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 حال و چون عنوان بزرگ است باید در
.وسط صحفه بیاید

 برابری جنسیتی، صلح و امنیت در دنیای مصاب به ویروس کرونا

معلومات مخترص افغانستان

1. مقدمه

)GAPS( با  حامیت  سازمان اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت )AWRC( و مرکز کمک رسانی به زنان افغان )WfWI( موسسه بین املللی زنان برای زنان

تحقیقی را در خصوص تاثیرات ویروس کرونا و عکس العمل آن در مورد برابری جنسیتی ، صلح و امنیت انجام دادند.  این تحقیق ، جامعه بین املللی )دولت 

ها، موسسات بین املللی  و سازمانهای چندجانبه( را قادر میسازد که به درک بهرتی از مفاهیم زمینه ای و جهانی  ویروس کرونا در زمینۀ جنسیت، صلح و 

امنیت رسیده و اقدامات سیاستی ، پالن و برنامه های خویش را با در نظر گرفنت تاثیرات و شیوع ویروس کرونا  در آینده، تدوین منایند.  

روش تحقیق شامل بررسی نرشیات )از اکتوبر الی نومرب 2020 انجام شد( مربوط به تاثیرات ویروس کرونا باالی جنسیت، صلح و امنیت در مناطق و ساحات 

مختلف در ۱۳ والیت فغانستان، بشمول بررسی موضوعات اساسی مانند بیجاشدن، مشارکت زنان و دخرتان در پروسه تصمیم گیری، خشونت براساس 

جنسیت )GBV(، صحت و حقوق جنسی و تولید مثل)SRHR(، دسرتسی به خدمات صحی، معیشت و حقوق اقتصادی زنان و به تعداد بیست حذف گردد 

مصاحبه با افراد آگاه کلیدی )KII( حذف گردد نجام شد. 

یک بررسی نرشاتی و مصاحبه با پنج تن از افراد آگاه و کلیدی در فربوری  ۲۰۲۱ جهت ارزیابی تغییرات بالقوه ، تاثیرات اولیه ویروس کرونا در افغانستان و 

تاثیرات جنسیتی ویروس کرونا بطور خاص باالی گروه های حاشیه نشین از مناطق شهری و قریه جات و مهاجرین را نشان میدهد. برعالوه یافته ها تاثیرات 

شیوع این ویروس را باالی نقش ها و مسئولیت های زنان و دخرتان ، نیازمندی های آنها، معیشت و خشونت بر اساس جنسیت را GBV واضح ساخته و 

نحوه تاثیر این بحران را باالی  گروه های مختلف زنان و دخرتان نشان می دهد. در ضمن یافته ها بیانگر این است که ویروس کرونا تاثیر عمیق بر روند 

صلح و امنیت افغانستان حوزه ای که به طور طوالنی و عمیق بی ثبات پنداشته میشود ، گذاشته است.

2. وضعیت ویروس کرونا و تغییرات در صلح و امنیت و برابری جنسیتی 

موج دوم بیامری همه گیر ویروس کرونا در نوامرب ۲۰۲۰ وارد افغانستان کردیده و طی .. چندین ماه متواتر  با وجود تایید کمرت از رویداد های ویروس کرونا  

پیگیری و اطالعات  نشان دهنده افزایش رویداد ها می باشد. سازمان جهانی صحت )WHO( - افغانستان همچنان نگران جهش این ویروس بوده و منونه 

های از  ویروس کرونا را برای تعیین توالی ژنومیک ارسال منوده  تا بررسی کند که آیا  انواع جدیدی آن در حال حارض در افغانستان وجود دارد یا خیر؟ نظر 

به حدس سازمان صحی جهان )WHO(  احتامل انواع جدید آن وجود داشته و این نهاد دوباره تأکید منود  که باید در برابر این پدیده محتاط  باشیم.  به 

نظر می رسد که از این به بعد میزان عفونت  کاهش یافته و اثرات ثانویه ویروس کرونا  چنین نخواهد بود. 

