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خالصه

افغانستانداخلدرزنمیلیونهاگردید،تصاحبطالبانتوسطافغانستانزمانیکه۲۰۲۱سالاگستماهدر
یراشدنددیگرکشورهایبهفراربهمجبوروشدهبیجاه برشیحقوقتریناسا�ازعظیمیگردعقبباآنهاز
زنانوبودندگردیدهبسیجخودحقوقبهدسرت�برایپیشمدتهاازافغانستانزنانبودند.شدهمواجهخود

درح�میکنندمقاومتطالبانستمگرحاکمیتبرابردرهمچنانکشورازخا��وداخلدربرشحقوقمدافع
حالیکه فعالیت آنها خطرات شدیدی را برای خود و خانواده هایشان به همراه دارد.

بازداشتهایاذیت،وآزارارعاب،باآنهااست.دهندهتکانافغانستاندربرشحقوقمدافعزنانبرایوضعیت
بهمجبورآنهابسیاریمیباشند.مواجهخویش،فعالیتهایپیآمدعنوانبهشدن”“ناپدیدبهتهدیدوخودرسانه

تبعیض،استثمار،خطراتباواندشدهیکجاشدهبیجاهدخرتانوزناندیگرباشدهخویشمزنلهایازفرار
یادیتعداداستند.مواجهحفاظتوحمایتعدممشکالتودخرتانوزنانعلیهخشونت مدافعانازز
درشانبسیاریکهدارندقرارمجدداسکانمختلفمراحلدروگردیدندتخلیهافغانستاناززنحقوقبرجسته

رشایط نامشخص و پرتنش در کشورهای نا آشنا میباشند.

فعالرشیک،عنوانبهجها�جامعهکناردرافغانستانزنان،۲۰۲۱سالاگستماهازقبلتاسالبیستبرای
هایجنبهتمامدربرابریبهوآوردهدستبهدوبارهراخویشحقوقتاداشتندتالشچونمیکردندکاروبودند
درزنحقوقفعالیتهایبرایاملللیب�حمایتهایشدیدکاهشامروز،امایابند.دستافغانستاندرزند�

درتعطیلورضوریمنابعرفنتب�اززنان،رهربیتحترضورینهادهایشدنبستهبهمنتجافغانستان
رهایشانجها�جامعهکهمیکننداحساسبرشحقوقمدافعزنانوگردیدهدخرتانوزنانبرایحیا�خدمات

نموده است.

وسازماندهیاعرتاضات،بههمچنانزنانطالبان،سویازخشونتوبازداشتتهدیدوحمایتعدموجودبا
عنوانبهآنهاحارضحالدرمیدهند.ادامهدیده،ستمهایگروهدیگرودخرتانزنان،حقوقبرایمبارزه

برجسته ترین و صلح آم�ترین ن�وی مد� در مقابل رژیم طالبان ظهور نموده، مقاومت مینمایند.

برشحقوقمدافعزناننیازهایوتجارببرروش�تادادانجامراارزیا�صدانهاد۲۰۲۲سالاگستماهدر
اخالقوارزشهابرمبت�مشارک�روشازاستفادهبااندازد.�،۲۰۲۱سالدرطالبانتصاحبازبعدافغانستان
یا�ایناستعماری،ضدوفمینیس� برایهرنبرمبت�رویکردهایوخربچ�کلیدیهایمصاحبهروشازارز

نمودهاستفادهتغ�برایشاندادخواهیادامهوهاشبکهایجادجهتزنانحمایتومعلوماتآوریجمع
درهمهنوزکسانیکهشمولبهجهانکشور۲۰دربرشحقوقمدافعزنانبامصاحبه۸۶مجموعدراست.

دیگرکشورهایدرکسانیکههمچنانواندشدهبیجاههمسایهکشورهایدرکسانیکهمیکنند،زند�افغانستان
وکردهارایهراارزیا�هاییافتهگزارشایناست.گرفتهصورتمیباشند،مجدداسکانمختلفمراحلدر

برشیاسا�حقوقدیگروامنیتحفاظت،بخاطربرشحقوقمدافعزنانکهرابیشماریخطراتوتهدیدات
برایجها�جامعهکنو�پاسخهایکهمیکندتاییدگزارشاینهاییافتهمینماید.روشناند،نمودهتجربهشان

بهاقتصادی،مسکنهایبهصحی،خدماتبهشاندسرت�شمولبهبرشحقوقمدافعزنانرفاهوحفاظت
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شانرابسیاریمجدد،اسکانهایپروسهقسمهم�بهمیباشد.اندکخیلیبدبختانهثباتباعایدبهوتعلیم
مبارزاتوپشتکاراستقامت،مقاومت،بهراتوجههمچنانهایافتهاست.کردهمواجهمجهولوضعیتبا

جلباند،مواجهکهناکرد�باورچالشهایومشکالتهمهوجودباافغانستانبرشحقوقمدافعزنانفعلی
میکند.

یا�،بخشیکحیثبه وضعیتمیتوانچیطوراینکهمورددرراخویشپیشنهاداتبرشحقوقمدافعزنانارز
درعمیقوتفصیلبهترشیحاتکهذیلپیشنهاداتخالصٔهآناساسبرکهنمودندارایهبخشید،بهبودرافعلی

حقوقمدافعزنانمبارزاتازحمایتوامنیتحفاظت،حقوق،ترویججهتگردیده،د��گزارشدرموردشان
برچالشالعادهفوقوضعیتتصدیقودرکبااست.گردیدهترتیبکشور،ازخا��وافغانستانداخلدربرش
تامینمایدارصارگزارشایندارد،جریانقبلازکهمحدودتالشهایهمچنانولوجستی�وسیا�انگ�

باشانعملتابرداردافغانستاندخرتانوزنانحمایتجهتراتوجهقابلوعملیاقداماتجها�جامعه
وعده های شان همخوا� پیدا نماید.

برشحقوقمدافعزنانرهربیوتجاربآواز،ذیل،پیشنهاداتتطبیقدررشکاهمٔهتااسترضوریخیلیاین
افغانستان را در نظر گرفته و دیزان، تطبیق و نظارت تمام برنامه ها را در مشوره با آنها، پیش بربند:

دخرتانوزنانحقوقبهاحرتاموشناخنترسمیتبهجهتطالبانبرسیا�فشاراعمال.1
افغانستان

ترویجرازنانحقوقوحفاظتامنیت،کهانکشا�وبرشدوستانههایبرنامهدادنقراراولویتدر.2
داده و باالی مشارکت زنان به عنوان رشیک کار تمرکز دارند.

برشحقوقمدافعزنانتمامبرایاسا�حقوقورضوریخدماتبهامندسرت�ازاطمینان.3
بیجاه شده از افغانستان

حقوقمدافعزنانتمامبرایپایدارمعیشیتامرارومداومآموزشبرایفرصتهانمودنفراهم.4
برش بیجاه شده.

در اولویت قرار دادن اسکان مجدد فوری تمام زنان مدافع حقوق برش افغانستان..5

حمایت از مبارزات جاری زنان و دخرتان افغانستان..6

شمولبھافغانستانزنانحقوقازحفاظتبرایراخودتعھداتومسئولیتھاتامینمایدترغیبرابازیگرانتمامصدانھاد
درتنھانھراافغانستانزنانگزارشاینکھامیدواریممانمایند.عملیشان،مبارزاتادامھبرایحمایویمحیطایجاد

وباشندامیدوارتابدھدھمدادخواھیفرصترابشرحقوقمدافعزنانبلکھنموده،کمکحقایقمورددرقدرتباصحبت
خویش،حقوقبرایآنھاحالیکھدراندایستادهآنھاکناردرجھانسراسردرفمینیستینھادھایدیگروصدانھادکھبدانند

:سازمان حقوق زنانانسانیت و آینده مبارزه میکنند.
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بخش اول

هدفوسابقه

یخچهالف. )۲۰۲۱-۱۹۰۰ (افغانستاندرزنانحقوقتار

درافغانستاندرزنان.1بودندگردیدهبسیجبیشرتحقوقبرایمداومطوربهافغانستانزنانبیستم،قرنآغازاز
یباً،۱۹۱۹2سال یافترارایحقمتحدهایاالتدرزنانازقبلرتسالیکتقر بعدی،سال۵۰طولدرکردند.در

برابریکهگردیدتصویبجدیدیاسا�قانون،۱۹۶۰سالدر.3یافتافزایشاجتماعدرزناننقشوحقوق
4جنسی� و مشارکت سیا� و اقتصادی زنان را افزایش داده تقویت نمود.

آم�تبعیضوستمگرانهحاکمیتتحتایفزایندهطوربهافغانستاندخرتانوزنانحقوق،۱۹۹۰دههاوایلدر
درکرد.نشی�عقببودند،خودشانافراطینسخهآنهماسالمیرشیعتقوان�تطبیقبهمتعهدکهطالبان

محرم،بدونخانهترکمکاتب،بهرفنتکار،بردخرتانوزنانحقوقکردنمحدودبهرشوعطالبان،5۱۹۹۴سال
یاوسیا�موقفداشنتمرد،داکرتانازصحیمراقبتهایبهدسرت�عام،هایجاهدرچهرهدادننشان

بخاطرمجازاتویافتافزایشرسعتبهدخرتانوزنانعلیهخشونت6نمودند.عام،هایدرجاهکردنصحبت
رسپیچی از قوان� تبعیض آم� طالبان خیلی زشت و خشن بود.

6 Bogaert, “History Repeating Itself,” p. 10

5 Hannah Bogaert, "History Repeating Itself: The Resurgence of the Taliban and the Abandonment of Afghan
Women." Immigration and Human Rights Law Review: Vol. 4: Iss. 1, Article 3 (2022).

4 Amnesty International UK, “Women in Afghanistan,” and Canadian Women for Women in Afghanistan, “Afghan
Women in History.”

3 Amnesty International UK, “Women in Afghanistan.”

2 Amnesty International UK, “Women in Afghanistan: the back story,” 27 July 2022.

1 Canadian Women for Women in Afghanistan, “Afghan Women in History: The 20th Century” (n.d.).
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7نمود،افزایشجها�جامعهمیاندرآنهابرشحقوقنقضاتهاماتوطالبانحاکمیتمورددرنگرانیها

پناهند�افغانستاندرالقاعدهاملللی،ب�تروریس�گروهاعضایبهطالبانکهشددیدهزمانیکهمخصوصا
مرکزعلیهحمالتازپس.8کردافغانستانبرتحریماعمالبهرشوعمتحدهایاالت،۱۹۹۰دههاواخرازمیدهند.

پناهگاهبهافغانستانکهنمایدحاصلاطمینانکهشداین�درمتحدهایاالت،۲۰۰۱سپتامرب۱۱درجها�تجارت
9امن برای القاعده تبدیل نگردد.

نمودهرهربیراترور"علیه"جنگمتحدهایاالتدیگر،کشور۴۰و(ناتو)شما�آتالنتیکپیمانسازمانحمایتبا
10و  افغانستان را اشغال کرد؛ تا پایان سال طالبان از قدرت کنار زده شدند.

مکاتببهدخرتان.11افزودنددخرتانوزنانحقوقاحیایراهدرراتالشهاافغانستانزنانبعدی،سال٢٠در
به۲۰۰۳سالدرکهاسا�قانونشد،ایجاد۲۰۰۱سالاواخردرافغانستانزناناموروزارت،12بازگشتند
ریسفرمانبازنانعلیهخشونتمنعقانون،۲۰۰۹سالدروشناخت،رسمیتبهرازنانحقوقرسید،تصویب

برداشتهسیا�واجتماعیاموردرزنانمشارکتتضم�برایمهمیگامهای.13رسیدتصویببهجمهوری
National(کاریملیبرنامهاول�افغانستان۲۰۱۵سالدرو14شد Action Plan(تا۲۰۱۵دورهبرایراخود

وجودباوبوداسا�تالشهاایندرافغانستانزنانجنبشنقش15نمود.تصویبوط��۲۰۲۲تا۲۰۱۹و۲۰۱۸
بهسازمان۸۰۰بهنزدیک،۲۰۰۰دههدرداشتند.توجهیقابلپیرشفتهایبودند،مواجهکهفراوانچالشهای

مد�فعالهزارانومیکردندفعالیتدخرتانوزنانحقوقتقویتوحمایتبرایکشوردرزنانرهربی
16شجاعانه مبارزه مینمودند.

16 Canadian Women for Women in Afghanistan, “Afghan Women in History.”

15 Women’s Peace and Security Programme, “Afghanistan,” Women’s International League of Peace and Freedom,
available at: http://1325naps.peacewomen.org/index.php/afghanistan/ (accessed 19 October 2022).

14 According to Article 83 of the 2004 Constitution, 68 of the 249 total seats (27%) in the Lower House (Wolesi Jirga)
are reserved for women, comprising at least two women for each of the 34 provinces of the country. For more
information, see www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/44/35.

13 Family mediation is a common approach to resolving gender-based violence cases under EVAW, despite the risks
this poses to many women. The EVAW law prohibits the use of mediation in only five kinds of offenses against
women: rape, forced sex, publicizing the identity of a victim, burning or the use of chemical substances to cause
harm, and forced self-immolation or suicide. “In all other cases, police and other officials can pressure the woman
to have her case resolved through mediation.” Human Rights Watch, “I Thought Our Life Might Get Better”:
Implementing Afghanistan’s Elimination of Violence Against Women Law (2021), p. 3.

12 In 2003, less than 10% of girls were enrolled in elementary schools; by 2017, that figure had risen to 33%, while
girls’ enrollment in secondary education increased from 6% in 2003 to 39% in 2017. For more information, see The
Word Bank, Policy Note: Afghanistan’s Development Gains: Progress and challenges (2020).

11 Bogaert, “History Repeating Itself.”

10 Maizland, “The Taliban in Afghanistan.”

9 Lindsay Maizland, “The Taliban in Afghanistan,” Council on Foreign Relations, 17 August 2022.

8 Clayton Thomas, Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress. Congressional
Research Service (2 November, 2021).

7 The precise meaning of the term ‘international community’ is hard to discern. It is often used to refer to Western
countries such as the U.S., Canada, countries of the European Union, the United Kingdom, and other countries with
international influence.
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قابلپایتختنخبگانمیاندرویژهبهکابللیربالنسبتاشهردربیشرتاصالحاتاینپیرشفتها،تماموجودبا
ازمیدهد،تشکیلراافغانستاننفوسدرصد۷۰17ازبیشکهکشورروستا�جمعیتعکس،بربود.مشاهده

عمیقیشکافیکوضعیتاینومیربدندرنجبوده،متاثرشدیدافقروخشونتجنگ،پیامدهایازمدتها
یادیسیا�پیرشفتهایوجودبانمود.ایجادوالیاتوکابلمیان وزناناکرثزنان،حقوقاحقاققبالدرز

زند�زیادیرسکوبیهایباهمهنوزمیکردند،زند�کابلمرکزازدورکیلومرتچنددرفقطکسانیکهح�دخرتان
میکردند و پیرشفتهای سیا� هنوز باالی زند� روزانٔه شان کدام تغ� نیاورده توانسته بود.

جن�،خشونتتاگرفتهف�ی�خشونتازاست،گسرتدهافغانستاندرویژهبهدخرتانوزنانعلیهخشونت
یادخیلیخانواد�خشونتهایاقتصادی.وروا�، راخشونتازنوعیافغانستانزناندرصد۸۷واستز

م�انافغانستان،صحتوشنا�جمعیترسوی.18میکنندتجربهخودخانوادهاعضایازی�توسط
یافتونمودمطالعهشانراهمرسحیات/رشیکتوسطزنانعلیهخشونت ب�دخرتانوزناندرصد۵۶کهدر

تجربهخودهمرستوسطراعاطفییاجن�ف�ی�،خشونتخودزند�ازمقطعیکدر۴۹تا۱۵سن�
استمعمولن�کودکانواجباریازدواجهای.19بودباالدرصد۹۲تافیصدیاینوالیاتازبع�درمینمایند؛

ب�تخمینهااساسبراست.معمولن�منازعاتحلبرایدخرتانتبادلوبد�ازدواجماننددیگرهایشیوهو
ازدواجکهاستگردیدهمستندخو�به.20میکنندازدواجسال�۱۸ازقبلافغانستانزناندرصد۴۰تا۳۰

خطرو21داردمسقیمارتباطزنانم�ومرگوبیماریبلندارقامبادیگرهایشیوههمچووکودکانواجباری
یادی افزایش میدهد .22مواجه شدن دخرتان و زنان را به اشکال دیگر خشونت مانند خشونت خانواد� تا حد ز

تا۲۰۲۱(سالزنانجنبشهایپاسخوطالبانبرگشتب.
کنون)

سالدرراافغانستانازن�وهایشخروجبرنامهمتحدهایاالت،۲۰۲۰سالدرطالبانباصلحموافقتنامهازبعد
گستماهدرروزچنددرفقطوبودنظم�خیلیتخلیهپروسه.23گرفتدستروی۲۰۲۱ صورت۲۰۲۱سالآ

24گرفت و پس از آن دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره کنرتل کشور را به دست گرفتند.

24 Bogaert, “History Repeating Itself.”

23 Bogaert, “History Repeating Itself.”

22 Nijhowne and Oates, Living with Violence.

21 Nawal Nour, “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue,” Reviews in Obstetrics & Gynecology, vol. 2,
No. 1 (Winter 2009).

20 United Nations Children’s Fund (UNICEF), Child Marriage in Afghanistan: Changing the narrative (2018).

19 Central Statistics Organization (CSO), Ministry of Public Health (MoPH), and ICF, “Afghanistan: Demographic and
Health Survey, 2015” (Kabul, Afghanistan, Central Statistics Organization, 2017).

