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 جنسیت دیدگاه از  افغانستان وضعیت تحلیل

 ۲۰۲۲جون  

 معرف  

فرامیت  را بمنظور  و  اعمالرا  جنسیت  سیستماتیک  ، تبعیضداده زنان در سیاست و عمل ادامه ی، به تضعیف حقوق بش  2021در آگست به قدرت طالبان از زمان رسیدن 

یس عرصه های بر زنان در  های گوناگونمحدودیتاعمال   صادر کرده اند که  یایس و اقتصادیمشارکت س، و تجمعاتو  رفت و آمد صیح، آزادی  خدماتبه آموزش،  دست 

 :محدودیت ها عبارتند از تازه ترین اینبه مرور زمان بر شدت آن افزوده شده است. 

یس به آموزش:   ● ان چمار  23 بتاری    خ دستر تصمیم طالبان برعکس تعهدات شان مبت  بر منع کردند. این  مکتبرا از رفت   به باالتر از صنف ششم ، طالبان دخت 

ان بود کهباز گشایی مکاتب   .میگذردساعت  48 از اعالم آن کمت  از  متوسطه برای دخت 

این اعالن در ادامه منع یم کند.  (محرمهمراه مرد )داشت   شد که زنان را از سفر به خارج از کشور بدون اعالن  تصمییم ، چمار  27 بتاری    خ : رفت و آمد زادی آ ●

لشان،   75از در مسافه بیشت  داخل افغانستان و در زنان قبیل مبت  بر اینکه  حکم ی مت   وری و  بوده با محرم همراه باید کیلومت    .سفر کنندفقط در مواقع ض 

: شخیص آزادیآزادی بیان،  ● بپوشانند، و به دنبال آن فرمان جداگانه  انظار عمویمکه صورت خود را در   ند ، طالبان به زنان دستور دادیم 7در  ، و اعتقاد مذهبی

 نند. ، صورت خود را بپوشا تلویزیوی   هایبرنامه اجرای جریان در  زن گردانندگانای صادر شد که 

 ،شد  تصویبچ مار  17در ای قطعنامه که ذریعه   )یوناما(  افغانستان در  متحد  ملل سازمان معاونت هیئتمأموریت تمدید بالفاصله پس از  را  اقدامات اخت  طالبان 

حقوق بش  را هدف قرار  مدافع زنان تخلفای  که از  گزارش  تاکید بر شامل مقررات قوی تری در مورد حقوق زنان است، از جمله جدید ماموریت ، خوشبختانهتخاذ کردند. ا

. با این حال، شورای امنیت در واکنش به محدودیت ا تمام فعالیت های یونامدر  مهم ع به عنوان یک موضو جنسیت   برابری تروی    جیم دهد، و درخواست ضی    ح برای 

علت  مطبوعای  صادر کرده و  اعالمیهحقوق زنان، دو  پیهم بر های  ان چمار  27، در بار اولبرگزار کرده است.  جلسات مشوری  غت  یس دخت  ، نسبت به تصمیم ممنوعیت دست 

 فرمانبیشت  حقوق زنان، به ویژه  در مورد محدود ساخت   خود را  نگرای   یم 24 بتاری    خمطبوعای   اعالمیهدومت   در . به آموزش ابراز نگرای  کرد و خواستار لغو این تصمیم شد 

 .شد ها  پالییس، ابراز کرد و همچنت   خواستار لغو این انظار عامهدر زنان  چهرهپوشاندن اجباری مبت  بر 

از آگست پس ، برای اولت   بار 2022است. در ماه یم  BISHNAW نام به  (DROPS) توسعه  وهش و ژ نهاد پمحصول ییک از ابتکارات  (Policy Brief)پالییس سند این 

اک کردند والیت افغانستان  9زن در  532، 2021 این یافته مهم ترین فعیل کشور ارائه کنند.  وضعیتو  انسای  تا دیدگاه های خود را در مورد بحران  در یک نظرسنیحی اشت 

