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بــه افزایــش آســیب پذیــری، ناامنــی و نــا امیدی افغــان ها و نهــاد های 

کمــک کننــدۀ بیــن املللــی از ناحیــۀ اجــراآت حکومتــداری افــزوده 

ــرح  ــورد مط ــن م ــی را در ای ــواالت مهم ــود س ــط موج ــت. رشای اس

ــه  ــدون آن، چگون ــا ب ــان ی ــا طالب ــا توافــق صلــح ب کــرده اســت کــه ب

 و تحــت کــدام رشایطــی بایــد بــه افغانســتان کمــک صــورت بگیــرد.

رشایــط جدیــدی کــه در نتیجــۀ ایــن ویــروس همــه گیــر پدیــد آمــده 

ــه منظــور بررســی و جهــت دادن مجــدد  ــی را ب اســت، فرصــت های

ــا،  ــد. ام ــی کن ــاد م ــاف ایج ــتای انکش ــک در راس ــای کم روش ه

برقــراری مجــدد ثبــات در کشــور کــه در آن چندیــن دهــه درگیــری 

و جنــگ و بــی ثباتــی ادامــه داشــته، نیازمنــد تغییــر در ذهنیــت و نــوع 

تفکــر ذینفعــان ملــی و بیــن املللــی مــی باشــد. 

ــروس  ــل از وی ــه قب ــک ک ــای کم ــیوه ه ــا و ش ــه روش ه ــت ب بازگش

ــود  ــتفاده ب ــورد اس ــی م ــن االفغان ــح بی ــای صل ــد 19 و گفتگوه کووی

و انتظــار بــرای نتایــج بهــر، گزینــۀ مناســبی بــرای کمــک هــای بیــن 

املللــی نیســت.

ــدات  ــان تعه ــد 19، پای ــاری کووی ــیوع بی ــا ش ــده ب ــاد ش ــه ایج وقف

فعلــی کمــک هــای مالــی دونرهــا تــا پایــان ســال 2020 م وجــود و یــا 

عــدم وجــود چشــم انــداز صلــح بــا طالبــان، یــک فرصــت منحــر به 

فــرد جهــت طراحــی اقداماتــی ایجــاد کــرده کــه مــی توانــد، نتایــج و 

تأثیراتــی در راســتای اعــال حکومتــداری خــوب، بــه دســت دهــد. 

کلیــد ایــن تــاش هــا، ســازمان هــای جامعــۀ مدنــی نوپــا افغانســتان، 

ویــروس همــه گیــر کوویــد 19 در افغانســتان همزمــان بــا بحــران هــای 

ــداوم سیاســی، اقتصــادی، اجتاعــی و زیســت محیطــی، بوجــود  م

آمــد. افغانســتان، در حــال تجربــۀ حکومتــداری و ســاختارهای 

اقتصــادی- اجتاعــی شــکننده اســت و ایــن امــر ســواالتی را در مورد 

چگونگــی تأثیــر دینامیــک جنــگ و رونــد نوپــای مذاکــرات صلــح 

بیــن االفغانــی، بــه وجــود مــی آورد.

ــت  ــع موفقی ــان، تاب ــا طالب ــره ب ــال مذاک ــح در ح ــد صل ــداری رون پای

