
 

 

 

  

  

  

 

 تحلیل وضعیت افغانستان از دیدگاه جنسیت

 2022 سپتمب   

 معرف  

انه اقدامات سیستماتیکبصورت  قدرت، گرفت    از پس سال یک جریان در طالبان  ی حقوق که اند کرده اتخاذ را ای سختگبر  ،گشت و گذار حق   جمله از زنان اسایس بشر
یس   لو کنب   بر طالبان تمرکز ،تا امروز . سازد  یم را محدود  نظر اظهاربیان و  آزادی و ،اشتغال و آموزش به دسب 

 
 هایجنبه ترینبرجسته" از ییکنوان ع به واقع در زنان زندگ

ات  حوادث و ،اقتصادی فروپایسر  ،وخیم  انسان   بحران همزمان بااست.  شده خوانده فعیل" حکومت یس در کل  ،اقلییمنایسر از تغیبر  ،صیح هایمراقبت غذا، به زناندسب 
ی  ، نآموزش و کار  وجود داشته باشد.  نزدیک ی آیندهوضعیت در  تغیبر  بر مبن   اینشانه هیچ اینکه بدون ،اهش یافته استکسبت به یک سال گذشته بطور چشم گبر

ان متوسطه بسته ماندن مکاتب دلیل به را طالبان وزارت معارفو معتر  وزیر  امنیت، شورای 1988ی ها تحریم کمیته ،جون ماه در  سفر ممنوعیت معافیت ستل از دخب 

 سیاست به توجه با آن تمدید  مورد در امنیت شورای اعضای بتر   نظر اختالف دلیل به طالبان مقامات سایر برای سفر ممنوعیت از ها معافیت ،گستا  ماه در. کرد  حذف

ا  شد.  منقض   زنان،  قبال در طالبان رسکوبگرانه های کل اخبر  معاون عنوان به را  پوتزل مارکس و ویژه نماینده عنوان به ف رااوتونبایو  رزا خانم  ،متحد  ملل سازمان دببر

ی برای ویژه، نماینده  .کرد منصوب در افغانستان یوناما  رهب 

نهاد ، 2022 4و اگست 3در ماه جوالیاست. تهیه شده  BISHNAW2 به  نام DROPS(1 (نهاد پژوهش و توسعه ییک از ابتکارات در ادامه ( Policy Briefپالییس )سند این 
ایط مورد در را  والیت افغانستان 17 از زن  4641دیدگاه ، نظرسنیح   با راه اندازی پژوهش و توسعه  ، حقوق زمینه در آنها های اولویت همچنتر   و حاکم امنین   رسر  بحران بشر

ا ر  (Women Peace Circles)حلقه های صلح زنان یا  که عضویتزن   133بحث های متمرکز گرویه را با حضور   سپس، این نهاد .  5جمع آوری کرد سیایس، و اقتصادی
 .6آورد دست به آنها هایدیدگاه مورد در تریعمیق درک را مورد بحث قرار داده ووالیت افغانستان دارند تسهیل نمود تا یافته های این نظرسنیح   10در 

ی زنان  حقوق بشر

 دیگران از بپوشد، است کرده تعریف حکومت که شکیل به را خود های لباس باید اکنون اما ،برود  شهر به میتوانست آزادانه زن یک گذشته در"

د فاصله  وقت  ... باشم؟ داشته همراه یک توانم یم چگونه. ندارم پدر و برادر منیه کند. همرامرد او را  یک باید حتما   آید، یم خانه به دیر اگر و بگیر

 که ای برده عنوان به نه. شود  رفتار انسان یک مثل ما با باید. کنند یم صحبت هایمانلباس درباره و کنندیم تعقیب را ما رسبازان رویم،یم خرید به

اک از  ییک – ".دانند نیم جامعه این از نییم را ما اما آنها داریم، زندگ   حق ما نداریم، حق   هیچ  جوزجان، والیت متمرکز، گرویه  بحث کنندگان  اشب 
 2022 اگست

