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أفغانستان
 19آب  /أغسطس 2021
بيثيسدا  ،ميريالند -
إنّنا ،في من ّ
ي للتعلّم ،نض ّم صوتنا إلى أصوات الكثير من المنظمات واألفراد في مطالبة مجلس األمن التابع
ظمة التضامن النسائ ّ
صون حقوق اإلنسان واالحتياجات اإلنسانية لشعب أفغانستان.
لألمم المتحدة ،واألسرة الدوليّة ،باتخاذ التدابير المناسبة ل َ
تش ّكل األزمة اإلنسانيّة في أفغانستان مأساة ً سيتردّد صداها خارج الحدود األفغانيّة لسنوات طويلة .ونخشى ّ
أن اعتماد طالبان على
العنف للسيطرة على السكان والتمسّك بالسلطة سيؤثّر في أجيال من األفغانيّين واألفغانيّات ،فيؤدّي إلى زيادة العنف داخل
المجتمعات واألسر .كما نودّ أن نلفت االنتباه إلى الخطر الذي يُحدق بحقوق ورفاه الشعب األفغاني بر ّمته ،مع التركيز بوج ٍه خاص
على النساء والفتيات.
في العقود القليلة الماضية ،حققت النساء في أفغانستان انتصارات بشق األنفس في التعليم ،وفرص العمل ،وحريّة التنقل ،والقيادة
ّ
جهودهن في عام
السياسية .فقد قادت النساء األفغانيّات الحملة الناجحة من أجل المساواة للمرأة في دستور عام  ،2004وأسفرت
والممرضات
ي للقضاء على العنف ضد المرأة .وعلى مدار العام الماضي ،استجابت الطبيبات
ّ
 2009عن اعتماد القانون األفغان ّ
األفغانيّات بك ّل نشاط لجائحة كوفيد  ،19حيث ش ّكلت النساء نصف فرق الرعاية الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في
الرجال والنساء في البالد ،وتأ ّكدت من ّ
أن جيالً جديداً من النساء والفتيات
أفغانستان .كما حسّنت إنجازات المرأة حياة الكثير من ّ
سيتقدّم بأفغانستان نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة .ال بدّ من الحفاظ على حقوق المرأة من أجل ضمان حرية الشعب األفغاني
بأسره وكرامته.
المتطرفة في مساعيها .وسوف يراقب
في يومنا هذا ،تتقلّص حقوق المرأة والديمقراطية في جميع أنحاء العالم ،فيما تتقدّم القوى
ّ
مر فرض
ويدرس القادة غير الليبراليين في جميع أنحاء العالم كيف تستجيب األسرة الدوليّة ألي تع ٍدّ على حقوق اإلنسان .وإذا ّ
المتطرفون ذلك لديهم ،في ك ّل ركن من أركان المعمورة.
قيود جذرية على حقوق المرأة من دون أي ر ٍدّ دولي ،سيس ّجل
ّ
بالتالي ،يمكن ت ََردّي حقوق المرأة في أفغانستان أن يؤدي إلى تردّيها في مناطق أخرى أيضاً .وال شكّ أنّه سيكون للصمت والتقاعس
في وجه ما يحدث عواقب تمسّنا جميعاً.

