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اداره ملــل متحــد بــرای زنــان، یونیســف و دیــده بــان حقــوق بــر 

مشــرکآ پانزدهمیــن آگاهــی را بــه منظــور ادامــه تشــخیص  تاثیــرات 

خــاص جنســیتی کوویــد-۱۹ در افغانســتان منتــر مــی کننــد. ایــن 

آگاهــی مشــخصا تاثیــرات پاندیمــی بــاالی آمــوزش زنــان و دخــران 

ــر روی  ــد ب ــی توان ــد-۱۹ م ــیوع کووی ــه ش ــی ک ــرات درازمدت و تاثی

برابــری جنســیتی، حقــوق بــری زنــان، رشــد و انکشــاف افغانســتان 

ــی  ــن آگاه ــت. ای ــز اس ــد، متمرک ــته باش ــح داش ــای صل ــاش ه و ت

ــی صحــی، دسرســی  ــه بحــران فعل ــه چگون مشــخص مــی ســازد ک

محــدود زنــان و دخــران بــه آمــوزش را بیشــراز پیــش کاهــش 

داده اســت و چگونــه ایــن امــر مــی توانــد تاثیــرات منفــی عمیــق 

ــه  ــه در عرص ــی ک ــت های ــا و پیرف ــاش ه ــداری را روی ت و دوام

ــت  ــه دس ــر ب ــه اخی ــیتی در دو ده ــری جنس ــان و براب ــوق زن حق

آمــده اســت داشــته باشــد.

ایــن آگاهــی در اخیــر بــا یــک سلســله سفارشــات بــرای رشکای ملــی 

و بیــن املللــی همــراه اســت کــه انتظــار مــی رود از ســوی آن هــا در 

نظــر گرفتــه شــود. اداره ملــل متحــد بــرای زنــان، یونیســف و دیــده 

بــان حقــوق بــر بــه پیرفــت در زمینــه حقــوق زنــان و دخــران 

بــه شــمول دوره بحــران کوویــد-۱۹ متعهــد انــد. ایــن آگاهــی یــک 
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سلســله نــکات کلیــدی را بــه منظــور ایجــاد بســری مطلــوب بــرای 

بحــث و گفتگــو در مــورد تاثیــرات خــاص جنســیتی کوویــد-۱۹ روی 

آمــوزش زنــان و دخــران مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار داده اســت. 

ایــن آگاهــی اهمیــت اولویــت رسمایــه گــذاری را )بــه عنوان بخشــی 

از تــاش هــای مربــوط بــه پاســخگویی و احیــای پــس از کوویــد-۱۹( 

ــه آمــوزش  ــان از دسرســی دوامــدار دخــران ب بــرای حصــول اطمین

ــا کیفیــت، مصئــون و همــه شــمول بیــان داشــته، و دادن چانــس  ب

دوبــاره بــه آن عــده از زنانــی کــه نتوانســتند بــه آمــوزش بــا کیفیــت 

قبــل از ایــن دسرســی داشــته باشــند؛ مهــم و حیاتــی ارزیابــی مــی 

کنــد. ایــن گونــه تعهــدات و رسمایــه گــذاری هــا بــه منظــور حصــول 

ــیتی در  ــری جنس ــه براب ــا در حص ــت ه ــداوم پیرف ــان از ت اطمین

افغانســتان مهــم اســت. همچنیــن ایــن تعهــدات به منظور دسرســی 

مســاویانه زنــان و دخــران افغــان بــه فرصــت هــای آموزشــی )هامن 

طــوری کــه آمــوزش تحــت قوانیــن بیــن املللــی حقــوق بــری بــه 

شــمول کنوانســیون حقــوق اطفــال و کنوانســیون محــو متامــی انــواع 

تبعیــض هــا علیــه زنــان بــه عنــوان حــق زنــان و دخــران شــناخته 

شــده اســت( مهــم و حیاتــی اســت.
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زمینه و موانع قبلی فرا راه آموزش زنان و دخرتان

آمــوزش یکــی از حقــوق اساســی متامــی اطفــال اســت و یــک 

ــح  ــرای ســاخنت جامعــه ای خودکفــا، صل ــده ب جمعیــت آمــوزش دی

آمیــز، عادالنــه و همــه شــمول در افغانســتان مهــم و اساســی اســت. 

ــر تــداوم چندیــن دهــه درگیــری  سیســتم آموزشــی افغانســتان بناب

ــه  هــای مســلحانه، فقــر گســرده و بحــران هــای حقــوق بــری ب

ــزان کمــک هــای  ــده اســت. در حــال حــارض می شــدت آســیب دی

مالــی جامعــه جهانــی در بخــش آمــوزش کاهــش یافتــه اســت  و تنها 

۳ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان بــه تقویــت تعلیــم 

و تربیــه اختصــاص مــی یابــد. بــر اســاس معیــار هــای بیــن املللــی، 

ــود را  ــی خ ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــا ۶ درص ــد ۴ ت ــورها بای کش

بــه بخــش آمــوزش اختصــاص دهنــد. 1 اعامیــه و چهارچــوب عمــل 

»این چئــون« بــرای اجــرای اهــداف انکشــاف پایــدار بیــان مــی دارد 

کــه »بــه منظــور ارایــه خدمــات تعلیــم و تربیــه بــا کیفیــت، عادالنــه 

و همــه شــمول و همچنیــن بــه منظــور ارتقــای فرصــت هــای 

ــاف  ــر انکش ــورهای کم ــه« کش ــرای هم ــر ب ــادام العم ــی م آموزش

یافتــه بایــد حداقــل ۴ تــا ۶ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی خــود 

را بــه بخــش آمــوزش اختصــاص دهنــد. 2 بودجــه دولــت افغانســتان 

بســیار کمــر از ایــن اســت و بــا وجــود کاهــش فیصــدی کمــک هــای 

ــا  ــاله ب ــه س ــوزش هم ــی، افغانســتان در بخــش آم ــن امللل ــی بی مال
کــر بودجــه مواجــه اســت. 3

ــا را دارا مــی  ــن جمعیــت هــای دنی افغانســتان یکــی از جــوان تری

باشــد. حــدود نیمــی از جمعیــت ایــن کشــور )۴۸ درصــد( را افــراد 

زیــر ۱۵ ســال و ۶۸ درصــد از جمعیــت را افــراد زیــر ۲۵ ســال 

ــت و  ــرات مثب ــران تاثی ــان و دخ ــوزش زن ــد. 4 آم ــی ده ــکیل م تش

بــارز اجتامعــی و اقتصــادی را بــرای انکشــاف کشــورها دارد. آمــوزش 

یــک عامــل تعییــن کننــده اشــراک زنــان در رشــد و انکشــاف کشــور، 

زندگــی عمومــی و زندگــی اجتامعــی اســت. پــان اســراتژیک ملــی  

معــارف افغانســتان )۲۰۱۷ – ۲۰۲۱( تصدیــق مــی کنــد کــه رسمایــه 

گــذاری هــا در بخــش آمــوزش دخــران بــه منظــور ارتقــای دسرســی 

ــت  ــای موثری ــن ارتق ــوزش و همچنی ــای آم ــت ه ــه فرص ــا ب آن ه

سیســتم آموزشــی، بــرای اطمینــان از دسرســی عادالنــه بــه تعلیــم 

و تربیــه رضوری اســت. دسرســی بــه آمــوزش بــا کیفیــت مخصوصــا 

در افغانســتان و جایــی کــه جوانــان و بــه خصــوص دخــران بــرای 

شکســنت چرخــه نابرابــری جنســیتی، بحــران هــا، فقــر و درگیــری هــا 

و هدایــت افغانســتان بــه ســوی برابــری جنســیتی، صلــح و انکشــاف 

بــه آمــوزش نیــاز دارنــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

از ســال ۲۰۰۱ تــا کنــون تعــداد اطفالــی کــه بــه مکتــب مــی رونــد 

در حــدود ۹ برابــر بیشــر شــده اســت و از ۰،۹ میلیــون )کــه تقریبــا 

هیــچ دخــری در میــان شــان نبــود( بــه ۹،۲ میلیــون )کــه ۳۹ درصــد 

آن را دخــران تشــکیل مــی دهــد( رســیده اســت. 5 تعــداد مکاتــب 

همچنیــن از ۳۴۰۰ بــه ۱۶۴۰۰ افزایــش یافتــه اســت. 6 در عیــن زمــان 

۳،۷ میلیــون کــودک در افغانســتان )تقریبــا نیمــی از متامــی اطفالــی 

ــتم رســمی آموزشــی  ــد( در سیس ــب ان ــه مکت ــنت ب ــن رف ــه در س ک

ــنت  ــه از رف ــی ک شــامل منــی باشــند. در حــدود ۶۰ درصــد از اطفال

بــه مکتــب محــروم انــد را دخــران تشــکیل مــی دهنــد. 7 در مــاه 

جنــوری ســال ۲۰۱۶ یونیســف بــرآورد کــرد کــه ۴۰ درصــد از متامــی 

ــد؛ شــامل  ــه مکتــب ان ــی کــه در افغانســتان در ســن رفــنت ب اطفال

ــد  ــت ان ــه دارای معلولی ــی ک ــورد اطفال ــد.8  در م ــب نشــده ان مکت

ایــن فیصــدی بســیار بلنــد تــر اســت؛ بــر اســاس داده هــا ۸۰ درصــد 

از دخرانــی کــه دارای معلولیــت انــد از مکتــب بــاز مانــده انــد. ایــن 

در حالــی اســت کــه اطفــال دارای معلولیــت نیــز دارای عیــن حــق 

دسرســی بــه آمــوزش همــه شــمول و بــه طــور مســاوی ماننــد دیگــر 
اعضــای جامعــه مــی باشــند. 9

ــران  ــد از دخ ــه ۶۶ درص ــرد ک ــرآورد ک ــال ۲۰۱۶ ب ــف در س یونیس

ــروم  ــب مح ــه مکت ــنت ب ــال از رف ــا ۱۵ س ــنین ۱۲ ت ــن س ــان بی افغ

انــد.10  در مناطــق فقیــر و دور افتــاده افغانســتان، شــمولیت اطفــال 

در مکاتــب بســیار متفــاوت اســت و در برخــی مناطــق تــا ۱۴ درصد 

ــتان  ــق افغانس ــی مناط ــا در متام ــران تقریب ــت 11 و دخ ــن اس پایی

ــواد  ــطح س ــه، س ــد. در نتیج ــوزش دارن ــه آم ــدودی ب ــی مح دسرس

)مخصوصــا در میــان زنــان جــوان( پاییــن باقــی مانــده اســت طــوری 

کــه تنهــا ۳۷ درصــد از دخــران نوجــوان در مقایســه بــا ۶۶ درصــد از 

پــران نوجــوان باســواد مــی باشــند. 12 خــاء جنســیتی در آمــوزش 

ــن  ــر از ای ــون بیش ــات پوهنت ــوی و تحصی ــامت ثان ــش تعلی در بخ

ــه دسرســی  ــات ثانوی ــه تحصی ــان ب ــا ۴،۹ درصــد از زن اســت و تنه

ــی  ــد م ــردان ۱۴،۲ درص ــرای م ــد ب ــن درص ــه ای ــی ک ــد در حال دارن
باشــد. 13