ــاد  ــه اعت ــت ک ــی اس ــاد رشایط ــتای ایج ــت در راس ــدم موفقی ــا ع ی

ــه نهادهــای اقتصــادی، اجتاعــی و سیاســی را بازگردانــد و انگیــزه  ب

هــای ادامــه جنــگ و درگیــری هــای دوبــاره را از میــان بــردارد. ایجــاد 

رشایــط بــرای صلــح پایــدار همچنــان مســتلزم رســیده گــی بــه میــراث 

منازعــه اســت کــه همــۀ ایــن مــوارد در اثــر شــیوع ویــروس کووید 19 

تشــدید شــده و همچنــان چشــم اندازهــای طوالنــی مدت بــرای طیف 

ــی از حقــوق، نیازمنــدی هــا و اولویــت هــای اجتاعــی،  گســرده ی

بــرای همــه شــهروندان اســت 

ــای ســاختاری و نارســایی  ــری ه ــد 19، نابراب ــی، کووی ــد داخل از دی

هــای حکومتــداری را برجســته و تقویــت کــرده اســت. از دیــد 

خارجــی، پاندمــی کوویــد 19، ســبب ایجــاد عــدم اطمینــان در مــورد 

ــدۀ  ــت کنن ــرای کشــورهای دریاف ــی ب ــن امللل نحــوۀ کمــک هــای بی

چــون افغانســتان شــده اســت.

در مجمــوع، پیامدهــای داخلــی و خارجــی ایــن ویــروس همــه گیــر، 

دشــوار و  شــکننده  رشایــط   در 
کوویــد 19 و ظرفیــت هــای اجتاعــی، سیاســی و اقتصــادی افغانســتان بــرای صلــح پایــدار

سید پرتو و لوسیل مارتین
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از منابــع دســت دوم و آمــار منابــع اولیــه جمــع آوری شــده از طریــق 

ــات  ــی، موسس ــه مدن ــی، جامع ــدرکاران دولت ــت ان ــا دس ــه ب مصاحب

غیردولتــی ملــی و بیــن املللــی و دونرهــا مــی باشــد.

یافته های کلیدی

تأثیرات اقتصادی کووید 19

ویــروس کوویــد 19 از بســیاری جهــات، دارای عواقــب  �

اقتصــادی مشــابه بــا عواقــب ناشــی از جنــگ بــوده؛ ماننــد از 

دســت دادن معیشــت، بلنــدر فــن قیمت مــواد اولیــه، کاهش 

ســطح عایــد داخلــی و افزایــش میــزان وابســتگی بــه کمــک 

هــای بیــن املللــی.

ــی در  � ــادی غیرزراعت ــای اقتص ــاخص ه ــطح کان، ش در س

نیمــۀ اول ســال 2020 م بــه دلیــل کاهــش فعالیــت اقتصــادی 

ــاد  ــی در اقتص ــاختاری داخل ــای س ــایی ه ــی، و نارس جهان

ــی داشــته اســت. افغانســتان، ســیر نزول

در ســطح کوچــک، کســانی کــه بیشــر از عواقــب اقتصــادی  �

ــای  ــت ه ــامل رشک ــد، ش ــده ان ــر ش ــد 19 متأث ــران کووی بح

ــه،  ــد رسمای ــا فاق ــدود ی ــۀ مح ــا رسمای ــک ب ــورد و کوچ خ

ــاد  ــل در اقتص ــران دخی ــر کارگ ــی و اک ــات غیردولت موسس

ــد. ــزد ان ــران روزم ــه کارگ ــمی، از جمل غیررس

شــیوع رفتارهــای منفعــت طلبانــه و فســاد در همــه ســطوح و  �

ــه  ــع را از مقابل در همــه ســکتورها احتــاالً تــاش هــا و مناب

ــادی  ــای اقتص ــت ه ــه فعالی ــر، ب ــه گی ــروس هم ــن وی ــا ای ب

ــازد. ــی س ــد و مخــرب رهنمــون م غیرمٔول

ــرای  � ــه ب ــی مقابل ــزم اصل ــه میکانی شــبکه هــای اجتاعــی، ک

خانــواده هــای درگیــر بحــران هــای مختلــف را تشــکیل مــی 

دهنــد، بــه دلیــل ویــروس همــه گیــر کوویــد 19 احتــاالً بــه 

دلیــل مشــکات اقتصــادی طوالنــی مــدت بــه شــدت تحــت 

فشــار قــرار گیرنــد. ایــن امــر خطــر توســل آســیب پذیرتریــن 

و متأثرتریــن افــراد را بــه کمــک گرفــن از شــبکه هــای 

متعصبانــۀ افــراد بــا نفــوذ، افزایــش خواهــد داد.

