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  مقدمه

ما از حق مقدس صلح« برخورداراند.    ۀمردم سیار   ۀ»هم  ،استصراحت بیان شدهبه  ها به صلح«حق ملت  ۀ ای دربار»اعالمیه  1  ۀ در مادکه  چنان

نخستین هدف  منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح  حقوق اساسی بشر است و بر بنیاد  صلح، حق بر صلح یا حق زندگی در صلح از  حق  

نادیده  ین میان اما  در ا  است.مثابه ابزاری برای تحقق این هدف دانسته شدههای اساسی نیز بهملل متحد و احترام به حقوق بشر و آزادی

در    های اصلی ما در روند مذاکرات صلح موجود میان جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان است. زناناز نگرانیشدن حقوق زنان  گرفته 

ا تا کنون برای  هاند. پس از سقوط دولت طالبان، آن اند و بهای سنگینی پرداختههای زیادی کشیدهبار افغانستان رنجهای خشونت درگیری 

و   برابری  به  کردهدسترسی  مبارزه  انسانی خود سخت  اولیه  پیشرفت  و  اندحقوق  راستا  این  داشتههای چشم در  آنگیری  وجود اند.  با  ها 

ایت حقوق زنان . مسئله رعدارند  هراس  نیزروند مذاکرات صلح   خود در  حقوق بشری   شدندر کشور، از قربانی  صلح  به تحقق  امیدواری شدید

ای جامعهنیاز تحقق  اذعان کنند که حقوق زنان پیشهای مذاکرات  باشد و طرفمذاکرات  و حمایت از آن باید یکی از اصول اساسی این  

   و باثبات است. یافتهتوسعه  عادالنه، دموکراتیک،

حمایت از آن و کوشش برای  ظارت بر رعایت حقوق بشر،  نهادی مستقل، نمثابه  به  افغانستان  اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر   وظیفۀ

موضوعاتی مهم در سرنوشت جمعی مردم افغانستان و بحثی  ، صلح از مقطع زمانیاین آن در افغانستان است و در  سازیگسترش و نهادینه

برای  که    کانونی  است  امیدوار  کمیسیون  است.  نهاد  مذاکره طرفاین  سند  های  این  به  »هبکننده،  و  عنوان  زنان  وضعیت  تحلیل  سند 

تحقق از آن ببینند.    در روند صلح و پسها  های آن ، آرزوها و خواستهاجتماعی زنان ـ «ی حضور و مشارکت سیاسی اندازهای فراروچشم 

منشور نیز به آن اشاره    4تا    2است که در بندهای  المللی نیازمند بسترسازی مناسب؛ یعنی تحقق حقوق بنیادین بشر  صلح و امنیت بین

 است. آمیز صلحنیازمند آرامش و وضعیتی ویژه حقوق بشری زنان، است. از دیگرسو، تحقق حقوق بشر، به شده

 ایو تحلیل زمینه تجزیه

 i.استتغییر کرده گیر ای چشمگونه ها بهجایگاه سیاسی، اجتماعی و قانونی آن اخیر بهبود یافته و ۀوضعیت زنان افغانستان در دو ده

افغانستان  ها را برای زنان براساس اصول اسالمی تضمین میبرابری، حمایت و فرصت  افغانستان  چهارچوب قانونی از امضاکنندگان کند. 

  2۰۰۳سال    المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان )سیدا( است که درها و معاهدات بزرگ بینکنوانسیون 

قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض و تمایز بین شهروندان افغانستان را ممنوع قرار داده و زنان و مردان را   22 ۀآن را تصویب کرد. ماد

انونی و منظور فراهم کردن حمایت قافغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را به  2۰۰۹است. در سال  اعالم کرده  در پیشگاه قانون برابر

 ییهاو برنامه  ها های حقوقی قربانیان تدوین کرد. موقف قانونی زنان در اسناد مهم ملی، استراتیژیشرعی برای زنان و رسیدگی به خواسته

 شود.حمایت و تقویت می 1۳2۵ مۀمانند استراتژی انکشاف ملی افغانستان، برنامۀ عمل ملی زنان افغانستان و برنامۀ عمل ملی قطعنا

