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 افغانستان یک سال بعد   -"سیاست های نابرابری "  

انن  ن سخنن امون  زنان سازمان ملل متحد   داره ا   ریس سیما باهوس، معاون دبنر کل سازمان ملل متحد و    مت   افغانستان،  ، پنر

 زنان سازمان ملل اداره   ریسسیما باهوس  l ۲۰۲۲آگست  ۱۵

ان افغان بوده ا تیافغانستان، ما شاهد وخامت روزانه و مستمر وضع  بر از تسلط طالبان  پس سایلیک  در    که  میزنان و دخن 

 
 
  ی از استانداردها -آنها یحقوق بش   یجنبه ها همه

 
ن  . د نر گ  را در بر یم اس یو س  اجتماع  تیگرفته تا موقع   زندگ سال پستر

ام به نده یزابا واقعات ف  بوده   همچنان همراه   حق  عدم احن 
 

ان اد و برابر، محرومآز  زندگ ن زنان و دخن  س به  از  ساخت  دسن 

 . فرصت های حمایه در مقابل خشونت ها و آموزش و  بهداشت   یمراقبت ها ،شت  ی مع یفرصت ها

در جهان   یتنها کشور   افغانستانکند.   یم ز یمتمااز سایر کشورها توسط طالبان، افغانستان را  ی نابرابر  طرایح سیاست های 

ن به  ان از رفت    -وزارت امور زنان وجود ندارد وجود ندارد،  طالبان نهیزن در کاب چ یمنع شده اند. ه مکتب است که در آن دخن 

  اس ی مشارکت ساز حق زنان  جهیدر نتکه 
ً
ن اکنر موارد از کار در خارج از خانه ن ر زنان د شده اند؛حذف عمال محروم هستند و   نر

همچنان   زنان ن،یبرخوردار باشند. علوه بر ا)محرم(  ء عام بپوشانند و هنگام مسافرت از همراه مرد صورت خود را در مل  د یبا

 قرار دارند.  تی بر جنس مبتتن های از خشونت  در معرض انواع مختلفن 

 تمام این  
 
ن آم ضیتبع  دی عماقدامات  سلسله ان افغان  هیعل نر ست  یکشور   یبرا تضعیفن -خود  خطرناک اقدام  کیزنان و دخن 

   یبا چالش هادر حال حاضن که 
 

  ۲۵که حدود    جهانن  کاهش کمک هایناس  از تغنر اقلیم و   حوادث ،یعیطب  مانند آفات بزرگ

  یزنان از تمام جنبه ها ت یمواجه است. محروم ،قرار داده استفقر و تنگدست  میلیون افغان را در معرض 
 

از   یمین  ،زندگ

ن مردم افغانستان را از ب  یاستعداد و انرژ    ن  و توانا  داشتهباز   مرفعجوامع  جاد یا ی ها براتلش یامر زنان را از رهن   نیبرد. ا یم  تر

ون ی راافغانستان ب یت  . دهد کاهش یم را  از بحران  رفت-بنر ده آموخته استبش  .  در امر مبارزه با بحران ها درس های گسن 

ان در تمام جنبه هابدون مشارکت     یکامل زنان و دخن 
 

ثبات و توسعه   دار،ی به صلح پا ان  یدست   یبرا  شانس کیم ،عمویم زندگ

 وجود دارد.  یاقتصاد 

ن به هم ان باز کنند، محدود  ی را برا کاتبکه م  میخواهیم  طالباناست که ما از  لیدل  تر اشتغال زنان و  سدراه  یهاتی همه دخن 

  محرومشان  که زنان را از حقوق  ن  هااست ی و س ها میو همه تصم از میان بردارند ا کشورشان ر   استیها در سمشارکت آن 

ان هست هی گونه خشونت عل  هر دادن به  انی لغو کنند. ما خواستار پا کند،یم  . میزنان و دخن 

، به  باشند برخوردار   انی ب ی از آزاد نگار، مدافعان حقوق بش  و فعاالن جامعه مدنن خن  زنان  تا  میخواهیم  طالبانما از 