برخــی شــواهد در مــورد انعطــاف پذیــری در فعالیــت هــای  �

اقتصــادی، بــه ویــژه در تشــبثات خــورد و کوچــک که بیشــر 

ــد،  ــده ان ــز ش ــور متمرک ــت در رسارس کش ــز پرجمعی در مراک

وجــود دارد. ایــن کلســرها از نظــر اعاشــه و اباطــۀ در شــبکه 

هــای اصنــاف عنعنــوی و انجمــن هــای صنفــی منحــر بــه 

فــرد مــی باشــند. 

کــه  وابســته بــه کمــک هــای بیــن املللــی مــی باشــند، اســت.

ــت آوردن  ــه دس ــت ب ــی جه ــۀ مدن ــت جامع ــازی و تقوی ــد س توامنن

جایــگاه قانونــی خــود کــه در عمــل حکومتــداری خــوب را بــه 

منایــش بگــذارد، مســتلزم فاصلــه گرفــن از الگویــی اســت کــه طــی 

ــده گان  ــت کنن ــوان دریاف ــه عن ــی ب ــۀ مدن ــای جامع ــازمان ه آن، س

کمــک بــه جامعــۀ جهانــی، پاســخگو اســت. ایــن امــر مســتلزم معرفی 

ــه دارای پاســخگویی اســراتیژیک  ــای اســت ک ــودل ه ــت م و تقوی

ــی و  ــن امللل ــدگان بی ــک کنن ــه کم ــد؛ طوریک ــن باش ــه پایی ــاال ب از ب

ســازمان هــای جامعــۀ مدنــی بــه عنــوان دریافــت کننــدۀ کمــک هــای 

آنهــا هــر دو بــه طــور مشــرک در برابــر شــهروندان عــادی بــه عنــوان 

ذینفــع یــا مســتفید شــونده گان نهایــی، پاســخگو باشــند.

پایــداری اقدامــات، مســتلزم ایــن امــر اســت کــه یــک اقدام مشــخص 

قــادر بــه انعــکاس عواملــی باشــد کــه از تغییر حایــت کنــد و در عین 

حــال توانایــی غلبــه بــر عنــارص یــا عواملــی را داشــته باشــد تــا در برابر 

تغییــر مقاومــت بتواند.

ــه  ــاد ب ــت اقتص ــرای تقوی ــاش ب ــادی، ت ــاف اقتص ــتای انکش در راس

منظــور دســتیابی بــه منافــع اقتصادی-اجتاعــی طوالنــی مــدت، 

ــا  ــی موجــود، ب مســتلزم شناســایی و تقویــت فعالیــت هــای کارآفرین

ثبــات و مٔولــد اســت، نــه اقدامــات کتلــوی کــه براســاس مفاهیــم مبهم 

طراحــی شــده انــد، بــه عنــوان مثــال »حایــت از ســکتور خصوصــی« 

در افغانســتان.

بــه همیــن ترتیــب، در صــورت توافــق صلــح بــا طالبــان، پایــداری و 

ثبــات ایــن توافــق مســتلزم کمــک هــای مالــی اســت کــه ادغــام مجدد 

را ترسیــع بخشــد. ایــن امــر از طریــق اقدامــات هدفمنــد در راســتای 

ایجــاد فعالیــت هــای اقتصــادی مٔولــد و انگیــزه هــای غیرنظامــی بــرای 

جنگجویــان، قابــل اجــرا اســت. همچنیــن بایــد مشــوق هایــی بــرای 

افــراد ملکــی در نظــر گرفتــه شــود، تــا انهــا بــر اســاس منافــع اقتصادی 

مشــرک، بــا جنگجویــان قبلــی در یــک محیــط کنــار آینــد. 

ســازمان  توســط  تحقیقــی  مطالعــۀ  اســاس  بــر  خاصــه  ایــن 

پیشــنهاد بــه   )APPRO( افغانســتان  عامــۀ   مطالعــات 

 )Friedrich-Ebert-Stiftung FES( تهیــه شــده اســت. هدف اصلی 

تحقیــق و ایــن خاصــه کمــک بــه گفتــان فکــری میــان افغــان هــا، 

بــه ویــژه جامعــۀ مدنــی و کمــک کننــدگان بیــن املللــی بــا تعهــدات 

طوالنــی مــدت بــرای کمــک بــه افغانســتان، اســت.