اند، بلکه برای تضمین برابری در زندگی روزمرۀ خود سرسختانه مبارزه یابی به حقوق خود و صیانت از آن تالش کرده تنها برای دست نهزنان 

ر کمیسیون، تحقق هرچه کابهاست. از زمان آغازها قرار داشتهاند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صف نخست این تالشکرده 

برنامه  از  نیز تحقیق نظاماست.  های اصلی آن بوده بیشتر حقوق زنان، بخشی  دربارۀ  مند  کمیسیون از طریق نظارت، بررسی و دادخواهی، 

و  قق این حقوق منظور تحها( بهها و والیت در سطح ملی و محلی )ولسوالیویژه خشونت علیه زنان، حقوق زنان، به مسائل کلیدی مربوط به 

i.استترویج آن فعالیت کرده  i  هایی  تالشزنان در زمینۀ رهبری،  نیز در پیشبرد داعیۀ    نهادهای جامعۀ مدنی فعال در عرصۀ حقوق زنان

شدت در  است، بهچنین هزاران تن  سازمان زنان و هم   12۵اند. به عنوان نمونه شبکۀ زنان افغانستان که متشکل از بیش از  کرده   چشمگیر 

کار  ها در روند مذاکرات صلح و امنیت ها و نقش و مشارکت آنهای مشارکت و رهبری سیاسی زنان، حمایت اجتماعی و قانونی از آنزمینه

i. اندو فعالیت کرده  i i   

است.  در افغانستان شده در زندگی زنان بخش و تطبیقی سبب تغییراتی مهمچهارچوب حمایتی قانونی همراه با اقدامات دادخواهانه، آگاهی

وکار، تجارت و کسب،  ها در نیروی پولیسکنند. آن، والی، اعضای مجلس نمایندگان و قضات ایفای وظیفه میعنوان وزیر، معینامروزه زنان به

است. زنان  سابقه داشتهو هنر و سینما حضوری فعال دارند. حضور دختران در مکاتب پس از سقوط رژیم طالبان افزایشی بی  هاورزش، رسانه

آوردن آن دستدر تاریخ افغانستان به حقوق خود که برای به  بخش جامعه حضور دارند. زنان افغان بیش از هر زمانی دیگر تقریباً در هر

از حقوق خود دفاع    موارد خشونت خانوادگی،  طور مثال، با ثبتاند. بهشاناند و مصمم به محافظت و حراست از حقوق اند، آگاهسخت کوشیده 

 کنند.می
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های متعددی هنوز وجود دارد که مانع است، چالش با وجود دستاوردهایی که عمدتاً زندگی زنان طبقه متوسط شهری را بهبود بخشیده

قانون، در عمل  شود. حمایت و مزایای برابر براساس  ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، میتحقق حقوق اولیۀ انسانی زنان و دختران، به

تأسف  دختران در مکاتب صورت گرفت، ولی با  گیری در شمار، افزایش چشم2۰۰2است. هرچند پس از سال  نشده  فراهم  برای بیشتر زنان

i.استدر سراسر کشور کاهش یافته   2۰14پس از سال    تعداد  این v   از تحصیالت ابتدایی و متوسطه  دختران    ٪41در حال حاضر بیش از

کمیسیون مستقل حقوق بشر، در والیات   تحقیق   های براساس آخرین یافته  v.اندسراسر کشور از تحصیل محروم   ها دراز آن  ٪۵4اند و  روم مح

اصلی برای کاهش دسترسی دختران به تعلیم و تربیت پنداشته  عنوان دالیل بار و حمالت شورشیان بههای خشونت غزنی و فاریاب، درگیری

و تنها تا صنف   اند یا تحت شرایطی خاص دولتی یا تعطیلنیروهای ضد نفوذ    گیری از مکاتب دخترانه در مناطق تحتبخش چشم   vi.شودمی

باز vi.اندششم  i   عین پیشرفتدر  وجود  با  سال  های چشم حال،  از  درمان  و  بخش صحی  در  زنان2۰۰1گیر  شرایط صحی  چنان  هم   ، 