1United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) et al. (2015). Education 2030: Framework for Action. art. 105.
2Ibid.
3ACT Alliance (2020). Afghanistan: More challenges for women and girls due to COVID-19.
4Islamic Republic of Afghanistan Central Statistic Organisations (2018). Afghanistan Living Conditions Survey 2016 – 17.
5Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
6Ibid.
7https://www.unicef.org/afghanistan/education
8UNICEF (2016). State of the World’s Children 2016.
9Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
10UNICEF (2016). State of the World’s Children 2016.
11Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
12Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
13http://uis.unesco.org/en/country/af
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موانــع فــرا راه آمــوزش مخصوصــا بــرای زنــان و دخــران بســیار زیــاد 

ــه  ــی ک ــتایی و جاهای ــا در مناطــق روس ــع مخصوص ــن موان ــد. ای ان

ــی باشــد؛  ــت م ــف دول ــروه هــای مخال ــوذ گ ــا نف ــرول ی تحــت کن

بیشــر اســت. بــر اســاس ارزیابــی  مناطــق دور افتــاده افغانســتان، 

در ســال ۲۰۱۹، 14 دسرســی بــه آمــوزش )مخصوصــا بــرای دخــران( 

در مناطــق دور افتــاده نســبتا پاییــن گــزارش شــده بــود؛ طــوری کــه 

بــه طــور اوســط ۳۶ درصــد از اطفالــی کــه در ســن رفــنت بــه مکتــب 

ــا را  ــد آن ه ــداد ۷۹ درص ــن تع ــد. از ای ــی رفتن ــب م ــد، مکت بودن

پــران و ۲۱ درصــد را دخــران تشــکیل مــی دادنــد. همچنیــن ایــن 

نکتــه نیــز قابــل ذکــر اســت کــه امکانــات آموزشــی در مناطــق دور 

دســت بیشــر آســیب دیــده بودنــد، طــوری کــه در ۲۶ درصــد از ایــن 

مناطــق مکاتــب نظــر بــه موجودیــت درگیــری هــا مســدود بودنــد. 

ســه مانــع عمــده ای کــه در مقابــل رفــنت اطفــال بــه مکتــب عنــوان 

ــب )۲۸ درصــد  ــه و دوری مکت ــد از: فاصل ــارت بودن ــود، عب شــده ب

ــد و  ــرس از تهدی ــا ۳ درصــد از پــران(؛ ت از دخــران در مقایســه ب

ارعــاب در مکتــب )۲۹ درصــد از دخــران در مقایســه بــا ۱۴ درصــد 

از پــران(؛ و نگرانــی هــای امنیتــی در زمــان رفــنت بــه مکتــب )۲۰ 

درصــد از پــران و ۱۵ درصــد از دخــران(.

حمــات هدفمنــد بــه مراکــز آموزشــی بــه شــمول مکاتــب، معلمیــن 

و شــاگردان، بــه صــورت نامناســبی دخــران را بــه دو دلیــل تحــت 

ــز  ــا مراک ــه اغلب ــن ک ــل ای ــه دلی ــی ب ــد: یک ــی ده ــرار م ــر ق تاثی

آموزشــی دخرانــه هــدف ایــن حمــات قــرار مــی گیــرد و دلیــل دوم 

ــورد  ــی در م ــل نگران ــه دلی ــواده هــا در افغانســتان ب ــه خان ــن ک ای

امنیــت فرزنــدان شــان اکــرا دخــران را قبــل تــر و بیشــر از پــران 

ــد. ائتــاف جهانــی حفاظــت از آمــوزش  ــرون مــی کنن از مکتــب بی

ــن ســال هــای ۲۰۱۷  ــل حمــات )GCPEA( در بررســی بی در مقاب

و ۲۰۱۹ گــزارش داد کــه حمــات بــر مراکــز آموزشــی در ایــن دوره 

ــش از ۳۰۰  ــی از بی ــزارش های ــاد گ ــن نه ــد. 15 ای ــه ان ــش یافت افزای

حملــه بــاالی مکاتــب کــه منجــر بــه کشــته و یــا زخمــی شــدن بیــن  

ــن دوره  ــدان بخــش آموزشــی در ای ــا کارمن ــم و ی ۴۱۰ شــاگرد، معل

زمانــی شــده را جمــع آوری کــرده اســت. 16 اداره ملــل متحــد ۱۹۲ 

حملــه بــر مکاتــب و کارمنــدان مکاتــب در ســال ۲۰۱۸ را تاییــد مــی 

ــه(  ــه حمــات )۶۸ حمل ــن گون ــر ای ــدار ســه براب ــن مق ــه ای ــد ک کن

در ســال ۲۰۱۷ مــی باشــد. ۱۲۳ مــورد از ایــن حمــات بــه طالبــان 

ــت  ــروه دول ــه گ ــه دیگــر منســوب ب نســبت داده شــده و ۴۲ حمل

اســامی اســت. 17 تهدیــدات و حمــات بــاالی شــاگردان و کارمنــدان 

ــرل گــروه هــای  ــه خصــوص در مناطقــی کــه تحــت کن معــارف )ب

مخالــف دولــت اســت( نیــز افزایــش یافتــه اســت. 18 در اکــر مــوارد 

ایــن حمــات بــاالی مکاتــب دخرانــه، شــاگردان و معلمیــن زن 

بــوده اســت. ایــن امــر بیانگــر مخالفــت دوامــدار در مقابــل آمــوزش 

دخــران اســت کــه منجــر بــه مســدود شــدن بیشــر از ۱۰۰۰ مکتــب 

و مانــع شــدن بیــش از نیــم میلیــون کــودک از حــق دسرســی آن هــا 

بــه آمــوزش شــده اســت. 19 در ســال ۲۰۱۹ در حــدود ۷۲۲ مکتــب 

نظــر بــه موجودیــت نــا امنــی هــا مســدود بودنــد کــه مســدود بودن 

ــر مــی ســازد.  ــن مکاتــب، آمــوزش حــدود ۳۲۸۰۹۴ طفــل را متاث ای

20 ایــن حمــات در جریــان پاندیمــی کوویــد-۱۹ نیــز ادامــه یافتنــد: 

 )UNAMA( ــل متحــد ــت همــکاری مل ــزارش ماموری ــن گ در آخری

بــه شــورای امنیــت ملــل متحــد، ۹ مــورد حملــه بــه مکاتــب در بیــن 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــون ۲۰۲۰ گ ــی ۳۰ ج ــل ال ــای ۱ اپری ــخ ه تاری

ــب از نظــر  ــه جســمی در مکات ــن، در حالیکــه تنبی ــر ای 21 عــاوه ب

قانونــی ممنــوع قــرار داده شــده اســت بــا آن هــم بســیاری از 

ــه  ــی ب ــه فزیک ــتایی( از تنبی ــق روس ــا در مناط ــن )مخصوص معلمی

عنــوان یــک ابــزار برقــرازی نظــم علیــه شــاگردان اســتفاده مــی کننــد 

کــه ایــن عمــل باعــث بــه جــا گذاشــنت تاثیــرات منفــی بــر توانایــی 
یادگیــری و حضــور شــاگردان در مکتــب مــی شــود. 22

علــی رغــم ایــن کــه مکاتــب ابتدایــی و ثانویه دولتــی در افغانســتان 

رایــگان مــی باشــند؛ رفــنت بــه مکتــب در ایــن کشــور رایگان نیســت. 

بســیاری از خانــواده هــای شــاگردانی کــه در مکاتــب دولتــی 

ــاز  ــوازم مــورد نی ــرای اطفــال خــود ل ــد ب ــد بای مــروف آمــوزش ان

تحصیــل ماننــد قلــم، پنســل، کتابچــه، یونیفــورم و بکــس مکتــب را 

تهیــه کننــد. بســیاری از کــودکان همچنیــن مکلــف انــد تــا حداقــل 

بــرای برخــی از کتــاب هــا در مکاتــب دولتــی پــول پرداخــت کننــد. 

دولــت مکلفیــت تهیــه کتــاب های درســی را بــرای شــاگردان دارد اما 

اکــرا ایــن کتــاب هــا رس وقــت نرســیده و یــا تعــداد آن هــا کافــی 

ــاد  ــل دزدی و فس ــه دلی ــوارد ب ــی م ــر در برخ ــن ام ــه ای ــت ک نیس

اتفــاق مــی افتــد. در اینچنیــن مــوارد شــاگردان مجبــور مــی شــوند 

تــا بــرای پیــش بــرد دروس خــود کتــاب هــا را از کتــاب فروشــی هــا 

خریــداری کننــد. 23 ایــن چنیــن مصــارف غیــر مســتقیم کافــی اســت 

14United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and REACH (2018), Hard to Reach Assessment Afghanistan.
15Global Coalition to Protect Education from Attack (2020). Education Under Attack 2020 - A Global Study of Attacks on Schools, Universities, their Students and Staff, 
2017-2019.
16Ibid, p. 99.
17UN General Assembly and Security Council, “Children and Armed Conflict: Report of the Secretary General,” S/2019/509, June 20, 2019, para. 23; UN General Assembly 
and Security Council, “Children and Armed Conflict: Report of the Secretary General,” A/72/865–S/2018/465, May 16, 2018, para. 26.
18Global Coalition to Protect Education from Attack (2020). Education Under Attack 2020 - A Global Study of Attacks on Schools, Universities, their Students and Staff, 
2017-2019, p. 99
19UNICEF (2019). Afghanistan sees three-fold increase in attacks on schools in one year – UNICEF.
20UNOCHA (2019). Humanitarian Response Plan Afghanistan – 2018 – 2021.
21UN General Assembly and Security Council (2020). The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security - Report of the Secretary-General. 
A/74/993–S/2020/809.
22What Works to Prevent Violence (2017). Despite a new law which bans it, corporal punishment is rife in schools throughout Afghanistan.
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تــا بســیاری از اطفــال خانــواده هــای فقیــر )مخصوصــا دخــران( را 

از رفــنت بــه مکتــب بــاز دارد. بــه ایــن دلیــل کــه خانــواده هــا تنهــا 

توانایــی فرســتادن چنــد تــن محــدود از اطفــال خــود را بــه مکتــب 
دارنــد کــه اغلبــا اولویــت بــه پــران داده مــی شــود. 24

فقــر باعــث کشــاندن بســیاری از اطفــال بــه کارهــای بــا مــزد و یــا 

کار غیــر رســمی قبــل از ایــن کــه حتــی بــه ســن رفــنت بــه مکتــب 

ــن  ــان بی ــودکان افغ ــارم از ک ــک چه ــل ی ــود. حداق ــی ش ــند م برس

ســنین ۵ الــی ۱۴ ســال )کــه ۲۷ درصــد آن هــا ۵ الــی ۱۱ ســال ســن 

دارنــد( بــرای امــرار معیشــت خــود و یــا فامیــل هــای خــود کار مــی 

کننــد. 25 اکریــت دخــران در بخــش قالیــن بافــی و خیاطــی کار مــی 

ــای روی  ــه کاره ــا ب ــی از آن ه ــل توجه ــداد قاب ــک تع ــا ی ــد ام کنن

رسک ماننــد گدایــی و یــا دســت فروشــی نیــز مبــادرت مــی ورزنــد. 