یافتــه هــای ایــن تحقیــق بــر اســاس تحلیــل آمــار و معلومــات موجــود 
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ــا اطفالــش در حــال تکــدی در جــاده هــای والیــت هــرات، اپریــل 2020 ،  یــک زن ب
ــم عکــس از © FES محمــد عــارف کری

ویروس کووید 19 و انسجام اجتامعی

ــکاری در  � ــی و هم ــای حایت ــبکه ه ــد، ش ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــن شــبکه هــا، شــامل  ــد. ای ــده ان ــدار مان ســطح جامعــه، پای

شــبکه هــای گســرده یــی از خانــواده و دوســتان، حایــت از 

محلــه و شــیوه هــای ســنتی کمک توســط اعضــای ثرومتندتر 

یــک جامعــه بــه همســایگان آســیب پذیرتــر اســت. در مراکز 

ــای  ــانه ه ــق رس ــدی از بســیج از طری ــکال جدی شــهری، اش

اجتاعــی در واکنــش بــه ایــن بیــاری همــه گیــر، بــه وجــود 

آمــده انــد. محــدوده و موثریــت ایــن شــبکه هــا، متفــاوت و 

متغیــر اســت.

در ســطح ملــی، ادارات مربوطــه در نحــوۀ اســتفاده از منابــع  �

بــرای مدیریــت همــه گیــر کوویــد 19، کمــر پاســخگو بــوده 

انــد. بــه نظــر مردم عــام، مقامــات به جــای اینکــه بــرای منافع 

عامــه کار کننــد، بیشــر بــرای منافــع شــخصی خــود کار مــی 

کننــد، و یــا هــم در فکــر راپــور دادن بــه دونرهــا هســتند تــا از 

جریــان مســتمر کمــک هــای بیــن املللــی اطمینــان حاصــل 

 . کنند

اعتــاد نســبتاً ضعیــف بــه توانایــی و مرشوعیــت دولــت، بنــا  �

بــر گزارشــات ســوء اســتفاده از منابــع تخصیــص یافتــه بــرای 

مبــارزه بــا کوویــد 19، بیشــر ضعیــف شــده اســت.

بازار مرکزی در کنار دریای کابل، اپریل 2020 م عکس © FES مریم عاملی

ویروس کووید 19 و دینامیک های جنسیتی

زنــان و دخــران در معــرض آســیب پذیرتریــن مــوارد ویروس  �

ــای  ــت ه ــه محدودی ــی ک ــد. در حال ــرار دارن ــر ق ــه گی هم

ــر  ــه، فرات ــارکت در جامع ــوق و مش ــه حق ــان ب ــی زن دسرس

ــی  ــده ی ــم نگــران کنن ــی اســت، عائ ــن پاندام ــم ای از مفاهی

وجــود دارد کــه در وضعیــت اضطــراری بــه خاطــر مقابلــه بــا 

ــه طــور کلــی  ــان و ب کوویــد 19، نیازمنــدی هــای خــاص زن

برابــری جنســیتی، نــا دیــده گرفتــه مــی شــود.

ــای  � ــت ه ــه مراقب ــران ب ــان و دخ ــی زن ــن دسرس ــزان پایی می

ــروس  ــوارد وی ــداوی م ــخیص و ت ــات، تش ــی و معلوم صح

کرونــا بــرای آنــان را محــدود مــی کنــد. زنــان و دخــران بــه 

ــواده، از  ــراد تحــت تکفــل در خان ــی اف ــان اصل ــوان مراقب عن

ــد. ــا ان ــروس کرون ــر وی ــراد در براب ــن اف آســیب پذیرتری

ــی  � ــه دسرس ــط ک ــتیزی، در رشای ــیتی و زن س ــض جنس تبعی

ــت، راه  ــدود اس ــان مح ــرای قربانی ــی ب ــات محافظت ــه خدم ب

را بــرای خشــونت جنســی و سوءاســتفاده همــوار مــی ســازد. 