18Diya Nijhowne and Lauryn Oates, Living with Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan, Global
Rights: Partners for Justice (Washington, DC, 2008).

17 See data from The World Bank at: https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=AF.
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جهتخویشنظامیفعالیتهایدوامنمودنتوجیهزماناغلبوافغانستاندرسال۲۰نمودنس�یوجودبا
نتوانستنداملللیب�ماموریتایندررشیکحکومتهایزنان،حقوقویژهبهوبرشحقوقتقویتوحمایت
درراافغانستانشهروندانگرفتهشکلدول�ثباتبا"ساختارهایآناساسبرکهنمایندفراهمرارشایطی

�درکلیدینقشواقعدرغر�قدرتهایدیگرومتحدهایاالت.25نمایند"حفاظتبرشحقوقجدینقضبرابر
ایجادراقدرتخالیخروجازپسافغانستان،زنانقبلیهشدارهایوجودباواندداشتهافغانستانثبا�

ازبسیاریاسا�حقوقوآزادینتیجهدر.26بگ�ندراکشورکنرتلتوانستندساد�بهطالبانآندرکهنمودند
تطبیقبهرشوعطالباننامرشوعحکومتکهچرارفتب�ازشبیکظرفدرکاملطوربهافغانستانمردم

.27قانون رشیعت با تفس� افراطی خود، نمودند

یافت،فرسایشرسعتبهشانحقوقکهراافغانستاندخرتانوزنانزند�۲۰۲۱سالاگستدررویدادهااین
کمیسیونوزناناموروزارت.28نمودتغ�کاملطوربهحرکتآزادیوامنیتآموزش،صحت،حقجملهاز

میکردندحمایتودفاعدخرتانوزنانحقوقازکهملیساختارهایبیشرتهمچنانوگردیدندبستهبرشحقوق
ازوامنیتسکتورقضا�،وعد�بخشهایاززنانتمامنتیجهدروشدندمنعدفاتروکاراززنانرفتند.ب�از

اذیت،وآزارارعاب،چالشهایبادخرتانوزنانازبیشماریتعدادگردیدند.حذفدول�نهادهایبیشرت
خانهاز�همیشهفراربهمجبوربسیاریو29هستندمواجهشدنناپدیدتهدیدوخودرسانههایبازداشت

تاجیکهاجمله(ازقومیهایاقلیتماننددیگریهایهویتبادخرتانوزنانبرایخطرات.30شدندخودهای
دارند،قرارطالبانهدفموردن�کههاجن�ب�یاتراجنسی�گرا،دوجنسگرا،همجنسافرادوها)هزارهو

31افزایش یافته است.

هزارانوهستندمواجهخطربیشرتینباشانمبارزهوپروفایلدلیلبهاوقاتبسیاریبرشحقوقمدافعزنان
جملهازهابخشتمامفعاالندادنقرارهدفبهرشوعطالبانکهچرا32شدندشدنمخفیبهمجبورشان

قرارجن�خشونتهایوارعابکوب،ولتموردمعرتضانکردند.امنیت،وهارسانهدولت،مد�،جامعه
قانو�،فراوخودرسانههایدستگ�یوزوربهاعرتافاتحبس،آم�توه�رشایطبازنفعاالنواندگرفته

کوبولتموردشدتبهوگردیدهدستگ�آنهاباشانخانوادهاعضایحاالتبع�دراند.شدهمواجه

32 Farkhondeh Akbari and Jacqui True, “WPS in Afghanistan: Betrayal and Renewal,” Australian Feminist Foreign
Policy Coalition Issue Paper Series, Issue 4 (AFFPC, July 2022), p. 3.

31 U.S. Policy Advocates for Afghan Women and Girls Working Group, Futures in the Balance: Taking Action to Ensure
Afghan Women’s and Girls’ Rights Under Taliban Rule (2022).

30 Mosadiq and others, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan.”

29 Human Right Watch, “Afghanistan: Women Protesters Detail Taliban Abuse,” 20 October 2022.

28VOICE, “Taliban’s Policies Restricting Women’s Rights since August 2021,” 22 June 2022. Available at:
https://voiceamplified.org/wp-content/uploads/2022/06/The-Talibans-restrictions-on-womens-rights-since-August
-2021.pdf

27 Horia Mosadiq, Zamarey Faqiri, and Lucy van der Kroft, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan Year
2021,” Safety and Risk Mitigation Organization Annual Report (SRMO, 2021), p. 6.

26 Bogaert, “History Repeating Itself.”

25 Hendrik Cremer and Catharina Hübner, Responsibility for basic and human rights following the withdrawal from
Afghanistan: On Germany’s duty to protect particularly vulnerable Afghans (Berlin, German Institute for Human
Rights, 2022), p. 16.
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هارسانهومد�فعال۳۷کمدست۲۰۲۱34سالدرکهمیدهدنشانمستندگزارشات.33میگ�ندقراروشکنجه
ویژهبهمیکشاندچالشبهراآنهاکسانیکههمچنانطالبانواندشدهکشتههدفمندحمالتدرافغانستاندر

زنان را آزار و اذیت نموده مجبور به سکوت میکنند.

تخلیهاینشدند.تخلیهافغانستاناززنحقوقبرجستهمدافعانازبسیاریطالبان،تصاحبازپسبالفاصله
آمریکا،بههایشانخانوادهوزنانوگردیدانجامخصو�سکتوروحکومتهاازایگسرتدهتعدادتوسطها

یتانیااسرتالیا،کانادا، برشدوستانهامورهماهن�دفرتگزارشاساسبرگردیدند.انتقالاروپا�کشورهایوبر
)OCHA(،نفرهزارهفتصدحدود)دروشدندبیجاهکشورداخلدر۲۰۲۱سالدرکودکان)٪۵۹وزنان٪۲۱

ازبیش،۲۰۲۲جوالیاولتاریختا.3536رسیدمیلیون۳٫۴بهداخلیشدگانبیجاهتعداد۲۰۲۱دسامربتامجموع
ایران،کشورهایدرافغانستاناز38ناشدهراجسرتبیشماریتعدادو37شدهراجسرتپناهندهمیلیوندو

میلیون۱٫۲۷حدودتعداداینازکهمیشودتصوردارند.وجودازبیکستانوترکمنستانتاجیکستان،پاکستان،
مللسازمانپناهندگانعا�کمیسیونگفتهبه.40میباشد۲۰۲۱سالاگستاز39کودکان)٪۵۱وزنان٪۲۳(نفر

شدگانبیجاه۱۶۲٬۴۱۳تنهاو41اندبازگشتهافغانستانبهنفر۳۵۸۰فقط۲۰۲۲سالدر،)UNHCR(متحد
یاکودکانبدونندرتبهزنانکهمیدهدنشانتوجهقابلمعلومات.42اندبازگشتهخودهایخانهبهداخلی

یاایرانبهتنها�به۲۰۲۲سالدرزنهزاریکازکمرتاند؛رفتهب�ونافغانستانازشانوابستهافراددیگر
توسطمردانبهنسبتزنانکمرتمراتببهتعدادیهمچنان.43مرد۱۰۴۶۴بامقایسهدراندرفتهپاکستان

44آمریکا تخلیه گردیده اند چرا که بیشرت آنها واجد رشایط برای ویزای ویژه مهاجرت امریکا نیستند.

44 The Special Immigrant Visa (SIV) is provided by the U.S. for Afghans who were employed by or on behalf of the
U.S. government. For more information, see
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html

43 UNHCR, UNWomen and Women Count, Afghanistan Crisis Update.

42 UNHCR Regional Bureau for Asia and Pacific, “Afghanistan Situation Update.”

41 UNHCR Operational Data Portal, “Afghanistan Situation.”

40 UNHCR Regional Bureau for Asia and Pacific, “Afghanistan Situation Update - 01 September 2022” (2022).
Available at: https://data.unhcr.org/en/documents/details/95823

39 These percentages are based on data gathered as of December 2021; see UNHCR, UNWomen and Women Count,
Afghanistan Crisis Update: Women and Girls in Displacement (2022).

38 UNHCR Operational Data Portal, “Afghanistan Situation,” available at:
https://data.unhcr.org/en/situations/afghanistan (accessed 12 October 2022).

37 This is likely a huge underestimate of the actual numbers within these countries, as many refugees remain
unregistered.

36 The International Organization of Migration’s Displacement Tracking Matrix offers a higher figure of 4.3 million
internally displaced people within Afghanistan. See International Displacement Monitoring Center, “Figures Analysis
2021 - Afghanistan: Displacement associated with Conflict and Violence” (2022).

35 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Afghanistan Situation Regional Response Plan (RRP)
January - December 2022 (2022).

34 Mosadiq and others, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan.”

33 Human Right Watch, “Afghanistan: Women Protesters Detail Taliban Abuse.”
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عدموتبعیضاستثمار،خشونت،باودارندقرارخطرمعرضدرشدنبیجاهجریاندربیشرتدخرتانوزنان
میکنند،آغازدوبارهجدیدکشورهایدرراجدیدزند�زنانازبرخیحالیکهدرهستند.مواجهامنیتوحمایت

حقوقمدافعزنانازبسیاریزمانع�در.4546استندمنتظرترانزی�کشورهایدرنامعلومرشایطدردیگربرخی
سوء،)VAWG(زنانعلیهخشونتخطراتافزایشباواندماندهبا�افغانستاندرخطرمعرضدربرش

استکنندهناراحتامنیتوحفاظتعدمهستند.مواجهطالبانتوسطشدنکشتهح�واستثماراستفاده،
نیستند،کشورترکبهقادربرخیحالیکهدر.47ندارندکشورترکبرایمنابعیاوپاسپورتکسانیکهبرایویژهبه

جدیدشکلوضعیتاینکهاندکردهانتخابراخطراتتمامبازند�ومبارزهادامهکشور،درماندندیگربرخی
مبارزات را در افغانستان ایجاد نموده است.

احساسنگارانروزنامهوغ�دول�سازمانهایمد�،جامعهفعاالنزن،حقوقفعاالنوضعیت،اینمیاندر
آنهاحاالتبسیاریدربلکه،48میکردندحمایتراآنهاتنهانهطالبانبازگشتازقبلکهجها�جامعهکهمیکنند

وصدانهادباروزانهافغانستانزناناست.کردهرهایشانبودند،کردهاستخدامزنانحقوقبرایکاربرایرا
کهمیدهندتوضیحومیشوندحمایتخواستارشدهارتباطبهمیکنند،کارزنانحقوقرویکهدیگرسازمانها�

آنهااکنونآمریکا)(مانندحکومتهاواملللیب�غ�دول�سازمانهایمتحد،مللسازمانباشانقبلیکارچگونه
یافت نمیکنند. را در معرض خطر شدید توسط طالبان قرار داده است و هیچ حمای� از این نهادها در

است.شدهتبخ�کاملطوربهزنحقوقهایبرنامهبرایاملللیب�کمکهایفعاالن،وهاگروهازبسیاریبرای
یادیحدتازنانحقوقمیدهد،ادامهافغانستانبهبرشدوستانهکمکهایبهاملللیب�جامعهحالیکهدر ازز

اسا�مهمخدماتتعطیلبهمنجراملللیب�کمکهایشدیدکاهشاست.شدهخا��شانکاریاجندای
جملهازمیشدند—ما�تأم�املللیب�جامعهتوسطوارایهملیسازمانهایتوسطکهزنانودخرتانبرای
ومنعفعالیتهایبرایکههایبرنامهاز٪۹«تنها،۲۰۲۲سالمیماهتااست.گردیدهزنان،علیهخشونتمنع

تنها۲۰۲۲سالاگستماهدروبودشدهتمویلبودند،گردیدهط��)GBV(برجنسیتمبت�خشونتپاسخ
ما��درمطالعهیک»49اند.گردیدهتمویل)GBV(جنسیتبرمبت�خشونتبهپاسخجهتهابرنامهاز۰٫۳٪

همهنوزآنهاییکهونداشتندایپروژههیچزنانمد�جامعهسازمانهای٪۷۷کهمیدهدنشان۲۰۲۲سال
درتوجهیقابلموانعبااملللیب�مقرراتتوسطشدهاعمالمحدودیتهایافزایشدلیلبهمینمودندفعالیت

یافت وجوه از خا�� و برداشت وجوه از حسابات بان�، مواجه بودند. 50در

50 Gender in Humanitarian Action Working Group, Research on Challenges, Barriers and Opportunities for
Women-led CSOs in the Afghanistan’s Humanitarian Crisis (2022).

49 U.S. Policy Advocates for Afghan Women and Girls Working Group, Futures in the Balance.

48 Mosadiq and others, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan.”

47 UNHCR, Afghanistan Situation Regional Response Plan.

46 There are three contexts of displacement right now: 1) women and their families evacuated and resettled in
countries with their asylum in process; 2) those evacuated and moved to a transit location that is not their country of
asylum/resettlement but is a temporary host (i.e., Albania, Greece, Turkey, etc.); and 3) those in neighboring
countries such as Iran and Pakistan. It is this last category where Afghan women are most vulnerable, as they are
mostly undocumented, trying to find resettlement and sponsorship programs, and at a risk of deportation by
governments.

45 Devon Cone, “Now, There is Nothing Safe”: A Roadmap for Investing in Afghan Women and Girls (Washington,
D.C., Refugees International, 2022).
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وسازماندهیاعرتاض،بهافغانستاندردخرتانوزنانخشونت،وبازداشتتهدیدوحمایتعدموجودبا
رژیمبرابردرمقاومتآم�صلحوبرجستهمد�ن�وهایتنهاازی�بهوانددادهادامهخودحقوقبرایمبارزه

51طالبان تبدیل شده اند.

51 Nargis Nehan, “The Rise and Fall of Women Rights in Afghanistan,” LSE Public Policy Review, vol. 2, no. 3, p. 6
(2022).
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بخش دوم

یا�چارچوب ارز

الف. در مورد نهاد صدا

وزنانحمایتباسیستماتیکخشونتبرابردرراجها�انقالبکهاستفمینیس�سازمانیکصدانهاد
برشدوستانهسکتورکهاستاینبهمعتقدصدانهادمیدهد.ترسیعمیکنند،رهربیکهسازمانها�ودخرتان

رهربیراانقالباینبایددخرتانوزنانخودوکندعملدخرتانوزنانازمحافظتبرایخودوعدهبهباید
جهاندر-دخرتانوزنانعلیهخشونت–برشحقوقنقضترینگسرتدهوتریندارسابقهازی�بامانمایند.
بارابرشدوستانهاضطراریمواقعدرزنانعلیهخشونتمنعبرایاثر�وسن�روشهایمااستیم.مواجه

منابع اثبات شده که کم از آن استفاده میگردد یع� رهربی خود زنان و دخرتان، به چالش میکشانیم.

بهدادنپایانجهتخالقوجدیدهایشیوهازرسشارزنان،حقوقبرایمبارزهدرعملصدانهادرویکرد
ط��درمحرتم،رهربانحیثبهزنانودخرتانکهاستیمجها�برایمبارزهحالدرمااست.زنانعلیهخشونت

داشتهرهربینقش-سیا�ساختاردرهموجامعهدرهمخشونت-کردنکنریشهبرایهاحلراهاجرایو
راهتطبیقجهتزنانملیسازمانهایبرایبیشرتمستقیممنابعاختصاصصدانهادهدفنهایتدرباشند.

وزنانرهربیتحتجنبشهایوهاشبکهسازمانها،ازصدانهاداست.خشونتبهرسید�برایآنهاهایحل
میانمار،مالدیو،عراق،هنگری،کلمبیا،بنگالدش،افغانستان،جملهازکشورهاازایفزایندهتعداددردخرتان

یه، اوکراین، ایاالت متحده، ونزوئال و یمن حمایت میکند. پاکستان، پولند، رومانیا، سلواکیا، سودان جنو�، سور
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یا� ب- اهداف ارز

یاب�صدانهاد،۲۰۲۲سالاگستماهدر برشحقوقمدافعزناننیازهایوتجاربنمودنبرجستهجهتراارز
یا�ایناهدافداد.انجام۲۰۲۱سالدرطالبانتصاحبازبعدافغانستان بود:ذیلقرارازارز

آنوافغانستانداخلدربرشحقوقمدافعزناناولویتهایوحقو�حفاظ�،نیازهایشناسا�●
سوی مرزهای ب� املللی و قابل مشاهده ساخنت این اولویتها برای جامعه برشدوستانه؛

برشیاسا�حقوقازحفاظتتقویتجهتگ�ندگانتصمیمبرایفرصتهاوشکافهاشناسا�●
زنان و ایجاد محیط کارا برای فعاالن تا مبارزات خویش را ادامه داده بتوانند؛ و

وحکومتهاباراخودزند�تجاربتاافغانستانفعالدخرتانوزنانبرایفرصتنمودنفراهم●
یگراندیگر زنان،حفاظتوامنیتجهتپاسخگووبهرتعمکردهایوهاپالی�ط��جهتباز

رشیک نمایند.

یا�اینگردید،رشوع۲۰۲۲52سالازکهفعالیتهایتعقیببه رویاها،جملهاززنانتجاربوهادیدگاهباالیارز
افغانستاندخرتانوزنانکههایعدال��کشانیدنچالشبهوتغ�ترسیمهدفباآنهااولویتهایونیازها

تجربه میکنند، تمرکز نموده است.