) میزان مرگ ویژه  است؛ به کنندهنگران vi.( ۶۶1/1۰۰٬۰۰۰ومیر مادران   i i   باال هم  ها علیه زنان و میزان خشونت iستچنان  x  و خشونت

شدیداً نگران    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  x.استکنندهطالبان( نگران  نفوذ  ویژه در مناطق تحتجنسی مرتبط با درگیری )به

 دولتی است.ها توسط نیروهای ضد چنین حمالت هدفمند علیه آن ( زنان و هممحاکم صحراییقضایی ) های فرا قتل

 داده و زنان و دخترانشدۀ داخلی، زنان همسرازدست آمیز منجر به افزایش شمار زنان بیجاهای جنگ و درگیری خشونت این، دهه  بر  افزون

ها با اتخاذ تدابیری کند که از حقوق آناند و این امر ایجاب میأثر شدهطور نامتناسبی از جنگ و درگیری متاست. زنان بهشده  دارای معلولیت 

 خاص حمایت شود.  

 جهانی( (نقش زنان در روند صلح: یک نگاه عمومی 

  های صلح پایان های داخلی از طریق پروسهای که در آن بسیاری از جنگ شود، دههعنوان دهۀ توافقات صلح توصیف میبعضاً به  1۹۹۰دهۀ 

های  های غیردولتی، جنگویژه در دهۀ اخیر، با افزایش درگیریاز آن زمان به بعد وضعیت امنیت جهانی، به xi. اندته و به صلح انجامیده یاف

ابعاد و چالشپیچیده با  xi. استگیری رو به وخامت گذاشته گونه چشم های جهانی بهتر و طوالنی  i  تلفات زنان و  در میان غیرنظامیان  ،

عمده  بخشی  می  کودکان  تشکیل  xi. دهدرا  i i هر در  باید  زنان  وضعیت  این  روند  مرحله  در  بهاز  صلح  دست های  و  عنوان  اندرکاران 

پروسه تصمیم  از  نیمی  از  بیش  باشند.  داشته  مهم حضور  توافق می گیرندگان  به  که  به های صلحی  دوباره  نخست  پنج سال  رسند، ظرف 

xi. شوندمی  درگیری منجر v تنها شانس رسیدن به دار زنان در روند صلح نهاست که مشارکت و نفوذ معنا نشان داده  تحقیقات   حال،با این

کند، شکست توافقات  طور خاص، زمانی که جامعۀ مدنی در این روند شرکت می برد. به توافق، بلکه امکان اجرا و استمرار آن را نیز باال می 

 xv.یابدکاهش می ۶4٪ صلح 

شورای امنیت سازمان   1۳2۵قطعنامه    سازمان ملل در  کار اجرانشدۀ ردستوعنوان  چنان بههای صلح همحال، مشارکت زنان در روندبا این

است که بر نقش مهم زنان در حل منازعه، مذاکرات صلح و تأمین صلح ماندهباقی   xvi( 2۰۰۰ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت ) 

با    UN Women  افزایش دهند.یت  های صلح و امنها را در روندخواهد که میزان مشارکت آن اندرکاران میکند و از همۀ دستتأکید می 

کردن بیشتر  اند که برای شاملها خواستهسازان در تمام جوامع جهان، از همۀ طرفعنوان مصلحان و صلحاذعان به نقش بسیار مهم زنان به

xvi. بردارند دارهایی معناگام ها،ویژه برای اشتراک جامعۀ مدنی در این فرایندهای صلح، بهزنان در فرایند i 

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 1۸2۰با اشاره به قطعنامۀ  UN Women های صلح، تحقیق افزون بر اهمیت مشارکت زنان در فرایند

از زنان و دختران قربانی خشونت در ارد  سازوکارهایی مؤثر  خواهدهای ملل متحد میکه از سازمان  2۰۰۸سال    های گاهوبرای حمایت 

ادغام  در شرایط بازگشت به زندگی عادی، روند خلع سالح،    زنان دارای معلولیت شدگان تحت مدیریت سازمان ملل متحد،  و بیجاپناهندگان  

xvi.کندهای عدلی و امنیتی در نظر بگیرند، بر حمایت از زنان تأکید میبخش  مجدد و اصالح  i i   مفهوم حمایت با توجه به اصل مسئولیت