بســیاری از ســازمان هــای زنــان کــه در بخــش ارایــه خدمــات 

ــق  ــد، از تعلی ــی کنن ــال کار م ــان و أطف ــرای زن ــی ب اجتاع

فعالیــت هــای شــان بنابــر همــه گیــر کوویــد 19 گــزارش مــی 

دهنــد.
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روابط دولت – جامعۀ مدنی بعد از ویروس کووید 19

ایــن بحــران، بــه دلیــل تأثیــرات ویــروس همــه گیــر کوویــد  �

19، اختافــات سیاســی داخلــی و آغــاز مذاکــرات صلــح بین 

ــی را برجســته  ــت و جامعــۀ مدن ــن دول ــی، شــکاف بی االفغان

ــرد و ســازمان هــای  ــی گی ــم م ــت تصمی ســاخته اســت، دول

جامعــه مدنــی عمدتــا اعــراض مــی کننــد.

ــه  � ــط ب ــات مرتب ــازی معلوم ــک س ــه رشی ــی ب ــت متایل دول

اقدامــات خــود بــرای مقابلــه بــا ویــروس کوویــد 19 نداشــته 

اســت. 

ــاه  ــول شاســت؛ دســت فســاد پیشــه گان را کوت ــدارکات پ ــول ت اخــاق ضــد فســاد »پ
ســازد«، کابــل، 2018، اوریــان زیــره

ویروس کووید 19 و اقتصاد جنگ

افغانســتان بــه طــور کامــل از محــدودۀ اقتصــاد جنــگ خــارج  �

نشــده اســت. پیرشفــت هایــی در انکشــاف رسمایــه بــرشی و 

ــن  ــت. همچنی ــه اس ــورت گرفت ــادی کان ص ــت اقتص مدیری

منفعــت طلبــی سیســتاتیک وجــود دارد کــه از طریــق 

شــبکه هــای کپپتوکراتیــک )جــاه طلــب( نیپوتیــزم )خویــش 

خــوری( کار مــی کنــد، ســاختارهای مــوازی حکومتــداری، 

توانایــی دولــت در ادارۀ فعالیــت هــای اقتصــادی غیرقانونــی 

ــه چالــش کشــیده و تضعیــف مــی کنــد. پردرامــد را ب

بــرای کســانی کــه از جنــگ نفــع مــی برنــد، ادامــۀ جنــگ از  �

لحــاظ اقتصــادی ســودآورتر از ثبــات سیاســی اســت.

ــع  � ــرای مناب ــن ب ــداز روش ــم ان ــک چش ــت ی ــدون موجودی ب

ــی معیشــت  ــه منظــور جایگزین ــدار ب ــی و پای ــی قانون عایدات

ــی،  ــای جرم ــت ه ــدر و فعالی ــواد مخ ــگ، م ــی از جن ناش

ادغــام مجــدد جنگجویــان یــک کار اضطــراب آور و دشــوار 

مــی باشــد. 

فعــاالن جامعــۀ مدنــی در حــال توزیــع ماســک، اپریــل 2020 ، عکــس از محمدعــارف 
کریــم

ویروس کووید 19 و موسسات غیردولتی

کوویــد 19، چالــش هــای عملیاتــی، تخنیکــی، مالــی و  �

مٔصونیتــی بــی ســابقه یــی را بــرای موسســات غیردولتــی ملــی 

ــه وجــود آورده اســت. ب

ــت شــان  � ــق دادن فعالی ــی در تطاب ــی محل موسســات غیردولت

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــع م ــت مناب ــی، و دریاف ــط پاندام ــا رشای ب

ــد.   ــده ان ــه ش ــی مواج ــش های ــا چال ــن کار ب ــام ای انج

ــه  محــات کمــک  � ســازمان هــای غیردولتــی کــه مســتقیاً ب

مــی کردنــد، محدودیــت در تعامــل فزیکــی جایــگاه آنهــا را 

در جوامــع تضعیــف کــرده اســت.