پ. روش و رویکرد

گروهیکتوانستصدانهادافغانستان،برشحقوقمدافعزنانبااشقبلیفعالیتهایوگسرتدهشبکهدلیلبه
یا�اینتاکندبسیججهانرسارسازراافغانستا�محققانوبرشحقوقمدافعاناز صدانهاددهند.انجامراارز
ارزشهادرریشهکهرامشارک�روشیکتانمودهمکاریکشور۲۰درزنانسازمانهایوافغانستانزنرهربانبا
یا�اینبرایباشد،داشتهاستعماریضدوفمینیس�اخالقو اصولدرشدهتعبیهکند.اجراوط��ارز

زند�واقعیتهایوتجربیاتباالیتمرکزباخالقانهوسن�غ�روشهایتحقیقاینبرایفمینیس�،مراقبت
زناندهندگانپاسخازدستهچهاربرصدانهادگرفت.قراراستفادهموردآنها،سالم�بهتوجهبادخرتانوزنان

52 This assessment builds on the work VOICE conducted in Albania earlier this year. From January to June, 2022,
VOICE partnered with Vital Voices to build a comprehensive and feminist humanitarian response to the protection
and VAWG needs of Afghan refugees, including many Afghan WHRDs, who were awaiting resettlement in Albania.
VOICE worked collectively with implementing partners and refugee women and girls to engage them at different
response levels and sectors at two refugee hosting sites. VOICE was able to build trust with the Afghan community
and co-develop more dignified, better quality, and gender-sensitive services provided by implementing partners.
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اند،شدهبیجاهمرزیکشورهایدرکسانیکهاند؛افغانستانداخلدرکسانیکهنمود:تمرکزبرشحقوقمدافع
واندپناهند�کشوریاونها�مقصددرقانو�اسنادباکسانیکهنشده؛راجسرتچهوشدهراجسرتچه

یا�اند.ماندهبا�سومیکشوریکدرکسانیکه تحلیلوتجزیهآوری،جمعبرایمختلطروشهایشاملارز
و)KIIs(کلیدیخربچ�هایمصاحبهآندنبالبهوشدانجامدیگراسنادوگزارشاتمطالعهبود.اطالعات

انجاماپواتسوزومازاستفادهبادورراهازجلساتوهامصاحبهیافت.انجامهرنبرمبت�هایورکشاپهای
حقوقملیسازمانهایباصدانهادوگردیدندشاملمحققعنوانبهمختلفجاهایازافغانستانزنانشد.
وملیسطوحدرتغ�وتأث�برایارزیا�هاییافتهازمیخواهندزنانچگونهکهدهدتشخیصتاکردکارزنان

ب� املللی استفاده شود.

مصاحبه های خربچ� کلیدی

مدافعزنانباراکلیدیخربچ�هایمصاحبه۸۶مجموعدرصدانهادتحقیقا�تیمهفته،چهارطولدر
یونان،آملان،فرانسه،فنالند،کانادا،برازیل،اسرتالیا،افغانستان،شاملکهدادندانجامکشور۲۰دربرشحقوق
یتانیاعر�،متحدهاماراتترکیه،تاجیکستان،سویدین،اسپانیا،پاکستان،هالند،ایتالیا،ایرلند،ایران، ایاالتوبر

بامیان،بلخ،بدخشان،شاملکهشدانجاموالیت۹درافغانستاندرهامصاحبهمیباشد.آمریکامتحده
هرات، کابل، قندهار، کندز، ننگرهار و پکتیا میباشد.

طیفازآنهادارند،زنانحقوقبرایدادخواهیومبارزهدرایسابقههمهدهندهمصاحبهزنانحالیکهدر
نگاران،روزنامهعکاسان،فیلمسازان،هرنمندان،جملهازآیند،میهاحرفهوها،رشتهتجربیات،ازایگسرتده

داکرتان،محکمه،عا�شورایاعضایوقضاتوکال،دولت،اسبقکارمندانسیاستمداران،ورزشکار،زنان
سازمانهایکارکنانومد�جامعهفعاالنمحققان،استادان،دانشجویان،کارآفرینان،روا�،صحتمتخصصان

سنسال۶۰تا۱۸ازدهندگانمصاحبهاجرا�).روسایوبنیانگذارانجمله(ازاملللیب�وملیغ�دول�
سال).۶۰تا۴۱ب�زن۲۱وسال۴۰تا۲۵ب�زن۶۰سال؛۲۴تا۱۸ب�زن(پنجدارشتند

ورکشاپهای هرنی

برشحقوقمدافعزنانباراهرنبرمبت�آموز�ورکشاپدوصدانهادکلیدی،خربچ�هایمصاحبهبرعالوه
"بازجمععنوانباورکشاپهاداد.انجامآمریکامرکز�دیواشنگنتوپاکستانمرکزآباداسالمدرافغانستان

افغانستانزنانازحمایتبرایایوسیلهعنوانبهبلکهبود،ارزیا�روشازبخ�تنهانهیکدیگر"باماشدن
ارزیا�سواالتادغامباگردید.اجراتغ�،ودادخواهیجهتدرخویشصدایازاستفادهوساخنتشبکهبرای

نمودنرشیکجهتفضاافغانستانزنانبرایتوانستصدانهادتاریخی،وفرهن�هایپیچید�با
احساسات و تجربیات شان به اساس هرن و قصه گو�، مهیا نماید.

ابزارهایدیگروکالژبودند،گردیدهانجامآلبا�درافغانستانزنانبا۲۰۲۲سالدراینازپیشکهورکشاپهااین
شان،ترومایواحساساتداشتنظردرباکنندگاناشرتاکبیاناتتقویتجهتمحورقربا�هرنبرمبت�
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پاکستان،در۶(افغانستانزنانبرشحقوقمدافع۱۱روند،اینتوسطمیکند.تسهیلراهاخاطرهوگو�قصه
تاکردندایجادراکالژهامتحده)ایاالتدردیگر۵وبودندنمودهرشکتن�کلیدیخربچ�هایمصاحبهدرکه

وحکومتهاآدرسبهراخویشدادخواهیپیامهایهمچنانودادهانعکاسراخودتجربیاتواحساسات
Collaging"نمایند.رشیکجهان،رسارسدرگ�ندگانتصمیم Us Back Together"وخاطراتداستانها،از

دادخواهیپیامهایایجادبرایبرشحقوقمدافعزنانهمکاریباورکشاپهااینگردید.ایجادآنهاامیدهای
تالشهاکشیدنچالشبهدرراافغانستانزنانوگردیدتدویرشانآیندهبرایآنهاهایدیدگاهونیازهابرمتمرکز

بخاطر خفه کردن صدای شان، حمایت نمود.
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سومبخش

يافته های عمده

سه موضوع اصلی از مصاحبه ها و ورکشاپهای انجام شده در داخل و خا�� از افغانستان به وجود آمد:

نگرانیها مربوط به  حفاظت و امنیت(الف)

چالش های اسکان مجدد و(ب)

موانع و امکانات در اطراف مبارزات که جریان دارد.(پ)

قابلتهدیدهایباکشورازخا��دروافغانستانداخلدربرشحقوقمدافعزنانکهمیدهدنشانهایافته
داخلدرزنانباالیهامحدودیتعمیقتاث�اتجملهازاستند،مواجهخودحفاظتوامنیتبرایتوجهی

رضوریخدماتبهدسرت�عدمبرشی،حقوقدیگرنقضهایزنان،علیهخشونتفراگ�خطراتافغانستان؛
دراملللیب�جامعهناکا�اقدامیاواقدامعدمعواقبوپایداردرآمدوتعلیماقتصادی،مسکنصحت،مانند
غربخروجدرهماهن�عدمکهدادندگزارشخاصطوربهبرشحقوقمدافعزنانازبسیاریافغانستان.مورد

داخلدرچهاست.دادهقراربیشرتیخطرمعرضدربحراناینآغازازرازنانازبسیاریافغانستان،از
کمکهایبهفورینیازبرشحقوقمدافعزناننها�،کشورهایدرچهوترانزی�کشورهایدرچهافغانستان،

قابل توجهی دارند.
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الف. حفاظت و امنیت

چهار موضوع کلیدی مربوط به حفاظت و امنیت زنان مدافع حقوق برش پدیدار شد:

افغانستان،داخلدرزنانحقوقبرمحدودیت)۱(

دخرتان،وزنانعلیهخشونت)۲(

وموجودخدماتبهدسرت�)۳(

یردرهایافتهایناملللی.ب�جامعهتوسطاقدامعدمیاواقدام)۴( است.شدهدادهرشحز
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محدودیتها باالی حقوق زنان در داخل افغانستان

نهومیتواننددادهانجامکارینهآنهاهستند.زنداننوعیکدرافغانستاندر «زنان
چ�ی گفته میتوانند.»

یک کارمند اسبق سازمان غ�دول� در حال حارض در فنالند

پسهادههراافغانستانمرشوع،دولتیکنبودوتبعیضفقر،گرسن�،ام�،«نا
استکارمند اسبق دول� که در حال حارض در اسپانیامیربد.»
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رفت.ب�ازبود،شدهآوردهدستبهگذشتهسال۲۰درکهافغانستانزنانپیرشفتهای،۲۰۲۱سالاگستاز
جایآزادانهمحرمبدوننمیتوانندواندشدهمنعسیاستدررشکتوشغلداشنتمکاتب،درحضوراززنان
خاطربرشحقوقمدافعزنچندینوشدندبستهامنیتوصلحزنان،بهمربوطهایپروژهبیشرت.53کنندسفر

نشان کردند که فعالیتهای مد� بدون تأیید رصیح طالبان در داخل افغانستان به طور کامل ممنوع است.

صفربهصدازبگویممیتوانممناست،یافتهکاهشچشمگ�طوربهمد�«فعالیتهای
امااند،شدهماندنفعالبهموفقزنانسازمانهایازمحدودیبسیارتعدادورسیده

نمیدانیم تا چه زما�.»
مدافع حقوق زن در افغانستان

حقوقمدافعزنانتوسطمشابهداستانهایاست.یافتهگسرتشکشوررسارسدرهامحدودیتونگرانیهااین
گردید.رشیکاند،دادهانجامراتحقیقصدانهادتیمکهوالیت۹تمامدربرش

ازی�کهشدهدادهدستوردول�اناثکارمندانبهاند،شدهمنعمکاتباز«دخرتان
اجازهمحرمبدونزنانوبفرستندکاربهخودجایبهراخودهایخانوادهمرداعضای

محدودی�هیچماحالیکهدرمیشود،اعمالدیننامبهاینهاهمهبروند.جا�بهندارند
یم.» برای آموزش، کار، سفر و تجارت زنان در اسالم ندار

کارمند اسبق دول� که در حال حارض در ترکیه است

اقتصادینظرازهمقبالکسانیکهدارددخرتانوزناناقتصادباالیتوجهیقابلتاث�اتمحدودیتهاچن�
زماناغلبکهمیدهدافزایششانخانوادٔهمردانبهرادخرتانوزناناتکایکار،بهنبودنقادربودند.محروم

ایوسیلههیچکهچراهستندمحرومویژهبههاخانوادهآورنانزنانمیکند.بیشرتراخانواد�خشونتخطر
ترکیهدردولتاسبقکارمندیککهطورهمانندارند.هایشانخانوادهازحمایتبرایدرآمدکسببرای

درشدندزندا�هاخانهدرآنهاداریم.استند،هاخانوادهرئیسکهآورنانزنمیلیوندو«ماکردتوصیف
حالیکه هیچ مکان�می ح� برای فراهم کردن نان برای آنها وجود ندارد.»

اقلیتهایومیباشدجنسیتازفراتردخرتانوزنانبرطالبانهایمحدودیتکهکردنداشارهدهندگانمصاحبه
میکند.مواجهجدیخطراتبهدیگرانوتاجیکهاسیکها،هندوها،ها،هزارهمانندشدهراندهحاشیهبهقومی

ازمذه�وقومیاقلیتهایباالیبارهاطالبانبازگشتزماناز(داعش)اسالمیدولتبامرتبطجنگجویان
اینبهپاسخیاجلوگ�یبرایطالبانواندکردهحملهوحشیانهطوربهشان-مساجدومکاتبدرجمله

یتانیادرحارضحالدرنگارانروزنامهازی�قسمیکه.54استنکردهکاریهیچحمالت «مادادتوضیحبر
یراهستندزنانضدجنبشیکفقطتنهاطالبانکهبگوییمنمیتوانیم هایگروهبردنب�ازبرایتالشدرآنهاز

نزدیکهستند.مواجهبعدیچندخطراتبابرشحقوقمدافعزنانازبرخینتیجهدرهستند.»ن�دیگرقومی

54 Human Right Watch, “Afghanistan: ISIS Group Targets Religious Minorities” 6 September 2022.

53 A mahram is a male chaperone, typically a male family member. Zahra Nader and Nargis Amini, “The Taliban are
Harming Afghan Women’s Health,” Foreign Policy, 2 March 2022.
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دوتبعیضموردشانقومیتهمچنانوجنسیتخاطربهکهدادندگزارشبرشحقوقمدافعزناناز٪۱۵به
مشکلشانرامبارزاتادامههمچنانومیدهدقراربیشرتیشخ�خطرمعرضدرراآنهاکهاندگرفتهقراربرابر

درچهسالهامثالیکعنوانبهبامیان،والیتچگونهکهدادتوضیحمد�جامعهبرجستهفعالیکمیسازد.
اززنبرشحقوقمدافعمیربد.رنجمذه�وقومیتبعیضاتازطالبان،زماندرچهوقبلیحکومتهایزمان

فعالزنانبرایراشدیدیهاینگرا�کهنمودصحبتپشتونهاغ�قومیپاکسازیمورددرن�کندزوالیت
تاجیک و اوزبیک در این والیت به همراه دارد.

درطالبانکنیم.مبارزهبایدخودوالیتبرایاسا�بسیارحقوقبرایهمیشه«ما
یادجنایاتبهمرتکبافغانستان مردماند.شدههاهزارهجمعیدستهکشتارجملهازز

پذیرترآسیبح�زنانندارند.حفاظ�وامنیتهیچومیرتسندبامیاندرواقعا
هستند.»

مدافع حقوق زن در افغانستان

خشونت علیه زنان و دخرتان

بلندخیلیبرشدوستانهاضطراریمواقعدرزنانعلیهخشونتکهمیدهدنشانکهداردوجودکا�شواهد
برابردردخرتانوزنانپذیریآسیبکهنمودندمالحظهدهندگانمصاحبهوقتیکهنبودآورتعجب.55م�ود

یافت،افزایشافغانستاندررسعتبهرسید،قدرتبه۲۰۲۱سالاگستدرطالبانزمانیکهزنانعلیهخشونت
میدهدنشانزنانبرایمتحدمللسازمانگزارشیکشد.چن�طالبانحکومتسابقدورهدرکهطورهمان

عواملدلیلبهزنانعلیهخشونتبرابردرزنانپذیریآسیبافزایشبهمنجر۲۰۲۱سالدرطالبانتصاحبکه
حقو�واجتماعیکیفیتباوجامعخدماتبهزناندسرت�کاهشآنعمدهعاملکهگردیدهمتعددی
خودمعیشتاند،شدهمحصورخودهایخانهدرزنانطالبان،رشدبهرومحدودیتهایبهتوجهبا.56میباشد

شانبع�وندارنددسرت�خویشاسا�هایرضورتبهح�فقر،سطحرفنتباالباوانددادهدستازرا
یادی افزایش داده است. به بیجاه شدنهای متعددی مواجه استند که هم� اینها خطرات خشونت را تا حد ز

اشکالدیگرواجباریوکود�ازدواجهایخانواد�،خشونتهایمصادیقافزایشازبرشحقوقمدافعزنان
مصاحبهمیاندرنگرانیهاباالترینازی�واقعدرخانواد�خشونتهایمیدهند.خربزنانعلیهخشونت
نمودنالزامیمزنل،ازخا��زنانگذاروگشتبرمحدودیتهاافزایشدلیلبهافغانستانداخلازدهندگان

دربرشحقوقمدافعزنچندینبود.طالبان،توسطزنانباالیقدرتاعمالجهتمردانتشویقومحرم
حمایتواسالمیگرا�افراطافزایشنتیجهدرهایشانخانهداخلدربودنامننااحساسازافغانستان

حامیان طالبان، چه در کشور و چه در داخل خانواده هایشان خرب دادند:

56 UNWomen, “Gender Alert No. 1: Women’s Rights in Afghanistan: Where are we now? (2001).

55 For more information, see www.gbvguidelines.org
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منام.خانوادهدرنهوجامعهدرنهنمیکنم،امنیتاحساسدیگرمن«راستش
میتوانم رادیکالیسم را در خانواده ام ببینم که به رسعت در حال رشد است.»

مدافع حقوق زن در افغانستان

باهایمانخانهداخلدرح�رامامیخواهندونمیبینندانسانحیثبهراما«طالبان
شستشوی مغزی و رادیکال�ه کردن مردان مان کنرتل کنند.»

- کارمند اسبق دولت که در حال حارض در ترکیه است

خشونتهاینتیجهدرافغانستانزنانکهروا�پریشانیهایانواعازافغانستانشمالدرصحیبخشکارمندیک
وآزارازترسوشانحقوقنقضشان،زند�درثبا��شاملکهنمودصحبتهستندمواجهآنباخانواد�

مد�فعاالنوسازمانهاها،شبکهبع�والیاتازبرخیدرکهکردنداشارهدهندگانمصاحبهمیباشد.اذیت
خشونتبازماندگانبهحقو�خدماتارائهبرایتالشومخفی)طوربهمواردبیشرت(درهستندفعالهمهنوز
گاهیودادخواهیفعالیتهایمرصوفدیگرتعدادیمیکنند.زنان، علیه خشونتازمتاثرکسانیکهبرایدهیآ
اینکهچرااستخطرنانالعادهفوقخدماتارائهپکتیا،مانندوالیاتبع�درمیباشند.اند،شدهزنانعلیه

حقا�شبکهحامیمامردانبیشرتو...کارمحافظه«بسیارنمود،توصیفصحیکارمندیکقسمیکهوالیت
57هستند.»