س  ن مورد  ا یآزادانه و مستقل، بدون ترس از انتقام  داشته و بتوانند  اطلعات دسن   . به کار خود ادامه دهند ، هدف قرار گرفت 

 در   -زنان  تقویت نقش یرو  یگذار   هیاز حقوق زنان و رسما  جامعه جهانن  تیحما
 
فرصت  زنان، در مشاغل و  هخدمات ب عرضه

ان زن و سازمان هانقش زنان، و   یتحت رهن    های شغل  . حمایت جامعه  مهم است یگر ی از هر زمان د شیب -زنان یرهن 

  از  ت ینه تنها شامل حما جهانن 
 
دوستانه م یکمک ها  عرضه نده  د، بلکه  باشی بش    اس یدر سطح س   ستمر م ی تلش هادر برگنر

ن ن ینر تغ جاد یا یبرا  . میباشد   نر
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ادامه خواهد داد. ما در   خود  به کار همچنان و  استمانده  باق    افغانستانبحران در وقوع این زنان سازمان ملل در طول اداره  

کا و  تیحما ان افغان در کنار رس   به نیازهای جدی، . میمانیم  باق  خود  تمویل کنندگاناز زنان و دخن 
 

ما در حال   برای رسیدگ

ش   گسن 
 
زنان   یتحت رهن   تجارت هایما از برای نجات کشور از فقر، . میتوسط زنان هستو  زنان  یبرا  حیان  خدمات  عرضه

ن . ما همچن میکن   یم ت یدر همه بخش ها حما   فرصت های شغل برای زنانو  را حمایت  زنان   جامعه مدنن  ی سازمان ها تر

فتی پ ی دیمحرک کل کی جامعه مدنن وجود . دوباره احیا گردند   میکنیم تا جنبش های زنان در مورد حقوق    ن  و پاسخگو ش 

 بحساب میآید.   ت  یجنس ی زنان و برابر 

ان دفاع یم  فیط یو ارتقا  حمایت ا،یما هر روز از اح ن . ما همچن میکن  کامل حقوق زنان و دخن  زنان   یبرا  زمینه جاد یدر حال ا  تر

  ی تا از حق خود برا  میافغان هست
 

 آزاد و برابر دفاع کنند.  زندگ

 اضمحلل حضور زنان به  -سال بعد  کیامروز، 
 
ثر گردیده است.  روبرو بوده و حقوق شان شدیدا

ٔ
نیاز جدی است تا کمک   متا

  
 
 و ارجاع وضعیت کنونن ُممد واقع گردیده و زمینه

 
های مایل طور هدفتمند، بنیادی و سیستماتیک ارایه گردد تا در رسیدگ

اک معناد امون افغانستان ار زنان را در تمام گفتاشن  بشمول حضور شان در هیات های که با طالبان مذاکره   –مان های پنر

 میکنند، فراهم گردد.  

فت یدهه پ  نیچند ن حقوق زنان در عرض چند ماه از بتقویت و  ت  یجنس  یدر برابر  ش  خود   یبه همکار  د یرفته است. ما با تر

ن  صولحای  بر   یو در پافشار  میادامه ده کار و مشارکت در    ل،یکامل حقوق زنان، از جمله تحص  فی ط مبتن براینکهتضمتر

 
 

ام قرار میگر  اس یو س  عمویم  زندگ تا به طور کامل  طور جمیع و مستمر از طالبان بخواهیم   د ی. ما با میمتحد باش ،د مورد احن 

ن معاهدات ب  به تعهدات الزام آور  زنان و   یصداه حمایت خود از ب د یو ما با  ند. نکه افغانستان عضو آن است، عمل ک  الملل  تر

ان افغان که هر روز برا ن  ی دخن    داشت 
 

زنان   یماست. آنچه برا رزه  آنها مبا مبارزه . میادامه ده ،بارزه میکنند آزاد و برابر م  زندگ

ان در افغانستان اتفاق یم  ماست.  جهانن  تیافتد، مسئول  و دخن 

 

 

 

 