بــه  � کامــاً  افغانســتان  در  غیردولتــی  اکریــت موسســات 

ــز کمــک هــای  ــا مترک ــد. ب ــا وابســته ان کمــک هــای دونره

ــا بودجــه هــای  ــه ب ــی ک ــه موسســات غیردولت ــی ب ــن امللل بی

ــی در  ــد، عــدم توانای ــت هاهنــگ شــده ان ــر فعالی ــی ب مبتن

انجــام فعالیــت هــا طــوری کــه برنامــه ریــزی شــده بــه معنــای 

ــت. ــی اس ــوه عملیات ــه وج ــی ب ــت دادن دسرس از دس

ــه  � ــع ب ــر رس مناب ــی ب ــر دولت ــات غی ــن موسس ــت در بی رقاب

دلیــل نگرانــی هــا در مــورد کاهــش کمــک هــای بیــن 

املللــی، تشــدید شــده اســت. رقابــت شــدید بیــن موسســات 

ــیج و  ــرای بس ــا ب ــاش ه ــف ت ــه تضعی ــر ب ــی منج غیردولت

همــکاری در قســمت رســاندن صــدای شــهروندان بــرای 

ــود. ــی ش ــی م ــن االفغان ــح بی ــرات صل ــدر کاران مذاک ــت ان دس
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هــای برشدوســتانه و اینکــه چگونــه ایــن کمــک هــا بازنگــری 

شــوند تــا متمرکــز بــر موثریــت و پایــداری باشــند را مطــرح 

مــی کنــد.

به سمت آینده

آنچــه مــی توانــد در رونــد تصمیــم گیــری در رشایــط فعلــی کمــک 

کنــد، تأمــل عینــی در مــورد چگونگــی انجــام بهــر کار بــا روش های 

متفــاوت اســت. عوامــل عمــده در رشایط فعلــی، ادامــۀ جنگ، تاش 

هــا بــرای اســتقرار صلح، وابســتگی دولــت افغانســتان و بازیگــران غیر 

دولتــی بــه کمــک هــای بیــن املللــی و فشــار ایــن ویــروس همــه گیــر 

بــر تعامــل ســاختارها و نهــاد هــای از قبــل ضعیــف مــی باشــد. ترکیب 

ایــن عوامــل، فســاد موجــود، دیــدگاه هــای زن ســتیزانه کــه در جامعــه 

ــر  ــط زیســت و تهدیدهــای ناشــی از تغیی ــب محی ریشــه دارد، تخری

اقلیــم اســت کــه عامــل اصلــی بیجاشــده گــی داخلــی مــی باشــد. در 

مواجــه بــا ایــن عوامــل عمــده و بهــم پیوســته، هیــچ یــک از ذینفعان، 

ــد  ــه مانن ــد انتظــار داشــته باشــند ک ــا خارجــی، منــی توانن ــی ی داخل

گذشــته ادامــه دهنــد و بــه نتایــج بهــری دســت یابنــد.

یــک تغییــر عمــده در ذهنیــت ذینفعــان بیــن املللــی الزم اســت، تا از 

رســیده گــی بــه رشایــط اضطــراری بــا اســتفاده از روش هــای قدیمــی 

ــه  ــاالی پاســخگویی، ب ــه ب کمــک رســانی و مــودل هــای از پاییــن ب

ــه پاییــن و اســراتیژیک حرکــت کنــد؛  ــاال ب ســمت پاســخگویی از ب

بــه طــوری کــه اقدامــات بــا تجــارب و نیازمنــدی هــای عملــی کســانی 

تــوأم شــود کــه از ایــن کمــک هــا نفــع میربنــد، تــا تغییــری در زندگــی 

آنهــا ایجــاد شــود، نــه اینکــه بــاالی شــان تحمیــل شــود. 