 ایجنبه هر در تقریبا   زنان یبشر  حقوقگرد عقب 7. است افغان زنان برای موضوع ترین مهم همچنانزنان  حقوق تروی    ج و تامتر   ،طالبان تسلط از پس سال یک از بیش

ون و  که داشتند اظهار ،در این نظرسنیح   زنان از نییم تنها . است شده فراگبر  ترس احساس به منجر و است مشاهده قابل خصویص و عمویم زندگ   از قن  از خانه ببر
صورت ب جوان، زنان 9. د نکن یمعمال ا محیل سطح در طالبان که است هان   محدودیت تأثبر  تحت مستقیما   رسد یم نظر بهو  8،کنند می امنیت احساس میشوند تا حدی

ی تمایل ،مشخص ون نروننشان  بیشب    در زنان نقش مورد در طالبان عمویم هایاعالمیه و هاپالییس د. دادند تا از خانه ببر
 

  بر مستقیم تأثبر  خصویص و عمویم زندگ
 

 زندگ

 خا خشونت افزایش از متحد  ملل سازمان نبر  داشته است، چنانچه خانه در آنها
 

اک   .است گزارش داده نوادگ  خان خشونت افزایش که کردند تاکید کنندگاناشب 
 

یعن    وادگ
ون." در نه وامنیت وجود دارد  خانه رد "نه  کت چندین 10ببر  خودکیسر قضایای  افزایش به منجر زنان وضعیت وخامت که کردند تأکید بحث های گرویه در کننده رسر

  خشونت موارد که زنان   به طالبان که اندشنیدهآنها  . است شده
 

یس عدم وبر گشت و گذار  ها محدودیت 11. ندارند  مثبن   نگاه دهند،یم گزارش را خانیک  اولیه، منابع به دسب 

قابل هایموقعیت در را زنان  ."12بکشند نفس یا بزنند حرفمیتوانند "ن مردان اجازه بدون کنندیم احساس آنها کهطوری  ، است قرار داده تحمیل غبر

ون رفت   به هنگام باید زنان که کمح اینتطبیق  کت توسط بارها ،باشندهمراه  مرد یا  محرم با یک خانه از بیر  که شد مطرح اقدایم عنوان بهبحث گرویه  در کنندگان رسر

د بلکه  یسدر  اسایسمانع نه تنها کرامت انسان  زنان را زیر سوال میب  د و  اشتغال صیح مورد نیاز،  های مراقبت بهآنها  دسب    پیشب 
 

ات  13. استشان  روزمره زندگ  اینتاثبر

کت .اندشده مجروح یا کشته گذشته دهه دو یط مرد هزار هادهکه  دلیل این به ویژه به شود،یم بیشب   مردم بر جنگ پیامد بامحدودیت   کردند تأکید مکررا   کنندگان رسر

 طالبان به وقن   که کرد خاطرنشان دهندگان پاسخ از ییک. 14ندارنددر خانواده  مرد  عضو یک آنها زیرا عمل کنند محدودیت مطابق به این  توانند نیم زنان از بسیاری که

 15". شماست مشکل نیست، ما کل"مش که بود این پاسخ است، ذهن   یا جسیم ان  ناتو  با افغان بزرگساالن درصد 80 از ییک پدرش و ندارد برادری که گفت

