابــون. 12 اســتفاده از درامــدی 

کــه از کشــت و تولیــد کوکنــار بــرای رفــع مشــکات اقتصــادی بــه 

ــارف  ــت مص ــواده و پرداخ ــات خان ــرای رضوری ــت ب ــمول پرداخ ش

مراقبــت صحــی و آمــوزش اطفــال اســتفاده مــی شــود، عمــده تریــن 

ــان در عــدم موجودیــت فرصــت هــای دیگــر  عاملــی اســت کــه زن

اقتصــادی و یــا راه هــای بدیــل دیگــری بــرای کســب درآمــد، از ایــن 
ــد. 13 راه اســتفاده مــی کنن

ــان و کشــت  ــورد زن ــات موجــود در م ــا و معلوم ــی از داده ه برخ

کوکنــار در نتیجــه نشســت هــای متمرکــز بــا گــروه هــای زنــان اســت 

کــه توســط UNODC در همــکاری بــا »رسوی تریــاک افغانســتان 

۲۰۱۵« بــه دســت آمــده اســت. ایــن نشســت هــای متمرکــز بــا زنان، 

مشــخص ســاختهکه زنــان در مــورد تاثیــرات منفــی مــرف تریــاک 

)بــه شــمول ایــن کــه تریــاک مــی توانــد باعــث اعتیــاد شــود( آگاهی 

ــاک  ــه تری ــاد ب ــد  کــه نســل بعــدی آن هــا معت ــد، و نگــران ان دارن

ــی از  ــر درمان ــتفاده غی ــه اس ــتند ک ــی دانس ــن م ــند و همچنی باش

تریــاک مروعیــت دینــی نداشــته و از نظــر دیــن ممنــوع اســت.14  

تحقیقــات طبــی نشــان مــی دهنــد کــه اســتفاده از مــواد کیمیــاوی 

بــرای پــاک کــردن گیاهــان، خطــر »ســندروم نــوزاد آبــی« را افزایــش 
مــی دهــد. 15

ــای  ــگ ه ــا فرهن ــه در آن ج ــی ک ــار در مناطق ــتان کوکن در افغانس

ســخت گیرانــه نابرابــری جنســیتی حکــم فرمــا اســت و اکــرثا نیــز در 

ــه مکتــب  مناطــق روســتایی یعنــی جایــی کــه دخــران دسرســی ب

ــاوت  ــا، تف ــه ه ــن یافت ــم ای ــی رغ ــود. 16 عل ــی ش ــد کشــت م ندارن

ــاد خــاص  ــورد ابع ــی در م ــه هــای کمــی و کیف ــن یافت فاحشــی بی

جنســیتی متامــی افــرادی کــه در زنجیــره تامیــن مــواد مخــدر دخیــل 

انــد و همچنیــن در مــورد نــورم هــای اجتامعــی کــه باعــث تصمیــم 

بــه کشــت و تولیــد کوکنــار مــی شــود وجــود دارد. مطالعــات 

نشــان مــی دهــد کــه در والیــات جنوبــی بنــا بــر محدودیــت هــای 

فرهنگــی کــه وجــود دارد زنــان در مــزارع اجــازه حضــور منــی یابنــد، 

ــه  ــار اختصــاص یافت ــرای کشــت کوکن ــه ب ــی ک ــر زمین مخصوصــا اگ

اســت از محــل زندگــی شــان دور بــوده و یــا دارای دیــوار محافظتــی 

ــان،  ــرای دهقان ــذا ب ــردن غ ــاده ک ــا آم ــا آن هــم آن هــا ب نباشــد. ب

نگهــداری از اطفــال و انجــام دیگــر کارهــای خانــه، در تولیــد کوکنــار 

بــه صــورت غیــر مســتقیم دخیــل انــد. تاثیــرات مضاعــف اقتصــادی 

ــا  ــاس اســت چــون آن ه ــل احس ــر قاب ــان و دخــران بیش ــرای زن ب

ــد  ــداز کمــر دارن ــس ان ــه صــورت عمــوم درامــد کمــی داشــته، پ ب

ــه  ــک ب ــی نزدی ــوده و در رشایط ــن ب ــای نامطم ــغل ه و دارای ش

فقــر زندگــی دارنــد. بــا بســته شــدن مکاتــب و بازمانــدن اطفــال از 

مکتــب، نیازهــای شــدید مراقبتــی بــرای اعضــای کهــن ســال خانــوده 

ــرای  ــزد ب ــی م ــی ب ــای مراقبت ــی، کاره ــات صح ــال در خدم و اخت

زنــان در خانــواده بیشــر شــده اســت. ایــن تاثیــرات در موجودیــت 

شــکنندگی اوضــاع، درگیــری هــا و وضعیــت اضطــراری کــه باعــث 

شکســت ســاختارهای اجتامعــی شــده و ظرفیــت و خدمــات نهادهــا 
را محــدود کــرده ، بیشــر شــده اســت. 17

10S/PV.2018) 8354).
11UNODC, World Drug Report, 2018 (In response to the continuing high levels of supply, the farm-gate price of dry opium at harvest time fell the second consecutive 
year to an average of 94 US$/kg in 2018. It is at its lowest level since 2004 after adjusting for inflation. Prices below 100 US$/kg were observed the last time in 2009 (not 
adjusted for inflation). When compared to 2017, farm-gate prices decreased by about %39 at the national level. The low prices strongly affected the income earned from 
opium cultivation by farmers. At US$ 604 million (680 – 530 million), equivalent to roughly %3 of Afghanistan’s estimated GDP,3 the farmgate value of opium production 
decreased by 4%56 when compared to past year (estimated at 1.4 billion US$)).
12UNODC, World Drug Report (2016).
13Ibid.
14Ibid.
15Nicole Galan, “What is blue baby syndrome?” Medical News Today, 29 May 2018. https://www.medicalnewstoday.com/
articles/321955.php. See also, Mansfield, D. “The Helmand Food Zone: The Illusion of Success,” AREU Case Study Series. (Kabul: AREU, 2019), page 56.
16UNODC, World Drug Report (2018).
17UNODC, World Drug Report (2020).
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کشــت مــواد مخــدر و خانــواده هــای کــه توســط زنــان رسپرســتی 
مــی شــوند18