یکماشهرمیکردیماحساسکردند،تصاحبراافغانستانطالبان«وق�
محافظتوامنیتاحساسمامیرتسیدند،منمثلفعالزناناست.قربستان

یکبهمهاجرتوافغانستانترکبهمجبورماکهبودوضعی�یکنمیکردیم.
کشور امن تر شدیم جاییکه بتوانیم حد اقل نفس راحت بکشیم»

مدافع حقوق زن در حال حارض در پاکستان

57 The Haqqani Network is a Sunni Islamist militant organization that was founded by Jalaluddin Haqqani; Haqqani
allied with the Taliban in the mid 1990s, with the alliance becoming firmly cemented in 2015.
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یادیتعدادافغانستان،داخلدرزنانعلیهخشونتبلندیارقامدلیلبه کردهفرارافغانستاناززنانیکهآنازز
بهجوابگووموثرخدماتبهمحدوددسرت�شانبسیاریاماهستندزنانعلیهخشونتبازماندگاناند،

ازدهندگانمصاحبهازبرخیاین،برعالوهدارند.جنسیت،برمبت�خشونتیاوزنانعلیهخشونتقضایای
افزایش خطرات خشونت علیه زنان که در جریان تخلیه و ترانزیت تجربه نموده بودند، صحبت کردند:

یاندر«زنان کستانایران،بهمهاجرتجر ومهارباالیخطرمعرضدرتاجیکستان،وپا
استثمار جن� قرار دارند.»

کارمند یک سازمان زنان افغان که در حال حارض در تاجیکستان است

شده،بیجاهدخرتانوزنانبرایجنسیتبرمبت�خشونتخطراتکهاستگردیدهمستندخو�بهاین
یباًکهاستدادهنشانتحقیقاتاست.یافتهافزایشپناهجووپناهنده درپناهندهیاشدهبیجاهزنان٪۲۰تقر

عدمدلیلبهفیصدیاینکهداردوجوداحتمالومیکنندتجربهراجن�خشونتبرشدوستانهخدماتجریان
.58گزارشدهی گسرتده و موانع افشاگری ح� بیشرت باشد

اشکالچیطورومیکندصحبتناام�وخشونتمتعددانواعازاروپا،درپناهندگانکنو�وضعیتازگزار�
برجستهاست،یافتهتشدیدیاایجادپناهند�جریاندرخانواد�خشونتمانندخشونتقدیمیوجدید
کاهشباهمراهاضطراریحاالتدرخانواد�خشونتوحیاترشیکتوسطخشونتافزایش.59میکند

.60میکندبیشرتشدن،بیجاهجریاندررادخرتانوزنانخطراتاجتماعی،حمایتهایوخدماتبهدسرت�
توسطربا�آدمجملهازمرز،ازگذرجریاندرزنانعلیهخشونتخطرافزایشازبرشحقوقمدافعزنچندین

طالبان جهت جلوگ�ی عبور مردم از مرز، صحبت کردند.

60 Katie Lauve-Moon and Regardt J. Ferreira, “An exploratory investigation: Post-disaster predictors of intimate
partner violence,” Clinical Social Work Journal, vol. 45, no. 2, pp. 124–135 (2017).

59 Jane Freedman, “Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee
"crisis",” Reproductive Health Matters, vol. 24, no. 47, pp. 18-26 (2016).

58 Alexander Vu et. al., “The Prevalence of Sexual Violence among Female Refugees in Complex Humanitarian
Emergencies: a Systematic Review and Meta-analysis,” PLoS Curr. (18 March 2014).
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دسرت� به خدمات

افغانستانداخلدربرشحقوقمدافعزناندسرتسبهخدمات:۱چارت

افغانستانازخا��دربرشحقوقمدافعزناندسرتسبهخدمات:۲چارت

درخدماتبودنمحیامورددردهندهمصاحبه۲۷داده،انجامصدانهادکهکلیدیخربچ�مصاحبه۸۶از
61کردند.صحبتخا��درخدماتدسرت�مورددر۵۳حالیکهدرکردند،صحبتافغانستانداخل

مسکنما�،کمکهایشمولالزم—بهحمایویسیستمهایوخدماتبهدسرت�شد،دیدهباالدرکههمانطور
اسکانکمکهایوحقو�کمکهایصحی،کمکهایاجتماعی،وروا�حمایتهایبرشدوستانه،کمکهایامن،

وترانزی�کشوریکدراستند،افغانستاندرکهدارداینبهارتباطواستمتفاوتشدتبهزنانبرایمجدد—

61 Six interviews had invalid responses to this question and consequently were not included in the above charts.
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افغانستانازخا��دربرشحقوقمدافعزنانبرایزند�دهندهنجاتوالزمخدماتحالیکهدرنها�.کشوریا
به آسا� قابل دسرت� است، همچو خدمات در اختیار زنان مدافع حقوق برش در افغانستان قرار ندارد.

کمکهایبرایرامنابعجها�جامعهچهاگرکهنموداظهارافغانستانشمالدرصحیبخشکارمندانازی�
سازمانهایتوسطمسل�صورتبهمنابع«اینامامیدهد،اختصاصافغانستانداخلدربرشدوستانه

وینیستند.»منابعهمچوبهدسرت�بهقادرزنانتریندیدهآسیبواقعدرونمیشوندمدیریتغ�دول�
ورشوتبهمنجر(کهنمیشودتوزیععادالنهیامیشود،استفادهسوءیامنابعازمواردازبسیاریدرکهدادادامه
محدودیتهاینمیشود.دادهاختصاصنیازمندزنانتعدادبرایکا�اندازهبهیاومیشود)توزیعدرفساد

نمودهمتاثربرشدوستانهکمکهایبهرازناندسرت�ن�رسانامدادعنوانبهجملهاززنانکارحقبرطالبان
است.

حدود نیمی از زنان مدافع حقوق برش  در خا�� از۴۹٪
افغانستان

مدافعچهارازنفریکحدودتنها
افغانستاندرکهزنبرشحقوق

بهکهدادندگزارشاندماندهبا�
کمکهایما�،کمکنوعهر

وروا�حمایتهاییابرشدوستانه،
بیشرتدارند.دسرت�اجتماعی

جهتحمایتگونههیچآنها
خدماتامن،مسکنبهدسرت�

یافت نکرده اند. صحی و حقو� در
زنانبرایحدودیتاوضعیت

استبهرتافغانستانازشدهتخلیه
چالشهایباهمهنوزکهوجودبا

بیشماری مواجه استند

مسکنبهدسرت�٪)۵۷(زناننیمازبیش>۵۷٪
٪)۵۸(صحی،کمکهایبهدسرت�٪)۶۲(امن،

دسرت� به اسکان مجدد دارند

صحتحمایتهایبهدسرت�٪)۳۸(حدود۳۸٪
روا� و اجتماعی دارند

برشدوستانهکمکهایبهدسرت�از٪)۲۳(تنها۲۳٪
خرب دادند

نمودندشکایترسمیحمای�هایشبکهوساختارکلیکمبودازافغانستانازخا��دربرشحقوقمدافعزنان
یادیحمایتآنهاو میکردند،زند�م�بانکشوردرقبلازفعاالنیکهدیگرودوستانخانواده،اعضایازز

یافت اینجابهپیشماهپنج«منکرد:اشارهآملاندربرشحقوقمدافعزنانازی�مثال،عنوانبهمیکنند.در
آمدم، به کمپ مهاجرین نرفتم چون ی� از دوستان آملا� ام اجازه داد تا در خانٔه او باشم.»

شدهکشوراینواردآنهاازقبلکهشوهرشدوستانازی�چگونهکهدادتوضیحبرازیلدرمدافعانازدیگری�
مختلفهایشبکهطریقازافرادتوسطافغانستانزناناکرثیتپاکستاندرکند.حمایتآنهاازتوانستبود،

کردهکمکآنهابهافرادایندیگر، حمایتهایپهلویدرگرفتند.قرارحمایتموردجهانرسارساززنانغ�رسمی
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هایشفاخانهدرصحیخدماتبهوکنندخریداریخودهایتیلفونبرایسیمکارتکنند،پیدامسکنتااند
خصو� دسرت� پیدا کنند.

رسمیسازمانیاشبکههیچجاهاییکهدراندشدهفراخواندهمتعددموارددرحمایتبرایصدانهاداعضای
یادیحدتامیتوانندغ�رسمیهایشبکهاینحالیکهدرندارد.وجودحمایتبرای پناهجویانوپناهندگانازز

وعاطفیما�،کمکهایارائهجهتاشخاصباالیرامورد�مسوولیتوفشاروضعیتاینکنند،حمایت
مانندکشورها�درمیاورد.آنها،هایخانوادهوافغانستانازشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانبهدیگرمنابع

چن�هستند،مواجهنظارتومحدودیتبازنانبرشحقوقمدافعهایسازمانومد�جامعهکهپاکستان
حمایتهای غ� رسمی میتواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.

دسرت� به خدمات اسا� صحی و خدمات صحت باروری

درکا�صحیخدماتبهدسرت�دردخرتانوزنانمشکالتازبرشحقوقباندیده،۲۰۲۱اگستماهازپیش
خدماتبهدسرت�ازافغانستاندرهمزنیکح�گزارش،اینهایمصاحبهدر.62دادخربافغانستان

اسا� صحی یا خدمات صحت باروری خرب نداد.

یافتبرایشاناغلبترتیباینبهوندارندرامحرمبدونسفراجازٔهکشورداخلزنان باصحیمراقبتهایدر
یادیموارداین،برعالوهمیشوند.مواجهمشکل حضوردرراخودنیازهایومشکالتزنیککهداردوجودز

مسل�داکرتانکمبودباشند،سفربهقادرزناناگرح�نمیتواند.کردهرشیکراح�بهمحرمشمردیک
طالبانرسیدنقدرتبهازقبلح�افغانستان63جها�،بهداشتسازمانگزارشاساسبراست.دیگرمشکل

.64میدادندتشکیلرانرسان٪۲۱وداکرتان٪۲۲فقطزنان۲۰۱۶سالدروبودمواجهمسل�داکرتانکمبودبا
بهنظر.65میسازدبیشرترسعتوشدتبهراکمبوداینزنانودخرتانآموزشبرایطالبانمحدودیتهای

کهآنچهازترپای�بسیاردارد—نفر۱۰۰۰۰هربرایمسل�داکرت۴٫۶تنهاافغانستان،۲۰۲۱سالتاگزارشات،
عدمایناست.نمودهبندیطبقهنفر۱۰۰۰۰هربرایداکرت۲۳بحرا�»«کمبودعنوانبهجها�بهداشتسازمان

درصحیخدماتبهدسرت�بهمجبورراهاافغانازبسیاریدرما�،وصحیخدماتبهشدیددسرت�
66پاکستان، هند، و دیگر کشورهای همسایه میکند.

خدماتبهدسرت�از٪)۶۲(شدندمصاحبهکهبرشحقوقمدافعزنان۵۳ازنفر۳۳افغانستان،ازخا��در
مصاحبهیکمثالعنوانبهنیست.کا�خدماتاینکهدادندنشانزنانازبسیاریچهاگردادند،خربصحی

دهنده رشیک نمود:

66 Human Rights Watch, “I would Like Four Kids—If We Stay Alive.”

65 Human Rights Watch, “I would Like Four Kids—If We Stay Alive.”

64 The World Health Organization (WHO), “The Ministry of Public Health and UN partners call for greater efforts to
step up gender equality,” WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, 9 March 2016.

63 Human Rights Watch, “I would Like Four Kids—If We Stay Alive.”

62 Human Rights Watch, “I Would Like Four Kids—If We Stay Alive”: Women’s Access to Health Care in Afghanistan
(2021).
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ماهماهوارمقاعدهودارمرحیممدرسیستمناست.شکستهدرهمکامًالمن«زند�
وخیمنیازمناست.شدهفرساطاقتدردباعثکهاستشدهمتوقفکهمیشودها

به درمان دارم اما نظر به مشکالت اقتصادی تداوی کرده نمیتوانم.»
مشاور اسبق یک وزارتخانه در حال حارض در پاکستان

دردرما�وصحیخدماتبهمسل�نظرازاوحالیکهدرکهدادتوضیحآمریکادرزنحقوقجوانفعالیک
جریان ترانزیت دسرت� داشت اما کیفیت آن خیلی پایان بود:

یاندر«من وآملانبهسپسدوحه،بهکابلازطوال�سفریبودم،حاملهتخلیهجر
یکابهسپس یکدرنفرهزارانباوبودگرمخیلیهوارسیدیمدوحهبهوق�بود.آمر

یزیوشدمهوش�بارچندینبودیم.هنگر ازاستفادهبرایمردمکردم.پیداخونر
صحیکارمنداننتوانستم.رفتهتشناببهساعت۲۴منایستادند،میصفدرتشناب

کاشدادند.پاسخشدم،مواجهمشکالتبهاینکهازبعدفقطامابودندمراقبتبرای
میجلوگ�یکردم،تجربهمنکهمشکالتتامیربدنددیگریجایدرراحاملهزنان

گردید.»
فعال حقوق زن، در حال حارض در آمریکا

دسرت� به مراقبت های صحت روا� و حمایتهای اجتماعی

وتروماباال�بسیارسطحازطالبانتصاحبزمانازافغانستانازخا��وداخلدربرشحقوقمدافعزنان
گردید;ذکرکرد،مصاحبهصدانهادتیمکهزنهرتقریباتوسطروا�سالمتچالشهایمیکنند.شکایتشاک

ب�وعمدهمسایلجملهازخانوادهاعضایازترسوخوابدرمشکلکابوس،ناامیدی،اضطراب،افرسد�،
همه مخصوصا کسانیکه در افغانستان استند، عام بود .

شبهابع�ح�دارم.کابلفروپا�مورددرها�کابوسهنوزسالیکاز«بعد
میکنند.زند�آنجادرکهمیآیدیادبهامخانوادهوق�خصوصبهبخوابم،نمیتوانم

زند�یکرشوعنيست.خوبحالشذهيننظرازک�هيچکنمفکرتخليه،ازبعد
منبخورم.غذایابخوابمنمیتوانستمابتداماهسهدراست.سختخیلیمابرایعادی

یه میکردم». فقط داشتم رسانه های اجتماعی را میخواندم گر
روزنامه نگار، در حال حارض در فرانسه
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استگ�اندوهشدتبهیاکهدادتوضیحدهندگان)مصاحبهتماماز٪۳۵(زن۳۰بهنزدیک۳۵٪
و یا افرسد� طوال� مدت دارد

کردندکابوسحمالتواضطراببامجادلهازآورییاد٪)۱۹(دیگر۱۹٪

داشتندامیدیناودرماند�جامعه،دربودنفایده�احساسزن،برشحقوقمدافع۱۴٪۱۴٪

پریشا�اظهارهستند،افغانستاندرهنوزکههایشانخانوادهاعضایبخاطر٪)۱۲(زن۱۲٪۱۰
کردند

کردنداشارهخوابجریاندرکابوسوبیخوا�مشکلبه٪)۹(زن۹٪۸

وغمبه٪)،۸(بدهندادامهنمیتوانندکهشانمبارزاتو/یاکاربهمیگ�دارتباطزنانروا�سالمتدیگرچالش
بازماندگانبرایوجدانعذابو٪)،۵(شدنمهاجربخاطر٪)،۶(افغانستاندرزنانوضعیتبخاطراندوه

گ�اندوهگرفتصورتشانحقدرکهخیانتازافغانستانازخا��وداخلدربرشحقوقمدافعزنان٪).۲(
اند و چیطور شغل و زند� شان در برابر چشمان شان دیگرگون شد.

انسانعنوانبهمابادارند.روا�مشکالتافغانستانزنانتمامواقعیت«در
رسماًطالبانکهچرامیشویمدیدهمرداناموالعنوانبهمانمیشود.برخورد

مردان را صالحیت مسئولیت ما را دادند.»
مدافع حقوق زن در افغانستان

وروا�صحتحمایتبهدسرت�ازافغانستانازخا��وداخلدردهندگانمصاحبهتماماز٪۳۴تنها
میتواندحمایتاینکهچراباشد،کنندهگمراهعددیکمیتواندبلندفیصدیاینواقعدرکهدادندخرباجتماعی

چهارتنهامسل�خدماتنظرازباشد.رونشناسرهنما�تاگرفتهمسل�خدماتازمتعددیهایشکلبه
دارووببینندراروا�صحتمتخصصاندتوانستهکهکردندذکررصاحتبهدهندگان)مصاحبهکلاز٪۵(زن

یکدیدنبرایانتظارلیستدرحارضحالدراوکهنمودذکرزنیک(استشدهتجویزشانتداویبرای
نشدندروا�صحتمتخصصدیدنبهقادرکهدادندگزارشدیگرزنششدارد).قرارروا�صحتمتخصص

و یا دلرسد، گردانیده شده اند و همینطور یک مدافع حقوق برش زن در هالند ذکر نمود:
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گفتاونکنم.اشارهامافرسد�یاروا�سالمتبهکهگفتمنبهامپروندهورکر«کیس
گر جنایتوجرمانتظارآنهاوشدخواهیدمزنویشمابگویید،خودمورددررااینشماا

تروماوشدیدبیخوا�ازمناینکارباباشند.میداشتهشماازآم�خشونتاعمالیاو
امروا�وجسمیصحتامامیکنم،امنیتاحساسمنکلدروجودیکهبامیربم.رنج

خوب نیست.»
مدافع حقوق برش زن و متخصص امور حقو� در حال حارض در هالند

برخیونمیگ�دنظردررافرهن�هایحساسیتموجود،روا�صحتخدماتکهدادندگزارشمتعددزنان
ازبرخیاست.شدهکمکدرخواستواعتمادایجادمانعزبا�مشکالتچگونهکهگذاشتنداشرتاکبهدیگر
فرهنگمخالفکاملطوربهتنهانهروا�صحتمشاورانهایتوصیهچگونهکهدادندتوضیحزنان

افغانستان میباشد، بلکه میتواند خطر خشونت خانواد� را ن� افزایش دهد:

يکاييدخرتيهمثلمنبا«روانشناس برنامهیککهخواستمنازاوکردرفتارآمر
dating(دوستیا� app(سببح�کاراینمافرهنگدر.کنمدانلودموبایلمدررا

صحبتبرایدوبارهکهگرفتمتصمیمهممنبگردد.میتواند،زنیکشدنکشته
نروم»

فعال حقوق زنان و جوانان در حال حارض در ایاالت متحده.