نیز توسعه داده شود. در پی   ـ  1۸2۰های سازمان ملل و قطعنامۀ فراتر از نمایندگیالمللی ـبه سایر بازیگران بین تواند(، می2۰۰۵حمایت ) 

المللی خود را متعهد  ، جامعۀ بین 1۹۹۰شده در روآندا و یوگسالوی سابق در دهۀ  المللی در جلوگیری از فجایع انجامشکست جامعۀ بین 

( جامعۀ 2در برابر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محافظت کند و  مسئولیت دارد که از شهروندان خود    دولت ( هر1داند به اینکه:  می

آمیزی دیگر، به حفاظت از مردم در برابر چنین جرایمی اقدام  های صلح از طرق  دیپلماتیک، بشردوستانه و راه المللی نیز مسئولیت داردبین

xi.کند x   

دهی به  ، در اولویت دار زنان در روند صلح یاد کرد. حضور فزایندۀ زناناز مشارکت معنا  هایی موفقمثابه نمونه توان بهموارد می  از شماری از

بیشترین درصد    ( 2۰11تاکنون در روند صلح فیلیپین )   xx.شودهای صلح، حیاتی دانسته میو پایداری توافقنامه آمیز خشونت اقدامات غیر

از   2۰٪در کلمبیا، زنان  xxi. به توافق صلح انجامیدمذاکرات  2۰1۶( که در سال ۳۳٪از آن در کلمبیا )  (. پس۳۵٪اند ) تهزنان حضور داش
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کننده، میانجی و امضاکننده حضور عنوان مذاکرهها بهدادند. آن( را تشکیل میFARCاز نمایندگان فارک )   4۳٪کنندۀ دولت و  هیئت مذاکره 

های ها و خواست و طرح دیدگاه  کردن توافق صلح، حساسیت درباره موضوعات جنسیت ها در روند صلح در مورد فراگیرداشتند. حضور آن

xxi. استمردم بسیار مهم بوده i کردن چارلز تیلور جمعی برای تحقق صلح با متقاعد تحت رهبری لیمه گبوی، زنان لیبریا در اقدامی دسته

با هنرنمایی استادانۀ »البیگری کریدور«،  بازی کردند. های متخاصم، نقشی تاریخی لح با رهبران جناح برای موافقت و شرکت در مذاکرات ص

توافق جامع ای اِعمال کردند که درنهایت منجر به امضای  برای صدور قطعنامه  زن با پوشش سفید فشاری مداوم   2۰۰هیئتی متشکل از  

صورت دموکراتیک  تنها بهنه  2۰۰۵بار در سال    ساله، مردم لیبریا برای نخستینجنگ داخلی چهارده  دادن بهشد. با پایان  2۰۰۳در سال    صلح 

xxi.را نیز در یکی از مردساالرترین جوامع آفریقا برگزیدند الن جانسون سیرلیف زنی به نام جمهوری خود را انتخاب کردند، بلکه  رئیس i i 

ص پیامبر  دیثا حا  کریم و   های قرآنهای صلح نیز اشاره کرد. با مراجعه به راهنماییدر فرایند  هایی از نقش زنان مسلمانتوان به نمونهمی

اند. مفاهیمی خاص در قرآن  وفصل منازعات و تأمین صلح ایفا کردهدر حل  اثرگذارشود که زنان مسلمان در طول تاریخ نقشی  دیده می

xxiشریف، مانند شورا )مشاوره( و صلح )یا ختم منازعه( v مشارکت زنان در صلح به کار  منظور تشویق  گری مهم به عنوان اصول هدایت به

 است.   رفته

عنوان میانجی در  با اتکا به چنین مفاهیم و هویت مذهبی و معنوی کوشید دیدگاه خود را بهعنوان یک مسلمان  به xxvدخا ابراهیم  در کنیا

( در جریان مذاکرات صلح GAMکنندۀ جنبش آچه آزاد ) عنوان مذاکره، شادیا مرحبان بهندونزیا. به همین ترتیب، در اروند صلح اِعمال کند