معلومــات در بــاره مشــارکت زنــان در کشــت مــواد مخــدر بســیار 

ــه توســط  ــواده هــای ک ــات در مــورد خان ــن معلوم ــوده و ای ــم ب ک

زنــان رسپرســتی مــی شــود محدودتــر اســت. بــر اســاس یــک رسوی 

مقدماتــی کــه در ســال ۲۰۱۷ صــورت گرفتــه از میــان ۱۶۱۰۰ 

خانــواده در ۱۵ والیــت در افغانســتان، خانــواده هــای کــه توســط 

زنــان رسپرســتی مــی شــدند متایــل کمــری بــه کشــت مــواد مخــدر 

ــدند؛  ــی ش ــردان اداره م ــط م ــه توس ــای ک ــواده ه ــه خان ــبت ب نس

ــورت  ــه ص ــت ب ــت و زراع ــتان کش ــه در افغانس ــد. البت ــته ان داش

ــوال  ــان معم ــه زن ــی ک ــه اســت؛ در حال ــت مردان ــک فعالی ــوم ی عم

مســئولیت نگهــداری از حیوانــات و طیــور را بــه عهــده دارنــد. بــه 

صــورت کلــی خانــواده هــای کــه توســط زنــان رسپرســتی مــی شــدند 

وضعیــت بحرانــی داشــتند طــوری کــه درامــد ســاالنه آن هــا تــا ۴۰ 

درصــد کمــر از خانــواده هــای بــود کــه توســط مــردان رسپرســتی 

مــی شــدند. همچنیــن مشــخص شــد کــه خانــواده هــای کــه توســط 

ــر، درجــه  ــن ت ــی پایی ــان رسپرســتی مــی شــدند مصئونیــت غذای زن

اطمینــان و اعتــامد کمــر بــه مقامــات محلــی و تعــداد بــاالی افــراد 

در جســتجوی کار را در خانــواده داشــتند. یافتــه هــای رسوی نشــان 

مــی دادنــد کــه بــه صــورت عمــوم خانــواده هــای کــه توســط زنــان 

رسپرســتی مــی شــدند از جنــگ هــا و درگیــری هــا در افغانســتان 

نســبت بــه خانــواده هــای کــه توســط مــردان رسپرســتی مــی شــدند 

بیشــر آســیب دیــده بودنــد.

رضورت تجزیه و تحلیل جامع جنسیتی

مواد مخدر و خشونت علیه زنان و دخرتان

درک بیشــر مفهــوم اشــراک زنــان افغــان در کشــت و زرع کوکنــار 

مــی توانــددر اقدامــات مربــوط بــه جنــدر کــه بــرای زنــان و مــردان 

مفیــد  باشــد. ایــن امــر شــامل دوره احیــای پــس از کوویــد-۱۹ نیــز 

ــل  ــد کام ــد دی ــی توان ــا م ــه تنه ــدر ن ــل هــای جن ــردد. تحلی مــی گ

تــری از مســایل مهــم مربــوط بــه یــک گــروه خــاص در اجتــامع را 

ارایــه دهــد؛ بلکــه اینتحلیــل هــا همچنیــن مــی تواننــد تغییراتــی را 

کــه در تجربیــات زنــان بــه عنــوان آگاهــی هــای اولیــه از نــا امنــی 

ــونت  ــد خش ــود، مانن ــی ش ــناخته م ــی ش ــی و سیاس ــای اجتامع ه

ــرون از  ــیتی در بی ــای جنس ــونت ه ــی، خش ــک زندگ ــرف رشی از ط

خانــه، خانــواده هــای کــه توســط زنــان رسپرســتی مــی شــوند و یــا 

حضــور دخــران در مکاتــب را نیــز آشــکار کنــد. 19 ایــن موضــوع بــر 

ــری جنســیتی در سیســتم   ــر شــاخص  هــای براب ــت نظــارت ب اهمی

هــای گســرده تــر بــرای جلوگیــری از خشــونت تاکیــد دارد.

بــر عــاوه، گــزارش هــای اخیــر حاکــی از وضعیــت دشــواری اســت 

کــه زنــان بــر اثــر اعتیــاد شــوهران شــان، فشــارهای ناموســی، تــرس 

و ناتوانــی از گرفــن طــاق در خانــواده هــا بــا آن روبــرو انــد. حتــی 

در ایــن وضعیــت نیــز، زنــان دســت بــه ابتــکارات برجســته اقتصادی 

بــرای حامیــت از خانــواده هــا و تغییــر جهــت مشــکات جنســیتی 

در خانــه و اجتــامع خــود زده انــد. در منونــه ای کــه اخیــراً در 

هــرات ثبــت شــده و از طــرف انجمــن انکشــاف و توســعه زراعتــی 

افغانســتان حامیــت شــده اســت، یــک زن توانســته اســت در باغچــه 

ــدام او  ــن اق ــا ای ــه تنه ــد. 20 ن ــد زعفــران را رشوع کن ــه اش تولی خان

ــدون  ــت هــای اقتصــادی ب ــه انجــام فعالی ــادر ب ــد او را ق ــی توان م

نیــاز بــه کســب اجــازه بــرای بیــرون رفــن از خانــه از شــوهرش مناید، 

بلکــه ایــن کار مــی توانــد او را قــادر بــه پــس انــداز منایــد. ایــن مورد 

منونــه ای از مــوارد بســیاری اســت کــه در میــان زنــان مشــغول بــه 

فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر رســمی در افغانســتان وجــود دارد و 

تصویــر واضحــی از ایــن موضــوع ارایــه مــی دارد کــه بایــد تحلیــل 

ــد-۱۹ و  ــای پــس از کووی ــدر در متامــی برنامــه هــای احی هــای جن

بســته هــای حامیتــی گنجانیــده شــود.

رابطــه محکمــی میــان مــواد مخــدر و خشــونت علیــه زنــان و 

دخــران وجــود دارد. تجربــه خشــونت، بــه شــمول تجربــه خشــونت 

در دوران کودکــی، مــی توانــد منجــر بــه افزایــش اســتفاده از مــواد 

مخــدر گــردد کــه ایــن امــر بــا ارتــکاب خشــونت از طــرف مــردان 

ــاط دارد.  ــران ارتب ــان و دخ ــن زن ــرار گرف ــونت ق ــده خش و بازمان

ــد-۱۹  ــوع کووی ــر وق ــر اث ــار ب ــت کوکن ــتفاده و کش ــش اس 21 افزای

مــی توانــد منجــر بــه بدتــر شــدن و افزایــش خشــونت علیــه زنــان 

ــدر  ــواد مخ ــتفاده از م ــود. اس ــمگیری ش ــرز چش ــه ط ــران ب و دخ

ــان و دخــران  ــه زن یکــی از محــرک هــای اصلــی خشــونت هــا علی

اســت و افزایــش کشــت و مــرف مــواد مخــدر مــی توانــد منجــر 

ــان و  ــه خشــونت هــای جــدی توســط زن ــش ســطح تجرب ــه افزای ب

دخــران افغــان )کــه در حــال حــارض نیــز ســطح خشــونت هــا در 

قریــه جــات نســبت بــه اوســط ملــی بلنــد تــر اســت( گــردد. ایــن 

امــر همچنیــن مــی توانــد باعــث افزایــش خشــونت هــای اقتصــادی 

بــه شــمول جلوگیــری از کار، اجبــار بــه کار، گرفــن درآمــد هــا و یــا 

17UNODC, World Drug Report (2020).
18Ibid, pp. 40.
19World Bank and United Nations, Pathways for Peace (2018).
20Divorce isn›t an option›: Afghan women find hope in saffron scheme, Stefanie Glinksi, the Guardian, available here: https://www.theguardian.com/global-development/2020/
jun/23/divorce-isnt-an-option-afghan-women-find-hope-in-saffron-scheme?CMP=Share_iOSApp_Other.
21WHO, Fact Sheet: Violence Against Women, available here: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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پــس اندازهــای زنــان و یــا ســوء اســتفاده فزیکــی بــرای جلوگیــری از 