مجدد،اسکانسازمانیکاززنداوطلبیکتوسطدروغوفریبتجربهازپسدهندگانمصاحبهازدیگری�
از جستجوی مشورٔه روا� منرصف گردیده بود.

ازیکبارنگویم.کيسبهکهميخواستمنازاماميکردکمکپيشنهادهميشهخانم«این
يدبرايسنديکخواستمن شوهرمتاکنمصرببایدگفتموق�کنم،امضافرنیچرخر
دفرتازک�بعدهاکردم.امضاراسندهممنوکردواردفشارباالیماوبخواند،راآن

هنگامیکهمیکنم.برداریبهرههمزماننقدیبرنامهدوازمنکهگفتمنبهاشمرکزی
امضایمورددرمنکهگفتداوطلباینام،کردهامضاراسندیکفقطمنگفتممن

هرگزگرفتمتصمیممنمیربم.رنجافرسد�ازمنکهچراامکردهفراموشدومیسند
یکدررامنمیتواندآنچوندارممشاوریکبهنیازمنکهنمیگویمسازمانبه

وضعیت دشوار دیگر قرار بدهد.»
یک مدافع حقوق برش زن در حال حارض در ایاالت متحده است.

دسرت� به مسکن امن

دارندانتقالمختلفبخشهایدرکهوضعیتباشانراذه�اندوهشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانازبسیاری
بودهایکمپبارتغ�چندینناشناس,افرادبااقامتمحلرشاکتازنا�پریشا�جملهازکهمیدانندمرتبط
درسابقمدافعوکیلیکاستند.دائمیمسکنانتظاردرحالیکهدرهاماهبرایهوتلاتاقهایدرزند�ووباش

مدتچن�برایهوتلیکدرزند�کهدادتوضیحبودآلبا�درماههفتازبیشکهکانادادرحارضحال
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فقطهاآنرسیدند،کانادادرشوهرشواوزمانیکهبعدابود.شدهاوشدیدانزوایواضطرابباعثطوال�
شانآپارتمانکرایهحالیکهدرمیشوندمستفیددول�کمکهایازآمریکا�)دالر۱۲۳۰(حدودکانادا�دالر۱۷۰۰

است.دادهقراردشواروضعیتدرراآنهاواستماهیکدرآمریکا�)دالر۱۴۵۰(حدودکانادا�دالر۲۰۰۰ازبیش

برشحقوقمدافعزنانازبسیاریبرایامنمسکنچهاگرداشتند.احساسع�همدیگردهندگانمصاحبه
چرااستدشواربسیارمسکنآنحفظزنانبرایامااست،گردیدهتنظیمنها�مقصدوترانزیتکشورهایدر
یر)بهکنید(نگاهپایداردرآمدکسبیاوکاربهقادرآنهاکه درمعلموبرشحقوقمدافعزنانازی�نیستند.ز

خانهکرایهبله،کنندکمکمسکنورسپناهکردنفراهمدرما«بهتاخواستفمینیس�سازمانهایازبرازیل
یادمبلغیهرنداشتید،درآمدیاگرامانیستبلند بیجاهزنانتمامب�مشرتکمشکلایناست.»بلندوز

برایامنمسکنیاومیشود،پرداختهما�کمکهایاندازهیکآنهااغلببهچهاگربود.نها�مقصددرشده
آنهاکهما�حمایتواستندکارکسبجهتمناسبویزایفاقدشانبسیاریاست،گردیدهتنظیمآنها

یافت میکنند کا� برای پوشش هزینه های اسا� ماهانه شان نیست. در

یمکرایهزند�برایراجا�بایدوویزابدونوهستیمبیکار«ما دلیلهم�بهوبگ�
برایشعمرتمامکهزند�یکدادندستازاست.بزرگمشکلیکمابرایما�مسله

ایسادهکاربیگانهکشوریکدرجدیدزند�کردنرشوعسپسوکشیدیمزحمت
نیست.»

روزنامه نگار در حال حارض در پاکستان

ریسزنانیامجردزنانپاکستاندرمثالعنوانبهمیباشد.ما�محدودیتهایازفراترایمنمسکنموانع
یاوبرداریبهرهخطرمعرضدرراآنهاوضعیتاینوندارندمردبدونراخانهگرفنتکرایهبهاجازهخانواده

مجبوراوقاتبسیاریزناننتیجه،درکهدادندگزارشپاکستاندردهندگانمصاحبهمیدهد.قراراستفادهسوء
به پرداخت کرایه بلند برای تأم� یک مسکن برای اقامت میشوند.

تصاحبازپسبرشحقوقمدافعزنانازبسیاریگرفت،صورتبحثقبالطوریکههمانافغانستانداخلدر
زند�خفادرشان،گذشتٔهمبارزاتبخاطرگرفنتقرارهدفترسازوشدندبیجاهخودهایخانهازطالبان
غ�دول�سازمانهایبهامنمسکنبراینمیتوانندکهچرادارندحمایتبرایکمرتیفرصتهایزناناینمیکنند.

درکهکردنداشارهنفر۶افغانستان،داخلدردهندهمصاحبه۲۷ازنمایند.کمکدرخواستاملللیب�یاملی
تغ�راخودوالیتهایآنهاازنفر۱۳اند؛دادهتغ�شانوالیتدرراخودهایولسوا�یاومنازلهفتهچندطول
خودهایخانهبهماهیاهفتهچندازپسزنانبیشرتنمودند.مکاننقلکابلبهشانبسیاریودادند

جاییاکنندمکاننقلنتوانستندما�محدودیتهایدلیلبه)۸(ماندندخودهایخانهدرکسانیکهبازگشتند.
دیگری برای رفنت نداشتند.
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دسرت� به کار و اشتغال

زند�برایامنمکانیکداشنتکهکردنداشارههامصاحبهدرشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانازبسیاری
موانعاینحال،باباشند.داشتهراجدیدکشورهایدرقانو�کاراجازهآنهاکهاستپذیرامکانصور�درتنها

کشورهایتمایلعدموزبا�مشکالتحقو�،محدودیتهایجملهازدارد،وجودپایداراشتغالبرایمتعدد
یکقسمیکهافغانستان.برشحقوقمدافعزنانمهارتهایوسابقتجریهشناخنترسمیتبهدرم�بان

مصاحبه دهنده رشیک نمود:

اینهاندارد.وجودکاریفرصتهایاینجادراماآمدمکشوراینبهزند�رشوعبرای«من
است،اینجامادسرتسبهکارهایکهتنهانمیدهند.اهمی�شماظرفیتودانشبه

خیاطی و کار سقیل است.»
کارمند موسسه غ�دول� در حال حارض در ایران

بهنمودند،نها�مقصدیاوترانزی�کشورهایدرکاریفرصتهایعدمازتاثرابرازدهندگانمصاحبهازبسیاری
دارایشانبسیاریوجودیکهبانیستندکاربرایدرخواستبهقادرحقو�نظرازآنهازمانیکهخصوص

تخصصومهارتهاباموجودکاریمحدودفرصتهایمواردبسیاریدراند.تخصصوتجربهباعا�تحصیالت
آنها مطابقت ندارد.

کشورهایدرفیمینس�فعالسازمانهایوهاشبکهنقشکهکردندنشانخاطردهندگانمصاحبهازتعداد
«اگراست:محوریومهمشانمبارزاتادامهبرایفرصتکردنفراهموفعالزنانازحمایتبرایم�بان

مهارتهایواستعدادهاتمامنمیشوند،حمایتشغلیفرصتهایوهافلوشیپها،بورسیهبرخیبافعالزنان
آنها به هدر خواهد رفت.» وکیل مدافع در حال حارض در کانادا.

عدم اقدامات توسط جامعه ب� املللی

ینافغانستانزنانمیکنمفکر«من توسطکههستندزم�رویزنانتنهاتر
جامعه ب� املللی پشت رس رها شده اند تا رنج بکشند.»

فعال حقوق زنان در حال حارض در آمریکا است.
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وضعیتقبالدرشاناقدامعدمیاواقدامدراملللیب�جامعههایکاس�چندینبهبرشحقوقمدافعزنان
کنو� برجسته نمودند، ازبرخوردهای نرم شان با طالبان گرفته تا عدم کار و مشوره واقعی با زنان افغان.

افغانستاندرهنوززنانیکهنیازهایبهبرشدوستانهکمکهایکهکردندنگرا�ابراززنبرشحقوقمدافعچندین
بهدهندهمصاحبهدواند.کردهمکاننقلدیگرکشورهایبهزنانیکهبهنهونیستکا�وجوابگومیکنندزند�
ب�آشکارتضادبهدیگربرخیافتند.میطالباندستبهواقعدرکمکهااینکهکردندنگرا�ابرازمشخصطور

تحترابزرگوالیاتتنهااملللیب�دول�غ�موسساتبیشرتگفتند،کردهاشارهمیگرددتوزیعکمکهاکهوالیات
اسبقکارمندانازی�نمیگ�د.صورتتوجهیهیچدورافتادهمناطقوکوچکوالیاتبهومیدهندقرارپوشش

نظربهمتاسفانهگردد.تطبیقوط��بایدمدتدرازهایبرنامهگفتاستآمریکادراکنونکهوزارتخانهیک
میکننداحساسطالبانرسیدنقدرتبهازبعدبسیاریومیگ�دصورتندرتبهاقداماتهمچوم�سد
حقوقطرفداروفعالطالبانازپیشکهمتعددیاملللیب�موسساتاست.نمودهرهایشاناملللیب�جامعه

تاث�اتفعاالنوملیموسساتظرفیتباالیوضعیتاینکهاندشدهناپدیداکنونبودند،افغانستاندرزنان
خیلی منفی داشته است.

وحمایتبرایکهاملللیب�وملیغ�دول�سازمانهایبیشرتطالبان،بازگشتاز«پس
اینوکردندمتوقفافغانستاندرراخودعملیاتمیکردند،تالشزنانتوانمندسازی

باعث شد تا ما فرصتهای خدمت به زنان آسیب دیده را از دست بدهیم.»
مدافع حقوق زن در افغانستان
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اثری�ازوکردهفراموشمکملراافغانستانزناندنیامیکنداحساسکهنمودابرازاسبقسیاستمداریک
مداخالت فعلی جامعه جها� که بسیار ناهماهنگ و فاقد دیدگاه درازمدت هست، صحبت کرد:

هاپروژهاینتمامباندارم...افغانستاندرزنانکنو�وضعیتبهامیدیهیچ«من
بهکلیتغ�یکبهنیازماکرد.نخواهدتغ�چ�یهیچیکبار،وکوچکدیالوگهایو

یم.افغانستاندرسیا�سطح ودهیمانجامتنها�بهراکارایننمیتوانیممادار
درکرامابدبخ�کند،قدردا�مامبارزاتازبپذیرد،راخوداشتباهجهانامیدوارم

کنند و ما در رسیدن به صلح و ثبات پایدار حمایت نمایند.»
سیاستمدار سابق که در حال حارض در ترکیه است

بهروسیهحملهازپسافغانستانبهاملللیب�جامعهتوجهکهنمودندنگرا�ابراززنبرشحقوقمدافعچندین
افغانستانازراخودتوجهاملللیب�جامعهشد،آغازاوکرایندرجنگاز«پساست:شدهکمخیلیاوکراین

حالدرمدافعوکیلوزنبرشحقوقمدافعیکمیکنند.»زند�بدبخ�دراینجادرمردمحالیکهدرکردقطع
زنکشوردوهرزنانکند.قطعافغانستانازراتوجهاوکراینجنگندهید«اجازهنمود:اظهارهالنددرحارض

نژادپرس�،شمولبهدوگانهبرخوردوغرببرایژئوپلیتیکاهمیتنابرابر،ایرسانهپوششتاث�اتهستند.»
وضعیتمیدهد.نشانرااوکراینوافغانستانبهشدهدادهاختصاصکمکهایسطحب�آشکارتفاوت

افغانستان برای منافع آمریکا و کشورهای عضو ناتو، یک موضوع فرعی گردیده است.

رسمیتبهازامتناع)۱(املللی:ب�جامعهمسئولیتمهمرتینکهکردندتوافقبرشحقوقمدافعزناناکرثیت
مورددرآنهابامشورتوبرشحقوقمدافعزنانصدایبهدادنگوش)2(وطالبان؛بامذاکرهیاشناخنت

اقدامات و اسرتات�ی برای بازپس گ�ی حقوق زنان در افغانستان باید باشد.

"هیچ ک� طالبان را به رسمیت باید نشناسد"

شناخنترسمیتبهازتاخواستجها�حکومتهایواملللیب�جامعهازدادمصاحبهصدانهادبهزنیکههر
راافغانستانزنانبرش،حقوقمدافعانازی�کنند.خودداریافغانستانرسمیحکومتعنوانبهطالبان
یگرانازوکردتوصیفتروریس�گروهیکتوسطشدهگرفتهگروگان وضعیتاینبهتاخواستاملللیب�باز

پاسخ دهند:
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ازمانمیکند.کمکافغانزنانبهجدیطوربهک�هیچکهاستاینمناصلی«نگرا�
يم.احتياجعملبهماايم.شدهخستهخا�اظهاراتوهاوعدههمهاین مسئولیتدار

یس�گروهیکتوسطوق�چیستمتحدیکقبالدرناتوومللسازمان گروگانبهترور
گرفته میشود؟»

کارمند اسبق دولت که در حال حارض در ترکیه است

برایطالباندادنقرارفشارتحتوجدیموقفاتخاذدرجها�جامعهمسئولیتازدهندهمصاحبهچندین
فراهمدخرتان،رویبهمکاتبکردنبازشاملاینکردند؛صحبتزنانحقوقبهاحرتاموشناخنترسمیتبه

کردن فرصتهای شغلی به زنان و به رسمیت شناخنت حق زنان به امنیت، گشت و گذار و آزادی است.

بایدواندشدهاشتباهمرتکبافغانستانکردنرهاباآنهاکهبفهمدبایدجها�«جامعه
در یک رأه حل سیا� افغان ها را حمایت کنند.»

کارمند یک سازمان زنان افغان که در حال حارض در تاجیکستان است

"به زنان افغانستان گوش نمایید"

مدافعزنانباخدماتعرضهیاط��دراملللیب�جامعهآیاکهن�سیدمستقیمطوربهصدانهادمصاحبه
از٪۱۵بهنزدیکاماافغانستان.وضعیتبهاملللیب�جامعهپاسخاسرتات�یدریامیکندمشورهبرشحقوق

کنندگانعرضه(شاملاملللیب�جامعهدارمع�مشورتعدممورددررصاحتبهگاندهندهمصاحبه
بهتعهداملللیب�جامعهازونمودندشکایتدول�)مقاماتواملللیب�وملیغ�دول�سازمانهایخدمات،

مشورتهای منظم با آنها را خواستند.

یگراندادنگوشاهمیتمورددراجماعبرش،حقوقمدافعزنانمیاندر بهافغانستانزنانبهاملللیب�باز
کیدداخلاززنانصدایکردنبلنداهمیتبرنفرچندینداشت.وجودشان،مورددرنمودندصحبتجای تأ

داشت:اظهاراست،متحدهایاالتدرحارضحالدرکهوزارتخانهیکاسبقکارمندانازی�قسمیکهکردند
چگونهواستچهباالیشانفعلیبحرانمنفیتاث�اتبیشرتینکهکنندتعریفبایدافغانستانداخلدر«زنان

به آن رسید� صورت گ�د.»

یگرانتوسطدارمع�هایرایز�تعهدبهنیازدیگربرخی برایکردند.بیاناقدامات،پیگ�یبااملللیب�باز
صورتکهها�رایز�«مصنوعی»ماهیتافغانستاندردهندگانمصاحبهازی�نیاز،اینکردنبرجسته

میگ�د، توصیف کرد:
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اقدامیهیچامادادندگوشمابهآنهاداشتم،مالقاتمتحدمللسازماندفاتربا«من
کاملطوربه[ما]مانندملیسازمانیکندادند.انجاممافعالیتهایازحمایتبرای

خوداعضایبرایحفاظ�ح�یاما�حمایتگونههیچهرگزواستحمایتبدون
یافت نکردیم. بیشرت این جلسات مشور� مصنوعی است.» در

مدافع حقوق زن در افغانستان

آنهابااملللیب�جامعهوم�باندولتهایاگرکهدارندتوافقنقاطتمامازافغانستانبرشحقوقمدافعزنان
زناناینکنند.واردطالبانبربیشرتیفشارتاباشندسیا�روندازبخ�میتوانندکنند،منظممشورتهای

اسرتات�یها،برنامهاجرایدرمیتواندآنهاطبیعیتجربهوتخصصومیدانندخو�بهراافغانستانوضعیت
ها و رویکردهای بهرت، فوق العاده موثر واقع گردد.