امرار معیشت و حقوق اقتصادی زنان: رشکت کنندگان در تحقیق از بدتر شدن وضعیت اقتصادی گزارش دادند. به طور کلی، بی ثباتی وظیفویی  افزایش 

یافته و به نظر می رسد که همه چیز در افغانستان متوقف شده است. زنان به  اثر مصاب شدن به ویروس کرونا شغل خود را از دست داده و  دوباره 

استخدام نشده اند. 

http://www.emro.who.int/countries/afg/index.html
http://www.emro.who.int/countries/afg/index.html
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ناامنی: وضعیت امنیتی بدتر شده است. قتل های هدفمند و حمالت بر منایندگان جامعه مدنی و رسانه ها افزایش یافته است. این به خودی خود مشکل 

ساز بوده و بیانگر ان است که گروه ها و شبکه های جامعه مدنی توانایی عملکرد کمرتی دارند. به نظر می رسد این امر به دلیل سطح باالی بیکاری و 

بحران اقتصادی تشدید شده است. با وجود این، سازمان های جامعه مدنی و سازمان های حقوق زنان )sWRO( تالش کرده اند تا پروگرام های مرتبط با  

ویروس کرونا  )از جمله  آگاهی دهی( را افزایش دهند.

خشونت علیه زنان و دخرتان )VAWG(:  خشونت علیه زنان و دخرتان ( همچنان رو به افزایش است. این توسط رشکت کنندگان تحقیق بعنوان بخشی از 

فشار خانواده ها و تنش های ناشی از  نامعلوم بودن وضعیت اقتصادی گزارش شده است.

مراقبت صحی: بر اساس گزارش کامل کشور ،  چالش های موجود در زمینه دسرتسی و ارائه مراقبت های صحی حل نشده و  اکنون مسله توزیع واکسین 

ویروس کرونا وجود دارد. پروسه ارایه واکسین در حال حارض نابرابری ها را تشدید کرده است. اشرتاک  کنندگان در تحقیق خاطرنشان کردند که توزیع 

واکسین به جای افراد در خط مقدم مبارزه  مانند پرستاران و داکرتان که بیشرت در معرض خطر هستند، با مقامات عالی دولت آغاز شده است.

3. خالصه یافته ها

رویکرد جامع، جنسیتی: اشرتاک  کنندگان از تاثیر گذاری شیوع همه گیری این ویروس باالی  گروه های مختلف اشخاص  به شیوه های مختلف تاکید 

حذف گردد منودند که  بیشرتین آنها را زنان و دخرتان حاشیه نشین تشکیل میدهد که به طور نا مناسب  تحت تأثیر آن قرار می گیرند - این شامل زنان و 

دخرتان با عاید کم یا بدون عاید، دارای معلولیت ، بیجا شده گان و   مستقر در مناطق روستایی میباشند.. رشکت کنندگان تأکید کردند که معلومات پیرامون 

ویروس کرونا و تدابیر وقایوی مربوط به ان  عمدتا از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه های اجتامعی و تلفن های همراه پخش شده است - اما این که جوامع 

حاشیه نشین و روستایی در افغانستان به دلیل هزینه ، موقعیت جغرافیایی و سواد می توانند برای دسرتسی به این کانال های ارتباطی تالش یا خیر  زنان و 

دخرتان به دلیل نورم های مردساالرانه معموالً برای دسرتسی به معلومات با موانع خاصی روبرو بوده اند بناْ آنها  به دلیل کمبود اطالعات در مورد چگونگی 

محافظت خود در معرض خطر مصاب شدن و شیوع ویروس کرونا هستند.