مدر حایل که بحران غذایی در کل نظرسنیحی نشان میدهد   شان دارد  تأثت  مستقیم و روزانه بر که   زنانحقوق  گرد ترین مسئله است، عقببرای زنان متی
ی

 ویژه برای، بهزندگ

یس به اشتغال،  چند  ات زنان را در ینظر این سند . ییک از نگرای  های عمده استسال،  25تا  18سنت   بت    اک یم گذارد: امنیت غذایی و دست  عقب گشت موضوع به اشت 

 .امنیت حقوق زنان و 
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یس به اشتغال   امنیت غذایی و دست 

 

  ۲۰۲۲یم  ،نظرسنجی ییک از پاسخ دهندگان  ". یگذارند آنها ما را در قفس م"

 

، به ، همچنان نگراننبود امنیت ویژه این نظرسنیحی نشان داد که بحران انسای  از  درصد  100جمعیت و نزدیک به  در صد  95ترین مسئله برای زنان است، زیرا کنندهغذایی

 را تجربه یم  ادهزنان رسپرست خانو 
ی

دوستانه توانسته است به بیش از گرسنیک رو به افزایش میلیون نفر برسد، اما قیمت مواد غذایی همچنان  24.4کنند. اگرچه کمک های بش 

 .ورم، خشکسایل و جنگ در اوکراین استافزایش یافته است که بخیس  از آن به دلیل کاهش ارزش پول محیل، ت در صد  50. به عنوان مثال، قیمت گندم است

دوستانه بیان کردند که بخاطر این بود که تقریبًا همه پاسخ دهندگان، ضف نظر از وضعیت شغیل یا موقعیت، دیگر یک یافته مهم  یس به کمک های بش  با چالش  دست 

" در 31مواجه شده اند.   ٪ از پاسخ دهندگان خاطرنشان کردند که "هیچ زی 
ی

٪ پاسخ دادند که "برخ  از زنان" قادر به 50بهره مند نیم شود، و  ها  خود از کمک محل زندگ

یس به  یس به در روند دهد که موانع ند. این نشان یمه ادریافت کردکمک ،  زنان نیازمند درصد از پاسخ دهندگان گفتند که تمام  0.9کمک ها هستند. تنها این   دست  دست 

دوستانه زیاد و به کمک ایطهای بش  ین نیاز را دارند یممردیمها به محیل وابسته است و تنها بخیس  از کمک رس   .رسد که بیشت 

فتبیکاری نت   ییک از نگرای  های جدی   عدهکه حت  برای آن است  تأکید قابل درصد از پاسخ دهندگان بیان کردند که بیکار هستند. با این حال،  17. نزدیک به به شمار مت 

در زنان  کار که  متعدد طالبان   های اعالمیه. به کار خواهند رفتیا و  خواهند کرد ریافت زمان معاش د نیست که تا خ   واضحهستند،  دارای کار  گفتند که    از پاسخ دهندگای  

یس زنان به ، سازد را محدود یم  آنها خانه و سفر  نهاد های حکومت  را  و ابالغیه های غت  رسیم دربرخ  از  ها اعالمیه است.  اشتغالاز عمده ترین موانع در راستای دست 

سکتور الملیل یا در رسان بت   های کمکدر نهاد شود. زنای  که ، برای همه زنان به طور یکسان اعمال نیمشامل میشود در ادارات دولت   کار زنانبرای   موانع خاص را که   محالت 

 .ندارندحق کار ، که تجارت های کوچک داشتند   یتعداد دیگر که ، در حایل  اجازه دارند به کار شان ادامه دهند کنند، کار یم  صحت

یس به کمک موجودیت موانع در راستایتأثت  وضعیت اقتصادی و  دوستانهدست  ، اشتغال و تحصیل رفت و آمد طالبان بر  کههای  محدودیت با  همراه شده است های بش 

ی جامعه مدی  زنانمحیل های . گروهوضع کرده اند  زنان توانند آزادانه فعالیت کنند. این امر منجر به نیمدیگر ، برای مردم جامعه ارايه میکردند ، که اغلب حمایت بیشت 