های کنندگان و میانجیابراهیم و مرحبان نیز مانند سایر مذاکره   درگیری در آچه را پایان داد.با موفقیت  در فنالند فعالیت کرد و    2۰۰۵سال  

در فیلیپین توافق صلح در سال    xxvi. دهندگان جامعه آغاز کرده بودندن سطح محلی و سازمانعنوان مصلحامشهور زنان، کار خود را به

( به امضا رسید. این نتیجه مشارکت معنادار و  MILFبخش اسالمی مورو ) سال مذاکره بین دولت فیلیپین و جبهۀ آزادی  1۷  ، پس از2۰14

 .در آغاز دوبارۀ مذاکرات با شورشیان بوداثرگذار زنان 

معرفی  کننده زن را  ها یک مذاکرهبخش اسالمی مورو در آغاز با مشارکت زنان در میز مذاکره مخالفت کرد، اما درنهایت آنجبهۀ آزادی

بر سر میز مذاکره، زنان بودند.   کنندگان سوم مذاکرهتغییر دادند. در زمان امضای قرارداد، یکخود را در مورد نقش زنان    هایکردند و دیدگاه

چنین کرد و هم های انکشافی تقویت می کرد که جایگاه زنان را در دولت و در بخشمادۀ آن به مقرراتی اشاره می  ۸مادۀ این توافقنامه،    1۶  از

xxviهای مبتنی بر جنسیت بود.ارهای حمایتی علیه خشونت حاوی سازوک i  ( 2۰۰۵تا    2۰۰4در سودان در جریان مذاکرات صلح دارفور ،)

های منازعه )سه گروه  ( را برای کمک به طرفGESTزن دارفوری گروه حمایتی کارشناسان جنسیتی )   1۵یک گروه متنوع متشکل از  

xxvi.دادندامضاکنندگان را تشکیل می  ٪۵ها و  میانجی  ٪۷گان،  کنندمذاکره  ۸٪تأسیس کردند. زنان    شورشی(  i i  های برخی از اولویت

زنانی  (، حقوق زمین و بازتوانی  DDRخلع سالح ) جنسیت، مشارکت زنان در روند    مانند مصالحه پاسخگو به ـ GESTپیشنهادشده توسط  

xxiاندکه از خشونت جنسی مرتبط با منازعه جان سالم به در برده x نهایی صلح دارفور گنجانده شد ۀـ در توافقنام.xxx  اگرچه روند صلح

از برخی جهات سبب درگیری با آنهایی بیشتر در منطقه شد )چون  دارفور به صلح نینجامید و  هم مشارکت  روندی فراگیر نبود(، ولی 

 گیر بود. ای مهم و چشم تجربهدر آن  xxxiزنان

جامعۀ مدنی    به حیث کنسرسیومی از نمایندگان  2۰2۰طور رسمی در سپتامبر  ( بهAMIPافغانستان برای صلحی فراگیر« )امیپ/  »سازوکار

اطمینان یافتن از  کننده باشد. این سازوکار برای  های مذاکره اندازی شد تا پلی میان شهروندان افغانستان و هیئت از سراسر افغانستان راه

است. امیپ  وندان افغانستان )به شمول زنان، جوانان، نمایندگان قبایل، مذاهب و قربانیان جنگ( در روند صلح تهیه شدهشمولیت تمامی شهر

 Living Principles for anدر پی مشاوره و تحقیقاتی گسترده در سراسر کشور، مجموعه اصولی حیاتی را برای روند صلحی فراگیر ) 

Inclusive Peaceدر آن، بر حضور و نمایندگی معنادار زنان و »تأسیس    است. این سند در کنار دیگر مفاد مندرج رده ( تهیه و تدوین ک

xxxiدارد. از جامعه تأکید    هایی خاصکردن هرچه بیشتر صدای گروه هیئت مشاوران متخصص« برای بلند  i کند که امیپ پیشنهاد می

زن از سراسر افغانستان   2۰( ایجاد شود که متشکل از  Specialized Gender Advisory Board»هیئت مشاوران متخصص جنسیت« ) 