امرار معیشت و حقوق اقتصادی زنان: ویروس کرونا عواقب ناگوار بر رفاه مالی بسیاری از خانواده ها در افغانستان داشته است، زیرا تدابیر قرنطینه و 

بسته شدن نامنظم مرزها منجر به از دست دادن عاید و افزایش قیمت اجناس اولیه مورد نیاز )به ویژه مواد غذایی( شده است. بخشی از این آسیب پذیری 

ناشی از این حقیقت است که از هر ۵ کارگر افغان ۴ نفر مشغول کار غیررسمی هستند - به عنوان مثال رانندگان تکسی، مغازه داران و کارگران خانگی 

آنها بیشرت از همه آسیب دیده اند و در حال حارض قادر به تأمین امرار معیشت پایدار نیستند. با بسته شدن مکاتب و محل های کار در جریان قرنطین ، 

بسیاری از زنان در افغانستان مجبور شدند از فرصت های محدود اشتغال زایی که برای مراقبت های بدون تادیه در اختیارشان بود، محروم گردند. . عالوه 

بر این، در یک جامعه پدر ساالر که از قبل موانع عمده فراه راه آزادی و جنبش های زنان و دخرتان موجود باشد کاهش توانایی زنان در کسب عاید در 

جریان شیوع ویروس کرونا ، استقالل اقتصادی و اجتامعی آنها را به شدت صدمه میرساند. 

مشارکت و تصمیم گیری: شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد، علیرغم این واقعیت که مشارکت پرمهفوم زنان و دخرتان به راه حل های پاسخگو 

و موثرتری برای بیامری همه گیر ویروس کرونا منجر می شود، آنها به طور مداوم از ساختارهای رسمی حاکمیت و تصمیم گیری در سطح جهانی، ملی و 

محلی به حاشیه راننده شده اند. . زنان و دخرتان به دلیل سنت های اجتامعی با محدودیت هایی در رابطه با جنبش و توانایی آنها برای رشکت در زندگی 

عامه روبرو هستند که این امر مانع دسرتسی و مشارکت آنها در پروسه های تصمیم گیری می شود. همچنین گفته می شود اعضای خانواده از بحران ویروس 

کرونا  بهانه ای برای جلوگیری از خروج زنان و دخرتان از خانه های خود استفاده می کنند - این ممکن است منجر به از دست دادن هر گونه نقش جدید 

زنان و دخرتان در بیرون از منزل گردیده و در طوالنی مدت دسرتسی آنان را به حقوق ، آزادی ها و محیط های امن محدود سازد. 

مراقبت های صحی و خشونت مبتنی بر جنسیت : حتی قبل از شیوع ویروس کرونا ، ارائه مراقبت های صحی در افغانستان بسیار شکننده بوده و این امر 

باالخص با کمبود زیربنا های صحی و منابع برشی برجسته شده است. رصف نظر از این بیامری همه گیر زنان و دخرتان ، به خصوص روستایی و حاشیه 

نشین ، هر چند به خدمات و مراقبت های صحی ویژه و منحرص به فرد نیاز داند اما در طول تاریخ نتوانسته اند به آن دسرترسی داشته باشند که این امر 

با شیوه ویروس کرونا واعامل تدابیر سخت گیرانه برای محدود کردن آن بیشرت تشدید شده است.   و این به معنی آن است که زنان و دخرتان برای دسرتسی 

به خدمات طبی و مراقبت های صحی قادر به ترک خانه خود نیستند تا مسافت قابل توجهی را طی کنند. عالوه بر این، به طور عموم تایید  شده است 

که این بحران ها می توانند نابرابری های جنسیتی طوالنی مدت و در نتیجه خشونت مبتنی بر جنسیت را تشدید بخشد که ویروس کرونا نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.  بسیاری از خانواده ها اجازه منی دهند اعضای خانواده زن آنها توسط داکرتان طبقه ذکور )که اکرث کارکنان مراقبت های صحی هستند( 

تحت معالجه قرار گیرند، این امر باعث می شود زنان دسرتسی کمرتی به معاینات و معالجه ویروس کرونا داشته باشند. عالوه بر این، شواهد نشان می دهد 

که خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان در حال افزایش بوده ، زیرا همه گیری ویروس کرونا با عوامل فشار اقتصادی و اجتامعی عدم آزادی حرکت را 

بیشرت تشدید منوده و این امر با کاهش موجودیت خدمات حیاتی مورد نیاز برای پاسخگویی به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت  مطابقت دارد.
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متویل سازمانها، شبکه ها و جنبش های حقوق زنان: سازمان های حقوق زنان  در خط مقدم  مبارزه با ویروس کرونا  هستند. گر چه جامعه مدنی و شبکه 

های حقوق زنان منیتوانند از طریق حامیت متویل کننده گان به طور رسمی به این کار بپردازند اما در زمان قرنطین همچنان فعالیت های خویش را برای 

دریافت  راه های بدیل برای هامهنگی، همکاری و رسیدن به حوزه های خود ادامه دادند. رشکت کنندگان در تحقیق به کاهش وجوه برای سازمان ها ، 

شبکه ها و گروه های که برای حقوق زنان کار می کنند اشاره منوده  بیان داشتند که دولت افغانستان و جامعه جهانی باید سازمان های محلی را شناسایی 

کند که قبالً در جوامع نفوذ خوبی داشته و  برای حامیت و ایجاد ارامش در آنجا فعالیت می منودند. 

جنگ و مهاجرت: بیشرت مصاحبه شوندگان به طور خاص به دهه های جنگ و منازعه ، کمبود غذایی و نابرابری اقتصادی در افغانستان به عنوان یک عامل 

اساسی اشاره کردند که باید در طراحی ، پاسخ دهی و بهبود ویروس کرونا مورد توجه قرار گیرد. این عوامل  تأثیر به سزای  بر زنان و دخرتان به ویژه آنان 

که به حاشیه رانده شده و از ارایه خدمات و برنامه ها کنار کشیده شده اند، دارد. این همه گیری باعث ایجاد یک بحران اقتصادی، صحی و برشی - و 

همچنین نارضایتی از دولت و منجر به افزایش سطح جرایم و خشونت شده است. عالوه بر این، تالش های مداوم و طوالنی مدت برای دستیابی به صلح 

معنی دار  در افغانستان به دلیل تدابیر وقایوی ویروس کرونا - به تعویق افتاده و بسیاری گفتگو ها و فعالیت های پیرامون پروسه از طریق کانال های 

مجازی صورت گرفته   که اکرث زنان و دخرتان از فرصت تعامل و مشارکت در آن محروم شدند.

حسابدهی:  مبارزه با ویروس کرونا ، اطمینان از اینکه مردم، جوامع و کشور بتوانند به همه گیری ویروس کرونا پاسخ دهند، به وجوه )متویل( گسرتده ای 

برای پروگرام های در مقیاس مختلف نیاز دارند . در مواردی که تأثیرات جنسیتی ویروس کرونا مطرح شده و خدمات مصوون، فراگیر و با کیفیت در آن 

رسمایه گذاری شده است - نگرانی هایی در مورد حسابدهی و شفافیت وجود دارد، خصوصاً در مواردی که حامیت مالی خارجی ارائه شده و طیف گسرتده 

ای از پروژه ها و پروگرامهای مربوط به ویروس کرونا  در سطح مرکز  و والیات، از جمله توزیع کیت های صحی، مواد غذایی و تجهیزات طبی برای شفاخانه  

نظارت کافی به منظور تضمین و حسابدهی وجود نداشته است.