کار زنــان گــردد. عــاوه بــر ایــن، تاثیــرات اســتفاده از مــواد مخــدر 

روی معیشــت مــی توانــد منجــر بــه از دســت دادن امکانــات امــرار 

معیشــت و قــرض دار شــدن شــخص گــردد، یکــی از عوامــل محــرک 

ازدواج هــای اطفــال و ازدواج هــای اجبــاری اســت. ایــن امــر مــی 

توانــد بــه منظــور کــم کــردن تاثیــرات اقتصــادی اســتفاده از مــواد 

مخــدر و پرداخــت قــروض، اطفــال را از رفــن بــه مکتــب بــاز داشــته 

و وادار بــه کار کنــد کــه ایــن مســاله نیــز بــه نوبــه خــود مــی توانــد 

زنــان و دخــران را در خطــر افزایــش تجربــه خشــونت هــای خانگــی 

قــرار دهــد. 22 برخــی از بازمانــدگان خشــونت هــا نیــز مــی تواننــد 

ــه منظــور کــم کــردن و تحمــل تاثیــرات منفــی فزیکــی و روانــی  ب
خشــونت هــا بــه اســتفاده از مــواد مخــدر روی آورنــد.23

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

تاثیــرات اقتصــادی – اجتامعــی بحــران کوویــد-۱۹ زنــان را شــدیدتر 

ــی را  ــری هــای جنســیتی و اقتصــادی – اجتامع ــه زده و نابراب رضب

تشــدید خواهــد کــرد. ســاحات مشــخص نیازمنــد توجــه کــه در ذیــل 

بیــان مــی شــوند موضوعــات و ســواالتی را در مــورد نابرابــری هــای 

از قبــل موجــود جنســیتی کــه مــی توانــد در خانــواده هــا و جوامــع 

تشــدید شــود را مشــخص کــرده و تجزیــه و تحلیــل هــای مربــوط 

ــادی،  ــدی اقتص ــری، توامنن ــم گی ــان در تصمی ــذاری زن ــر گ ــه تاثی ب

دسرســی آن هــا بــه خدمــات اساســی و دیگــر مــوارد را بــا تاثیــرات 

کوویــد-۱۹ و مســایل پیرامــون کشــت کوکنــار ارتبــاط مــی دهــد.

ــان  ــری در می ــم گی ــت تصمی ــیتی و محدودی ــای جنس ــری ه نابراب

ــع ــا و جوام ــواده ه خان

ــدرت  ــان ق ــه زن ــر چ ــه اگ ــد ک ــی  ده ــان م ــی نش ــات کنون تحقیق

ــه  ــم اولی ــر تصمی ــر گــذاری ب ــرای تاثی ــه مــردان ب کمــری نســبت ب

ــذاری و مشــاوره آن  هــا  ــر گ ــا تاثی ــد، ام ــار دارن ــرای کشــت کوکن ب

ــوع  ــن موض ــن ای ــد. 24 دانس ــش باش ــال افزای ــت در ح ــن اس ممک

ــتفاده از  ــی اس ــرات منف ــه تاثی ــبت ب ــی نس ــد متفاوت ــان دی ــه زن ک

تریــاک دارنــد و اینکــه توامننــد ســازی زنــان بــرای تاثیرگــذاری شــان 

در تصمیــم گیــری بــه منظــور کشــت کوکنــار مــی توانــد بــه طــور 

بالقــوه هنجارهــای اجتامعــی کــه در کشــت کوکنــار دخیــل انــد را 

ــایل  ــا از وس ــرم اســت ت ــاز م ــاد دارد. نی ــت زی ــر دهــد، اهمی تغیی

ــرد. ــرار معیشــتحامیت صــورت گی ــرای ام ــر ب مــر کم

ــان در درآمــد  ــری زن ــی کــه نقشــه ای از ســهم گی تحقیقــات ابتدای

ــار  ــه در آن کوکن ــی ک ــا والیات ــواده را در مقایســه ب ــواده و خان خان

کشــت مــی شــود ارایــه مــی دارد، نشــان دهنــده آنســت کــه والیــت 

هلمنــد در عیــن حــال کــه بزرگریــن والیــت کشــت کننــده کوکنــار 

در افغانســتان مــی باشــد همچنیــن والیتــی اســت کــه در آن زنــان 
کــم تریــن ســهم )۲.۶ درصــد( را در درآمــد خانــواده دارنــد. 25

دریافــت راه هــای حــل ماننــد راهکارهــای مقابلــه بــا زیــان 

اقتصــادی از دســت رفــن زمینــه هــای شــغلی و روی دســت گرفــن 

ــر  ــان ب ــر گــذاری زن ــا هــدف تقویــت تاثی ــی ب ــه مال اقدامــات تقوی

ــت از  ــا حامی ــد ب ــار، بای ــت کوکن ــه کش ــوط ب ــری مرب ــم  گی تصمی

توامننــد ســازی اقتصــادی زنــان همــراه بــوده و یکعــده ابتــکارات را 

بــه هــدف کاهــش خشــونت علیــه زنــان و دخــران مــورد حامیــت 

قــرار دهــد. رضور اســت تــا ارتبــاط میــان خشــونت هــا علیــه زنــان 

ــرا  ــه شــود زی ــان در نظــر گرفت ــدی اقتصــادی زن و دخــران و توامنن

ــخیص  ــرای تش ــت ب ــورت درس ــه ص ــر ب ــا اگ ــه ه ــه برنام ــن گون ای

ــد  ــی توان ــوند؛ م ــرا نش ــزی و اج ــه ری ــان برنام ــزه زن ــای وی نیازه

باعــث افزایــش میــزان خشــونت هــا علیــه زنــان و دخــران گــردد. در 

واقــع توامنندســازی اقتصــادی زنــان باعــث بــه چالــش کشــیده شــدن 

نــورم هــای ســنتی مــی گــردد و اختــال در نقــش هــای جنســیتی 

ســنتی مــی توانــد باعــث عکــس العمــل از ســوی خانــواده و اجتــامع 

در مقابــل زنــان گــردد. بهبــود وضعیــت توامننــدی اقتصــادی زنــان 

و ســهم دادن آن هــا در درآمــد خانــواده هــا مــی توانــد ســهم 

ــش داده  ــواده افزای ــا در خان ــری ه ــم گی ــا را در تصمی ــری آن ه گی

ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــای خانوادگ ــونت ه ــش خش ــث کاه و باع