جامعــۀ مدنــی، در زمینــۀ ناتوانــی یــا عــدم متایــل دولــت در ایجــاد 

بــرای  پاســخگو  و  شــفاف  فراگیــر،  حکومتــداری  شــیوه  یــک 

مذاکــرات صلــح و مبــارزه بــا ویــروس همــه گیــر کوویــد 19، بســیار 

مهــم اســت و کمــک کننــدگان بیــن املللــی کــه از آنهــا حایــت مــی 

کننــد، یــک فرصــت منحــر بــه فــرد بــرای انجــام ایــن کار دارنــد، تا 

کارهــای جدیــد را انجــام داده و انتظــار نتایــج بهــر را داشــته باشــند. 

بنــاء، اهــداف زیــر بایــد بــرآورده شــوند:

از بحــران ویــروس کرونــا و مذاکــرات صلــح بــه . 1

ــداری  ــال حکومت ــرای اع ــی ب ــت های ــوان فرص عن

خــوب در رونــد تصمیــم گیــری و تخصیــص کمــک 

ــود. ــتفاده ش ــه، اس ــازی عام ــی س ــان پالیس ــا و همچن ه

روش هــا و اولویــت هــای جدیــد بــرای کمــک هــای . 2

بیــن املللــی در افغانســتان فراتــر از رونــد صلــح بیــن 

ویروس کووید 19 و مذاکرات بین االفغانی

د ویــروس همــه گیــر کوویــد 19، پیچیــده گــی رشایــط   �

مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی را عمیــق تــر ســاخته اســت.

ایــاالت متحــده بــا چالشــهای زیــادی داخلــی از جملــه  �

رســیدگی بــه معضــل ویــروس کوویــد 19 و بحــران سیاســی 

مواجــه اســت؛ درعیــن حــال نقــش و نفــوذ بســزای در 

مذاکــرات صلــح بــا طالبــان دارد. خــروج نیروهــای امریکایی 

قبــل از جــدول زمانــی برنامــه ریــزی شــده بــه عنــوان ابــزاری 

ــور  ــه منظ ــا و ب ــروس کرون ــت وی ــوء مدیری ــربان س ــرای ج ب

بــرای  را  کنــرول  غیرقابــل  انتخاباتــی، خطــری  اهــداف 

افغانســتان در راســتای تــاش بــرای دســتیابی بــه یــک توافــق 

ــی آورد. ــود م ــان را بوج ــا طالب ــه ب ــح  منصفان صل

عکس از  اوریان زیره

پاســخگویی در واکنــش بیــن املللــی: حرکــت رو بــه جلــو )به 

ــوی آینده( س

ــدگان  � ــک کنن ــح، کم ــرات صل ــۀ مذاک ــر از نتیج رصف نظ

بیــن املللــی احتــاالً بــه عنــوان بازیگــران اصلــی در عرصــۀ 

حکومتــداری در افغانســتان باقــی خواهنــد مانــد و تصامیــم و 

اقدامــات مالــی آنهــا همچنــان بــر ســاختارها و فعالیــت هــای 

دولــت، عملکــرد موسســات غیردولتــی و رشایــط شــهروندان 

تأثیــر خواهــد گذاشــت. 

ــداوم  � ــای م ــک ه ــه کم ــاز ب ــه نی ــگ ب ــن جن ــا درک طرفی ب

بیــن املللــی، کمــک کننــدگاه بیــن املللــی از نفــوذ خــاص 

ــی  ــه فراخوان ــح و در نتیج ــدای صل ــن اجن ــتای تعیی در راس

بــرای مقــررات روشــن در مــورد حقــوق اساســی شــهروندان 

ــتند. ــوردار هس برخ

بــا ایــن حــال، تأثیــر جهانــی ایــن ویــروس همــه گیــر، فشــار  �

ــی در  ــن امللل ــدگان بی ــک کنن ــی کم ــر توانای ــری را ب بیش

حایــت از افغانســتان وارد کــرده اســت. ایــن امــر، ســواالت 

ــه هــای انکشــافی و کمــک  ــدۀ برنام مهمــی را در مــورد آین
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توافــق صلــح چگونــه بــر نحــوه ارائــه کمــک هــای . 1

ــرای افغانســتان تأثیــر مــی گــذارد؟ بیــن املللــی ب

به ویژه،. 2

در صــورت توافــق صلــح بــا طالبــان، أ. 