 به 
ی

دوستانه را بیشت  از بت   یمکمک  محیل الملیل شده و ساختارهایهای بت   نهاد افزایش وابستیک  .بردرسای  و بش 

  عقب گشت حقوق زنان

 ۲۰۲۲یم  ،نظرسنجی ییک از پاسخ دهندگان  "زن بودن جرم است.  انگار "

 

 تأثت  مستقیم های طالبان در رابطه با حقوق زنان دهد که دستور نشان یم نظرسنیحی های یافته 
ی

زنان افغان داشته است. فرمان های صادر شده توسط شخیص بر زندگ

 . امنیت غذایی بود از  تر  اال بحت  نگرای  ساله تأثت  منف  گذاشته است، که این  25تا  18طالبان در چند ماه گذشته به ویژه بر زنان 

 تذکر درصد از پاسخ دهندگان  70انجام شد،  DROPS توسط 2021 لکه در ماه جون سا. در نظرسنیحی  اقدامات طالبان به هیچ وجه برای زنان افغان تعجب آور نیست

، ممنوعیت زنان از سفر بدون محرم، ممنوعیت زنان از کار، و بر نوع پوششمحدودیت  اعمال: ند دادند که طالبان اقدامای  را برای محدود کردن حقوق زنان انجام داده ا

یس به  ساخت   محدود   65، تر  ماه بعد یک . مطابقت دارد  1996به طور کیل با محدودیت های اعمال شده در سال  کنوی    اعمال شده. محدودیت های خدمات صیحدست 

ل طالبان "بسیار ضعیف" است و اکتر گفتند  درصد از زنان    زنان در مناطق تحت کنت 
ی

ان تعطیل شد مکاتبکه کیفیت زندگ   . نده اابتدایی و متوسطه برای دخت 

قابل پیش بیت   همسان نبودهآنها  مرجع تطبیق. اواًل، پیدا میکند شده توسط طالبان به دلیل عوامل متعددی تشدید  وضعتأثت  محدودیت های  ، که یک میباشد و غت 

اتژی  ان مختلف طالبان صادر یم شود و یک منبع مرکزی وجود ندارد که از طریق آن ابالغ شود  معمولاست  . عالوه بر طالبان است. به عنوان مثال، "فرمان ها" توسط رهتی

وی از احکام وجود دار   یا اینکه آیا مجازای  برای عدم پت 
ی

د، شفافیت وجود ندارد. آنها اغلب به این، همانطور که توسط پاسخ دهندگان نظرسنیحی بیان شد، در مورد چگونیک

یم کنند. این ابهام همچنت   به طالبان اجازه یم دهد تا  استفادهآنها در برخ  موارد به عنوان قانون  از " در نظر گرفته یم شوند، اما مقامات محیل طالبان هنمودعنوان "ر 
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اجرا یم شود.  صورت جدی تر است، احکام بت  نند. به عنوان مثال، جایی که صف طالبان قویمحدودیت های خود را به گونه ای متفاوت در مناطق مختلف کشور اعمال ک

 را ظاهرا  طالبان. این رویکرد سهل تر اجرا میکنند را  طالبان این احکامو توجه رسانه ها بیشت  است،  برخوردار  حمایت مردیم کمت  از ، در کابل، جایی که در عت   حال

وعیت  تا دارد، باز نگه یمرا الملیل وگوهای آینده با جامعه بت   گفتب  رای سازش وجود دارد و در ب د که فضا ندهد ادعا کنبه طالبان اجازه یم ،جلوه داده پذیر انعطاف آنها مش 

 .مطالبه کنند

برای .  نگه داشته شوند ها پاسخگو آنبه رعایت تدرییحی معیارهای اسایس حقوق بش  هستند که طالبان باید  تقلیلهر محدودیت جدید، زنان افغان شاهد وضع ، با دوم