ــن قــدرت اقتصــادی را مــی دهــد  ــدگان خشــونت هــا ای ــه بازمان ب

کــه رابطــه هــای خشــونت بــار را تــرک کننــد. برنامــه ریــزی بــرای 

ــه  ــوط ب ــزی هــای مرب ــه ری ــا برنام ــان ب توامنندســازی اقتصــادی زن

ــد  ــی توان ــده و م ــا ش ــران یکج ــان و دخ ــه زن ــا علی ــونت ه خش

خطــر وقــوع خشــونت هــا را بــا توامنندســازی مالــی زنــان کاهــش 

ــک  ــد و داشــن ی دهــد. بدســت آوردن فرصــت هــای کســب عوای

دارایــی مــی توانــد فشــار هــای روحــی و اقتصــادی را کاهــش دهــد 

ــرای  ــده ب ــن کنن ــدی و تعیی ــن موضــوع یکــی از عوامــل کلی ــه ای ک

خشــونت هــای خانوادگــی مــی باشــد. عــاوه بــر ایــن، توامنندســازی 

اقتصــادی زنــان مــی توانــد باعــث تنــوع منابــع عایداتــی خانــواده 

هــا شــده و باعــث افزایــش ثبــات منابــع تامیــن معیشــت خانــواده 

22Girls and women traded for opium debts, the New Humanitarian (January 2007), originally from IRIN News and the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA) available here: https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/230617.
23Global Rights (2008). Living with violence: A national report on domestic abuse in Afghanistan.
24UNODC, World Drug Report (2018).
25UNODC Opium Survey (2018), “Main Opium Poppy Cultivating Provinces in Afghanistan (2018-2013), cross reference with Asia Foundation Survey data on “households 
where women contribute to income by province.”
26The Asia Foundation. Afghanistan in 2017: A Survey of the Afghan People (2017).
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گــردد. بــه دلیــل ایــن کــه زنــان بیشــر متایــل دارنــد تــا ۹۰ درصــد 

از درآمــد خــود را در خانــواده رسمایــه گــذاری کننــد )بــه ویــژه در 

بخــش صحــت و آمــوزش اطفــال( بنــا بــر ایــن مشــارکت آن هــا در 

درآمــد خانــواده هــا همچنیــن مــی توانــد در کاهــش ســطح عمومــی 

فقــر در جامعــه نیــز کمــک کننــده باشــد. بــر اســاس رسوی بنیــاد 

آســیا در ســال ۲۰۱۷ پیرامــون افغانســتان، ۸۰.۹ درصــد از زنــان در 

مقایســه بــه ۶۳.۹ درصــد از مــردان بــه ایــن عقیــده بودنــد کــه بایــد 

حــق ایــن را داشــته باشــند کــه در بیــرون از خانــه کار کننــد،.  پاســخ 

ــرون  ــد در بی ــان نبای ــده داشــتند زن ــه عقی ــن رسوی ک ــدگان ای دهن

ــان  ــان بی ــر ش ــن تفک ــرای ای ــل را ب ــل ذی ــد؛26 دالی ــه کار کنن از خان

ــا  ــا مطمــن )۲۴ درصــد(؛ )۲( در مخالفــت ب ــد: )۱( رشایــط ن منودن

قوانیــن اســامی )۱۹ درصــد(؛ )۳( بــرای آن هــا در بیــرون از خانــه 

ــل اجــازه  ــی )۱۲ درصــد(؛ فامی ــا امن ــازی نیســت )۱۲ درصــد(؛ ن نی

ــم )۶درصــد(؛ از فســاد  ــن کار را منــی دهــد )۹درصــد(؛ منــی دان ای

اخاقــی جلوگیــری مــی کنــد )۴ درصــد(؛ زنــان نبایــد در کنــار مــردان 
ــد )۲ درصــد(؛ و دیگــر مــوارد مرتبــط. 27 کار کنن

بــرای ایــن کــه تــاش هایــی مربــوط بــه حامیــت از تاثیرگــذاری زنــان 

در تصمیــم گیــری در مــورد کشــت کوکنــار و توامنندســازی اقتصــادی 

زنــان باعــث تشــدید نابرابــری هــا، افزایــش بــار کارهــای بــی مــزد 

بــاالی زنــان و افزایــش خشــونت علیــه زنــان نگــردد؛ الزم اســت تــا 

مطالعــات در ایــن زمینــه از منظــر جنســیتی بــه طــور دقیــق تجزیــه 

و تحلیــل شــود. بنابرایــن، تحقیــق اولیــه و تحلیــل هــای ایــن آگاهــی 

ــه ایجــاد یــک منبــع واحــد معلومــات در مــورد هنجــار  نــه تنهــا ب

هــای خــاص جنســیتی کــه کشــت کوکنــار را تحــت  تاثیــر قــرار مــی 

 دهــد کمــک مــی  کنــد، بلکــه طــوری طراحــی شــده انــد کــه بــرای 

طــرح برنامــه  هــای مناســب و مبتنــی بــر شــواهد در راســتای کمــک 

ــی  ــع م ــر واق ــز مؤث ــار نی ــت کوکن ــه کش ــی علی ــول اجتامع ــه تح ب

شــود. همچنیــن ایــن آگاهیــدر نظــر دارد تااطمینــان حاصــل شــود 

کــه زنــان و مــردان بــه صــورت مســاوی از مزیت هــای توامنندســازی 

زنــان و طــرح هــای معیشــتی بدیــل در مناطــق زیــر کشــت کوکنــار 

بــه شــمول برنامــه هــای مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ مســتفید مــی شــوند.