تعــداد زیــادی نیــز در خانــه هــای خــود بــه کارهــای خانــه مــروف 

انــد. بســیاری از اطفــال بــه شــمول دخــران در کارهایــی مشــغول 

بــه فعالیــت انــد کــه مــی توانــد نظــر بــه خطرنــاک بــودن رشایــط 

ــی و اســتانداردهای صحــی  کاری و ضعــف سیســتم هــای محافظت

ــت و  ــدن، معلولی ــی ش ــی، زخم ــه مریض ــر ب ــط کاری، منج در محی

ــه صــورت عمــوم  ــال در افغانســتان ب ــردد. اطف ــرگ آن هــا گ ــا م ی

ــی  ــا برخ ــول و ی ــی پ ــدار اندک ــرای مق ــادی را ب ــای زی ــاعت ه س

ــث  ــال باع ــردن اطف ــد. کار ک ــی کنن ــاش کار م ــدون مع ــات ب اوق

ــا  ــا آمــوزش بــاالی آن هــا شــده و ی ــار مضاعــف شــغل ب افــزودن ب

آن هــا را مجبــور بــه تــرک مکتــب مــی کنــد. تنهــا نیمــی از کــودکان 
کارگــر در افغانســتان بــه مکتــب مــی رونــد. 26

برعــاوه، وجــود زیرســاخت هــای ضعیــف، ناموجــود و ناکافــی در 

بخــش آمــوزش در افغانســتان هنــوز مشــکل آفریــن اســت. نزدیــک 

بــه نیمــی از مکاتــب دارای تعمیــر و یــا امکانــات درســی منــی 

باشــند.27  در رشایــط عــدم موجودیــت زیرســاخت هــای مربــوط بــه 

ــل  ــا تشــناب هــای قاب ــد رمــپ هــا و ی افــراد دارای معلولیــت مانن

اســتفاده بــا ویلچــر، دخــران معلــول بعضــا منــی تواننــد بــه مکاتــب 

دسرســی داشــته باشــند. بــر اســاس آمــار و اطاعــات وزارت معارف، 

در ســال ۲۰۱۶، حــدود۴۰ درصــد از مکاتــب دارای دیــوار احاطــوی 

نبودنــد کــه ایــن خــاء در قســمت جلوگیــری از شــامل شــدن 

ــه دلیــل نگرانــی  دخــران بــه مکاتــب توســط فامیــل هــای شــان ب

هــای مربــوط بــه تفکیــک جنســیتی، عفــت و امنیــت دخــران نقــش 

اساســی دارد. 28 بســیاری از مکاتــب دارای آب و تشــناب نیــز منــی 

باشــند. عــدم موجودیــت تشــناب و آب در مکاتــب بــرای دخــران 

در زمــان عــادت ماهــوار مشــکل ســاز اســت. بــدون وجــود تشــناب 

هــای مجــزا و دارای آب روان بــرای دخــران در مکاتــب باعــث مــی 

شــود کــه آن هــا در زمــان عــادت ماهــوار خــود نتواننــد بــه صــورت 

صحــی در مکتــب بــه وضعیــت خــود رســیدگی کننــد و بــه احتــامل 

زیــاد در خانــه خواهنــد مانــد. ایــن مســاله منجــر بــه غیرحــارضی 

آن هــا از مکتــب شــده و دســتاوردهای تحصیلــی آن هــا را تحــت 

شــعاع قــرار مــی دهــد کــه در نتیجــه خطــر بیــرون کشــیدن آن هــا 

از مکتــب را افزایــش مــی دهــد.

کمبــود معلمیــن انــاث نیــز مانــع دیگــری فــرا راه آمــوزش دخــران 

اســت زیــرا اکریــت خانــواده هــا تنهــا در صورتــی کــه دخــران شــان 

توســط معلمیــن زن آمــوزش داده شــوند راحــت مــی باشــند. تنهــا 

۳۳ درصــد از معلمیــن در رسارس افغانســتان از قــر انــاث انــد کــه 

ــاوت اســت طــوری  ــف بســیار متف ــات مختل ــن فیصــدی در والی ای

ــا ۷۴  ــر ت ــی دیگ ــد و در برخ ــه ۱،۸ درص ــات ب ــی والی ــه در برخ ک

ــب در  ــا ۱۶ درصــد از مکات ــز مــی رســد. 29 برعــاوه، تنه درصــد نی

ــد و بســیاری دارای تســهیات  ــص دخــران ان ــا مخت افغانســتان تنه

ــرار  ــر ق ــه حضــور دخــران را تحــت تاثی ــوده ک ــی بهداشــتی نب کاف

مــی دهــد. 30 پوهنتــون هــا نیــز بــا کمبــود امکانــات حمــل و نقــل 

ــمول آب و  ــه ش ــاث ب ــن ان ــاز محصلی ــورد نی ــهیات م ــن و تس ایم

ــه  ــا مواج ــون ه ــون در پوهنت ــوف مصئ ــتی و صن ــهیات بهداش تس

انــد.

اطفــال دارای معلولیــت اکــرا بــه عــدم دسرســی بــه وســایل 

اســراحت مناســب و یــا کمــک هــای خــاص مواجــه انــد. بــه 

دلیــل ایــن کــه هیــچ نــوع سیســتمی بــرای تشــخیص، شناســایی و 

مطابقــت بــا نیازهــای خــاص اطفــال دارای معلولیــت وجــود نــدارد، 

آن هــا ممکــن اســت از آمــوزش کنــار گذاشــته شــوند. کمبــود 

ــر و همــه  ــه طریــق فراگی ــرای آمــوزش ب ــده ب معلمیــن آمــوزش دی

شــمول نیــز مانــع دیگــری فــرا راه آمــوزش اســت. 31 بــرای زنــان و 

دخــران دارای معلولیــت، فاصلــه طوالنــی از خانــه تــا مکتــب، عــدم 

ــرس و  ــل دس ــی و قاب ــل اختصاص ــل و نق ــتم حم ــت سیس موجودی

عــدم وجــود یکــی از اعضــای خانــواده بــرای همراهــی و کمــک بــه 

اطفــال معلولــی کــه توانایــی حرکتــی محــدودی دارنــد، مانــع عمــده 
ــب اســت. 32 ــه مکت ــنت ب ــرای رف ای ب

ــت  ــیتی اکری ــارات جنس ــی و انتظ ــی – فرهنگ ــای اجتامع هنجاره

23Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
24Ibid.
25Central Statistics Organisation (CSO) and UNICEF (2012). Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011, p. 125.
26Ibid, p. vi.
27Central Asia Institute (2018). Gender Equality in Afghan Education: Building a new start for a nation in turmoil.
28Ministry of Education, “Education in Afghanistan: At a Glance, From 2001 to 2016 and beyond,” undated, provided to Human Rights Watch in April 2017 by Deputy Minister 
of General Education Dr. Ibrahim Shinwari, on file with Human Rights Watch.
29Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan (2016). National Education Strategic Plan (2017 – 2021).
30https://www.unicef.org/afghanistan/education
31Ibid.
32Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
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اوقــات بــه آمــوزش دخــران ارزش قایــل منــی شــود. ازدواج اطفــال 

ــه  ــم نتیج ــوده و ه ــوزش ب ــران از آم ــدن دخ ــل دور مان ــم عام ه

ــل از  ــان قب ــب اســت. ۲۸ درصــد از زن ــدن دخــران از مکت دور مان

۱۸ ســالگی و ۴ درصــد آن هــا قبــل از ســن ۱۵ ســالگی ازدواج مــی 

ــن  ــض قوانی ــن ازدواج ناق ــورد س ــتان در م ــون افغانس ــد. 33 قان کنن

بیــن املللــی حقــوق بــری در مــورد ســن ازدواج اســت. بــر اســاس 

ــبت  ــران نس ــرای دخ ــت و ب ــال اس ــن ازدواج ۱۵ س ــون س ــن قان ای

بــه پــران ســن کمــری بــرای ازدواج درنظــر گرفتــه شــده اســت. 34 

نظــر بــه قوانیــن مدنــی )Civil Code( حداقــل ســن ازدواج بــرای 

پــران ۱۸ و بــرای دخــران ۱۶ ســال اســت )مــاده ۷۰(. در صورتــی 

کــه دخــر ۱۵ ســال ســن داشــته باشــد ازدواج او منــوط بــه اجــازه 

پــدر او از محکمــه مــی باشــد. ازدواج دخــران زیــر ۱۵ ســال تحــت 

هیــچ رشایطــی مجــاز نیســت )مــاده ۷۱(.

ــد  ــن املللــی وجــود دارد کــه بای ــن بی ــد، اجامعــی در قوانی هــر چن

ســن ۱۸ ســالگی )بــدون هیــچ اســتثنایی( بــه عنــوان حداقــل ســن 

بــرای ازدواج تعییــن شــود. کمیتــه هــای تفســیر کنوانســیون حقــوق 

اطفــال و کنوانســیون محــو متامــی انــواع تبعیــض علیــه زنــان، 

هرکــدام توصیــه کــرده انــد کــه ســن ۱۸ ســالگی بــه عنــوان حداقــل 

ســن بــرای ازدواج پــران و دخــران )رصف نظــر از اجــازه والدیــن( 

ــال  ــی در س ــل مل ــان عم ــای پ ــاش ه ــود. 35 ت ــه ش ــر گرفت در نظ

2017 در مــورد پایــان دادن بــه ازدواج اطفــال تــا حــد زیــادی اجــرا 
نشــده باقــی مانــده اســت. 36

رسمنشــی ملــل متحــد خواســتار اعــام آتــش بــس بردوســتانه در 

ســطح جهــان )بــه شــمول افغانســتان( بــرای مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ 

گردیــد. 37 بــا آن هــم، با وجــود این درخواســت و انتشــار کووید-۱۹، 

درگیــری هــا ادامــه یافتــه و در بعضــی مناطــق افغانســتان تشــدید 

ــت ۲۰۲۰،  ــی ۲۶ آگوس ــوری ۲۰۲۰ ال ــخ 1 جن ــت. از تاری ــده اس ش

۱۵۱۱۹۶ تــن بــه دلیــل ادامــه درگیــری هــا مجبــور بــه تــرک مناطــق 

خــود شــده انــد.38  بــه دلیــل محدودیــت دسرســی بــه ایــن افــراد 

ــرای  ــا ب ــای آن ه ــت ه ــا و اولوی ــخیص نیازه ــده، تش ــازه بیجاش ت

ــت.39   ــوده اس ــز ب ــر انگی ــش ب ــتانه چال ــط بردوس ــای ذیرب نهاده

ــد-۱۹  ــل از بحــران کووی تحقیقــی کــه توســط موسســه )NRC( قب

انجــام شــده بــود نشــان مــی دهــد کــه افــراد بیجاشــده داخلــی در 

ــی  ــد دسرس ــی کنن ــی م ــهرها زندگ ــه در ش ــی ک ــا مردم ــه ب مقایس

کمــری بــه امکانــات آموزشــی دارنــد. 40 ارایــه آمــوزش نیــاز شــدید 

افــراد بیجاشــده داخلــی اســت.