 نانابسامان  که فرا راه شان قرار دارد و  از زنان طالبان، پالییس های با رعایت حن  
 

مثال و کردند صحبت ،هستندپالییس ها  چنتر   مجری محیل که طالبان میان هماهنیک
وی  اذیت و آزارمقابل شدن با   از هان    :کردند ارائه قوانتر   ازبا وجود پبر
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https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Gender-alert-2-Womens-rights-in-Afghanistan-one-year-after-the-Taliban-take-over-en.pdf
https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity
https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover
https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover
https://news.un.org/en/story/2021/12/1107902?gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuoJMerE4e2eA2AKzYwr8jJA-0PQvLRDMTNdVeet4A7-y3O1Bis9RXkaAgTnEALw_wcB
https://news.un.org/en/story/2021/12/1107902?gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuoJMerE4e2eA2AKzYwr8jJA-0PQvLRDMTNdVeet4A7-y3O1Bis9RXkaAgTnEALw_wcB
https://www.hrw.org/news/2022/03/01/afghanistan-economic-roots-humanitarian-crisis
https://www.hrw.org/news/2022/03/01/afghanistan-economic-roots-humanitarian-crisis
https://news.un.org/en/story/2022/06/1121122
https://news.un.org/en/story/2022/06/1121122
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/some-girls-high-schools-eastern-afghanistan-open-local-officials-2022-09-06/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/some-girls-high-schools-eastern-afghanistan-open-local-officials-2022-09-06/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptions-in-effect
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https://www.reuters.com/world/un-security-council-stops-travel-two-taliban-education-ministers-2022-06-21/
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/20/divided-un-council-fails-to-approve-more-top-taliban-travel
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/20/divided-un-council-fails-to-approve-more-top-taliban-travel
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session51/2022-09-06/A_HRC_51_6_AdvanceUneditedVersion.docx
https://news.un.org/en/story/2022/07/1121852
https://news.un.org/en/story/2022/07/1121852
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211226-taliban-say-no-trips-for-afghan-women-unless-escorted-by-male-relativehttps:/www.france24.com/en/asia-pacific/20211226-taliban-say-no-trips-for-afghan-women-unless-escorted-by-male-relative
https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity
https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan
https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan
https://reliefweb.int/report/afghanistan/model-disability-survey-afghanistan-2019
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 گرنه  و  بگویم را حقیقت گفتند .است من رادرکه او ب  ]کردند نیم باور [و کردند پیاده وترم از را ما بار چند رفتم، یم ها ولسوایل از ییک به برادرم با"

اک از  ییک – [."شد بازجون  ] از ما ساعت دو . نیست خوب ما برای   2022 اگست دایکندی، والیت گرویه،  بحث کنندگان  اشب 

 را مردم] و ندارند اعتماد ما به طالبانهم،  زمان آن حن   ا[ام] بریم،یم خود با را خود هایمحرم رویم،یم کار رس گفت: "وقن   دهندگانپاسخ از دیگر ییک ترتیب، همتر   به
 .16م"کنییم چه آنجا در ما که فرستندیم یس[برر  برای

ساند محدود ساخت   زنان از  تنها این که دهدیم نشان هامثال این ون بدون محرم نیست که آسیب مبر به آن که طالبان  تهدید و خشونتاستفاده از  بلکه ،رفت   به ببر
ند،یم کار به وانتر  ق این اجرایهنگام  اکنبر  به زنان فشار شدید رویح و روان  وارد میکند.  گیر وی طالبان قوانتر   از زنان اگر که کردند خاطرنشان کنندگاناشب   نکنند، پبر

ی و به تنش منجراین خود  که شود،یم مجازات خانواده مرد مطابق به پالییس  که زمان   حن   زنان، اذیت و آزار و مداوم نظارت  17. است شده هاخانواده داخل در درگبر
 18را میان زنان ایجاد کرده است.  ترس فضای دهد،یم قرار هدف را زنان که هاخشونت سایر و کشتار شدن، ناپدید با همراه کنند،یم عمل البانط خود های

 از  دیگر  نمونه ای اعمال میکنند،زنان گشت و گذار آزادانه ل  و کنب  هنگام  طالبان  که  جنون  
 

هر موضوع دیگری برجسته نسبت به  است که ل زنانو طالبان به کنب   شیفتیک
کت کنندگان و شد،   :اشاره کرد چنتر   ییک از رسر

" ، ی که به آنمحدود کردن زنان هستندبیشی  به فکر آنها به جای پرداخت   به مسائل کالن امنین  هد این است که جلوی زنان دها آرامش یم. تنها چبر 
اک کننده  – "روند. نبدون همراه به جان   تا  ند را بگبر   2022ت گس، والیت بلخ، ا گرویهبحث  اشب 

کت کنندگان اظهار داشت که آنها رصفا  به دلیل جنسیتشان رسکوب یم شوند   :خالصه کردچنتر  این موضوع را و  ییک دیگر از رسر