. این زنان خواستار  نیز آنانی خواهد بود که در میز مذاکرات هستند های زنان افغانستان در سطح پایه،  خواست  مطابق باشد. تأسیس این هیئت  

xxxiتضمین شود. در روند مذاکرات صلح حضور معنادار آنان را شدن صدای زنان و اند که بتواند شنیدهسازوکاری  i i   

کمی از    منحصر به نمایندگان در هیئت مذاکرۀ دولت است. این درصداست که    ٪۹،  در افغانستان میزان مشارکت زنان در مذاکرات صلح 

دهد که مردم  روشن نشان میگونه  های تحقیقاتی به یافتهدهند. در حالی که است که نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می زنان کشور 

اند. در یک تحقیق ملی  که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد  صلحتر زنان در روند افغانستان خواهان مشارکت فعال

ضایتی کردند و دهندگان از میزان حضور زنان در روند صلح ابراز ناراز پاسخ  ٪۷2در کشور انجام شد،    2۰1۹زنان، صلح و امنیت در سال  



 

  | 4  هصفح

آنان در روند مذاکرات  یهاو خواسته هایزنان، نگران یو اجتماع یاسیمشارکت س یبررس

 صلح

xxxi. خواستار روند صلحی فراگیرتر شدند v  تر از سوی  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستانیک تحقیق تازه  AREU   دهد که نیز نشان می

است که علمای آمده  AREUدانند. در گزارش  حیاتی میکنندگان تحقیقات در چهار والیت کشور نقش زنان را در پایداری روند صلح،  شرکت 

ها و فعاالن جامعۀ مدنی زنان  سازمان xxxvبینند. نمی  کردن مشارکت زنان در روند صلح رانی هیچ دلیل و مبنایی در اسالم برای محدوددی

 کنند.، حمایت می 1۳2۵به برنامۀ عمل ملی ویژه با توجه به تعهد افغانستان روند فراگیر صلح، بهافغان فعاالنه از 

   اکرات صلح و برآیند آنحقوق زنان افغانستان در مذ

  ضمن توجه  به مسئلۀ مهم و مبرم حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح و برآیند این مذاکرات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر 

اعالمیۀ جهانی    تنها بهنه  توجه ما   کند.حقوق بشر و حقوق زنان  تأکید می در مورد    المللی و ملیحفظ تعهدات افغانستان در سطح  بین

ها المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کنوانسیون منع تمامی تبعیضمیثاق بین  المللی حقوق مدنی و سیاسی،حقوق بشر، میثاق بین

رۀ عرب نیز است. فق  حقوق بشر   و منشور    xxxvi (ODHR)، اعالمیۀ حقوق بشر  (OIC)های اسالمیهمکاری ، بلکه به سازمان  علیه زنان

طور که در  آن است، حمایت خود را »از حقوق مردم آن عضو 1۹۶۹که افغانستان از سال  های اسالمیهمکاریسازمان  منشور ۷یکم مادۀ 

 کند. است« اعالم میشدهالملل تصریح منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین

xxxviهای زندگی باید صیانت و ترویج گردد.« تمام حوزهها در  است که »حقوق زنان و مشارکت آنچنین آمدهدر این منشور هم i   دیگر

پیمانامه اعالمیه و  بهها  هنوز  اما  شده،  نظر  )تجدید  قاهره  اعالمیۀ  بشر،  حقوق  بههای  رسمی  نشده  ODHRعنوان  طور   ، )استتصویب 

بشر  انسان  منشورحقوق  همۀ  برابری  نیز  درعربی  بدون  را  تفاوت  داشتنظرها  و  مذهبی  اعتقاد  جنس،  رنگ،  اعالم  نژاد،  دیگر  های 

xxxvi.کنندمی i i  المللی بر حمایت و صیانت از حقوق اساسی بشر از جمله حق زندگی، حق تحصیل،  های بین ها و میثاقمه ناهمۀ پیمان

برابر  قانون، حق جب برابری  در  بیان و عقیده، حق مالکیت، حق عدالت، حق  آزادی  ران خسارت و حق تشکیل انجمن و حق کار، حق 