ــا  ــه آمــوزش ب ــی دسرســی ب ــان و دخــران بیجاشــده داخل ــرای زن ب

چالــش هــای بیشــری همــراه اســت. اقدامــات خــاص بــرای حصــول 

ــده  ــال بیجاش ــرای اطف ــمول ب ــه ش ــوزش هم ــه آم ــان از ارای اطمین

داخلــی )بــه خصــوص دخــران( مهــم و حیاتــی اســت. حتــی قبــل 

ــان و دخــران  از بحــران کوویــد-۱۹ شــواهد نشــان مــی داد کــه زن

بیجاشــده داخلــی در مقایســه بــا دیگــر زنــان و دخــران افغــان بــا 

ــد. اطفــال  ــه آمــوزش مواجــه ان ــری در دسرســی ب ــع عمــده ت موان

بیجاشــده داخلــی )مخصوصــا دخــران( در خطــر فزاینــده دور 

ــود  ــه وج ــر ب ــوزش نظ ــه آم ــی ب ــدم دسرس ــب و ع ــدن از مکت مان

موانعــی بــرای دسرســی آن هــا بــه آمــوزش در مناطــق جدیــد قــرار 

دارنــد. ایــن موانــع مــی توانــد ننــگ از رفــنت بــه مکتــب، محدودیــت 

هــای مربــوط بــه ســن و ســال شــمولیت در مکتــب، لــزوم شــامل 

ــا  ــر قب ــی اگ ــر )حت ــوف بلندت ــه صن ــر ب ــال ســنین باالت شــدن اطف

درس نخوانــده باشــند( و الزامــات مربــوط بــه هویــت و اســناد نقــل 

مــکان کــه ممکــن اســت بــرای آن هــا در دســرس نباشــد را شــامل 
شــود. 41

ــب  ــه مکت ــی ک ــداد دخران ــد-۱۹ تع ــل از شــیوع پاندیمــی کووی قب

مــی رفتنــد در بســیاری از والیــات رو بــه کاهــش بــود. بــر اســاس 

یافتــه هــای یــک تحلیــل انجــام شــده توســط دیدبــان حقــوق بر از 

داده هــا و معلومــات دولــت افغانســتان در ســال هــای ۲۰۱۷-۲۰۱۶ 

ــا ۲۰۱۵-۲۰۱۶، در ایــن مــدت زمانــی، در 32 والیــت  در مقایســه ب

ــی  ــب ابتدای ــه مکات ــه ب ــی ک ــم دخران ــت افغانســتان رق از 34 والی

ــال  ــه س ــبت ب ــت و ۲۰۶۰۰۰ نس ــه اس ــش یافت ــد کاه ــامل بودن ش

ــی  ــت مجموع ــه جمعی ــی ک ــت در حال ــوده اس ــر ب ــل از آن کم قب

دخــران در افغانســتان ۲،۴ ملیــون تخمیــن زده مــی شــود. 42 تعــداد 

ــن  ــا ای ــته اســت ام ــان کاهــش داش ــدت زم ــن م ــز در ای ــران نی پ

کاهــش بــه طــور قابــل توجهــی کمــر بــوده اســت )۱۲۴۰۰۰ در ۲۳ 

ــال ۲۰۱۹-۲۰۱۸   ــای س ــابه از داده ه ــی مش ــک بررس ــت(.43  ی والی

در مقایســه بــا ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ نشــان داد کــه تعــداد دخــران شــامل 

در مکتــب در ایــن دوره زمانــی در ۱۳ والیــت کاهــش یافتــه اســت 

44 در حالــی کــه تعــداد پــران در ۱۲ والیــت کاهــش یافتــه بــود.  

بحــران کوویــد-۱۹ مــی توانــد ایــن عقــب گــرد در آمــوزش دخــران 

33Afghanistan Living Conditions Survey 2016-17 in UNICEF Child Marriage database: https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
34Human Rights Watch (2012). “I Had To Run Away” The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan, p. 31.
35CEDAW Committee, General Recommendation No. 21, Equality in Marriage and Family Relations, (Thirteenth Session, 1994), para. 36; UN Committee on the Rights of 
the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, (Thirty-third session, 2003), para. 20.
36Human Rights Watch (2017). Will Afghanistan Follow Through on Promise to End Child Marriage?
37UN News (2020). COVID-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight ²of our lives’
38OCHA (2020). Afghanistan: Conflict Induced Displacements (as of 06 September 2020).
39Asia Displacement Solutions Platform (2019). A long way home: obstacles and opportunities for IDP return in Afghanistan.
40Norwegian Refugee Council (2015). Listening to Women and Girls Displaced to Urban Afghanistan.
41Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
42Lacuna Magazine (2017). Why are we giving up on girls’ education in Afghanistan?
43Ibid.
44Comparison of Afghanistan government statistical yearbooks for 2017-2018 and 2018-2019, on file with Human Rights Watch.
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را رسیــع تــر کنــد.

ــذب  ــرای ج ــده ب ــک کنن ــای کم ــکاری نهاده ــات ابت ــی از اقدام یک

ــه  ــب ایجــاد برنام ــه مکات ــه خصــوص دخــران( ب ــال )ب بیشــر اطف

آمــوزش بــر مبنــای اجتــامع )CBEs( بــود کــه توســط نهادهــای غیــر 

ــط  ــی رود توس ــار م ــده و انتظ ــاد و اداره ش ــی )NGOs( ایج دولت

دولــت نظــارت شــود. ایــن برنامــه هــا اغلبــا برنامــه هــای »صنفــی« 

بــوده و اکــرا در خانــه هــا )و نــه در مکاتــب( بــا اشــراک ۲۵ الــی 

۳۰ شــاگرد برگــزار مــی شــود. ایــن برنامــه هــا بــا هــدف دسرســی 

ــب  ــی آن مکت ــه در نزدیک ــی ک ــوزش در مناطق ــه آم ــات ب اجتامع

ــد  ــن مــی خواهن ــد. آن هــا همچنی ــدارد طراحــی شــده ان وجــود ن

تــا بــه کودکانــی کــه از دروس خــود عقــب مانــده انــد کمــک کننــد 

ــب  ــمولیت در مکات ــرای ش ــه ب ــاگردانی را ک ــور ش ــن منظ ــه ای و ب

دولتــی ســن شــان بلنــد تــر اســت را آمــوزش مــی دهنــد. بســیاری 

از برنامــه هــای آمــوزش بــر مبنــای اجتــامع )CBEs( برنامــه هــای 

آموزشــی فــرده ای را ارایــه مــی دهنــد. آن هــا اکــرا برنامــه هــای 

دوســال درســی را در یــک ســال بــه امتــام رســانده و بــا ایــن کار مــی 

خواهنــد بــه اطفــال بــرای رســیدن بــه هــدف شــان کــه شــمولیت 

در مکاتــب دولتــی پــس از امتــام ایــن برنامــه اســت کمــک کننــد.45 

45Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
46UNICEF and International Rescue Committee (2020). COVID-19 - GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them.

تاثیرات مسدود شدن مکاتب بر اثر کووید-19 به روی زنان و 

دخرتان

ــد-19  ــار کووی ــرل انتش ــدف کن ــه ه ــارچ ۲۰۲۰ ب ــخ ۱۴ م ــه تاری ب

متامــی مکاتــب و مراکــز آموزشــی در رستــارس افغانســتان مســدود 

ــی و ۵۰۰۰۰۰  ــب دولت ــون طفــل در مکات شــدند. بیشــر از ۹،۵ ملی

ــر  ــی ب ــوزش مبتن ــای آم ــه ه ــای برنام ــف ه ــامل در صن ــل ش طف

اجتــامع، بــر عــاوه ۳،۷ ملیــون طفلــی کــه از مکتــب در افغانســتان 

ــه  ــت ک ــاه اس ــه ۷ م ــک ب ــارض نزدی ــال ح ــد، در ح ــروم بودن مح

ــی  ــب دولت ــت ۲۰۲۰ مکات ــخ ۲۲ آگس ــد. در تاری ــی رون ــب من مکت

در رستــارس کشــور از صنــف ۷ الــی ۱۲ دوبــاره بــاز شــدند. مکاتــب 

ــود را  ــم خ ــی دوازده ــوف اول ال ــا صن ــد ت ــازه یافتن ــی اج خصوص

دوبــاره رشوع کننــد. ایــن واقعیــت کــه شــاگردان مکاتــب خصوصــی 

نســبت بــه مکاتــب دولتــی دسرســی بیشــری بــه امکانــات آموزشــی 

ــه در  ــی اســت ک ــری هــای عمیق ــک نشــانه از نابراب ــا ی ــد تنه دارن

بخــش آمــوزش وجــود دارد و پاندیمــی کوویــد-۱۹ مــی توانــد ایــن 

ــد. ــری را تشــدید کن نابراب

ــل  ــه دلی ــال در سیســتم آموزشــی ب ــب و اخت مســدود شــدن مکات

ــی  ــد-۱۹ بــا تضعیــف بیشــر دسرس ــی کووی ــران صح ــوع بح وق

در  اطفــال  از  بســیاری  آمــوزش،  بــه  افغــان  کــودکان  محــدود 

افغانســتان را متــرر ســاخته اســت. پاندیمــی همــراه بــا مشــکات 

امنیتــی و تشــدید درگیــری هــای مســلحانه و نگرانــی هــای موجــود 

در مــورد کــم شــدن کمــک هــای مالــی در جریــان کوویــد-۱۹ یکجــا 

شــده اســت. بحــران صحــی کوویــد-19 منجــر بــه تشــدید آســیب 

ــه  ــال ب ــی اطف ــده، دسرس ــی ش ــای فعل ــری ه ــا و نابراب ــری ه پذی

ــش محــدود ســاخته اســت. ــوزش را بیشــر از پی آم

اطفالــی کــه درس منــی خواندنــد در ایــن دوره امــکان ایــن کــه آن 

هــا آمــوزش را آغــاز کننــد بســیار کــم اســت و بســیاری از اطفالــی 

ــی  کــه مکاتــب آن هــا مســدود شــده اســت در خطــر عــدم توانای

ــن  ــران همچنی ــن بح ــد. ای ــرار دارن ــود ق ــب خ ــه مکات ــت ب بازگش

مــی توانــد منابعــی کــه از قبــل نیــز بــرای بخــش آمــوزش ناکافــی 

ــال  ــر انتق ــکتورهای دیگ ــه س ــکتور ب ــن س ــود را از ای ــدود ب و مح

دهــد کــه ایــن امــر تاثیــرات منفــی درازمدتــی بــر ســکتور آموزشــی 

گذاشــته و پیرفــت هایــی کــه برای آســان ســازی دسرســی کــودکان 

در رسارس جهــان بــه آمــوزش حاصــل شــده بــود را تضعیــف خواهــد 

کــرد. تاثیــرات پاندیمــی کوویــد-۱۹ بــر روی دسرســی بــه آمــوزش 

ــه  ــداف چهارگان ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــه تنه ــی ن ــد بزرگ تهدی

ــا  ــی ت ــت آمــوزش جهان ــه کیفی ــوط ب ــدار )SDG( مرب انکشــاف پای

ســال ۲۰۳۰ مــی باشــد، بلکــه همچنیــن تهدیــدی بــرای دیگــر مــوارد 

حقــوق بــری و متامــی ۱۷ هــدف انکشــاف پایــدار )SDG( در 

افغانســتان مــی باشــد.