ییک  – ."هستیم زن کهگناه ما این است  زنان چه یم کنند، چه یم پوشند، تنها زنان دشمن آنها هستند ]...[.  ،طالبان فقط بر زنان متمرکز است توجه"
اک کنندگان بحث گرویه  2022ت اگسجوزجان،  والیت، از اشب 

 امنیت انسان  

اندازی یا انفجار نیم شنویم ]به این معن  نیست که[ امنیت ]…[  جنگ.  نبود  یعت  رفاه و آسایش و امنیت " فقط به این دلیل که صدای وحشتناک تبر
ان بسته باشد مکاتب و درب حاکم فقر  و  وقت  بیکاریداریم.  .  ،به روی دخی  ون برومخواهم وقن  یم به این یم گویند ناامت  توانم این نیم]…[ ، از خانه ببر

[ رسنوشت دولت ما یک شبه تغیبر کرد و آینده ما در امان هستیم توانیم بگوییم نیمما کار را انجام دهم. ]...[  کت ییک از رسر  – را نبر  تغیبر داد."]وقن 
 2022ت گس، والیت بغالن، ا گان بحث گرویه متمرکز کنند 

وهای دفایع ام کت  2021نین  افغانستان با تسلط طالبان در آگوست اگرچه جنگ فعال بتر  طالبان و نبر به پایان رسید و منجر به کاهش کیل خشونت سیایس شد، رسر
نظامیانبه  تمرکز  مگرویهبحث  کنندگان در  همچنتر  عدم وجود امنیت انسان  به این معن  است که و افزایش یافته  2021بر و اکت از  پس که  اشاره کردند  کشتار هدفمند غبر

 .خشونت و ناامت  همچنان ییک از ویژگ  های فراگیر زندگ  زنان در افغانستان است

یت اندگ از پاسخ دهندگان این نظرسنیح   یت  د،بصورت کل صحبت کردن "امنیتبهبود " از در حایل که اکبر یک دایره  بهامنیت که   زنان ترصی    ح کردند که تنها زمان  این اکبر
کت 19بهب  بنظر بیاید. فعیل ممکن است امنیت  ،تقلیل داده شود  بسیار تنگ از نبود فراتر بسیار امنیت  بارها تاکید کردند که برای آنها بحث های گرویه کنندگان در رسر

با بحران انسان   یکجا  طالبانهای رسکوبگرانه پالییس آنها تأکید کردند که از زمان  که طالبان قدرت را به دست گرفتند،  20است.  ،گذاریهای آشکار جنگ، مانند بمبنشانه
یس به  ،و اقتصادی یس آزادانه به اشتغالزنان را از دسی   و روان   رویحاجتمایع، اقتصادی،  امنیت ، منجر به فقدان کاملساختهمحروم  خدمات اسایس، تحصیل و دسی 

 21شده است.  و عاطف  

ترس و وحشت است و چه بخواهید و چه نخواهید مجبورید از حقوق خود چشم افغانستان داریم[ آنچه ما در ]...[ ]امنیت به هیچ وجه نیست. 
کت کننده یک  – "پویسر کنید. تحصیالت خود را رها کن و آزادی خود را برای ]زنده ماندن[ رها کن.  ت گس، والیت هرات، ا بحث گرویه متمرکز رسر

2022 

 22. یم افزاید آزادانه به طور مستقیم به فقدان امنیت  شدن از گشت و گذار  و ممنوع بسته ماندن مکاتبتمرکز مطرح کردند که بیکاری، م گرویهتمام بحث های  زنان در 
کمبود امنیت که آنها  است  اصیل  از عوامل، میکنند یا خبر یا در صورت مواجهه با تهدید کمک دریافت هستند اسایس مانند غذا  اینکه زنان نمیدانند قادر به تامتر  نیاز های