4. توصیه ها

توصیه 1: رویکرد جامع و جنسیتی: تأثیرات جنسیتی ویروس کرونا را بپذیرید و متعهد شوید که یک رویکرد حساس جنسیتی را در پیش بگیرید. )شواهد 

کامل این توصیه را می توان در صفحات 5-4 گزارش مشاهده مناید..(

توصیه 2: امرار معیشت و حقوق اقتصادی زنان: ویروس کرونا را به عنوان یک بحران اقتصادی ، صحی و برشی تشخیص داده  این کار را با رسمایه گذاری 

در مدل ها و میکانیزم های اقتصادی که امرار معیشت فقیرترین و حاشیه نشین ترین ها را تأمین و از آنها حامیت می کند، انجام دهید – با همکاری و  

توجه ویژه به زنان در بازآفرینی منابع عاید قبل از این وبا، از جمله اشتغال، شغل آزاد و پس انداز قریه جات و انجمن های قرضه دهی )VSLA(. )شواهد 

کامل این توصیه را می توان در صفحات 6-5 کزارش مشاهده منود.(

توصیه 3: مشارکت و تصمیم گیری: قدرت مشارکت و تصمیم گیری زنان، دخرتان نوجوان و سازمان های حقوق زنان در چارچوب مکانیسم های رسمی پاسخ 

به ویروس کرونا در سطح جهانی، ملی و محلی  را افزایش دهید. این امر باید با تعهد طوالنی مدت جهت تقویت رهربی زنان و محافظت از نیازمندیها و 

اولویت های آنان  همراه باشد. )شواهد کامل این توصیه را می توان در صفحات 7-6 گزارش مشاهد مناید.(

توصیه 4: مراقبت های صحی و خشونت مبتنی بر جنسیت : باید تالش های فوری در راستای به حداقل رساندن تأخیر در دسرتسی و دریافت مراقبت ها 

از زنان و دخرتان انجام شود، علی رغم اینکه منابع  خدمات صحی محدود به جای دیگری جهت پاسخگویی به بیامری همه گیر سوق داده می شوند. این 

شامل مراقبت های صحی مصوون، موثر و مراقبت های کافی جنسی، تولید مثل و مادران و همچنین خدمات  برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت 

است که در جریان و بعد از  ویروس کرونا رضوری بوده و  شامل تضمین صحت  و حامیت روانی - اجتامعی، از جمله خدمات برای صدمات، به عنوان 

بخشی از پاسخدهی برای صحت عامه به ویروس کرونا  - با توجه ویژه به زنان و دخرتان حاشیه نشین، تأمین می شود. )شواهد کامل این توصیه را می 

توان در صفحات 9-8 گزارش مشاهده مناید..(

توصیه 5: تخصیص بودجه برای شبکه ها ، جنبش ها و سازمان های حقوق زنان )WROs(: تخصیص بودجه باید برای شبکه ها ، جنبش ها و  سازمان های 

حقوق زنان WROsدر اولویت قرار داشته باشد، زیرا این واقعیت که آنها برای پاسخگویی به نیازها ، واقعیت ها و چالش های خاص در ساحات آنها - از 

جمله در امر مبارزه با ویروس کرونا به بهرتین وجه مطلع بوده و باید بخشی از تعهد گسرتده تر برای افزایش بودجه در مورد برابری جنسیتی ، صلح و 

امنیت و تأمین بودجه اصلی ، انعطاف پذیر و بلند مدت برای شبکه ها ، جنبش ها و سازمان های حقوق زنان WROs باشد. )شواهد کامل این توصیه را 

می توان در صفحات 10-9 گزارش مشاهده مناید.(
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توصیه 6:  درگیری ها و بیجاشدگی: پاسخ دهی و بهبود  رشایط  ویروس کرونا در افغانستان باید به رصاحت تجارب و نیازهای خاص زنان و دخرتان را که 

تحت تأثیر منازعات ، به حاشیه کشانده و بیجاشده اند را  تشخیص دهد. این باید با تالش مداوم برای جلوگیری از هرنوع خشونت ها و منازعات  مسلحانه 

و رسیدن به یک صلح همه شمول در رستارس افغانستان همراه باشد. )شواهد کامل این توصیه را می توان در صفحات 11-10 گزارش مشاهده مناید.(

توصیه 7: حسابدهی: پروگرام های پاسخ دهی عاجل، هم از طرف دولت و هم از طرف جامعه بین املللی، باید به طور موثر نظارت شوند تا حسابدهی و 