 کنند. مشارکت سیاسی تأکید می

کنندۀ چهارچوب قانونی و حمایتی قوی است، رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، در عمل تحقق  المللی حقوق بشر فراهم که ابزار بیندر حالی  

د، بر اصول مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی،  المللی حقوق بشر دارکند. منابعی که ریشه در حقوق بینحقوق اساسی بشر را تقویت می

و مورد تبعیض    شدگانراندهحاشیهویژه فقرا، بهبه،  کند. رویکرد مبتنی بر حقوق بشر از دارندگان حقوقشفافیت و توانمندسازی تأکید می 

بر رسیدگی به   کند. این چهارچوبمیپاسخگو    مسئوالن دولتی را نیز   وها دادخواهی  و برای تأمین حقوق آن کند  حمایت می   ،قرارگرفتگان

زمینه میعلل  سعی  و  دارد  تمرکز  بشر  حقوق  نقض  آوردنای  با  سیاست  تغییرات  کند  کارشیوهگذاریدر  و  ایجاد  ها   پایدار  تغییری  ها 

xxxi.کند x    پدیدار شد  افیهای انکشحقوق بشر و پروژه  جداییدر پاسخ به    1۹۹۰رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در دهۀ .xl   با توجه به

افغانستان به کمک  انکشافی که توانمندسازی زنان و حمایت از حقوق آن اتکای شدید  کاربرد  است، الزم است  ها بخشی مهم از آن  های 

ها و اصول اساسی  ارزشاست که اصول رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، با  را تکرار کنیم. مهم  رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در مورد حقوق زنان  

xlدارد. سازگاری کامل اسالمی در پیوند با حقوق بشر و کرامت انسانی،  i  

زنان بر اهمیت تمامی حقوق  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان های موجود در افغانستان، و براساس واقعیت  با توجه به این موضوعات 

داند و بر  ر صلح میاپیگیری روند استقرتوافقنامۀ صلح و  جریان مذاکرات صلح،  اولویت در  یک    کند و حمایت از حقوق زنان رامیتأکید   

قرار دارد که بر مشارکت   1۳2۵. تحقق این حقوق نیز در راستای اهداف برنامۀ عمل ملی افغانستان ـ قطعنامۀ  کندشدن آن پافشاری می عملی

پاسخگ آنان به عدالت،  آنان، آموزش و اشتغال آنویی به خواستسیاسی زنان، دسترسی  برابر خشونت و    ها، نیزهای  زنان در  از  حمایت 

 کند. نشین، تأکید میویژه در مورد زنان حاشیهتبعیض، به

 حق زندگی 

اسناد بیان  این  است.  و بر حفظ  آن توسط قانون و دولت تأکید شده  شدهالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته  حق زندگی در اسناد بین

xl.کس نباید خودسرانه از این حق محروم شودکند که هیچ می i i    و حق    الهی موهبت    قانون اساسی افغانستان حق زندگی را  2۳مادۀ

و حق   خداوندی است ۀ است: »زندگی هدی)الف( اعالمیۀ قاهره در مورد حقوق بشر در اسالم آمده 2کند. در ماده ها اعالم میطبیعی انسان

xl.« استشده  انسانی تضمین  برای هر  زندگی i i i ی که شریعت تجویز اکند که براساس وظیفه دولت، جامعه و افراد را موظف می  این ماده

اعالمیۀ قاهره، قتل و کشتار    ۳در مورد حقوق بشر و مادۀ    جنوااعالمیۀ    گونه تخلف حمایت کنند. براساس است، از این حق در برابر هرکرده 

است. از نظر علما و فقهای اسالمی، حقوق طور خاص از زنان یاد کرده های مسلحانه ممنوع است و در زمینه بهدر جریان درگیری غیرنظامیان  

دهد. آیات متعدد در قرآن شریف، به ارزش زندگی انسان و مسئولیت افراد در نجات و  از عقیدۀ مسلمانان را تشکیل می  بشر بخشی مهم
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چنین حق  این  از  می  حمایت  را  اشاره  او  کشتن  خداوند  که  نکشید  را  فردی  »هیچ  بهـکند:  قانونجز  طریق  از  و  حرام   حق  شما  بر  ـ 

xl.«استکرده  i v  است.تنها بر حق زندگی بلکه به زندگی باکرامت و شرافتمندانه که انسان مستحق آن است، تأکید جدی شدهدر اسالم نه 