ک، 2021مثال، در سپتامتی  خواست طالبان، این  محدودیت های وضع شده از سویحقوق بش  بود. اکنون به دلیل معیار های های حقوق زنان حفظ گروه  خواست مشت 

 .مرکز استمت رفت و آمد و داشت   درآمد آزادی موارد ابتدایی چون بر کامال متفاوت است و 

حقوق بش  در اولویت قرار  پیهمدر مورد نقض  آنها علت   سازی پاسخگو  نسبت به را  تعامل سیایس با طالبان  ها وجود دارد که یوناما سوم، این تصور در میان برخ  از افغان

ام  یوناما است، که به نظر یم رسد بیش از حد به طال روابط عامه نایس  از داده است. این تصور به شدت  رسارسی ادعاهای طالبان در مورد افزایش امنیت  گذاشته یا بان احت 

 پیوسته تکرار میکند.  ،را برجسته بسازد  اسایس یحقوق بش   بر محدودیت به شمول ، اینکه طریقه های تامت   امنیتکشور را بدون   در 

تمایل طالبان عدم » ه با ها اشاره شده در گزارش تیم تحلییل پشتیبای  و نظارت بر تحریمبیت  شده بود و همانطور کها در واقع توسط زنان افغان پیشچهارم، این محدودیت

 داشتند   ابراز  2021یک نظرسنیحی در جوالی  در . پاسخ دهندگان همخوای  دارد « های داده شدهنشیت  از وعدهو عقب پالییس هایشانلغو به 
ی

که در مناطف  که به تازگ

ول طالبان قرار گرفته اند، همان اقدامات  یس به اشتغال و آزادی بیان اجرا یم شود. این نشانه روشت  بود که محدود ساخت   رفت و آمد  خشن بمنظور تحت کنت  زنان، دست 

. اولویت قرار داده بودند  در  ،دارند کمت  به تغیت    تمایلو  طالبای  بیشت   وژیکایدئول گرایشکه    شانعساکر هنگام مماشات با  ن زمان همآحت  طالبان انسجام داخیل را 

بت    ه شدن در سطحرسمیت شناخت به شمول بهدیگر،  ههر مالحظ هبنسبت ، انسجام داخیل خود را قدرتبنابراین، جای تعجب نیست که طالبان با به دست آوردن 

یس به دارایی های مسدود شده، یا   .لغو تحریم ها، اولویت یم دهد الملیل، دست 

 ایمت  و امنیت 

منتظرهیک نتیجه  ییک کیل برای اکتر زنان در مقایسه با سایر نگرای  این نظرسنیحی نشان یم غت  ها اولویت پاییت  دارد. این نشان یم دهد که در برخ  از مناطق دهد که امنیت فت  

تأثت  اسایس بر امنیت جسیم زنان در افغانستان داشته است. با این حال، مهم است که افزایش نستی امنیت  گذشته  ایسه با کشور توقف حمالت مسلحانه طالبان در مق

ییک ییک  یکجا  زنان حقوق اسایس دست دادن امنیت اقتصادی و معیشت و همچنت   محدودیت را با از  فت   با مورد توجه قرار دهیم. یط چندین سال گذشته مبادله امنیت فت  

ده توسط افغان ها رد شده است، همانطور که در این برریس و سایر برریس های اخت  مشهود است، حقوق اسایس بش  حقوق بش  ب  .ت قرار دارداولوی در  یه طور گست 

یس نظرسنیحی تصویر کامل از وضعیت در رسارس کشور ارائه نیم دهد. این نتایج  ر حایل که امنیت برای برخ  که د  گویای این استزنان در برخ  مناطق کشور   بهعدم دست 

هزاره، شیعه و صوف  وجود دارد، به طور که بیشت  ساکنان آن مردم دهندگان از مناطف   از زنان بهبود یافته است، اما برای برخ  دیگر بدتر شده است. به عنوان مثال، پاسخ

نظامیان در آنها صورت گرفته است. ناامت  در آن مناطق تا حدی نایس  از حمالت  از جمله مناطف  هستند که حمالت مداوم علیه ها قابل توجیه کمت  بوده است، این  غت 