کت کنندگان خاطرنشان کرد 23. میکنند احساس را   :ییک از رسر

ان بسته است، به این یم گویند کمبود امنیت.  مکاتبهای وازه و در  حاکمفقر  و  وقت  بیکاری" کت کننده یک  – «به روی دخی  ، بحث گرویهرسر
 2022ت گسوالیت بغالن، ا 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/15/taliban-rules-trap-afghan-women-no-male-guardian
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/15/taliban-rules-trap-afghan-women-no-male-guardian
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/afghanistan-talibans-suffocating-crackdown-destroying-lives-of-women-and-girls-new-report/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/afghanistan-talibans-suffocating-crackdown-destroying-lives-of-women-and-girls-new-report/
https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/afghanistan/mid-year-update/
https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/afghanistan/mid-year-update/
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فعیل است، به ویژه تأکید یم کنند  جرایمتضعیف یم کند، بلکه ییک از دالیل اصیل آنها را در  مصوونیتپاسخ دهندگان تأکید کردند که فقدان امنیت انسان  نه تنها احساس 
یس به  رسقت مسلحانهو  دزدیکه   مناطف  فعیل مستقیما  با بحران اقتصادی مرتبط است. برای مثال، زنان از  جرایمکه بسیاری از  در آنها افزایش یافته است، عدم دسب 

کت کننده چنتر  شناسان  کردند، این جرایم منابع اولیه را به عنوان محرک اصیل   : داد توضیح یک رسر

اک کنندگان اییک  – "کند. مردم را مجبور به انجام هر کاری برای تهیه غذا یم و رسقت مسلحانه به دلیل فقر و گرسنیک  افزایش یافته است " ز اشب 
 2022بحث گرویه، والیت دایکندی، اگست 

دزدی و که اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد،   به این باور اند  آنها ، یک عامل نگران  آنها استتنها در حایل که پاسخ دهندگان مرتبا  تأکید یم کردند که این نوع خشونت 
نظامیان، بهط خشونتاین زنان اعمال کاهش یم یابد. در عوض،   رسقت مسلحانه تهدیدی  هستند، را دستورات طالبان متهم به عدم رعایت هان  که ویژه آنالبان علیه غبر

کت کنندگان از هر والیت .24ساختندبرجسته شان  مصوونیتتر برای امنیت و بسیار بزرگ رسبازان توسط  زنان از قتل، ناپدید شدن، حمله، و آزار و اذیتقصه هان   رسر
کت 25. رسانند به بازار یا قدم زدن در پارک، آسیب یم  و حکایت کردند که چگونه زنان را هنگام اجرای فعالیت های بسیار ابتدان  چون رفت    داشتند بان طال کنندگان بریح  از رسر
کت کنندگان در  26ترسیم کردند.  و اظهار نظر فضای مدن  و آزادی بیان رسکوبخط مستقییم بتر  فقدان امنیت و  بحث متمرکز گرویهدر  خاطرنشان کرد  بحثییک از رسر

  :که هر کیس که مخالف طالبان تصور شود در خطر است

ند هدفمند قرار یمکشتارهای ]در خطر[  طالبان [... ][ مخالف بلند میکننداعضای جامعه مدن  و افرادی که ]صدای " را وادار به تا ]آنها[ ]…[  گیر
اک کننده  – "سکوت کنند.   2022ت گس، والیت بلخ، ا بحث گرویه اشب 

  : بامیان گفت از دیگری زن 

ان صدای مردم را بلند یمچگونه یم توانیم بگوییم که امنیت بهبود یافته است؟ ز" کردند تا به گوش دولت برسد، اما امروز صدای مان  بود که دخی 
کت کننده یک  – "توانیم بگوییم. امنیت وجود دارد. مانند، پس نیمامروز در خانه یم ،توانند خود را بلند نیم ت گس، والیت بامیان، ا بحث گرویهرسر

2022 

ی که  با آن روبرو هستندو خانواده های آنها مرتبط با حکومت قبل افراد  که  یتهدیددر مورد  والیتزنان از چندین  جامعه و  سازمان مللمرتب توسط اشاره کردند، چبر 
 .شده است مستند  مدن  