ایــن آســیب هــا بــه صــورت نامتناســبی دخــران را تحــت تاثیــر قــرار 

خواهــد داد، مخصوصــا آن عــده از دخرانــی کــه بــه اشــکال دیگــری 

ماننــد معلولیــت، مهاجــرت و بیجاشــدگی داخلــی و یــا بــه دلیــل این 

کــه آن هــا جــزو یــک چهــارم جمعیــت روســتایی مــی باشــند، بــه 

حاشــیه رانــده شــده انــد. 46 ادامــه رسمایــه گــذاری در بخــش آموزش 

ــال  ــرای اطف ــمول ب ــه ش ــوزش هم ــه آم ــان از ارای ــول اطمین و حص

بــه منظــور حامیــت از رشــد و انکشــاف و تــاش هــای مربــوط بــه 

ــادی برخــوردار  ــت زی ــدت از اهمی ــدت و درازم ــاه م ــح در کوت صل

اســت. کوویــد-۱۹ تاثیــرات دوامــداری بــر روی تحقق حق دسرســی 

ــی  ــی عموم ــد در زندگ ــرای رش ــا ب ــت ه ــه فرص ــان ب ــاویانه زن مس

ــاف  ــیتی، انکش ــری جنس ــر روی براب ــن ب ــتان، و همچنی در افغانس

ــری از  ــت. جلوگی ــد گذاش ــور خواه ــن کش ــارسی در ای ــح رست و صل

کاهــش تعــداد دخرانــی کــه شــامل بخــش آمــوزش هــای ابتدایــی، 

ثانویــی و عالــی هســتند و جلوگیــری از کاهــش بیشــر ایــن تعــداد 

بــر اثــر بحــران کوویــد-۱۹ مهــم و حیاتــی اســت.
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پــس از بازگشــایی دوبــاره مکاتــب و رشوع دوبــاره برنامــه آمــوزش 

ــامع )CBE( سیســتم آموزشــی شــکننده افغانســتان  ــر اجت ــی ب مبت

ــاره  ــمولیت دوب ــد: ش ــه کن ــز مقابل ــر نی ــش دیگ ــه چال ــا س ــد ب بای

ــف  ــان تل ــب؛ جــران زم ــه مکات ــه خصــوص دخــران( ب ــودکان )ب ک

ــل  ــان فص ــد-۱۹ در جری ــی کووی ــیوع احتامل ــی؛ و ش ــده آموزش ش

ــه در  ــوای رسد ک ــای دارای آب و ه ــت ه ــت در والی ــا. وضعی رسم

آن مکاتــب از اواخــر نومــر تــا اواخــر مــارچ رخصــت مــی باشــند، 

ــد. چالــش هــای خــاص خــود را ایجــاد مــی کن

تاثیرات باالی زنان و دخرتان به شدت به حاشیه رانده شده

ــی وارد  ــواده های ــال و خان ــه اطف ــد-۱۹ بیشــرین آســیب را ب کووی

کــرده اســت کــه توانایــی کمــی در مقابلــه بــا بحــران هــا و شــوک 

هــا داشــتند. اختــاالت ایجــاد شــده بــر اثــر بحــران کوویــد-۱۹ بــا 

ــوزش  ــه آم ــل موجــود در دسرســی ب ــای از قب ــری ه تشــدید نابراب

و کاهــش فرصــت هــای ادامــه تحصیــل، بــر روی گــروه هــای 

ــرات  ــر، تاثی ــال در خط ــده شــده و اطف ــیه ران ــه حاش ــدت ب ــه ش ب

ــت. ــد داش ــدیدتری خواه ش

در میــان کســانی کــه از بحــران کوویــد-۱۹ بیشــرین تاثیــر پذیــری 

ــد،  ــی کنن ــی م ــر زندگ ــه در فق ــی ک ــان و دخران ــد زن ــته ان را داش

ــر  ــت تاثی ــق تح ــا مناط ــت و ی ــق دور دس ــه در مناط ــی ک آن های

ــان و دخــران  ــی، زن ــد، بیجاشــدگان داخل ــری هــا زندگــی دارن درگی

عــودت کننــدگان داخلــی و زنــان و دخــران دارای معلولیــت شــامل 

انــد. بســیاری از ایــن زنــان و دخــران فرصــت هــای محــدودی بــرای 

ادامــه تحصیــل در خانــه دارنــد و مســدود شــدن مکاتــب مــی 

ــل  ــد. قب ــر کن ــدت متاث ــت آن هــا را در درازم ــد رشــد و پیرف توان

از کوویــد-۱۹، ۶۵ درصــد از دخــران بیجاشــده و یــا آن هایــی کــه 

در مناطــق دور دســت زندگــی مــی کردنــد شــامل مکتــب نبودنــد. 

ــی  ــور زندگ ــب العب ــق صع ــه در مناط ــی ک ــد از خانوارهای ۳۶ درص

ــه آمــوزش نداشــتند.  ــا هیــچ دسرســی ب داشــتند دسرســی کــم و ی

از اطفــال بیجاشــده ای کــه در مناطــق دور دســت شــامل مکاتــب 

بودنــد تنهــا ۶ درصــد از آن هــا مــی توانســتند برنامــه هــای مکتب را 

از راه دور )آنایــن( پــس از مســدود شــدن مکاتــب تعقیــب کننــد.47  

ــه  ــز دسرســی محــدودی ب ــل نی دخــران دارای معلولیــت کــه از قب

آمــوزش داشــتند، 48 اغلبــا از برنامــه هــای آمــوزش از راه دور کنــار 

گذاشــته مــی شــدند و خطــر فرامــوش شــدن آن هــا در پــان هــای 

مربــوط بــه بازگشــایی دوبــاره مکاتــب و یــا پــان هــای پیشــگیرانه 

وجــود دارد.

خانــواده هایــی کــه در حــال حــارض نیــز در رشایــط فقــر بــه رس مــی 

برنــد و اکریــت شــان را بیجاشــدگان داخلــی و یــا عــودت کننــدگان 

تشــکیل مــی دهــد توانایــی کمــی بــرای تحمــل بحــران هــای جدیــد 

ــی  ــت بحــران مال ــرای مدیری ــادی ب ــد. آن هــا تحــت فشــار زی دارن

خــود و خانــواده خــود بــا اســتفاده از کار اطفــال و یــا ازدواج زیــر 

ســن قــرار دارنــد. دخــران و زنانــی کــه دسرســی کافــی بــه منابــع 

تغذیــوی و مراقبــت صحــی ندارنــد بــا مســدود شــدن مکاتــب نظــر 

بــه از دســت دادن دسرســی بــه خدمــات حامیــوی رضوری کــه در 

ــی و  ــای مشــاوره روان ــه ه ــد برنام ــی شــوند مانن ــه م ــب ارای مکات

برنامــه هــای تغذیــوی آســیب بیشــری مــی بیننــد. پاندیمــی منجــر 

ــدن  ــوده ش ــا، فرس ــری ه ــدید نابراب ــر، تش ــه فق ــدید چرخ ــه تش ب

انعطــاف اقتصــادی و اجتامعــی و مختــل شــدن جریــان انکشــاف و 

صلــح در ســطح محلــی و ملــی خواهــد شــد.

بــا رشوع پاندیمــی کوویــد-19، صدهــا هــزار تــن از خانــواده هــای 

افغــان از کشــورهای همســایه افغانســتان بــه ایــن کشــور بازگشــتند 

کــه ایــن امــر موجــب ازدیــاد فشــار بــاالی سیســتم ضعیف آموزشــی 

ایــن کشــور گردیــد. 49 ایــن خانــواده هــا بــا موانــع خــاص چالــش بــر 

انگیــزی بــرای آمــوزش روبــرو خواهنــد شــد مخصوصــا اگــر آن هــا 

بــه مناطــق روســتایی و یــا قســمت هایــی از مملکــت کــه صحنــه 

درگیــری هــای مســلحانه اســت و دسرســی بــه خدمــات اساســی بــا 

محدودیــت روبــرو اســت، بــر مــی گردنــد.

47Afghanistan Inter-Cluster Coordination Team (2020). Whole of Afghanistan and Hard to Reach Assessments - Preliminary Findings Presentation on 15 September 2020.
48Human Rights Watch (2020). “Disability Is Not Weakness” - Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan.
49IOM (2020). Return of Undocumented Afghans – Weekly Situation Report – 23-29 August 2020.

افزایش بار کارهای مراقبتی و تاثیر آن باالی مکتب رفنت دخرتان

قبــل از رشوع پاندیمــی، رسوی کــه توســط اداره ملــل متحــد بــرای 

ــان قســمت اعظــم  ــه زن ــود ک ــود بیانگــر آن ب ــان انجــام شــده ب زن

کارهــای مراقبتــی بــدون معــاش و کارهــای خانــه در افغانســتان را 

ــه  ــه طــور اوســط ۴،۶ ســاعت در روز ب ــان ب ــد. زن انجــام مــی دهن

ــا ۲،۳  ــردان تنه ــه م ــی ک ــد در حال ــغول ان ــال مش ــت از اطف مراقب

ســاعت ایــن کار را انجــام مــی دهنــد. بــر اســاس ایــن رسوی ، زنــان 

ــه  ــی ک ــد در حال ــغول ان ــران مش ــت از دیگ ــه مراقب ــاعت ب ۳،۴ س

ــن  ــد. همچنی ــن کار ان ــا ۱،۳ ســاعت در روز مشــغول ای مــردان تنه

ــا مــردان )۰،۴ ســاعت( در روز بــه  زنــان ۳،۶ ســاعت در مقایســه ب

آمــاده کــردن غــذا مــروف انــد. زنــان ۷،۳ ســاعت در روز در 

مقایســه بــا مــردان )۱،۶ ســاعت( بــه کارهــای پــاک کاری در خانــه 

ــه هــای رسوی  ــر اســاس یافت ــه طــور مجموعــی ب ــد. ب مــروف ان

انجــام شــده، زنــان همــه روزه بــه طــور اوســط ۱۸،۷ ســاعت را بــه 

ــد در  ــه اختصــاص مــی دهن ــدون معــاش و کارهــای خان کارهــای ب
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ــه طــور اوســط ۵،۶ ســاعت در  ــرای مــردان ب ــن زمــان ب حالیکــه ای
ــت. 50 روز اس