برایاخ�سال۲۰درماشدٔهساختهساختارهایوسازمانهاازودهیدگوشما«به
شغللطفااماکنید.استفادهزنانبسیجومشاورهتسهیلبرایماازحمایتومشورت

ید.ماازرامانکارو بهکنیمارائهراخودنیازهایخودماکنیدکمکودهیداجازهنگ�
جای نمایند� از ما.»

مدافع حقوق زن در افغانستان

ب. اسکان مجدد

یکرشوعبرایتالشوافغانستانازفرارروندشدند،مصاحبهکهشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزناناکرثبرای
زند� جدید در جای دیگر مملو از چالشها بوده است. برای بسیاری آنها این اول� تجربه بیجاه شدن نیست:

کستانبهبودیممجبورمارسیدند،قدرتبه۱۹۹۶سالدرطالبان«وق� مکاننقلپا
بعداميکشید.رنجمادرمچطورميديدممننتوانستیم.بردهخودباچ�یهیچماکنیم.

ازدواجازبعدمنکرد.رشوعصفرازرازند�مادرمدوبارهوبرگشتیمکابلبهپسما
کنونگذاشتم.رسپشتراآنحاالوساختمزند�خودمبرای باالیکهمیکنماحساسا

مادرم چه میگذشت.»
رشکت کننده در ورکشاپ مبت� بر هرن، ایاالت متحده

رصفهایماهمجدد،اسکانبهکمکعدممنظم،نامدیریتباتخلیهتجاربمورددربرشحقوقمدافعزنان
شده در انتظار، وضعیت نامعلوم و تبعیض در کشورهای ترانزی� و نها�، صحبت نمودند.
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تجارب تخلیه و انتقال

م��،وه��اگست،۱۴درطالبانرسیعتصاحب،۲۰۲۱سپتامربتاخودشارتشتخلیهبرایآمریکاپالنوجودبا
ازبرخیحالیکهدرکنند.فرارکشورازکردندتالشروزچنددرنفرهزارانوآوردوجودبهراترسورسدرگمی

"افرادتخلیهفهرستدربرشحقوقمدافعزنانازبرخیجملهازاملللیب�سازمانهایکارمندانونگارانروزنامه
یا�بدونونامنظمخیلیکشورازخروجوهوا�میدانبهورودبرایاجازهکسبروندگرفتند،قرارپرخطر" ارز

ازآنهاعلیهتبعیضونامنظمتخلیهچگون�ازدهندهمصاحبهچندین.67بودنیاز،یاوخطرازسیستماتیک
درتخلیهبرایک�چهکهبودکنندهتعی�وبلندتوجهقابلحدبهشناختوواسطهکردند.صحبتابتدا

درماندند.با�تنهاخوددفاعبرایداشتندقرارخطرمعرضدرکهزنانبسیارینتیجهدروبگ�دقراراولویت
منابعیچهوبودندمتصلهمبهخو�بهچقدرمیشناختند،راک�چهاینکهاساسبرمردممواردازبسیاری

68در اختیار داشتند، به میدا� هوا� دسرت� پیدا کردند.

شوند.خا��افغانستانازمیخواستندهمهرسیدند،قدرتبهطالبانهنگامیکه«
اماکردندسقوطهواپیماازآنهاازبرخیودادنددستازراخودجانمردمازبسیاری

دهند.نجاتطالبانظلمازراخودتاشوندخا��افغانستانازکهبوداینآنهاامیدتنها
بع� ها موفق به خروج نشدند و بع� موفق شدند.»

رشکت کننده در ورکشاپ مبت� بر هرن، پاکستان

68 Mosadiq and others, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan.”

67 Mosadiq and others, “State of Human Rights Defenders in Afghanistan.”
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پرسونلورسبازانتوسطافغانزنانبابدرفتاریازهمچن�برشحقوقمدافعزنانازشماریانگشتتعداد
هایپایگاهها،کمپدرداوطلبانوکارمندانجملهازتخلیه،پروسٔهتمامدروکابلهوا�میداندررسمی
وکارمندانتوسطفرهن�مسایلبهتوجهی�نمودند.شکایتمجدد،اسکانسازمانهایداخلدرونظامی

برخورد تحق�آمزي و/یا � همدردی، شایع ترین شکایت در طول اسکان مجدد بود.

يکابهاينطورنميخواستک�«هيچ اينطوربانميخواستک�هيچبياید...آمر
مثلیکهبودآوردردمیکردند،نگاهمابهکمپکارمندانقسمیکهشود...روبروتحقريها

گرفتصورتکابلهوا�میداندرماباکهرفتارنمیتوانیمهرگزماهستیم.گدا
یت کنند.» گر میخواستند، میتوانستند بهرت مدیر فراموش کنیم. ا

کارشناس صلح و آش�، در حال حارض در آمریکا.

درچالشهایکهباوضعیتاینواندشدهجداهایشانخانوادهازاندگریختهافغانستانازکسانیکهبسیاری
عضودویاوی�باتوانستندبرخیاست.نمودهمتاثرخیلیشانراروا�سالمتاند،روبروشانمبارزات
برخینداشتند.هایشانخانوادهاعضایهمهتخلیهبرایرضورتمورداسنادکهچراکنند،ترکشانخانواده

یرا اعضای خانواده هایشان نمیتوانستند با آنها بیایند: دیگر تصمیم گرفتند افغانستان را ترک نکنند ز

یافتتخلیهپیشنهادمنحالیکه«در ترکراافغانستانگرفتمتصمیممننمودم،در
نکنم چون خواهرانم در خطر بودند و من نمیتوانم آنها را رها کنم.»

متخصص رسانه ها که با خانواده اش به کانادا تخلیه گردید
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حمایت اسکان مجدد

متفاوتالعادهفوقدهندگانمصاحبهجا�بهجامرحلهومحلاساسبرمجدداسکانکمکهایبهدسرت�
افغانستان،ازتخلیهجریاندرکهکردندنشانخاطربرشحقوقمدافعزنان٪۵۸حالیکهدرمثال،عنوانبهبود.

نها�،مقصدوترانزی�کشوردوهردرمجدد،اسکانجریاندرکهدادندگزارش٪۴۲اند،کردهدریافتکمک
یافت نکردند. 69هیچ کمک رضوری در

کمکآنهابهغ�انتفاعیسازمانیادول�ادارههیچکهکردنداشارهپاکستاندردهندهمصاحبهزنششتمام
بسیاریونمیکنداستقبالراافغانپناهندگانپاکستاندولتطالبان،رسیدنقدرتبهازبعداست.نکرده

مللسازمانپناهندگانعا�کمیسیونمینمایند.مسرتدمیکنند،فرارمرزسویاینازکهراافغانها�اوقات
توزیعبهرشوعوباشندکارییاوصحیویزهدارایکهداردراافغانها�نامثبتاجازهتنها)UNHCR(متحد
.70بودندکردهنامثبتطالبان،ترصفازقبلکهنمودهافغانهایعدهآنبه۲۰۲۲فربوریازپسپناهند�کارت

مدافعزنانسخت،رشایطایننتیجهدردارند.راپناهندگانحمایتاجازهپاکستا�سازمانهایازکمیتعداد
برشدرحقوقمدافعزنچندیناست.نگرفتهصورتآنهاکمکبرایتال�هیچکهدادندگزارشبرشحقوق

یراکردنداشارهمشاغلومکاتبصحی،خدماتبهدسرت�عدممورد کمپدروبودندنشدهنامثبتز
مهاجرین زند� نمیکردند.

یعپناهندگانکارتبودقرارملل«سازمان کارتپناهندگانازیکهیچاماکندتوز
یافت سندیکمنبهوشدمماهدوازپسمالقاتوقتگرفنتبهموفقمننکردند.در

نکردند...کمکاماکردمترجمهدرخواستمنبود.انگلی�زبانبهکهدادندامضابرای
وپناهند�کارتحالبهتااماکردمامضاآنراشده،نوشتهچهسنددربدانماینکهبدون

یافت نکرده ام.» هیچ کم� از آنها در
روزنامه نگار در حال حارض در پاکستان

عدم وضاحت در روند اسکان مجدد

انتظاردرومیکنندزند�ترانزی�سومیکشورهایدرهمهنوزنمودمصاحبهصدانهادکهرازنانازبسیاری
بهنامعلوموضعیتدرزند�فشارازبرشحقوقمدافعزناناستند.نها�کشورهایدراحتما�مجدداسکان

ویژه برای مدت طوال� با خدمات و پشتیبا� ما� ناکا�، شکایت نمودند.

70 European Union Agency of Asylum, Pakistan – Situation of Afghan refugees: Country of Origin Information Report
(Luxembourg, 2022).

69 These percentages are detailed in Chart 2 under “A: Safety and Security” above.
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ایم.شدهفراموشاملللیب�وملیسازمانهایتوسطاستیمابوظ�درکهما«کسا�
یکخودشروشناطالعاتگونههیچبدونسالیکبراینامعلوموضعیتدرزند�

جامعهوعادیزند�بامننميشوم.مشورتخودموضعیتمورددرمناست.بحران
ارتباط ندارم.»

کارمند اسبق یک وزارتخانه در حال حارض در امارات متحده عر�

برایمیتواندمعنا�چهایناینکهوپناهند�پیشنهادشدنمسرتداضطرابوترسازدهندهمصاحبهچندین
ازی�قسمیکهکردند.صحبتاست،داشتهآنهاروا�سالمتباالیتاث�یچههمچن�وآنهاسالم�وامنیت
بایدنمیشود،اعطامنبهپناهند�اگریع�«داد:توضیحآمریکادرهرنبرمبت�ورکشاپدرکنندگانرشکت

پس به افغانستان برگردم؟ دوباره همه چزي را رها کنم؟ خسته ام، واقعا خیلی خسته ام.»

بهتوجهباهستند.روبروخودمجدداسکانروندبرایمتعددیچالشهایباپاکستاندربرشحقوقمدافعزنان
زنانازبسیاریپاسپورتوویزاتاریخ)،UNHCR(متحدمللسازمانپناهندگانعا�کمیسیونازپاسختاخ�

۴۰۰مبلغمیکنند،پیشنهادتجدیدبرایهاسفارتخانهبهآنهاهنگامیکهاست.شدهمنق�برشحقوقمدافع
اسکاندرتاخ�نمیتوانند.پرداختهرارقماینآنهااکرثکهمیشودخواستهتجدیدهزینهعنوانبهآمریکا�دالر

بدونیاکمپولباکهچرااستنمودهمتاثررابرشحقوقمدافعزنانازبسیاریما�وضعیتشدتبهمجدد
درکنندگانرشکتازی�است.ماندهبا�اسا�،نیازهایدیگرودرما�وصحیخدماتغذا،برایپول

روش�سمتبهوبکشمب�ونتاری�ازراخودممیخواهم«منکرد:بیانپاکستاندرهرنبرمبت�ورکشاپ
راتحصیالتمبتوانموباشدداشتهوجودصلحآندرکهکنممکاننقلکشوریبهمیخواهممنکنم.حرکت
افتادهکشورهایدرمجدد،اسکانپروسهدامبهمیکنندفکروکردندناام�احساسابرازبیشرتکنم.»تکمیل

کهباشند—چراداشتهدسرت�اسا�خدماتبهح�یادهندادامهخودمبارزاتبهنمیتوانندجاییکهاند
رسماً ثبت نام نشده اند—و در ع� حال نتوانستند اسناد خود را تجدید نمایند.

مااستبهرتکهبودممعتقدمنگرفتدستدرراافغانستانکنرتولطالبان«زمانیکه
کستانبهمهاجرتازپسامابرویم.دیگریکشوربه شدهبرانگ�ترچالشمازند�پا

یادیمشکالتبامااست... مواجهما�محدودیتهایوبیکاریویزا،مسائلجملهازز
دارم.»فعالیکعنوانبهکاربرایمحدودیتهاکهمیکنمزند�کشوریدرمنهستیم...

روزنامه نگار در حال حارض در پاکستان

عا�کمیسیوناند.گردیدهاخراجافغانستانبهاجباریطوربه71ایرانوپاکستانتاجیکستان،ازافغانهزاران
پناهجویوپناهنده۸۰تاکنون۲۰۲۲اگست۱۶ازکهاستکردهتأیید)UNHCR(متحدمللسازمانپناهندگان

افزایشپیوستهطوربهرقماینوشدندفرستادهافغانستانبهپسواندشدهتبعیدتاجیکستانازافغان

71 The International Organization for Migration (IOM) reports thousands of deportations from Iran to Afghanistan in
its Movement in and out Afghanistan infographics: see
https://reliefweb.int/report/afghanistan/movements-and-out-afghanistan-16-31-july-2022
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راخطرسطحاینکهمیشوندتبعیدهوی�مدارکبدونافغانپناهندگانکهدادندگزارشهمچن�آنهامیابد.
یادی افزایش میدهد. 72تا حد ز

راافغانپناهندگانرسکوبتاجیکستاندولتکهچرانمیکنیمامنیتاحساسما«اخ�اً
یادی را اخراج کرده است.» آغاز کرده است و خانواده های ز

کارکن یک سازمان غ�دول� ملی که در حال حارض در تاجیکستان است

ی� در اسکان مجدد تبعیض در کشورهای ترانز

متحدهایاالتدربرشدوستانهمرشوطپناهند�آوردندستبهدرتوجهیقابلموانعباهاافغانحالیکهدر
اسکانپروسهدرکهراساختاریعمیقیهاینابرابریاینودارندقراراولویتدرهااوکرای�،73هستندمواجه
اسکانکارمندانتوسطتبعیضباشدنمواجهازافغانزنانازبسیاریمیکند.برجستهداردوجودمجدد

نها�مقصدوترانزی�کشورهایدرمحلمردمازومیکنندارائهمجدداسکانکمکهایکهداوطلبانمجدد،
آنهابامجدداسکانکارمندانیاورکرکیسکهنمودندشکایتبرشحقوقمدافعزنانازتنچندنمودند.شکایت

مسخرهرا«ماکرد:بیانآمریکادرمحققوزنبرشحقوقمدافعیکمثالعنوانبهنمیکننددرسترفتار
درنیستیم.»برخوردهمچو�اوارمامیگ�یند.کمدستراماونمیدهندقراراولویتبهراماکارمیکنند،

نتیجه بسیاری از زنان مدافع حقوق برش درخواست کردند که کارگران پرونده آموزش داده شوند.

درحارضحالدرمدافعوکیلیکقسمیکهگردید.گزارشن�افغانداوطلبانتوسطنادرسترفتاروتبعیض
کانادا توصیف کرد:

ومرتجمعنوانبهسازمانهااینباافغانهایکهسویازکهتبعی�وانتقادسطحاز«من
کانادادربودن�اوارماکهمیکردندفکرآنهاشدم.شوکهبسیارمیکردند،همکاریغ�ه

یعاینقدردائمیاقامتاجازهمابهکاناداچرانیستیم، کمکهایماچراومیدهدرس
یافت میکنیم» اسکان در

وکیل مدافع در حال حارض در کانادا

چنیناست.الزمبقابرایکھفرصتھاییوخدماتعدمتاگرفتھروانیسالمتچالشھایازدارد،منفیمتعددتاثیراتتبعیض
برایشانراوضعیتاستند،مواجھافغانستانبشرحقوقمدافعزنانحاضرحالدرکھدیگریچالشھایباضعیفبرخورد

دشوارتر مینماید.

73 As of the end of August 2022, the U.S. government has approved less than 2% of Afghan applications it processed
for humanitarian parole. Najib Amini and Dhruv Mehrotra, “The US Has Approved Only 123 Afghan Humanitarian
Parole Applications in the Last Year,” Reveal, 19 August 2022.

72 UN News, “Afghanistan: UNHCR alarm over forced refugee returns from Tajikistan.” 25 August 2022
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تبعیضماعلیهومیکنندقضاوترامامردمنمیکنم،امنیتاحساسهنوز«من
مورددرآنهامینامند.مؤمنغ�راماومیگذارندنامهاماباالیآنهامیشوند.قائل
میکنندفکرونمیپوشیمرسبرچادرماکهچرامیکنندقضاوتماپو�لباسطرز

رضورتح�یاکمکهامنابع،بهماکهوجودباهستیمکشورشاندوشبارماکه
یم.» های اسا� زند� دسرت� ندار

مشاور سابق یک وزارتخانه در حال حارض در پاکستان

پ. مبارزه

ابرازافغانستانزنانوخودکاربهپایداروعمیقتعهدافغانستانخا��وداخلدربرشحقوقمدافعزنان
عدمتاگرفتهامنی�خطراتتهدیدازشانمبارزاتداومدرعظیمچالشهایباشدنمواجهوجودبانمودند.
ومبارزهجدیدهایشیوهیادگ�یبرایفرصتهادنبالدرناپذیرخست�شانهمٔهحمایوی،وما�کمکهای

سازگاری سازمانهای شان با وضعیت جدید میباشند.

اهمیت کار برای زنان و هویت شان

مدافعزناناکرثیتاست.شانزند�مرکزیومهمبخشآنهاکارافغانستان،زنحقوقفعاالنازبسیاریبرای
صحبتاند،آوردهدستبهخودکارازکهمعنا�وارزشوبودمهمچقدربرایشانکارشاناینکهازبرشحقوق
کردند.