ییک از این عوامل . در حال افزایش استند محیل  مشخص در سطحعوامل  با  ا هخشونتدیگر انواع ، بعالوه موارد باال که   شد مشخص  ،بحث های گرویه متمرکز  جریاندر 
کت کنندگان تاکید کرد چنانچه، استخاص  و مذهت   قویمگروه های حضور جمعیت زیادی از   :ییک از رسر

اک  –" امنیت برای همه شهروندان یکسان نیست. کشتارهای هدفمند، انفجارهای هدفمند علیه جامعه شیعه و مردم هزاره نشان یم دهد که " اشب 
 2022ت گس، والیت بلخ، ا بحث گرویهکننده 

کت کنندگان ها را گرفتهاین خشونت  مسوولیت( ISILداعش )اگرچه  ی از تأکید کردند که طالبان ، اما رسر  سازمان مللکه   آنچه ،این حوادث ناکام بوده اند وقوع  در جلوگبر
  ت. نبر  بیان کرده اس

 : ها پیشنهاد 

که   پالییس هان  اتخاذ  ،اعالم کند  یزنان مطابق با قوانتر  بتر  الملیل حقوق بشر  یحقوق بشر تمام و تروی    ج  تحفظخود را در رصی    ح حمایت شورای امنیت باید  ●
، از   ،صورت فوری و علن  محکوم نماید به  را  ،این حقوق میشود  نقضباعث  مه نگاران و نمایندگان جامعه مدن  ، روزناسازان صلحکار زنان مدافع حقوق بشر

 نماید و حمایت 
 

 این حقوق را پاسخگو بسازد.  عامالن نقضقاطع نموده و ابراز همبستیک

یس به اشتغال  گشت و گذار به ویژه محدودیت های مربوط به آزادی  حقوق زنان  باالی تمام محدودیت ها شورای امنیت باید از طالبان بخواهد که  ● زنان، دسب 
یس به آموزش ط را  و دسب  ام کنند.  حقوق زنان مطابق با تعهدات بتر  الملیل تمامبه و  لغو فورا  و بدون قید و رسر  احب 

س منابع  و  حمایت سیایسشورای امنیت باید  ● ،  دادخوایهدر زمینه تروی    ج، حمایت و  را  خود مأموریت  قرار دهد تا بتواند وناما یمورد نیاز را در دسب  از حقوق بشر
 ،  بصورت کامل اجرا نماید. حقوق زنان، و برابری جنسین 

ان ارشد سازمان ملل متحد،  ● یرهب  الوه عبدهند. قرار خود اقدامات تمام  را مبنای قوق بشر و تعهد به برابری جنسین  اصول اسایس حیوناما، باید  به شمول رهب 
،  موارد بر مبنای  ،به شورای امنیت معلومات ارائه شدهو  ربعوار گزارش های   تاکید نمایند کهبر این،  ان و  نقض حقوق بشر به حاشیه  گروه هایحقوق زنان، دخب 

تجزیه و تحلیل بصورت واضح و دقیق  ،مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمام فرآیندهای صلح و سیایسخشونت مبتن  بر جنسیت،  انواع رایجرانده شده، 
ی جامعه مدن  نهاد های با  دوامدار مشورن  جلسات . شده باشند  وری استنبر  افغانستان زنان  به رهب   .رص 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-discusses-situation-human-rights-afghanistan-focus
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/human-rights-council-discusses-situation-human-rights-afghanistan-focus
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_human_rights_in_afghanistan_report_-_june_2022_english.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_human_rights_in_afghanistan_report_-_june_2022_english.pdf
https://acleddata.com/2022/04/14/tracking-disorder-during-taliban-rule-in-afghanistan-a-joint-acled-and-apw-report/
https://acleddata.com/2022/04/14/tracking-disorder-during-taliban-rule-in-afghanistan-a-joint-acled-and-apw-report/
https://acleddata.com/2022/04/14/tracking-disorder-during-taliban-rule-in-afghanistan-a-joint-acled-and-apw-report/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/afghanistan-un-expert-warns-human-rights-crisis-presages-authoritarianism
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/afghanistan-un-expert-warns-human-rights-crisis-presages-authoritarianism
https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-religious-minorities
https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-religious-minorities
http://undocs.org/S/2022/419
http://undocs.org/S/2022/419
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انجامعه بتر  الملیل باید  ● فت در افغانستان مبر  ان را هدف قرار یم تبعیض آمبر   پالییس های و حذف نموده  سنجشجامع  را با معیار های پیشر که زنان و دخب 
، به ویژه برای زنان رسپرست خانوادهند، 