ــن  ــای بی ــک ه ــه کم ــوط ب ــم مرب تصامی

ــه منجــر  ــاه مــدت چگون املللــی در کوت

ــی مــدت  ــه ارائــه کمــک هــا در طوالن ب

ــود؟ ــد ش خواه

بــا ب.  صلــح  توافــق  عــدم  صــورت  در 

طالبــان، تصامیــم مربــوط بــه کمــک ها 

در کوتــاه مــدت چگونــه منجــر بــه ارائــه 

ــد  ــدت خواه ــی م ــا در طوالن ــک ه کم

ــود؟ ش

درازمدت

چگونــه روابــط میــان ذینفعــان در راســتای انکشــاف . 1

مــی توانــد از طریــق رشیــک ســازی بهــر معلومات، 

ــط  ــاد رشای ــت ایج ــکاری در جه ــی و هم هاهنگ

مناســب بــرای صلــح پایــدار در افغانســتان، کارآمدتر 

و موثرتــر باشــد؟

ــه . 2 ــاال، ب ــه ب ــز از پاســخگویی رو ب ــر مترک ــرای تغیی ب

پاســخگویی اســراتیژیک رو بــه پاییــن، چــه کارهای 

را مــی تــوان انجــام داد؟

ــد 19 مشــخص  ــر کوی ــروس همــه گی ــی و وی االفغان

. شوند

ــت . 3 ــد حای ــر و مٔول ــادی مٔوث ــای اقتص ــت ه از فعالی

ــرد. صــورت گی

ــان . 4 ــی ش ــش فعل ــر از نق ــد، فرات ــی بای ــۀ مدن جامع

ــان و  ــوان ذینفع ــه عن ــی، ب ــکاران محل ــث هم منحی

رشیــکان حکومتــداری، توامننــد گردنــد. 

ــوگ در  ــدازی دیال ــرای راه ان ــاش ب ــتلزم ت ــداف مس ــن اه ــق ای تحق

مــورد چگونگــی رســیده گــی به ســواالت زیــر در کوتــاه مــدت، میان 

مــدت و بلنــد مــدت اســت:

کوتاه مدت

ــاالرانه و . 1 ــای مردس ــاد، نهاده ــداوم فس ــم ت ــی رغ عل

ــک  ــه کم ــی، چگون ــی اجتاع ــک پارچگ ــدم ی ع

هــای بیــن املللــی مــی توانــد نیازمنــدی هــای فــوری 

ــرف  ــد-19 برط ــا کوی ــه ب ــر مقابل ــا را در ام ــان ه افغ

ــد؟ کن

ــاالرانه و . 2 ــای مردس ــاد، نهاده ــداوم فس ــم ت ــی رغ عل

ــک  ــه کم ــی؛ چگون ــی اجتاع ــک پارچگ ــدم ی ع

هــای بیــن املللــی مــی توانــد نیازمنــدی هــای فــوری 

ــد؟ ــح برطــرف کن ــد صل ــان هــا را در رون افغ

ــه بیــاری همــه گیــر کوویــد . 3 در اقدامــات مربــوط ب

19 و رونــد صلــح، کــدام ترکیبــی از کمــک رســانی 

هــدف باشــد، از متویــل بودجــوی و غیــر بودجــوی 

 )ARTF از طریــق میکانیــزم هــای چندجانبــه )ماننــد

ــۀ  ــا بودج ــتان(، ت ــازی افغانس ــی بازس ــدوق وجه صن

مســتقیم نهادهــای غیردولتــی ملــی؟ 

ــرای کار در شــهر  عکــس صفحــه نخســت - کارگــر روزمــرد در حــال انتظــار ب

کابــل، اپریــل 2020 م، عکــس از مریــم عاملــی
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