یادی دارد.» «کار من به معنای نجات جان زنان است. برای من ارزش ز
مدافع حقوق زن در افغانستان
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زنانبهتعهدشانوکارشانبهشانفداکاریازافغانستانازخا��وداخلدربرشحقوقمدافعزنانازبسیاری
درخودکارادامٔهروندمورددرزنیککردند.صحبتدارد،دنبالبهکارشانکهخطرا�وجودباافغانستان،

ازپستخلیهپیشنهادهایکردنمسرتدوطالبان،تصاحبازقبلح�میکرد،دریافتمرگتهدیداتحالیکه
به قدرت رسیدن طالبان، صحبت کرد.

يتمن«کار خودمردمکناردرکههستممتعهدکامالمناست...امزند�مامور
بمانم و به کارم برای خدمت به آنها ادامه دهم.»

مدافع حقوق زن در افغانستان

برایشانسنگ�اندوهیبهمنجراندقایلشانمبارزاتبهبرشحقوقمدافعزنانکهعمیقیارزشومع�
منتجامراینبسیاری،براینیستند.خودفعالیتهایادامهبهقادردیگرکهمیکننداحساسوق�استگردیده

جندرامورمشاوریکقسمیکهاست.گردیدهروا�سالمتنگرانیهایدیگرواضطراب،افرسد�،احساسبه
زندهومیکشیدمنفسآنباوبودحیا�برایممن«کارداد:توضیحمیکندزند�سویدندراکنونکهاسبق
بهتاکهاستبودهامزند�ایتجربهبدترینکشورمترکوبودمهمیچ�منبرایزنانحقوقازدفاعبودم.

گذاشت:ی� دیگر از مصاحبه دهندگان به اشرتاکحال داشته ام.»
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ندارمخو�احساسکنم؛کمکافغانمهموطنانبهتامیکنمتالشهمهنوز«من
کهاستسختبرایمخيليباشد...داشتهپایی�پروفایلبایدامنی�دالیلبهچون
گرمیکنم.درماند�وفایده�احساسنکنم.کاريوبمانماينجا حمالتهدفمنا

نمیبودم، کاری میکردم.»
کارمند اسبق دولت در حال حارض در اسرتالیا

وضعیت فعلی مبارزه

در داخل افغانستان

ارتباطدرامنی�ایسابقه�تهدیدهایوناام�باکهنمودنداظهارافغانستانداخلدربرشحقوقمدافعزنان
وزناناستند.مواجهطالبان،رسکوبگرانٔهسیاستهایعلیهآوازشاننمودنبلندبرایآنهاتالشهایومبارزهبه

شکنجه،زندا�،بازداشت،شدن،ربودهچونمشکالتباخودحقوقبرایتظاهراتواعرتاضاتبخاطردخرتان
نمودنداظهاربرشحقوقمدافعزنانمواردازبسیاریدر74استند.مواجهشدن،کشتهیاوشدنناپدیدزوربه
درکهاندهراسدربسیاریومیگ�ندقرارهدفشانمبارزاتوفعالیتهانتیجهدرن�آنهاهایخانوادهکه

شانخانوادٔهاعضاییاوخودشانزنان،حقوقازحمایتیامد�فعالیتهایومبارزاتبهادامهصورت
مد�جامعهسازمانهایوزنانحقوقسازمانهایازبسیارینتیجهدرگردید.خواهدبازداشتشدهشناسا�

مبارزات و فعالیتها خود را در کشور به حالت تعلیق در آورده اند.

یاخارجیکمکگونههیچبدونومیکنندبلندراخودصدایبرشحقوقمدافع«زنان
یادیزنانمینمایند...مبارزهما�کمک واستندکجانیستمعلومواستندگمکهاندز
رضوریبرشحقوقمدافعزنانامنیتوحمایتشدند.طالبانتوسطاس�یاکشته

است تا آنها بتوانند آواز خود را بلند نمایند و برای حقوق زنان افغانستان بجنگند».
مدافع حقوق زن و کارآفرین در حال حارض در پاکستان

یکداشنتبرایموثرحمایویهایشبکهبهدسرت�داشنتازبرشحقوقمدافعزنانازکمیبسیارتعداد
فعالافغانستانداخلدرهنوزکههاشبکهایننمودند.صحبتفعالیتوکارجهتزنانبرایامنمحیط
افغانزنانتوسطاحتیاطباآنهاهمٔهکهمیشوندشناختهزنحقوقومد�جامعهسازمانهایحیثبهاستند

فعالیتهایبیشرتمیشوند.ادارههستند،مواجهتوجهیقابلموانعباوهستندخطرمعرضدرخودکه
برگزارندرتبهعمومیتظاهراتواعرتاضاتمیگ�د؛صورتآنالینیاخصو�صورتبهزنحقوقسازمانهای

استشدهبرانگ�چالشنکرد�باورطوربهن�فعالیتهاادامهدارند.قبالدربیشرتیخطراتکهچرامیشود
وزنانبسیجبرایسفربهقادراینکهمورددرزنانازبرخیونیستندمحرمبدونخانهترکبهقادرزنانکهچرا

بخاطرهموخودجنسیتبخاطرهمزنانیکهکردند.صحبتنیستند،ولسوا�یاوالیاتسطحدرهاگروه

74 Human Rights Watch, Afghan Women Rights Protestors Detail Taliban Abuse (2022).
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بهوهستندمواجهبیشرتیخطراتبام�نندفعالیتبهدستوق�هستند،مواجهتبعیضباشانقومیت
دارد.وجودآنهاپذیریآسیبسطحافزایشومخفیفعالیتهایدرزنانرشکتب�ارتباطیم�سدنظر

چرانداردرافعالیتهابرگزاریجراتک�«هیچمیگوید:موردایندربامیانوالیتدرمد�فعالیکقسمیکه
بیشمردمومذه�وقومیهایتبعیضدلیلبهبامیاندرویژهبهمیکنندبرخوردوحشیانهبسیارطالبانکه
جها�جامعهازافغانستانازخا��درهموداخلدرهمبرشحقوقمدافعزناننتیجه،درمیرتسند.»حداز

میخواهد تا از آنها حفاظت کنند تا به مبارزات شان برای زنان افغانستان ادامه داده بتوانند.

وسازماندهیبهافغانستانزناناند.نکردهسکوتبرشحقوقمدافعزنانعی�،تهدیدهایهمهاینوجودبا
یادیخطرتظاهراتواعرتاضاتحالیکهدرمیدهند.ادامهخویشمقاومت هاگروهازبرخیدارد،همراهبهراز

بردنبلندوتحقیقدادخواهی،هایپروژهفعالیتهایرویکردها،وهااسرتات�یتعدیلبااندتوانستهفعاالنو
گاهی افزایشومحدودیتهامدیریتبرایمخفیانهجلساتبرگزاریاززنچندبگ�ند.رسازراخویشآ

چاپپوسرتمیشوند،جمععامجاهایدرهمچنانکوچکهایگروهدرزنانکردند.صحبتعمومیاعرتاضات
ناپدیدطالبان،رسیدنازقبلومیکنندپخشاجتماعیهایرسانهدرومینویسندپیامهاخیاباندرومیکنند

آنهاازبرخیکهکردندصحبتشانمحالتدرقومیبزرگانباخودرسمیغ�مذاکراتاززنچندمیشوند.
موفق بوده است در کسب اجازه برای از رسگ�ی فعالیتهای شان و رفنت دخرتان به مکاتب.
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خا�� از افغانستان

نمودند،صحبتتاجیکستانوایتالیاکانادا،درسازمانها�ایجادازبرشحقوقمدافعزنانافغانستان،ازخا��در
گذاشتند.میاندراینکاربرایراخودناموفقتالشهایکشورهادیگروآمریکایونان،دردیگرانحالیکهدر

عنوانبهزبا�موانعوکار)برایمناسبجایوانرتنتکمپیوتر،ما�،حمایت(مانندمنابعکمبودبروکرا�،
وثباتعدمدیگرانبرایگردید.اشارهشان،مبارزاتادامهوجدیدسازمانهایایجاددراولیهچالشهای
دراضا�موانعمختلفکشورهایدرایشانمجدداسکانوترانزی�کشورهایدرآنهانامعلوموضعیت

حرکتهای مد� آنها به وجود آورده است.

47



دادهادامهآنالینصورتبهراخودفعالیتهایماامااستگردیدهبستهکابلدرما«دفرت
منمیکنند.کاردستمزدیوحقوقهیچبدونبدینسوسالیکازماهمکارانهمهایم.

ادامهبرایرامنابعبرخیکهامیدوارمواقعاوکردمنامثبتکانادادرراخودسازمان
ما�حمایتهیچکنونتانمایم.جلبافغانستاندرهمچن�واینجادرفعالیتهایم

یافت نکرده ام.» در
متخصص رسانه در حال حارض در کانادا

م�بانکشوردولتهایسویازخودمبارزاتادامهبرایمحدودیتهابابرشحقوقمدافعزنانازتعدادهمهنوز
بههستند.مواجهکشورهاایندرمد�جامعهوضعیتوافغانستانقبالدرشانسیاستجملهازشان

حمایتبرایمکان�میهیچاند،گریختههمسایهکشورهایبهکهبرشحقوقمدافعزنانازبسیاریمثالعنوان
ازبارهاایرانوپاکستانترکیه،تاجیکستان،درافغانستانبرشحقوقمدافعزنانندارند.شانمبارزاتادامهاز

عدمماننددیگریچالشهایبرعالوهکشورها،ایندرمد�فعالیتهایبرایفضابودنتنگوشدنرسکوب
است،ترکیهدرحارضحالدرکهاسبقسیاستمداریکقسمیکهکردند.صحبتویزه،کسبدرناتوا�وحمایت
ی�گردد.»بلندصداطالبانعلیهکهنمیدهدراسیا�یامد�فعالیتهیچاجازهترکیه«دولتکرد:توصیف

دیگر از مصاحبه دهنده به اشرتاک گذاشت:

تاجیکستاندرمحدودیتهاایندارد؛وجودتاجیکستاندرباال�بسیار«محدودیتهای
یادبسیار زنفعاالنبرایفضااست...بستهمد�فعالیتهایبرایجامعهاست.ز

محدود است.»
کارمند یک سازمان حقوق زن که در حال حارض در تاجیکستان

اعضایبرشانمبارزاتخطراتازبرشحقوقمدافعزنانازبرخیاستند،افغانستاندرهمهنوززنانیکهمانند
دارد.شانروا�سالمتبروضعیتاینکهفشارازونمودندصحبتاستندافغانستاندرکههایشانخانواده

کهاستاینمناصلی«چالشکرد:توصیفاست،اسرتالیادراکنونکهدولتاسبقکارمندانازی�قسمیکه
منوهستندآنجاهنوزامخانوادهاعضایدارند.قرارتهدیدمعرضدرواندشدهشناسا�هایمبرادرزاده

نمیتوانم آوازم را در مورد وضعیت بر علیه طالبان بلند کنم.» ی� دیگر از زنان مدافع حقوق برش رشیک نمود:

راامخانهطالباناند.ماندهگ�افغانستاندرهنوزامخانوادهاعضایاز«برخی
میکردم.کاردولتوهارسانهدرزمانیکهازکردندپیداراهایمعکسوکردندجستجو
امخانوادهاعضایکهخطريشوند.پنهانکرده،ترکراخانهشدندمجبورامخانواده

آنهاکهوضعیتبرایمسئولیتاحساسمنچونمیاورداضطرابمنبههستند،روبرو
قرار دارند میکنم."

سیاستمدار اسبق در حال حارض در ترکیه
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خربافغانزنانبرایموثروفعالهایشبکهکلیکمبودازافغانستانازخا��دربرشحقوقمدافعزنانبیشرت
درن�زنچنددادند.ادامهافغانستانداخلدرزنانهایشبکهباخویرشاهمکاریزنانازبرخیچهاگردادند،

املللیب�سازمانهایتوسطافغانستانزنانبرایمحدود)چند(هرفعالیتهااکرثیتاکنونکهگذاشتندمیان
مبارزاتادامهمانعمواردبرخیدرایناست.کمرنگخیلیافغانستانزناننقشومیشوداجراورهربیط��،

زنان مدافع حقوق برش در حالیکه در تبعید استند، گردیده است.

اپلیکیشنواجتماعیهایرسانهازکهنمودندآورییادافغانستانازخا��وداخلدربرشحقوقمدافعزنان
طریقازیکدیگرباارتباطاتداشنتاهمیتمیکنند.استفادهیکدیگر،باارتباطاتبرایفوریرسا�پیامهای

برتاکیدکنندهرشکتچندینگردید.برجستهمتحده،ایاالتوپاکستاندرشدهانجامهرنبرمبت�ورکشاپهای
نمودند.آورییادگذاشتندرسپشترامشابهیسفردیگرانیکهباخودتجربیاتگذاشنتاشرتاکبهاهمیت

کرد:بود—توصیفکردهانزوااحساسهاماهبرایکهمتحدهایاالتدرمستقرکنندگانرشکتازی�قسمیکه
احساسوکننددرکمرامیتواندکههستگروهیکهمیدانمهستم...شماهمهمیاندرمنزمانیکه«امروز

بسیار مشابهی با من دارند.»

صحبتافغانستانازخارجسازمانھادیگروفمینیستیھایگروهبابیشترارتباطاتوحمایتبھنیازمورددردیگربرخی
باسازیشبکھوھمکاریھمچنینومتعددھایمصاحبھدرمالیولوجستیکیسازی،ظرفیتحمایتھایبھنیازکردند.
خودتمایلزنچندینگردید.بیانجھان،بھافغانستانزنانپیامرساندنوصدانمودنبلندبرایغربدرفمینیستیھایگروه

مدافعزنانبادھند،ادامھخودفعالیتبھتاکندکمکرابشرحقوقمدافعزنانمیتواندکھکردندابرازھاییبرنامھبھرا
حقوق بشر ھمکارشان در داخل افغانستان ارتباط برقرار کنند و جنبش خود را تقویت نموده، ادامھ بدھند.

دادهانجامافغانستانزنانبرایماکارهاییکه[فمینیس�]سازمانهایمیخواهیم«ما
کنونکهرافعا�زنانآنتمامونمایندبرجستهمختلفهایپالتفارمدرایم، درا

کستان زنانمورددرراخوددیدگأهبتوانیمتاکنندوصلجهانوهمباهستندایرانیاپا
یم.» افغانستان با جهان در میان بگذار

روزنامه نگار در حال حارض در پاکستان

اطالعا�وارتباطیپلعنوانبهرامهمیخیلینقشاند،شدهبیجاهافغانستانازکهبرشحقوقمدافعزنان
گاهاجتماعوخانهدرافغانستانزنانواقعیتهایازراجهانبقیهآنهامیکنند.ایفا ازکهرااطالعاتمیسازند،آ

یافتافغانستانداخلاززنان گاهیومیکنندمنترشنموده،رشیکهمهبامیکنند،در هایرسانهدرراآ
خودمبارزاتبهزناناینچگونهکهدارندمهمینقشاجتماعیهایرسانهمیربند.باالهارسانهواجتماعی

بهاینجادرنمیتوانم«منداد،توضیحپاکستاندرحارضحالدرنگارروزنامهیکقسمیکهمیدهند-ادامه
برایاست.»اجتماعیهایرسانهازاستفادهمنمبارزهوسیلهتنهابدهم.ادامهخودفعالیتبهفردیصورت

چهاستمهمخیلیاطالعاتانتشارودادخواهینظارت،برتمرکزشده،بیجاهبرشحقوقمدافعزنانازبرخی
مثبت و چه منفی چرا که آنها خود را قادر به انجام ع� فعالیتهای که قبال انجام میدادند، نمیبینند:
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یکفقطمنحاالاماداشتمحر�هرچ�مورددربودم،افغانستاندرمن«زمانیکه
تجربه،سالبیستباکنم.صحبتداخلیهایرسانهبامیتوانمفقطیاهستمشنونده

قبول اینکه دیگر نمیتوانم نقش فعا� داشته باشم، برایم آسان نیست.»
حقوق دان در حال حارض در هالند

تشویقآنوگردیدبرجستهشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانباهامصاحبهتمامجریاندرموضوعیک
کهآش�وصلحکارشناسیکقسمیکهماندن.مقاوموامیدواربرایاستندافغانستاندرهمهنوززنانیکه
برایکهبگویمافغانستاندرزنحقوقفعاالنبهنمیتوانم«منگذاشت:میاندراست،آمریکادراکنون

یرابروند،هاخیابانبهاعرتاض تغ�اوضاعباشید،امیدواربگویمآنهابهمیتوانمامااست.خطردرآنهاجانز
فعاالنوخودبرایآیندهبهامیدواریاظهارافغانزنانازبسیاریسخت،بسیاررشایطدرح�کرد.»خواهد

حقوق زن همکار خود نمودند:

یراامیدوارمافغانستانآیندهبهمنفجایع،همهاینوجود«با جواننسلوزنانز
برایمتفاو�آرمانهایوآرزوهاآنهااند...کردهتغ�شدتبهاخ�دههدودرکشورم

خودحقوقتمامازونمیشوندظلمتسلیمهرگزآنهادارند.شانآیندٔهوافغانستان
یکزماناینانشاللهنمیشوند.برداردست خواهدمثبتتغ�چ�همهومیگذردتار
کرد.»