شفافیت تضمین شود. )شواهد کامل این توصیه را می توان در صفحات 12-11 گزارش مشاهده مناید.(

5. رشکاء

مرکز کمک رسانی به زنان افغان )AWRC(:- در اگست 1989 به عنوان یک سازمان به رهربی زنان تاسیس شد. این مرکز فعالیت خودرا در افغانستان در 

جوالی 2002 آغاز منود. در حال حارض در هفت والیت افغانستان به شمول  کابل، پروان، کاپیسا، لغامن، کرن، ننگرهار و ارزگان فعالیت می مناید.مرکز کمک 

رسانی به زنان افغان )AWRC( از 31 سال به این طرف با فعالیت های موفقانه خود، به نیازهای مربم جوامع، به ویژه زنان پاسخدهی و از آنها حامیت می 

کند تا به عوامل فعال و توامنند برای تغییرات مثبت در جامعه  و ملت خود تبدیل شده  و نقش های موثری در راستای ترویج برابری جنسیتی، حکومتداری 

خوب و دیموکراسی ایفا منایند.  مرکز کمک رسانی به زنان افغان )AWRC( شدیداً به مشارکت فعال زنان در همه زمینه های یک جامعه برای رسیدن به 

موفقیت اعتقاد دارد.  این نهاد از بدو تأسیس با هزاران زن و مرد افغان با ارائه روش ها و آموزش های کشاورزی، فرصت های امرار معیشتی از طریق آموزش 

مهارت های حرفه ای و تأمین قرضه های کوچک بدون سود، فعالیت های تعلیمی، آموزش های صحی وقایوی، پروگرام های ارتقاء ظرفیت حرفه ای / مدیریت، 

حامیت و دادخواهی به منایندگی از مشکالت زنان افغانستان، و حساس ساخنت توده ها نسبت به پذیرش نقش و سهم همتایان زن خود کار منوده است.

 NGO  انگلستان است. این سازمان عضویت )WPS( عبارت از یک شبکه جامعه مدنی زنان، صلح و امنیت -:)GAPS( اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت

ها در زمینه های توسعه، حقوق برش، کمک های برشدوستانه و صلح آوری را دارا بوده و  برای ارتقا نقش زنان در صلح و امنیت امنیت )WPS( ، از جمله 

قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد )UNSCR( تاسیس شد. S اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت )GAPS( دولت انگلستان را برای تعهدات 

بین املللی خود در قبال زنان و دخرتان در مناطق مورد منازعه  در رسارس جهان ترویج و آنرا پاسخگو می پندارد.

موسسه بین املللی زنان برای زنان )WfWI(:- با مهارت، دانش و منابع الزم جهت تأمین امرار معیشت و پس انداز، آگاهی از حقوق خود، رفاه خانواده و 

شبکه های حامیتی، از تک تک زنان با زندگی روزمره در برابر فقر و خشونت حامیت می کنند. ما همچنین درهمکاری با رهربان مرد و اعضای جامعه، با 

ترویج دادخواهی برای حقوق زنان و حامیت از جامعه و تقویت صدای زنان به حاشیه رانده شده  در سطح تصمیم گیری ملی و جهانی، برای ایجاد یک 

فضای حامی حقوق زنان سهیم هستیم. موسسه بین املللی زنان برای زنان  از سال 1993 به این طرف  با  بیش از 500000 زن به حاشیه رانده شده  در 

رسارس کشورهای آسیب دیده درنتیجه جنگ و منازعات  در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، کوسوو، نایجیریا، رواندا و 

سودان جنوبی رسیدگی منوده است.

این  یک گزارش مستقل است که توسط دفرت امور خارجه، مشرتک املنافع و توسعه تهیه و متویل گردیده است. این مواد از طرف UK AID دولت انگلستان 

متویل گردیده است، با این حال، نظریات بیان شده لزوماً منعکس کننده پالیسی های رسمی دولت انگلستان منیباشد.
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