هــامن طــوری کــه در آگاهــی چهــارم در مــورد تاثیــرات کوویــد-۱۹ 

بــر روی بــار کارهــای مراقبتــی بــدون معــاش و کار در خانــه 51 ذکــر 

ــی  ــه اجتامع ــه فاصل ــوط ب ــای مرب ــت ه ــن و محدودی ــد، قرنطی ش

باعــث تشــدید بیشــر فشــار بــار کارهــای مراقبتــی بــدون معــاش و 

ــان و دخــران در افغانســتان شــده اســت.  ــاالی زن ــه ب کارهــای خان

ــان نشــان  ــرای زن ــل متحــد ب ــق انجــام شــده توســط اداره مل تحقی

داد کــه ۸۳ درصــد از زنــان شــاهد افزایــش کارهــای مراقبتــی بــدون 

معــاش و ۸۰ درصــد از آن هــا شــاهد افزایــش کارهــای بــدون معــاش 

در خانــه بودنــد. ایــن ارقــام بــرای مــردان بــه ترتیــب ۷۵ درصــد و 

۶۲ درصــد بــود.  والدیــن زن مجــرد، بــه شــمول زنــان ازدواج نکــرده، 

بیــوه و یــا طــاق گرفتــه، بیشــرین فشــار ایــن کارهــا را بــه علــت 

اضافــه شــدن بــار ایــن کارهــا بــر دیگــر مســئولیت هــای مراقبتــی و 
کارهــای خانــه، متحمــل شــده انــد. 53

معمــوال دخــران بــار کارهــای مراقبتــی و کارهــای خانــه را بــه دوش 

مــی کشــند. افزایــش بــار ایــن کارهــا در جریــان پاندیمــی و مســدود 

بــودن مکاتــب )کــه باعــث مــی شــود دخــران بیشــر بــرای انجــام 

ایــن کارهــا در دســرس باشــند( باعــث تاثیــر بــر روی آینــده آن هــا 

خواهــد شــد. افزایــش بــار کارهــای مراقبتــی باعــث تاثیــر منفــی بــر 

ــدن آن هــا مــی گــردد کــه در نتیجــه منجــر  روی زمــان درس خوان

بــه از دســت دادن فرصــت هــای آموزشــی شــده و بازگشــت آن هــا 

را بــه مکاتــب تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

افزایش خطر خشونت ها علیه زنان، بهره کشی و ازدواج اطفال

برعــاوه مانــدن از مکتــب، اختــال در آمــوزش باعــث مــی شــود کــه 

دخــران در معــرض خطــر فزاینــده انــواع ســوء اســتفاده هــا ماننــد: 

ازدواج اطفــال، بهــره کشــی، کار اطفــال، حاملگــی زودهنــگام و 

ــودن  ــد. مســدود ب ــرار گیرن ــر جنســیت ق ــی ب خشــونت هــای مبتن

مکاتــب، فقــدان فضاهــای حفاظــت کننــده ای کــه در مکتــب 

وجــود داشــت، ســپری کــردن دوران قرنطیــن در خانــه و اقدامــات 

محــدود کننــده مربــوط بــه کوویــد-19 باعــث اختــال در جریــان 

ــه  ــر در نتیجــه منجــر ب ــن ام ــردد. ای ــال مــی گ عــادی زندگــی اطف

ازدیــاد فشــار و اســرس بــاالی خانــواده هــا و مراقبــت کننــده هــا 

شــده کــه نتیجتــا منجــر بــه افزایــش شــدت و تکــرار خشــونت هــای 

ــب  ــودن مکات ــدود ب ــردد. 54 مس ــی گ ــور م ــی در رسارس کش خانگ

باعــث مــی شــود کــه فضــای امنــی کــه دخــران قربانــی خشــونت 

هــا و ســوء اســتفاده هــا بــرای دور مانــدن از ســوء اســتفاده کنندگان 

شــان داشــتند از بیــن بــرود و همچنیــن فرصــت تشــخیص عامــات 

ــراد  ــر اف ــط دیگ ــا توس ــی آن ه ــه در زندگ ــتفاده و مداخل ــوء اس س
ــز مســاعد نباشــد. 55 بزرگســال نی

مســدود بــودن مکاتــب و تاثیــرات اجتامعــی – اقتصــادی کووید-۱۹ 

خطــر افزایــش میکانیــزم هــای مقابلــه منفــی ماننــد ازدواج اطفــال 

را افزایــش داده اســت. در وضعیتــی کــه اکــر خانــواده هــا وســایل 

امــرار معیشــت خــود را از دســت مــی دهنــد، دخــران در معــرض 

ــد.  ــرار دارن ــگام ق ــب و ازدواج زودهن خطــر کشــیده شــدن از مکت

ــای اول  ــاه ه ــا / م ــه ه ــال در هفت ــزارش از ازدواج اطف ــش گ افزای

رشوع پاندیمــی ثبــت شــده اســت. 56 اطفــال در بیــرون از مکتــب 

همچنیــن بــه ســادگی مــی تواننــد مــورد ســوء اســتفاده، بهــره کشــی 

و اســتخدام توســط گــروه هــای مســلح قــرار گیرنــد کــه ایــن امــر 

منجــر بــه شــعله ور تــر شــدن درگیــری هــا شــده و مانــع رونــد رشــد 

و انکشــاف گــردد.

مکاتــب مــی تواننــد فضــای امنــی را ایجــاد کننــد کــه در آن اطفــال 

از خشــونت هــا و بحــران هــا در امــان باشــند. زمانــی کــه مکاتــب 

دوبــاره بازگشــایی مــی شــوند الزم اســت تــا اقدامــات همــه جانبــه 

صحــی بــرای جلوگیــری و مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ و همچنیــن حصــول 

اطمینــان از امنیــت شــاگردان در محیــط مکتــب روی دســت گرفتــه 

ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــامل اقدامات ــد ش ــی بای ــات ایمن ــوند. اقدام ش

ــه  ــا، فاصل ــت ه ــنت دس ــزام شس ــهیل و ال ــد تس ــد-۱۹ مانن از کووی

اجتامعــی و اقداماتــی بــرای محافظــت کارمنــدان و اســتادان باشــد. 

ــیدن  ــی رس ــد چگونگ ــری مانن ــی دیگ ــات حفاظت ــن اقدام همچنی

ــی در  ــه مکتــب، اقدامــات حفاظت ــون ب ــه صــورت مصئ شــاگردان ب

ــب و  ــط مکت ــر جنســیت در محی ــی ب ــل خشــونت هــای مبتن مقاب

رفــع کمبــودی هــای مربــوط بــه خدمــات صحــی و مصئونیــت هــای 

اجتامعــی بــرای دخــران را نیــز شــامل باشــد.

50UN Women (2020). The Impact of COVID-19 on Unpaid Care and Domestic Work in Afghanistan: Insights from the Afghanistan Time Use Survey.
51UN Women (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue IV: The Impact of COVID-19 on Women’s Burden of Care and Unpaid Domestic Labor.
52UN Women (to be published). Preliminary findings: Gender-differentiated consequences of COVID-19 on women’s and men’s economic empowerment in Afghanistan.
53UN Women (2020). Unlocking the lockdown: The gendered effects of COVID-19 on achieving the SDGS in Asia and the Pacific.
54UN Women (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue II: Ensuring Access to Services for Survivors of Violence Against Women and Girls.
55UNICEF and UNFPA (2020). Covid-19 and young girls vulnerability to Child marriage and teenage pregnancies in Afghanistan.
56UN Women, UNICEF and UNFPA (2020). Gender Alert on COVID-19 in Afghanistan | Issue XIII: The impact of COVID-19 on Girls, Adolescent Girls and Young Women.

تاثیرات مسدود بودن مکاتب بر روی امنیت و صحت دخرتان

ــای  ــت ه ــنت فرص ــت رف ــاوه از دس ــر ع ــب ب ــودن مکات ــدود ب مس

آموزشــی بــرای دخــران، صحــت و امنیــت آن هــا را نیــز بــه علــت 

ــای  ــزم ه ــات رضوری و میکانی ــه خدم ــی ب ــدن دسرس ــدود ش مح

حامیــت اجتامعــی، تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد. برخــی از شــاگردان 
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از برنامــه هــای تغذیــوی و صحــی از طریــق مکاتــب خــود مســتفید 

مــی شــوند. عــدم دسرســی بــه ایــن چنیــن برنامــه هــا تاثیــر 

مســتقیمی بــر روی گرســنگی رو بــه افزایــش و مشــکات تغذیــوی 

در جوامعــی کــه در حــال حــارض نیــز بــا تاثیــرات اقتصــادی – 

اجتامعــی پاندیمــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد خواهد گذاشــت. 

مســدود بــودن مکاتــب باعــث جلوگیــری از دسرســی دخــران بــه 

ــا داده  ــرای آن ه ــب ب ــه در برخــی مکات ــک اســید )ک آهــن و فولی

مــی شــد( مــی شــود کــه ایــن امــر بیشــر از پیــش صحــت آن هــا را 

بــا خطــر مواجــه کــرده و منجــر بــه افزایــش بیشــر کــم خونــی در 

میــان دخــران خواهــد شــد. مکاتــب بــه عنــوان مراکــز کلیــدی ارایــه 

خدمــات صحــی و روانــی عمــل مــی کردنــد و بــا مســدود شــدن آن 

هــا ارایــه ایــن خدمــات نیــز قطــع شــده اســت.

افزایش خطر بازماندن از مکتب برای زنان و دخرتان

ــدن  ــاز ش ــس از ب ــت پ ــن اس ــه ممک ــی ک ــی اطفال ــداد مجموع تع

دوبــاره مکاتــب بــه مکتــب بــر نگردنــد بــه طــور قابــل توجهــی زیاد 

خواهــد بــود. پاندیمــی کوویــد-۱۹ همچنیــن دســتاوردهایی کــه از 

ســال ۲۰۰۱ بــه ایــن ســو و پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در عرصــه 

آمــوزش زنــان و دخــران بــه دســت آمــده اســت را بــا خطــر مواجــه 

کــرده اســت. پاندیمــی کوویــد-۱۹ باعــث ایجــاد موانــع اضافــی بــه 

دلیــل خطــر )و یــا احســاس خطــر و اضطــراب شــاگردان و خانــواده 

ــای  ــف ه ــه صن ــان ب ــال ش ــت اطف ــر بازگش ــه خاط ــان( ب ــای ش ه

ــرا رسد، مرطــوب،  ــه، اک ــت فاصل ــت رعای ــدون ظرفی ــاری، ب غیرمعی

بــدون سیســتم تهویــه در جریــان زمســتان هــای ســخت و همچنیــن 

نبــود و یــا کمبــود امکانــات بهداشــتی و یــا تســهیات مربــوط بــه 

آب پــاک گردیــده اســت.