ند  های مسلحسایر گروه ه از حملو تا حدی هم به این دلیل که مورد طالبان  این ، 1267/1988و نظارت بر تحریم ها حمایت . بر اساس گزارش اخت  تیم تحلییل قرار میگت 

انجام  و حمالت هدفمند به ویژه علیه اقوام مختلف ایجاد گروه های مسلح از جمله القاعده اجازه یم دهد تا اردوگاه های آموزیس  به  مل" "پناهگاه امن و افزایش آزادی ع

 .دهند
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 پیشنهادات

یس ، واده هستند رسپرست خان  کهاطمینان حاصل شود که زنان، به ویژه زنای   ● دوستانه از دست  ط، برابر و بصورت امنبه کمک های بش  برخوردار  بدون قید و رس 

دوستانه بر تحلیل های حساس به جنسیت استند  یس، تمام اقدامات بش  یس شناسایی و توصیه هایی در مورد نحوه ، مبتت  بوده. برای تسهیل این دست  موانع دست 

 به آنها ارائه شود
ی

 .رسیدگ

. این انتظار باید به طور مداوم بسازد لغو احکام اخت  و های حقوق بش  معیار رعایت وط بر را مش  جامعه بت   الملیل باید هرگونه تعامل یا گفتگوی بیشت  با طالبان  ●

ی نقض تعهدات حقوق بش  ازین باشد و در صورت  تر پایت   نباید طالبان  از الملیل جامعه بت   معیار انتظارات . با ایجاد پالییس ها همراه باشد و علت  بیان شود و 

ی در سیاستگفتطالبان به  الملیل برای تشویق های بت   . با توجه به اینکه تالشبسازند پاسخگویی  باید طالبان را  وادار به  آنها های وگو تاکنون منجر به تغیت 

 نشان بدهند که رفتار آنها غت  قابل قبول است. طالبان  بهاز همه ابزارهای موجود با استفاده نشده است، کشورهای عضو باید 

م هایاید جامعه بت   الملیل ب ● یوناما و گزارشگر  بش  که پاسخگو به نیاز های جنسیت  است به شمولحقوق از وضعیت نظارت و گزارش دیه  در حمایت از میکانت  

اختیار شان قرار در نت   منابع کاف  که پاسخگویی به بار بیاورد اراده کامل سیایس نشان داده و م های مستقل  کانت   یویژه حقوق بش  در افغانستان، همچنت   ایجاد م

 دهد. 

، مجددًا به طور  یابد  ادامه محدودیت ها بر حقوق زنان  کهشود و در صوری   نظارتتحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل باید به دقت  ●

ان طالبان سفر برای تعداد مشخص از  شود. معافیتاعمال کامل  شد  عالما 2021اگست گفتگوهای صلح قبل از بمنظور   1988های تحریماز سوی کمیته رهتی

در هر گفتگو با طالبان  باید  تمدید شده است. حقوق بش  و حقوق زنان عناض مهیم هستند کهها در فواصل زمای  منظم برای تسهیل ادامه گفتگو  تا اکنونو 

د بمورد بحث قرار  قوی است  اشارهها تحریماز سوی کمیته  را نقض یم کند. حذف معافیت که هر دو یک سلسله پالییس هایی را ایجاد نموده اند  طالبان  اما گت 

ان طالبان که نشان یم  .اقدامات استدر بدل این دهد شورای امنیت آماده مجازات رهتی

 افغانستان مردم از  حمایت برایرا مطابق با ماموریت اش  اش عمویم ارتباطات و  دیه گزارش  اقدامات، باید  یوناما  وضعیت، شدن بدتر  ادامه با  ●

وعیت عیت  بوده منعکس کننده واقعیت های یوناما به این امر یک راه مهم این است که که تمام ارتباطات عمویم  کند. برای رسیدنهماهنگ   از مش 

 .ها یا اقدامات طالبان به نام گفتگو خودداری کندپالییس بخشیدن به 

 