 
، و همچنتر  دهمشارکت زنان در حکومتداری و صلح و فرآیندهای سیایس؛ و اجرای اقدامات برای کاهش فقر و گرسنیک

  . در نظر داشته باشند  ،را  خشونت مبتن  بر جنسیت

  

 .دهد را انجام یم دادخوایهو  یسیپالبر شواهد، آموزش  مبتن   قاتیتحقداشته و موقعیت کابل است که در  و مستقل  یرشته ا تر  ب شکدهیاند کی )DROPS (نهاد پژوهش و توسعه  1
2BISHNAW    است که توسط تایلیجیابتکار د کی، است بشنو"" یبه زبان در ترجمه آن که (DROPS) یدر مورد مسائل اقتصاد اتیزنان افغان را در سطح وال  دیدگاه های کیستماتیبه طور س و  ایجاد شده، 

 شودمربوط به افغانستان منعکس  ایسیس ماتیت زنان در تمام تصمیاکه نظر   این استهدف د. نشو  ارائه Track I لملیلا تر  ب یدر بحث ها ثبت میکند تا به صورت ماهانه به  ن  یو امن اجتمایع ،ایسیس
3 DROPS  ابتکار  قیطر  ازBISHNAW، رسوی نمود.  2022 یجوالماه در را زن  2082 نظریات 
4 DROPS  ابتکار  قیطر  ازBISHNAW، رسوی نمود.  2022 اگستماه در را زن  2559 نظریات 
5 DROPS  ابتکار  قیاز طرBISHNAW ،  اک ، ننگرهار، پنجشهلمند، هرا اب،یفراه، فار  ،یکندایبغالن، د س،یبادغ ان،یبلخ، باماز والیات زنان یک رسوی را با اشب  و تخار  کا یپکت ،بر ت، جوزجان، کابل، قندهار، کب 

 .انجام داد
6 DROPS  ابتکار  قیاز طرBISHNAW ، اک  بحث های متمرکز گرویه جوزجان، کابل، قندهار،  اب،یفراه، فار  ،یکندایبغالن، د ان،یبلخ، باموالیات استند در والیات  حلقه های صلح زنانعضو   کهزنان  را با اشب 

، ننگرهار، پنجش  تسهیل کرد. و تخار  کا یپکت ،بر کب 
7BISHNAW   2022جوالی 
 منبعهمان  8
9BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS 2022ت سگا  ،یکندیدر دا. 

 منبعهمان  10
11BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022ت سگا  ،بامیاندر. 
12BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022ت سگا  ،هراتدر. 
13ISHNAWB ، متمرکز با حلقه صلح زنان  بحث گرویهDROPS 2022اگست  ا،یهرات، جوزجان، کندر، و پکت اب،یفراه، فار  ،یکندیدا ان،یدر بغالن، بلخ، بام. 
 منبعهمان  14
15BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022در بغالن، اوت. 
16ISHNAWB ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022ت سگا  ،بامیاندر. 
17BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022ت سگا  ،دایکندیدر. 
18BISHNAW ، 2022اگست  ا،یهرات، جوزجان، کندر، و پکت اب،یفراه، فار  ،یکندیدا ان،یمتمرکز با حلقه صلح زنان قطره در بغالن، بلخ، بام بحث گرویه 
 منبعهمان  19
 منبعهمان  20
 منبعهمان  21
 منبعهمان  22
 منبعهمان  23
 منبعهمان  24
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26BISHNAW ، متمرکز با حلقه صلح زنان بحث گرویه DROPS  2022ت سگا  ،هرات ،دایکندی ،بلخ ،بغالندر. 

                                                           