توامنندسازی اقتصادی زنان و دسرتسی به خدمات اساسی

فشــار هــای اقتصــادی، تشــدید اختالفــات، مصئونیــت و دسرتســی 

بــه معیشــت بدیــل

هــامن طــور کــه در آگاهــی چهــارم تذکــر داده شــد، اکرثیــت زنانــی 

کــه در افغانســتان مشــغول بــه کار انــد در ســکتور اقتصــادی غیــر 

ــه ســه چهــارم  ــن تعــداد نزدیــک ب ــد کــه از ای رســمی کار مــی کنن

آن هــا در صنایــع دســتی خانگــی مشــغول بــه کار انــد. بــر عــاوه 

کارهــای مراقبتــی غیــر مجــاز و بــی مــزد و کارهــای خانــه کــه زنــان 

ــل  ــای فامی ــی از اعض ــق یک ــت از طری ــه مصئونی ــته ب در آن وابس

شــاغل در اقتصــاد رســمی مــی باشــند و یــا هیــچ گونــه مصئونیــت 

اجتامعــی ندارنــد؛ بــا آن هــم میــزان حضــور زنــان در اقتصــاد هــای 

غیــر رســمی بلنــد باقــی مانــده اســت. در اینجــا همچنیــن مصئونیت 

ــوع  ــن موض ــود دارد. ای ــی وج ــیار کم ــی بس ــا اجتامع ــی و ی عموم

همچنیــن بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر قانونــی ماننــد کشــت 

ــی  ــر م ــیب پذی ــای آس ــن کار ه ــد. ای ــی کن ــدق م ــز ص ــار نی کوکن

توانــد خطــر فقــر را در میــان زنــان در زمــان بحــران هایــی ماننــد 

کوویــد-۱۹ 28 افزایــش دهــد؛ زیــرا آن هــا ممکــن اســت از اقدامــات 

مصئونیــت اجتامعــی رســمی کــه کارکنــان شــاغل در ســکتور 

اقتصــاد رســمی و اقتصــاد قانونــی را پوشــش مــی دهــد ؛ برخــوردار 

ــار  ــه کشــت کوکن ــه ب ــواده هــای ک ــان خان ــد. 29 در می شــده نتوانن

مشــغول انــد خطــرات اضافــی دیگــری ماننــد خطــر روبــرو شــدن بــا 

نیروهــای امنیتــی بــه دلیــل رشکــت در یــک فعالیــت غیــر قانونــی، 

ــرار گرفــن صحــت  ســوء اســتفاده از مــواد مخــدر، تحــت خطــر ق

زنــان و کــودکان بــر اثــر دود مــواد مخــدر و خطــر متــاس بــا ســطوح 

آلــوده نیــز وجــود دارد.

ــر چالــش هــای موجــود )جنــگ و  ــد-۱۹ مشــکل دیگــری را ب کووی

درگیــری هــای مســلحانه و سیســتم صحــی ضعیــف( بــرای دسرســی 

بــه خدمــات اساســی را افــزوده اســت. در حــال حارض افق دسرســی 

کامــل بــه خدمــات مــورد نیــاز اولیــه بــرای اکرثیــت نفــوس ســاکن 

ــت  ــاع، از دس ــن اوض ــت. در چنی ــک اس ــتایی تاری ــق روس در مناط

ــردم را  ــری م ــزان آســیب پذی ــد می ــی توان ــر رســمی م دادن کار غی

تشــدید کــرده و بــه فقــر گســرده بیانجامــد. تاثیــرات بلنــد مــدت 

ــی  ــتغال زای ــای اش ــت ه ــن فرص ــت رف ــد از دس ــر مانن ــان گی و زم

در درازمــدت، بــاال رفــن قیمــت هــا و دیگــر مــوارد همــه عامــات 

خطــری هســتند کــه اکرثیــت افغــان هــا و بــه ویــژه زنــان کــه در 

حــال حــارض نیــز اقتصــاد ضعیفی دارنــد را بــا رشایط بدتــر اقتصادی 

مواجــه خواهــد ســاخت. ایــن واقعیــت بــا پیشــبینی  هــای اقتصــادی 

کــه ارتبــاط بیــن درگیــری هــای موجــود، ســطح بــاالی درگیــری  هــا، 

ــری جنســیتی و رشــد اقتصــادی را نشــان مــی  دهــد تشــدید  نابراب

ــن برحــه از زمــان مهــم اســت کــه  مــی  شــود. ایــن موضــوع در ای

در متامــی برنامــه هــای احیــای اقتصــادی )بــه شــمول برنامــه هــای 

احیــای فــوری و برنامــه هــای رشــد درازمــدت اقتصــادی( مســتقیامً 

ــای  ــر مبن ــض ب ــان و حفــظ اصــول عــدم تبعی ــع نیازهــای زن ــه رف ب

اســتفاده از مــواد مخــدر یــا شــمولیت در فعالیــت  هــای غیرقانونــی 

27Ibid.
28World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
29UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
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اقتصــادی پرداختــه شــود.

برعــاوه، بــر اســاس ارزیابــی هــای میــان مــدت UNODC در 

افغانســتان 30 کــه در ســال ۲۰۱۹ و از میــان بیشــر از ۴۰۰۰ خانــواده 

ــای زن  ــداد اعض ــه تع ــد ک ــخص ش ــد، مش ــام ش ــه انج در ۲۲۰ قری

خانــواده کــه در کســب درآمــد خانــواده ســهم دارنــد در مقایســه بــا 

ســال اســاس یعنــی ۲۰۱۷ از ۲۱ درصــد بــه ۲۹ درصــد افزایــش یافتــه 

ــا  ــز در ایــن دوره ت ــان نی ــود کــه درآمــد زن ــی ب ــود و ایــن در حال ب

۱۰ درصــد افزایــش را نشــان مــی داد. ایــن موضــوع ظاهــرا نتیجــه 

مســتقیم رسمایــه گــذاری دولــت در حصــه تقویــت تولیــدات لبنــی، 

مــرغ داری، کشــت ســبزیجات و فعالیــت هــای بــاغ داری بــا توجــه 

بــه بهبــود وضعیــت درآمــدی زنــان کــه تنهــا در ۵ الــی ۱۰ درصــد 
درآمــد خانــواده اشــراک دارنــد بــوده اســت. 31