حقوق دان، در حال حارض در یونان

زند�انسا�محیطیکدرافغانستانزنانهمهکهاستاینمنآرزویو«دیدگاه
آزادیحقزنانباشند.داشتهدیگرکشورهایزنانمانندخو�زند�وکنند

حارضحالدرکهمیدانممندارند.راتبعی�نوعهیچبدونزند�وکارتحصیل،
میکندامیدوارمراافغانستانزنانمبارزٔهومقاومتامام�سد،نظربهممکنغ�

که ما به این امر دست میابیم».
مدافع حقوق برش زن در حال حارض در کانادا
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بخش چهارم

پیشنهادات

یا�،ایناصلیهدف بهونظراظهارجهتافغانستانبرشحقوقمدافعزنانبرایبسرتیکنمودنفراهمارز
یگراندیگرودولتهاهایبرنامهوهاپالی�بهرتط��جهتشانزند�تجاربگذاشنتاشرتاک کهباز

حقوقگذشتهسال۲۰درمیباشد.دارند،رابرشحقوقمدافعانحفاظتوامنیتحقوق،تام�مسوولیت
است؛گرفتهقراراستفادهموردافغانستاندرغربنظامیمداخلٔهبرایتوجیهعنوانبهافغانستانزنان

درراافغانستانزنانرویاهایوامیدهاحقوق،امنیت،نیازها،کهداردمسئولیتجها�جامعهایرنواز
یککهگردیدمتوجهخودهایمصاحبهجریاندرصدانهاداینحال،با.نمایندحمایتداده،قراراولویت

بهتوجهبانمودند.داریخوداملللیب�جامعهبرایپیشنهادگونههرارائهازبرشحقوقمدافعزنانازتعداد
پیشنهادکدامکهنمیکنندباوربرشحقوقمدافعزنانازبسیاریاملللی،ب�جامعهفعلیوگذشتهانگاریسهل

شان جدی گرفته شود و برای تطبیق آن، عملی صورت بگ�د.

یباًبرش،حقوقمدافعزنانهایناخوشبی�وتردیدوجودبا صحبتصدانهادکهدهندگانمصاحبههمهباتقر
ایننمودند.افغانستان،زناننیازهایبهاملللیب�جامعهپاسخجهتداریمع�همکاریتمایلابرازکرد،

رضوریگزارش،اینپیشنهاداتتطبیقاقدامهنگاماین،بنابرشود.دادهانجامبایدکهاستکاریحداقل
یگران،همهکهاست اینبدهند.قرارتوجهمرکزدرراافغاندخرتانوزنانرهربیوتجربیاتدیدگاه،باز

حقوقمدافعزنانمتنوعهایگروهازحمایتوهمکاریبرایمیکان�متطبیقوبرر�،ایجاد،شامل
یکجهتافغانستانخا��وداخلدرزنانسازمانهایوافغانبرش وتجاربها،دیدگاهنمودنرش

مثًالحاالکنند.رهربیرافعالیتهااینخودبایدافغانستانزنانکهمعتقدم«منمیباشد.آنها،هایمشوره
مهمانیکعنوانبهمنمیکند،سازماندهیافغانستانزنانبرایراایبرنامهغ�دول�سازمانیکوق�

افغانستانزناناگربیایدوجودبهتوجهقابلتغ�کدامکهنمیکنمفکرمننمیکنم...کاریهیچومیکنمرشکت
در طراحی، اجرا و  تطبیق پروژه ها رشیک نگردند .»
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فعال جوانان در حال حارض در ایاالت متحده.

گردید،ذکرگزارشایندرکهاهدافبهدستیا�جهتدرگامهاازبرخیکهمیکنددرکصدانهادحالیکهدر
ازبسیاریکهاستاینترینکنندهنگراناند.بودهناهماهنگحالتبهرتیندرتالشهااست،شدهبرداشته
یگران کهاستشانصحبتهایازمتفاوتشانعملامامیکننداشارهدرستمواردبهگفتاردرم�سدنظربهباز

یگرانتمامازصدانهادمیدهد.رنجنموده،امیدنابیشرترابرشحقوقمدافعزناناین کهمیخواهدباز
محیطیکایجادباجملهازدهند،انجامافغانستانزنانحقوقحفظبرایراخودتعهداتومسئولیتها

باراحقایقتاکندکمکافغانستانزنانبهتنهانهگزارشاینکهامیدواریمماشان.مبارزاتادامهبرایحمایوی
امیدواریباتادهدقراربرشحقوقمدافعزناندسرتسبهرادادخواهیهایوسیلهبلکهکنند،صحبتقدرت

سازمانهایدیگروصدانهادکهبدانندوبدهندادامهخودآیندهوآزادیبرش،حقوقبرایراخویشمبارزات
فمینیس� در رسارس جهان در کنار آنها ایستاده اند.

یرپیشنهاداتصدانهادگزارش،اینتحقیقاتاساسبر میکندتوصیهراز

یگران کلیدی باز

یگران درمتحدمللسازمانمعاونتنمایندهدفرتجملهازمتحدمللسازمانباز
UN(زنانبرایمتحدملل،)UNAMA(افغانستان Women(،کمکهایهماهن�دفرت

مهاجرینبرایمتحدمللعا�کمیسیون،)UNOCHA(متحدمللبرشدوستانه
)UNHCR(متحدمللسازمانامنیتشورایو)UN Security Council(

حقوق،مسئولکهم�بانکشورهایوکنندهکمکحکومتهایجملهاز،حکومتها
مراحلتمامدرشدهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانمجدداسکانوحفاظتامنیت،

جابه جا�.

یگران وفمینیستملی،واملللیب�غ�دول�سازمانهایجملهازدول�غ�باز
بیجاهازحمایتوخدماتکنندگانارائهدیگروهادانشگاهکنندگان،تمویلدیگر

شده  و دیگر زنان و دخرتان افغانستان در داخل و خا�� از کشور

یگرانحکومتها،جملهاز،کنندگانتمویل بنیادهایمتحد،مللسازمانباز
کمکافغانستاندخرتانوزنانبهکهکنندگانتمویلدیگروهادانشگاهخصو�،

ما� میکنند.
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یگران کلیدی یگران سازمانباز باز
ملل متحد

حکومتها

بهاحرتاموشناخنترسمیتبهبرایطالبانبرسیا�فشاراعمال.۱
یگران سازمان ملل) حقوق زنان و دخرتان افغانستان. (حکومتها، باز

ازدستهآنبروکنید،داریخودافغانستانمرشوعحکومتعنوانبهطالبانشناخنترسمیتبهاز●
حکومتها� که طالبان را به رسمیت میشناسند یا حمایت میکنند، فشار سیا� وارد کنید.

پالی�قوان�،تغ�برایطالباندادنقرارفشارتحتبرایموجوددیپلماتیکابزارهایتمامازاستفاده●
برش،حقوقمدافعزنانتوانا�جملهاز-دخرتانوزنانبرشیحقوقکاملبازگرداندنوشانرفتاروها

سازمانهای جامعه مد�، سازمانهای زنان و دیگر مدافعان حقوق برش برای از رسگ�ی فعالیت های شان.

سازمانامنیتشورایسفرممنوعیتتمدیدجملهازکنید-استفادهموجودپاسخگو�میکان�مهایاز●
ب�جامعهکهفشاراعمالهایوسیلهتمامو-بگ�دبردرراطالبانرهربانهمهبایدکهمتحدملل

املللی برای پاسخگو نمودن طالبان در برابر نقض حقوق برش شان، در دست دارد.

وزنحقوقمتنوعمدافعانتادهیدتشکیلافغانستانزنانبامشورتبرایمتنوعوقویمکان�میک●
)UNAMA(افغانستاندرمتحدمللسازماننمایند�دفرتباافغانستانداخلدرزناننهادهای
صدایتانمایندرشیکراخودهایتوصیهدارند،گفتگوطالبانباکهحکومتهایبهونمودههمکاری

وداخلدرافغانستانزنانکهنماییدحاصلاطمینانباشد.مرکزیسیا�،هایپروسهوبحثهادرزنان
در تبعید ن� در پروسه های کلیدی سیا� و رایز� های رسمی، اشرتاک نمایند.

یادیتالشگذشتهسالبیستدرمختلفبخشهایدرزن«رهربان آنهااند.کردهز
یادیایشیشهسقفهای تحصیلوکارتجربهآنهابیشرتاند.شکستهرفنت،باالهنگامراز

راآنهابرغلبهچگون�وچالشهاتمامآنهادارند.را۹۰دههدرطالبانحکومتدوراندر
وتوصیهبگ�د.صورتمشورتآنهاباشانتخصصورشتهاساسبربایدمیدانند.
بسیارجنسی�،دیدباویژهبهکنو�بحرانهایبهپاسخبرایمیتواندزناناینپیشنهاد

گر جهان تصمیم به کمک به افغانستان بگ�د.» مفید باشد البته ا
مدافع حقوق زن در حال حارض در یونان است
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یگران کلیدی یگران غ�باز باز
دول�

یگران سازمان باز
ملل متحد

حکومتها

امنیت،کهانکشا�وبرشدوستانههایبرنامهدادنقراراولویتدر.۲
حفاظت و حقوق زنان را ترویج داده و باالی مشارکت زنان به عنوان

یگران سازمان ملل متحد، یک کار تمرکز دارند. (حکومتها، باز رش
یگران غ� دول�) باز

تبعیددروافغانستانداخلدربشرحقوقمدافعزنانجملھازافغانستان،دخترانوزنانآندرکھمکانیزمھاییایجاد●
ھایبرنامھتمامبرنظارتوتطبیقطرح،مورددرمستقیمطوربھبتوانندوشوندشناختھمتخصصانعنوانبھ

بشردوستانھ و انکشافی مشوره بدھند، از جملھ:

برنامھ ھای رسیدگی بھ نیازھا و اولویتھای زنان و دختران بیجاه شده و پناھنده افغانستان؛●
روند تخلیه و اسکان مجدد؛ و●
وبرشدوستانهبودجهنظارتومدیریتدرکهجها�سطحدرتصمیمگ�یهایپروسه●

انکشا� تأث� میگذارد

برایبودجهوبرنامهبرتمرکزواضطراریپاسخازفراترافغانستان،برایمدتدرازاسرتات�یط��●
توسعه و مداخالت دراز مدت در همسو� با رابطه برشدوستانه و توسعه.

درجملهازمشاوران-وکارکنانعنوانبهتاجیکوهاهزارهجملهازافغانستان،زناناستخدام●
وترانزی�کشورهایدرافغانستان،داخلدراملللیب�هایپروژهتمامدرتصمیمگ�ی-نقشهای

کشورهای نها� که اسکان مجدد، میابند.

دورافتاده،مناطقکوچکرت،والیاتبهافغانستانداخلدرهابرنامهتمامکهکنیدحاصلاطمینان●
اطمینانومیابدگسرتشکارآفرینانومد�سازمانهایزنانه،هایرسانهرسپرست،زنباهاخانواده

حاصل کنید که تمام برنامه ها با زنان و دخرتان هزاره و تاجیک هم همکاری نماید.

بهکیفیتباآموزشبودجهتام�وارائهبرایافغانستانزنانرهربانبامشورتباراهااسرتات�ی●
بازچگون�مورددرحالیکهدرکنید،تطبیقوط��مدت،کوتاهدرافغانستانداخلدرزنانودخرتان

شدن کامل مکاتب در درازمدت کار میکنید.
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یگران کلیدی تمویباز
کنندگان

یگران غ� باز
دول�

یگران سازمان باز
ملل متحد

حکومتها

برایاسا�حقوقورضوریخدماتبهامندسرت�ازاطمینان.۳
تمام زنان مدافع حقوق برش بیجاه شده از افغانستان. (حکومتها،

یگران غ� دول�) یگران سازمان ملل متحد، باز باز

گرفنتنظردربدونافغانستان،شدٔهبیجاهبرشحقوقمدافعزنانتمامکهکنیدحاصلاطمینان●
طولدرزیررضوریخدماتحداقلبهدسرت�خود،سکونتمحلومجدداسکانحقو�وضعیت

سفر و اسکان مجدد، داشته باشند:
مشاورهومراقبتهاو�حاملهوجن�صحتمراقبتهایجملهازصحی،منظممراقبتهای●

های صحت روا� مناسب به فرهنگ؛
مشاوره و حمایت حقو� و اسکان مجدد، از جمله مسکن امن و اقتصادی؛ و●
کمک ما� برای نیازهای اسا�.●

علیهخشونتبازماندگانتاافغانستانفرهنگبهمناسبمحوردخرتانوزنانهایمکان�مدیزاین●
وزنانبهکسانیکهکهگرددحاصلاطمیناندهند.گزارشراقضایاراحت،خیالباومحرمانهزنان

بهپاسخودرکبرایمناس�ظرفیتوآموزشمیکنند،ارایهخدماتافغانستانشدٔهبیجاهدخرتان
داشتهاستانداردها،بهرتینبهمطابقاند،مواجهآنبابرشحقوقمدافعزنانکهخاصخطرات
75باشند.

وحقوقدرکوحمایتدریافتمانعزبانیمشکالتتاباشددسترسدرترجمھخدماتکھکنیدحاصلاطمینان●
استحقاق زنان از خدمات نشود.

75 Best practices include ensuring appropriate response to survivors; establishing referral mechanisms so
caseworkers and others responding to VAWG disclosures can safely refer survivors to appropriate services (such as
healthcare, psychosocial support services, etc.); and ensuring risk mitigation strategies are in place. For more
information and guidance on GBV best practice standards in humanitarian settings, see: the Inter-Agency Standing
Committee GBV Guidelines (www.gbvguidelines.org), the Interagency Gender-Based Violence Case Management
Guidelines(https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelin
es_Final_2017_Low-Res.pdf), the Gender-Based Violence Disclosure Toolkit
(https://publichealth.wustl.edu/items/gbv-disclosure-toolkit/), and the resources available through the GBV Area of
Responsibility (https://gbvaor.net/).
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یگران کلیدی تمویباز
کنندگان

یگران غ� باز
دول�

یگران سازمان باز
ملل متحد

حکومتها

پایدارمعیشتامرارومداومآموزشبرایفرصتهانمودنفراهم.۴
یگران برای زنان مدافع حقوق برش بیجاه شده (حکومتهای م�بان، باز

یگران غ� دول�) سازمان ملل متحد، باز

خودشان،بهاعتمادونفسعزتحفظبرایشدهبیجاهزنانبرایاشتغالفرصتهایودرآمدایجاد●
ادغام در جامعه، کسب درآمد مناسب و استفاده بهرت از تخصص و استعدادهای شان.

بامجددآموزشجملهازشده،بیجاهزنانبرایکیفیتباآموز�فرصتهایکردنفراهموتمویل●
درادغامومناسبشغلآوردندستبهبرایشانظرفیتوتوانا�تقویتبرایمجددتصدیق
.76جامعه

76 This includes assessing how to leverage skills, education, and experiences of displaced WHRDs who wish to work
in exile, and tailoring employment and training programs accordingly.
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یگران کلیدی یگران سازمانباز باز
ملل متحد

حکومتها

حقوقمدافعزنانتمامفوریمجدداسکاندادنقراراولویتدر.۵
برش افغانستان. (حکومتها)

مانندبیشتریخطربابشرحقوقمدافعزنانکھکشورھاییدرکساینکھویژهبھافغانستان،شدهبیجاهزنانبرای●
وناامیدیاحساسوفقرروانی،فشارھایبھدادنپایانبرایمجدداسکانروندھستند،مواجھپاکستانوایران

بیگانگی کھ آنھا و خانواده ھایشان تجربھ میکنند، تسریع دھید.

شخصیخطرکردناضافھمجدد.اسکانبرایخطربیشترینمعرضدردخترانوزناندادنقرارداولویتدر●
متحده)ایاالتویژهمھاجرتویزای(مانندفعلیمعیارھایچونافغانستان.ازتخلیھبرایمعیاریکعنوانبھشدید

منجر بھ تخلیھ اکثریت مردان میشود بھ جای زنان.

افغانستاندرصحیخدماتبھدسترسیدرزنانکھشدیدیھایچالشبھتوجھباافغانستان،ھمسایھکشورھایدر●
مواجھ ھستند، میکانیزمھای مناسب برای ویزه صحی در نظر گرفتھ شود.
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یگران کلیدی یگران غ�باز باز
دول�

تموی
کنندگان

حکومتها

یگرانافغانستان.دخرتانوزنانفعلیمبارزاتازحمایت.۶ (باز
یگران غ� دول�، تمویل کنندگان) سازمان ملل متحد، باز

افغانستان،ازخارجوداخلدرھاشبکھوھاائتالفایجادطریقازبشرحقوقمدافعزنانبرایتوجھیقابلحمایت●
ورھبریبیشتروبھترنقشبتوانندآنھاتاکنیدفراھمآنھاآموختنوشبکھانسجام،برایفرصتھانمایید.فراھم

مشورتی بھ عھده بگیرند و بتوانند در بحثھای سیاسی، اقدامات بشردوستانھ و کارھای انکشافی تأثیر گذار باشند.

ظرفیتوتقویتپذیرانعطافبودجھدسترس،قابلاعتماد،برمبتنیشفاف،مداوم،ھایحمایتنمودنفراھم●
تابشرحقوقمدافعزناندیگروفمینیستیھایرسانھزن،حقوقسازمانھایافغانستان،مدنیجامعھسازمانھای

دادخواھی خود را برای حقوق زنان در افغانستان، ادامھ دھند.

وروستاییمناطقوجاتقریھبھھابرنامگسترشومنابعتخصیصدرزنانسازمانھایقراردادناولویتدر●
ھمچنین بھ اقلیتھای قومی مانند ھزاره ھا و تاجیکھا.

برایمنابعبھدسترسیبرایبزرگیمانعکھچرابرسانید،حداقلبھراگیروقتوبروکراتیکگزارشدھیالزامات●
زنانازعملیحمایتواطالعاتارائھبرایموثروخالقانھھایراهشناساییھستند.زنانمدنیجامعھسازمانھای

مدافع حقوق بشر برای دسترسی سریع بھ منابع بین المللی
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