ــان و  ــادی از زن ــداد زی ــاد تع ــامل زی ــه احت ــد-۱۹ ب ــی کووی پاندیم

ــی محــروم خواهــد ســاخت.  ــه طــور دایم ــوزش ب دخــران را از آم

ــه  ــر ب ــد-۱۹ منج ــیوع کووی ــل ش ــه دلی ــب ب ــدن مکات ــدود ش مس

ــان و دخــران شــده و  ــرای زن ــی ب ــش مســئولیت هــای مراقبت افزای

افزایــش فقــر و بیــکاری نیــز بازگشــت زنــان و دخــران بــه مکتــب 

را ســخت تــر خواهــد کــرد. ایــن فاکتــور هــا بــه صــورت دردناکــی 

ــا امنــی  ــا تبعیــض هــا و هنجارهــای از قبــل موجــود جنســیتی، ن ب

هــای موجــود و ســوء اســتفاده هایــی ماننــد ازدواج اطفــال یکجــا 

مــی شــود. نتیجــه احتاملــی ایــن وضعیــت، عــدم دسرســی تعــداد 

بیشــری از دخــران بــه آمــوزش و یــا کشــیدن آن هــا قبــل از ختــم 

ــود. ــد ب ــب خواه ــی از مکت دوره تحصیل

از دســت رفــنت منابــع درامــدی بــه احتــامل زیــاد توانایــی والدیــن 

ــرار  ــر ق ــان و دخــران را تحــت تاثی ــوزش زن ــی آم ــن مال ــرای تامی ب

ــایل  ــل مس ــه دلی ــد ب ــی توانن ــه من ــی ک ــواده های ــد داد. خان خواه

ــد  ــت کنن ــان را پرداخ ــدان ش ــی فرزن ــل متام ــارف تحصی ــی مص مال

ــارات  ــا انتظ ــز و ی ــض آمی ــای تبعی ــه رفتاره ــر ب ــت نظ ــن اس ممک

ــا والدیــن مــی ماننــد و  عملــی ماننــد ایــن کــه »پــران همیشــه ب

آن هــا را از نظــر مالــی کمــک مــی کننــد امــا دخــران ازدواج کــرده 

و دارایــی هــا و کار خــود را وقــف خانــواده شــوهر خــود خواهنــد 

ــه دخــران شــان  ــل نســبت ب ــرای تحصی ــران شــان ب ــه پ ــرد«، ب ک

ــادت  ــب، ع ــاد در مکت ــودن زی ــارض ب ــوند. غیرح ــل ش ــت قای اولوی

ــه کیفیــت ضعیــف آمــوزش در مکاتــب  هــای بــد آموزشــی نظــر ب

بــا جمعیــت زیــاد و امکانــات کــم، محدودیــت هــای رفــت و آمــد 

ــر  ــد ت ــه ســن شــان بلن ــن ک ــس از ای ــه خصــوص پ ــرای دخــران ب ب

مــی رود، 57 و دسرســی کــم بــه کتــاب، مــواد درســی و انرنــت کــه 

ــد همــه و همــه  ــرای شــاگردان تســهیل کن ــد آمــوزش را ب مــی توان

ــه  ــاگردان )ب ــت ش ــدم بازگش ــد در ع ــی توان ــه م ــت ک ــی اس عوامل

خصــوص زنــان و دخــران( بــه مکتــب نقــش داشــته باشــد. خاصتــا 

ــور  ــزان حض ــز می ــی نی ــل از پاندیم ــه قب ــی ک ــی از والیات در برخ

دخــران در مکاتــب بســیار کــم بــود ماننــد هلمنــد، قندهــار، پکتیــا، 

ارزگان و وردک ممکــن اســت دخــران در خطــر عــدم بازگشــت بــه 

مکاتــب قــرار داشــته باشــند.

نبود امکانات آموزش از راه دور و اختالل در آموزش

مســدود بــودن طوالنــی مکاتــب و کمبــود امکانــات آمــوزش از راه 

دور باعــث تاثیــرات مخربــی بــر روی آمــوزش اطفــال )بــه خصــوص 

آن عــده از اطفالــی کــه در افغانســتان بــه شــدت بــه حاشــیه رانــده 

ــی و  ــواد آموزش ــه م ــی ب ــدم دسرس ــت. ع ــده اس ــد( گردی ــده ان ش

ــد از  ــا ۱۴ درص ــه تنه ــت )در حالیک ــه انرن ــی ب ــت دسرس محدودی

افغــان هــا از انرنــت اســتفاده مــی کننــد( 58 فرصــت هــای آمــوزش 

ــن ســواد  ــزان پایی ــا وجــود می از راه دور را محــدود کــرده اســت. ب

در جامعــه، بســیاری از خانــواده هــا توانایــی ارایــه حامیــت هــای 

ــه ندارنــد.  تحصیلــی را بــرای ادامــه تحصیــل فرزنــدان شــان از خان

یافتــه هــای تحقیقــی کــه از والیــت هــای هــرات، بادغیــس و غــور 

بدســت آمــده اســت نشــان مــی دهنــد کــه ۵۳ درصــد از خانــوار هــا 

در انجــام کارهــای خانگــی اطفــال شــان در خانــه بــا آن هــا کمــک 

نکــرده بودنــد و ۳۰،۸ درصــد از مراقبیــن اطفــال بیــان داشــتند کــه 

آن هــا توانایــی ارایــه هیــچ نــوع کمکــی در زمینــه دروس و آمــوزش 

ــال شــان را نداشــتند. 59 ۷۶ درصــد از اشــراک  ــرای اطف ــه ب در خان

کننــدگان رسوی بیــان داشــتند کــه آن هــا بــه مکتــب و مــواد درســی 

نیــاز دارنــد.

57Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.
58World Bank (2017). Individuals using the Internet (% of population) – Afghanistan, at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=AF
59World Vision Afghanistan (2020). The Assessment of Socio-Economic Impact of COVID-19 on the Most Vulnerable Families of Afghanistan.
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دخــران بــه احتــامل کمــر مــی تواننــد از راه دور دروس خــود 

ــه  ــران ب ــر از پ ــا بیش ــه آن ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــه دهن را ادام

کارهــای خانــه و کارهــای مراقبــت از بــرادران و خواهــران کوچــک 

خــود گامشــته مــی شــوند. برخــی اوقــات محدودیــت هایــی بــرای 

اســتفاده از وســایل تکنالوژیکــی بــرای دخــران وجــود دارد و گاهــا 

بــه دلیــل اســتفاده از ایــن وســایل مــورد خشــونت واقــع مــی شــوند 

ــت  ــن اس ــا ممک ــتگاه ه ــن دس ــتفاده از ای ــه اس ــل ک ــن دلی ــه ای ب

ــن  ــرار دهــد. 60 ای ــا دیگــر پــران و مــردان ق آن هــا را در متــاس ب

ــال  ــران از دنب ــدن دخ ــب مان ــث عق ــت باع ــن اس ــا ممک فاکتوره

ــت  ــن اس ــه ممک ــه در نتیج ــود ک ــان از راه دور ش ــردن دروس ش ک

موجــب تضعیــف دســتاوردهای اکادمیــک آینــده آن هــا شــده و یــا 

آن هــا را از بازگشــت دوبــاره بــه مکتــب مانــع شــود. برنامــه هــای 

جرانــی آموزشــی بــرای دخــران )و دیگــر اطفالــی کــه بــه آن نیــاز 

دارنــد( بایــد بــرای جــران زمــان از دســت رفتــه بــه علــت مســدود 

ــه شــود. ــودن مکاتــب، ارای ب

کمبود وسایل بهداشتی و شستشو باعث تضعیف روند مقابله با 

کووید-۱۹ می شود

کمبــود آب و تســهیات قابــل دســرس بهداشــتی از قبــل نیــز فاکتــور 

عمــده ای بــود کــه بســیاری از زنــان و دخــران را از ادامــه تحصیــل 

مانــع مــی شــد. حــاال امــا ایــن مشــکل باعــث تضعیــف تــاش هــای 

مقابلــه بــا انتشــار کوویــد-۱۹ نیــز مــی گــردد. در ســال ۲۰۱۷ تنهــا 

۶۰ درصــد از مکاتــب دولتــی دارای توالــت بودنــد. 61 در حــال 

ــتی  ــود تســهیات بهداش ــه کمب ــر ب ــب نظ حــارض بســیاری از مکات

ماننــد آب روان، الزامــات حداقلــی را بــرای مصئــون نگهداشــنت 

اطفــال در اختیــار ندارنــد. 62 ۳۰ درصــد از افغــان هــا دسرســی بــه 

آب پــاک آشــامیدنی نداشــته و برخــی حتــی هیــچ گونــه دسرســی 

ــده ای  ــع عم ــک مان ــن مســاله ی ــد. 63 ای ــز ندارن ــه آب روان را نی ب

ــار  ــر از انتش ــری موث ــه جلوگی ــت و در نتیج ــت بهداش ــرای رعای ب

ــد-۱۹ اســت. کووی

تــرس از متــاس بــا ویــروس و انتشــار کوویــد-۱۹ در مکاتــب و 

همچنیــن نبــود تســهیات بهداشــتی و شستشــو مــی توانــد اطفــال 

ــب  ــه مکات ــان جــوان( را از بازگشــت ب ــه خصــوص دخــران و زن )ب

مانــع شــود. بهبــود وضعیــت بهداشــت یکــی از مــوارد مهــم و 

حیاتــی در جلوگیــری از انتشــار کوویــد-۱۹ اســت. همچنیــن توجــه 

ــا  ــن فرصــت را مهی ــب ای ــای تســهیات بهداشــتی در مکات ــه ارتق ب

مــی ســازد تــا مشــکل اساســی نبــود تســهیات بهداشــتی بــرای زنــان 

ــردد. ــز حــل گ ــب نی و دخــران در مکات

60Human Rights Watch (2012). “I Had To Run Away” The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan.
61Human Rights Watch (2017). Girls in Afghanistan—and Everywhere Else—Need Toilets.
62UNOCHA (2020). Afghanistan: COVID-19 Multi-Sectoral Response Operational Situation Report - 26 August 2020.
63Human Rights Watch (2017). “I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick” - Girls’ Access to Education in Afghanistan.