ــر  ــا غی ــمی و ی ــر رس ــاد غی ــه در اقتص ــانی ک ــی کس ــدم دسرتس ع

ــادی ــای اقتص ــای احی ــه ه ــه برنام ــد ب ــی کنن ــی کار م قانون

توجــه ویــژه بــه زنانــی کــه در مناطــق صحرایــی جنــوب غربــی بــه 

عنــوان اعضــای خانــواده زارعیــن کوکنــار زندگــی مــی کننــد

اشــراک و ســهمگیری زنــان و مناینــدگان حقــوق بــری آنهــا یگانــه 

راه بــرای حصــول اطمینــان از ایــن اســت کــه برنامــه هــای احیــای 

ــن  ــه ای ــی ب ــت دسرس ــد-۱۹ و قابلی ــه کووی ــوط ب ــادی مرب اقتص

برنامــه هــا در پاســخگویی کامــل بــا نیازهــای زنــان و دخــران طــرح 

مــی شــوند. برنامــه هــای حفاظــت اجتامعــی و حامیــت هــای مالــی 

زمانــی مــی توانــد بــه گونــه مؤثــر تطبیــق شــوند کــه در آنهــا ابعــاد 

ــی و  ــرات احتامل ــدت آن و تاثی ــد م ــرات بلن ــران، تاثی ــیتی بح جنس

ــو  ــوع از یکس ــن موض ــود. 32 ای ــه ش ــر گرفت ــران در نظ ــی بح جانب

حــوزه ارزیابــی خطــرات فزاینــده کشــت کوکنــار و تاثیــرات آن 

ــب  ــد و از جان ــی کن ــخص م ــه را مش ــام جامع ــان و روی مت روی زن

دیگــر تجربیــات و اندوختــه هــای مربــوط بــه نابرابــری هــا را 

شناســایی منــوده و موانــع کــه زنــان در هنــگام تــاش بــرای دسرســی 

ــوند، را  ــی ش ــه م ــا آن مواج ــادی ب ــای اقتص ــای احی ــه ه ــه برنام ب

مرهــن مــی ســازد. ایــن موانــع مــی توانــد اجتامعــی، فرهنگــی و یــا 

محدودیــت هــای عملیاتــی بــرای گشــت و گــذار باشــد و همچنیــن 

موانــع دیگــری ماننــد ســن، توانایــی، موقعیــت، وضعیــت اجتامعــی 

و غیــره را در بــر مــی گیــرد. نیــاز اســت تــا آمــار و اطاعــات مربــوط 

بــه تفکیــک جنســیتی نیــز ترتیــب شــود. 33 ایــن مــوارد بــه ویــژه 

ــده  ــری هــا آســیب دی ــا و درگی ــگ ه ــه از جن ــرای کشــورهایی ک ب

انــد صــدق مــی کنــد. برنامــه هــای احیــای اقتصــادی پــس از جنــگ 

نیزمــی توانــد بــا هــم مرتبــط بــوده و همزمــان شــکل گیرنــد. هــر 

ــای اقتصــادی )فــوری و دراز مــدت( در  ــوع برنامــه هــای احی دو ن

کشــورهایی ماننــد افغانســتان کــه از جنــگ آســیب دیــده انــد 

مــی توانــد کارا باشــد و فرصــت هــای حیاتــی را بــرای اطمینــان از 

مســتفید شــدن زنــان بــه طــور مســاویانه از رسمایــه گــذاری هایــی 

ــا تــاش هــای مربــوط بــه صلــح انجــام مــی شــود،  کــه همزمــان ب

فراهــم ســازد.

ــده  ــام ش ــه AREU انج ــط موسس ــه توس ــی ک ــاس تحقیقات ــر اس ب

ــامل  ــای ش ــت ه ــه دش ــرا ب ــر اخی ــون نف ــدود ۱.۵ ملی ــت در ح اس

ــه  ــی ک ــد، جای ــوده ان ــکان من ــل م ــد نق ــت هلمن ــرا« در والی »بغ

آن هــا دسرســی بــه زمیــن داشــته و بــا اســتفاده از تکنالــوژی 

انــرژی آفتــاب آب را از زمیــن وارد ذخیــره هــای خــود کــرده و 

بــرای آبیــاری مــزارع کوکنــار اســتفاده مــی کننــد. 34 در حالــی کــه 

ایــن پدیــده توســط نهادهــای رســمی تشــخیص نشــده اســت، ایــن 

ــوان مناطقــی  ــه عن ــر اســاس داده هــا و ارقــام رســمی ب ســاحات ب

کــه »موجــود نیســت«35 در نظــر گرفتــه مــی شــوند. زندگــی زنانــی 

کــه در خانــواده هــای دهقانــان کشــت کننــده کوکنــار زندگــی مــی 

ــا  ــز و ســخت اســت؛ چــون آن هــا ب ــر انگی ــش ب ــد بســیار چال کنن

محدودیــت دسرســی بــه خانــواده هــای نزدیــک خــود و خدمــات 

اساســی روبــرو بــوده، دسرســی بــه مکتــب ندارنــد و در صورتــی که 

مریــض شــوند و نیــاز بــه معالجــه داشــته باشــند تســهیات صحــی 

ــت  ــه عل ــرای آن هاموجــود نیســت .  زندگــی اجتامعــی آن هــا ب ب

زندگــی در مناطــق صحرایــی و عــدم دسرســی بــه مارکــت هــا و یــا 

ماقــات بــا اعضــای فامیــل خــود کــه در مناطــق دورتــر زندگــی مــی 

ــی در مناطقــی  ــن محدودیــت های ــز محــدود اســت. چنی ــد، نی کنن

ــد  ــده ان ــن ش ــکن گزی ــا مس ــرا در آن ج ــادی اخی ــت زی ــه جمعی ک

نیازمنــد توجــه ویــژه انــد تــا از اتخــاذ تدابیــر عملــی بــرای آوردن 

تســهیات اساســی و دسرســی آن هــا بــه خدمــات اولیــه اطمینــان 

ــور در  ــه حض ــادر ب ــی ق ــان حت ــن زن ــیاری از ای ــود. بس ــل ش حاص

مراســم تدفیــن پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادر خــود نیســتند؛ آن 

 هــا از احســاس انــزوا و افرسدگــی رنــج مــی  برنــد، و در ایــن گــزارش 
ــز وجــود دارد.36 ــی از خودکشــی نی ــوارد مفصل م

30UNODC, mid-term impact assessment of the Boost Alternative Development Interventions through Licit Livelihoods alternative development project in Afghanistan 
(2020).
31This reflects a project BADILL (Boost Alternative Development Interventions through Licit Livelihoods )conducted by the Government of the Islamic Republic of 
Afghanistan with non-governmental organizations and supported by UNODC.
32Ibid.
33Ibid.
34When the Water Runs Dry, AREU (2020) available here: https://areu.org.af/when-the-water-runs-dry/.
35Ibid.
36Ibid.
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سفارشات:

پیشــنهادات مقدماتــی ذیــل بــه طــور کلــی منعکــس کننــده 

ــی در راســتای  ــن امللل ــی و بی ــرای رشکای مل ــه ب ــی اســت ک نیازهای

دســت یافــن شــان بــه درک بهــر از تاثیــرات خــاص جنســیتی کشــت 

کوکنــار در افغانســتان؛ نقــش زنــان در ســطح جامعــه بــرای کاهــش 

کشــت کوکنــار و ایجــاد راه هــای بدیــل معیشــتی، کمــک مــی کنــد. 