خطر کاهش کمک ها به بخش آموزش به دلیل تاثیرات اقتصادی 

کووید-۱۹

متوجــه  را  جــدی  سیســتامتیک  کوویــد-۱۹ خطــرات  پاندیمــی 

ــده  ــل کنن ــه متوی ــت و توج ــرده اس ــتان ک ــوزش افغانس ــتم آم سیس

گان را از بخــش آمــوزش دخــران منحــرف ســاخته اســت. تاثیــرات 

ــه  ــا )ب اقتصــادی پاندیمــی بــه صــورت جــدی در اقصــی نقــاط دنی

شــمول کشــور هایــی کــه اشــراک زیــادی در مســاعدت هــای 

ــه  ــا داشــتند( احســاس شــده اســت. افغانســتان ب انکشــافی در دنی

ــن وابســتگی  ــه کمــک هــای دونرهــا وامســدود اســت. ای شــدت ب

در سیســتم آموزشــی و ابتــکارات حامیتــی بــرای آمــوزش دخــران و 

برابــری جنســیتی در سیســتم آمــوزش کــه اکــرا توســط متویــل کننده 

گام حامیــت و گاهــا اداره مــی شــده اســت نیــز وجــود دارد. وقتــی 

کمــک هــای انکشــافی بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند، ایــن امــر مــی 

توانــد کمــک هــای ناکافــی کــه در بخــش آمــوزش افغانســتان وجــود 

داشــت را بــا محدودیــت بیشــر مواجــه ســازد و در نتیجــه چالــش 

هــای کانــی کــه سیســتم آمــوزش افغانســتان بــا آن روبــرو اســت را 

تشــدید کنــد و پیرفــت هایــی کــه در حصــه آمــوزش دخــران بــه 

ــار  ــزارش هــا و آم ــا خطــر مواجــه ســازد. گ ــود را ب ــده ب دســت آم

نشــاندهنده آن انــد کــه بحــران کوویــد-۱۹ باعــث افزایــش شــکاف 

ــوم در رسارس  ــک س ــا ی ــارف ت ــکتور مع ــی س ــن مال ــه تامی در عرص
جهــان گــردد.64

سفارشات:

متامــی برنامــه هــا در زمینــه پاســخگویی و احیــای پــس از کووید-۱۹ 

بایــد موانــع خــاص جنســیتی فــرا راه آمــوزش دخــران را تشــخیص 

داده و رفــع کننــد. در وضعیتــی کــه دولــت مــی خواهــد مکاتــب را 

دوبــاره بازگشــایی کنــد، فرصتــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آن 

برابــری جنســیتی در دسرســی بــه آمــوزش بهبــود یابــد. ایــن امــر بــا 

ــان از  ــر اســت: )۱( اطمین ــکان پذی ــر ام ــای زی ــتفاده از روش ه اس

شــمولیت برابــری جنســیتی بــه عنــوان عنــر اساســی متامــی برنامــه 

هــای اســراتژیک پاســخگویی بــه کوویــد-۱۹؛ )۲( اطمینــان از ایــن 

ــورد  ــدی م ــات کلی ــی از موضوع ــیتی یک ــری جنس ــای براب ــه ارتق ک

ــر ســاخت  ــی و انکشــاف زی ــت مال ــزی، حامی ــه ری توجــه در برنام

هــا مــی باشــد و اطمینــان از اینکــه اولویــت بــه زیرســاخت هــای 

اساســی ماننــد توالــت، آب روان، دیوارهــای محافظتــی و ســاختامن 

هایــی کــه زنــان و دخــران بتواننــد در آن بــه راحتــی درس بخواننــد 
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داده شــود؛ )۳( اطمینــان از ایــن کــه کاریکــومل هــای درســی و 

اســتادان بــه حقــوق زنــان و برابــری جنســیتی اولویــت مــی دهنــد؛ 

و )۴( اطمینــان از اســتخدام تعــداد بیشــر معلمیــن زن در مطابقــت 

بــا پــان قبلــی حکومــت کــه اســتخدام ۳۰۰۰۰ معلــم زن بــود.  بــر 

ــر  ــان کــه ب اســاس سفارشــات ۲۰۲۰ کمیتــه محــو تبعیــض علیــه زن

اســاس مشــاهدات ســه دوره ای از افغانســتان بدســت آمــده اســت 

دولــت افغانســتان بایــد سفارشــات ذیــل را مــد نظــر داشــته باشــد:

ــی . 1 ــای آمادگ ــان ه ــی، پ ــطح مل ــه در س ــن ک ــان از ای اطمین

ــه  ــمول ب ــه ش ــون و هم ــی مصئ ــی دسرس ــوی پاندیم و مقابل

ــع و نیازهــای خــاص  ــرار داده و موان آمــوزش را در اولویــت ق

ــان و  ــمول زن ــه ش ــران ) ب ــان و دخ ــا زن ــط ب ــیتی مرتب جنس

دخــران بــه شــدت بــه حاشــیه رانــده شــده( در دسرســی بــه 

ــد. ــته باش ــر داش ــوزش را در ب آم

ایجــاد اصاحــات در قوانیــن بــه منظــور حــذف متامــی انــواع . 2

تبعیــض هــای جنســیتی بــه شــمول تعییــن ســن ۱۸ ســال بــرای 

ازدواج زنــان و دخــران.

طــرح پیــش نویــس قوانیــن جدیــد بــه منظــور ارتقــای برابــری . 3

جنســیتی شــامل اطمینــان از دسرســی مســاویانه پــران 

ــای  ــونت ه ــان خش ــی قربانی ــوزش و دسرس ــه آم ــران ب و دخ

ــاز. ــورد نی ــات م ــه خدم ــیت ب ــر جنس ــی ب مبتن

دادخواهــی و حامیــت از شــمولیت برابــری جنســیتی و مــوارد . 4

مربــوط بــه حقــوق زنــان در کاریکــومل هــای ملــی.

ــراد جامعــه در مــورد بازگشــایی . 5 ــه متامــی اف ــان دادن ب اطمین

ــا  ــب ب ــه مکت ــان و دخــران ب ــب و بازگشــت زن ــون مکات مصئ

اســتفاده از ایجــاد ارتبــاط و آگاهــی دهــی در مــورد ارزیابــی 

خطــرات کوویــد-۱۹ و ارزش دادن بــه آمــوزش زنــان و دخــران. 

ــس از  ــه پ ــی ک ــان و دخران ــده از زن ــب آن ع ــن تعقی همچنی

آغــاز دوبــاره مکاتــب بــه مکتــب یــا برنامــه هــای آموزشــی بــر 

منــی گردنــد.

ــاز . 6 ــورد نی ــواد م ــه هــای آموزشــی و م ــات، برنام ــه معلوم ارای

)بــه شــمول ارایــه برنامــه هــا و مــواد قابــل اســتفاده توســط 

کــودکان( بــه منظــور حصــول اطمینــان از روی دســت گرفــنت 

ــه شــمول: ــد-۱۹. ب ــر کووی ــش خط ــر کاه ــات موث اقدام

ــه 	  ــای برنام ــف ه ــب و صن ــه مکات ــن ک ــان از ای ــف: اطمین ال

آمــوزش مبتنــی بــر اجتــامع، بســته هــای حداقلــی مربــوط بــه 

اقدامــات ایمنــی بــه شــمول ماســک، کیــت هــای صحــی بــرای 

متــام اطفــال، دسرســی بــه آب پــاک )از طریــق توزیــع ذخیــره 

هــای آب و ارایــه کلــور در جاهایــی کــه امــکان داشــته باشــد(، 

ــی  ــون هــای انت ــده دســت هــا و صاب ــی کنن ــواد ضــد عفون م

باکریــال را ارایــه مــی کننــد.

ب: حصــول اطمینــان از ایــن کــه مکاتــب و صنــف هــای برنامه 	 

آمــوزش مبتنــی بــر اجتــامع، دارای پروتــوکل هــا / رهنمودهــای 

ــوارد  ــت م ــی، ثب ــن موقت ــای قرنطی ــایت ه ــد س ــح )مانن واض

مشــکوک، ارجــاع بــه نهادهــای ذیربــط بخــش صحــی و غیــره( 

ــن نشــانه  ــا معلمی ــی کــه در یکــی از شــاگردان و ی ــرای زمان ب

ــدون  ــود، ب ــی ش ــاهده م ــد-۱۹ مش ــه کووی ــوط ب ــای مرب ه

تبعیــض و یــا ایجــاد ننــگ بــرای اشــخاص باشــند.

اســتفاده و تعمیــم مــدل برنامــه آمــوزش مبتنــی بــر اجتامعــی . 7

هــم بــرای بازگشــایی مصئــون مکاتــب و هــم اســتفاده از 

تخصــص و تجربــه آن هــا بــرای کمــک بــه دخــران، بــه شــمول 

ــد. آن عــده از دخرانــی کــه در مکاتــب دولتــی درس مــی خوانن

حصــول اطمینــان از ایــن کــه برنامــه هــای آموزشــی نیازهــای . 8

تفکیــک شــده جنســیتی زنــان و دخــران )بــه شــمول زنــان و 

ــد( را در  ــده شــده ان ــه حاشــیه ران ــه شــدت ب ــی کــه ب دخران

بــر داشــته باشــد.

حصــول اطمینــان از دسرســی بــه زیرســاخت هــای ایمــن . 9

و قابــل دســرس، تســهیات بهداشــتی مجــزا بــرای زنــان و 

ــه آب  ــد دسرســی ب تســهیات شستشــوی کافــی و ایمــن مانن

پــاک، کیــت هــای بهداشــتی و تجهیــزات ضــد عفونــی کننــده 

ــب. ــی مکات در متام

برنامــه هــای . 10 پیــش گیرانــه و  اقدامــات  اجــرای  ایجــاد و 

مقابلــوی بــرای تشــخیص و پرداخــنت بــه متامــی انــواع خشــونت 

ــد  ــال مانن ــه اطف ــونت علی ــران و خش ــان و دخ ــه زن ــا علی ه

خشــونت در محیــط مکتــب، در مســیر راه آمــدن بــه مکتــب 

ــاگردان. ــای ش ــه ه ــونت در خان و خش

ــان و دخــران از طریــق مشــوق هایــی . 11 حامیــت از آمــوزش زن

ماننــد جوایــز و بورســیه هــا.

حامیــت از اســتخدام و حفــظ معلمیــن زن بــا روی دســت . 12

گرفــنت اقداماتــی ماننــد افزایــش معــاش و پیرفــت شــغلی و 

اطمینــان از امنیــت و حفاظــت آن هــا از خشــونت هــا و آزار 

و اذیــت هــای جنســی.

تحکیــم اقدامــات مربــوط بــه شــمولیت متامــی کــودکان دارای . 13

معلولیــت و حصــول اطمینــان از اینکــه متامــی اقدامــات 

و  دور  راه  از  آمــوزش  شــمول  )بــه  کوویــد-۱۹  مقابلــوی 

ــاره مکاتــب( نیازهــای ایــن گــروه از اطفــال را  بازگشــایی دوب

ــه آمــوزش  ــر داشــته و دسرســی کامــل و همــه شــمول ب در ب

ــود. ــن ش ــت تضمی ــال دارای معلولی ــی اطف ــرای متام ب

ــوزش . 14 ــه آم ــن دسرســی ب ــه منظــور تضمی ــی ب ــای اقدامات ارتق

بــرای متامــی افــراد آســیب دیــده از درگیــری هــا، بیجاشــدگان 

ــدگان. و عــودت کنن

حامیــت از کودکانــی کــه در مراکــز مراقبتــی و توقیــف خانــه . 15

بــه رس مــی برنــد تــا بتواننــد بــه آمــوزش دسرســی داشــته، بــه 

صــورت مصئــون رهــا شــده و دوبــاره در جامعــه و بــا خانــواده 

خــود ادغــام شــوند.
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