ــات  ــی اســت امکان ــش های ــن سفارشــات بیانگــر چال ــر عــاوه، ای ب

ــر  ــش غی ــه در بخ ــراد ک ــده از اف ــه آن ع ــی ب ــایی و دسرس شناس

رســمی کار مــی کننــد و در مقابــل تاثیــرات کوویــد-۱۹ آســیب 

پذیــر انــد و ممکــن اســت در مواقــع بحــران بــه کشــت کوکنــار روی 

آورنــد، را فراهــم مــی کنــد. متامــی برنامــه هــای احیــای اقتصــادی 

ــق دور  ــه در مناط ــی ک ــت از زنان ــای حامی ــد راه ه ــد-۱۹ بای کووی

ــمی  ــر رس ــاد غی ــد، در اقتص ــی کنن ــی م ــتایی زندگ ــت و روس دس

مــروف انــد و یــا توانایــی کمــر روی بهبــود وضعیــت اقتصــادی و 

معیشــت خــود دارنــد را در نظــر بگیرنــد. توصیــه  هــای زیــر برگرفته 

شــده از نیازهــا و فرصــت هــای خــاص مربــوط بــه افغانســتان انــد 

کــه در رسارس ایــن آگاهــی مشــخص شــده رهنمــود هــای جهانــی 

ــه اداره  ــر اســت ک ــه تذک ــی شــوند. الزم ب ــل متحــد پنداشــته م مل

ــان و UNODC گفتگوهــا را جهــت ارزیابــی  ــرای زن ملــل متحــد ب

وضعیــت حامیــت از رشکای بیــن املللــی و ملــی در راســتای کســب 

اطمینــان از ایــن کــه برنامــه هــای مربــوط بــه پرداخــن بــه چالــش 

هــای جنســیتی و مســائل مربــوط بــه توامننــدی زنــان در بــر گیرنــده 

مســایل مربــوط بــه کشــت کوکنــار نیــز باشــند، ادامــه مــی دهنــد.

ــت  ــته  اس ــو خواس ــورهای عض ــد از کش ــل متح ــت مل ــورای امنی ش

ــی از  ــد ناش ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــکاری ه ــا و هم ــاش  ه ــا ت ت

تولیــد، قاچــاق و مــرف تریــاک را تقویــت کننــد؛ زیــرا کــه تریــاک 

ــان و هــم دســتان  ــی طالب ــع مال ــه مناب ــل  توجهــی ب ــه طــور قاب »ب

ــای  ــروه  ه ــه گ ــد ب ــی  توان ــن م ــد و همچنی ــی  کن ــک م ــا کم آن  ه

وابســته بــه القاعــده، داعــش و دیگــر گــروه  هــای تروریســتی کمــک 

کنــد.«37  عــاوه بــر ایــن، شــورای امنیــت ملــل متحــد کمیتــه  هــای 

تحریــم مربوطــه  را تشــویق کــرده  اســت تــا »بــه ارتبــاط بیــن درآمد 

حاصــل از جرایــم ســازمان  یافتــه، تولیــد و ترافیــک غیرقانونــی مــواد 

ــا، از  ــی آن  ه ــع مال ــا و مناب ــاوی آن ه ــه کیمی ــواد اولی ــدر، م مخ

جملــه طالبــان، شــبکه حقانــی، داعــش، القاعــده و افــراد، گروه هــا، 

ــو قطــع نامــه  ــد.«  در پرت و نهادهــای وابســته مربوطــه توجــه کنن

  )WPS( شــورای امنیــت ملــل متحــد در مــورد زنــان، صلــح و امنیــت

ــا و  ــی ه ــب از نگران ــام ترکی ــیدگی و ادغ ــتار رس ــورا خواس ــن ش ای

ــی  ــدای متام ــت 40 در آجن ــح و امنی ــان، صل ــه زن ــوط ب ــایل مرب مس
ــد. 41 ــه شــمول افغانســتان گردی کشــورها ب

در نشســت اختصاصــی مجمــع عمومــی ملــل متحــد در مــورد 

ــع  ــن مجم ــو ای ــای عض ــور ه ــدر، کش ــواد مخ ــی م ــکات جهان مش

تعهــد دوبــاره خــود را نســبت بــه احــرام، حامیــت و ترویــج حقــوق 

بــر، آزادی هــای اساســی و حفــظ حرمــت متامــی اشــخاص و 

حاکمیــت قانــون در انکشــاف و اجــرای پالیســی هــای مربــوط بــه 

مــواد مخــدر، اعــام کــرده و مــوارد ذیــل را ســفارش منــود: )۱( ایجــاد 

دیــدگاه جنســیتی در مــورد مشــارکت زنــان در متامــی مراحــل طــرح 

و تطبیــق پالیســی  هــا و برنامــه  هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ )۲( 

گســرش و انتشــار تدابیــر حســاس جنســیتی کــه نیازهــا و رشایــط 

ــدر در  ــواد مخ ــاله م ــا مس ــه ب ــران را در رابط ــان و دخ ــاص زن خ

جهــان مــورد توجــه قــرار مــی  دهــد؛ و، )۳( اجرای مــواد کنوانســیون 
محــو متامــی انــواع تبعیــض هــا علیــه زنــان. 42

نهادهای ذیربط ملی و بین املللی

نهادهــای ذیربــط ملــی و بیــن  املللــی مــی تواننــد در تامیــن 

ــد  ــتای توامنن ــر آور در راس ــای تغیی ــخگو از روش ه ــات پاس اقدام

ســازی اقتصــادی زنــان اســتفاده منایــد، از جملــه در طراحــی و 

رســاندن کمــک هــای پاســخگو بــه پاندیمــی نیــاز اســت تــا اقدامــات 

ــوند : ــه ش ــت گرفت ــل روی دس ذی

اطمینــان از حضــور مســاویانه زنــان در پــان گــذاری و تصمیــم . 1

ــخگو در  ــای پاس ــه ه ــی برنام ــه متام ــوط ب ــای مرب ــری ه گی

راســتای مبــارزه بــا شــیوع کوویــد-۱۹. شــواهد در متــام ســکتور 

ــان هــای  ــزی هــای اقتصــادی و پ ــه ری ــه شــمول برنام هــا، ب

ــان و  ــا زن ــه عــدم مشــورت ب ــد ک اضطــراری، نشــان مــی دهن

یــا عــدم شــمولیت آن هــا در تصمیــم گیــری هــا باعــث عــدم 

مؤثریــت برنامــه هــا شــده و حتــی مــی توانــد باعــث آســیب 

و زیــان شــود.

نیــاز اســت تــا بســته هــای محــرک اقتصــادی کوتــاه مــدت کــه . 2

فــروش، جریــان نقــدی و گــردش رسمایــه را حامیــت مــی کنــد، 

ــدت،  ــاه م ــای کوت ــه ه ــک هزین ــن کم ــود و همچنی ــه ش تهی

37S/RES/2018) 2405).
38Committees established pursuant to resolution 2011) 1988) and resolutions 2011) 1989 ,(1999) 1267) and 2015) 2253).
39Security Council resolution 2018) 2405).
40Security Council resolutions 2013) 2122 ;(2013) 2106 ;(2011) 1960 ;(2010) 1889 ;(2009) 1888 ;(2009) 1820 ;(2000) 1325) and 2015) 2242). Security Council and General 
41S/RES/2015) 2242).
42General Assembly resolution S2016) 1/30-).
43CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).
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خدمــات انتقــاالت نقــدی و برنامــه هــای قرضــه را بــرای زنــان 

ــوق  ــت حق ــای وضعی ــت و ارتق ــال حامی ــه دنب ــه ب ــر ک مبتک

زنــان روســتایی در جریــان کوویــد-۱۹ مــی باشــند ارایــه شــود 

ــتایی  ــران روس ــان و دخ ــذاری روی زن ــه گ ــه رسمای ــا از ادام ت

ــت  ــوزش، مراقب ــای آم ــت ه ــه فرص ــا ب ــی آن ه ــرای دسرس ب

هــای صحــی، آب پــاک، تســهیات فاضــاب و دیگــر خدمــات 
ــان حاصــل شــود. 43 اساســی اطمین

ــم . 3 ــت نقــش تصمی ــه تقوی ــذاری دراز مــدت درزمین ــه گ رسمای

ــا ایــن کــه آنهــا  ــر ت ــواده هــای آســیب پذی ــان و خان گیــری زن

بتواننــد در آینــده در برابــر شــوک هــا و بحــران هــا مقاومــت 

ــد نظــر  ــرای تجدی ــان ب ــی زن ــی روی توانای ــر مثبت کــرده و تاثی

شــغل و دور نگــه داشــن خانــواده هــا از کشــت کوکنــار 

داشــته باشــد.

تقویــت دسرســی بــه منابــع مالــی از طریــق ایجــاد یــا گســرش . 4

ــی  ــای مال ــا / کمک ه ــه ه ــرای قرض ــی ب ــای تضمین ــرح  ه ط

ــان، تســهیل دسرســی مســتقیم  ــدگان کوچــک زن ــه تولیدکنن ب

بــه قرضــه هــای عامــه؛ تعییــن اهــداف مشــخص بــرای بانــک 

هــا و موسســات مالــی بــرای اعطــای قرضــه بــه تولیدکننــدگان 

کوچــک، و اطمینــان از ایــن کــه اقدامــات بیشــری بــرای 

ــی  ــای مال ــت ه ــه حامی ــان ب ــبثین و کارآفرین ــی متش دسرس

ــی میشــوند< عمل

اطمینــان حاصــل كنیــد كــه متــام بســته هــای احیــای اقتصــادی . 5

ــای  ــه ه ــه برنام ــی، از جمل ــت اجتامع ــای حامی ــه ه و برنام

ــه و  ــرای رشــد اقتصــادی، تجزی ــدت ب ــوری و دراز م ــای ف احی

تحلیــل  هــای جنــدر را در بــر دارد و مســتقیامً زنــان شــاغل در 

اقتصــاد غیررســمی، از جملــه آن دســته از زنــان کــه وابســته بــه 

كشــت کوکنــار مــی باشــند را تحــت پوشــش قــرار مــی دهنــد. 

فراهــم ســازی چنیــن کمــک هــای مالــی و حامیــوی نــه تنهــا 

ســبب تامیــن کمــک هــای حیاتــی اولیــه بــرای قــر نیازمنــدان 

مــی شــود؛ بلکــه مــی تواننــد بــر توانایــی زنــان در قناعــت و 

تشــویق خانــواده بــه دوری جســن از کشــت کوکنــار نیــز تأثیــر 

مثبــت بگــذارد.

بــه قوانیــن ، پالیســی هــا و روش هــای تبعیــض آمیــز جنســیتی . 6

کــه مانــع از دسرســی و کنــرل زنــان بــه خدمــات مالــی، 

ــه و  ــود پرداخت ــی ش ــا م ــی ه ــایر دارای ــن و س ــت زمی مالکی

ــف  ــدت را در مراحــل مختل ــی م ــذاری هــای طوالن ــه گ رسمای

زندگــی زنــان و دخــران بــرای توامنندســازی اقتصــادی شــان و 

دسرســی آنهــا بــه فرصــت هــای کارآفرینــی در نظــر بگیریــد. 

ــوزش،  ــای آم ــت ه ــه فرص ــی ب ــامل دسرس ــات ش ــن اقدام ای

کاریابــی، تســهیات بهداشــت، خدمــات رضوری و مــوارد دیگــر 

نیــز مــی شــود.

ــه هــای خیاطــی را . 7 ــار و برنام ــرات جنســیتی کشــت کوکن تاثی

ــه منظــور افزایــش  ــان ب ــدی اقتصــادی زن ــرای افزایــش توامنن ب

ــد. ــل کنی ــامع، تحلی ــواده و اجت نفــوذ آن هــا در ســطح خان

گســرش و تقویــت برنامــه هــای آموزشــی، رهــری و مدیریتــی . 8

بــرای زنــان، بــرای حامیــت از برنامــه  ریــزی هــای مربــوط بــه 

روش هــای امــرار معیشــت جایگزیــن، بــه ویــژه بــرای زنانــی 

کــه در مناطــق زیــر کشــت کوکنــار زندگــی مــی کننــد.

انکشــاف تشــبثات و . 9 تقویــت و  بــرای  را  ابتــکارات ويــژه 

کارآفرینــی زنــان روســتایی بــا مترکــز اساســی روی تشــویق 

تشــبثات کوچــک در ســطح منــازل و خانــواده هــا انجــام داده 

و مشــارکت زنــان روســتایی در پروســه هــای تصمیــم گیــری را 
ــید. 44 ــود بخش بهب

خطــر افزایــش خشــونت علیــه زنــان و دخــران در زمــان ایجــاد . 10

پالیســی هــا، طــرح پــان هــا و برنامــه هــای مربــوط بــه 

ــه  ــوط ب ــه شــمول مــوارد مرب ــان، ب توامنندســازی اقتصــادی زن

ــیب  ــن آس ــرده و ای ــل ک ــد-۱۹ را تحلی ــار و کووی ــت کوکن کش

ــد. ــش دهی ــان را کاه ــری زن پذی

اقدامــات عملــی از جملــه نقشــه بــرداری نفــوس محــات، بــه . 11

خصــوص در مناطقــی ماننــد هلمنــد کــه بخــش زیــاد نفــوس 

مــردم روســتایی بــه صــورت غیــر پانــی مســکن گزیــن شــده 

انــد و دیگــر ســاحات مشــابه را روی دســت گرفتــه تــا از 

دسرســی مســاویانه افــراد بــی جاشــده داخلــی، خانــواده هــا و 

جوامــع بــه حامیــت هــا و کمــک هــای مربــوط بــه کوویــد-۱۹ 

و ایــن کــه ایــن برنامــه هــا بــا نیازهــای آن هــا منطبــق اســت؛ 

اطمینــان حاصــل شــود.

44CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).