های هوایی و در بسیاری  های انتحاری و حمله شود. زنان افزون بر اینکه در حمله ی متفاوت نقض می هایدر افغانستان حق حیات زنان به گونه

ها نیز از حق حیات  های هدفمند علیه آن)محکمۀ صحرایی( و حمله  قضاییهای فراساله در قتلشوند، همههای فامیلی قربانی میاز خشونت

است که کمیسیون نگرانی عمیق خود را در این  ای گذشته فزاینده و بسیار هشداردهنده بودههقضایی در ماههای فرا شوند. قتلمحروم می 

گونه که در حمله بر  شود، همانکند. در شرایط خاصی چنین حمالتی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت منجر میزمینه ابراز می

، 2۰2۰و کارکنان زن را گرفت. در سال  مادر، نوزادان    24شته شد و جان  به نمایش گذا2۰2۰برچی در سال  نسایی در دشتـشفاخانۀ والدی 

کنترول طالبان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش   در مناطق تحت  قضایی و هدفمند زنانهای فرامورد قتل   2۶کم  دست

 است.شده

طور خاص در حمایت از زنان و کودکانی که  اهد که تدابیری را بهخوکننده میهای مذاکرهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گروه

 اند، اتخاذ کنند.   جریان درگیری و منازعه هدف قرار گرفتهدر 

 حق آموزش 

 

ها کنوانسیون محو تمامی تبعیض   1۰  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مادۀمیثاق بین  1۳حق آموزش در مادۀ    افزون بر درج 

دارد که هر انسانی دارای  است و تأکید  اعالمیۀ قاهره نیز تسهیل آموزش و فراگیری دانش را وظیفه دولت و جامعه  دانسته  ۹علیه زنان، مادۀ  

سوادی ه را موظف به محو بیدولت و جامع  منشور حقوق بشر عربی  ۳4دینی و دنیوی )به شمول آموزش دانشگاهی( است. مادۀ    حق آموزش 

xlپذیر باشد.دسترس دانشگاه برای همه  کند و تأکید دارد که تعلیمات متوسطه و  می v  آموزی برای و دانش   تحصیل،  طبق تعالیم قرآن کریم

اصل اساسی اسالمی است. مادۀ  مخالف این  سلب حق تحصیل از نیمی از جمعیت یک جامعه    روایناست. از  فرض  زن و مرد( هر مسلمان ) 

 است. ها و پرورش آموزش برای زنان پرداختهطور خاص به اهمیت ایجاد فرصتقانون اساسی افغانستان به 44
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از پیشرفت ابراز خرسندی  افغانستان ضمن  حق زنان و دختران به آموزش صورت که در عرصۀ    هایی مهمکمیسیون مستقل حقوق بشر 

ی آموزشی است، مخصوصاً مواردی  که  های این نهادهاهم نگران حمالت شورشیان بر مراکز آموزشی، کارمندان و داراییاست، هنوزگرفته 

رأی مراکز  حیث  به  مکاتب  از  میدولت  استفاده  xlکند. دهی  vi  تمحدودیت  و ساحات  در  آموزش  از  دختران  ممانعت  و   نفوذ حت  ها 

xlطالبان  vi i اند که براساس این حقوق المللی نیز مایۀ نگرانی کمیسیون است. این نوع حمالت مغایر هنجارهای حقوق بشردوستانۀ بین

ملکی حفاظت کنند. این موضوع در مادۀ سوم اعالمیۀ قاهره نیز تصریح  های عامه و  ملکیت   های درگیر منازعات مسلحانه باید ازتمام طرف 

پراکنی، انفجار یا دیگر انواع حمله« ممنوع های ملکی دشمن توسط »راکتدادن ساختمانت که براساس آن تخریب و مورد هدف قراراسشده

چنین استفاده خواهد که از حمله بر مکاتب و همهای درگیر جنگ میاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام طرفاعالم شده

 نظامی خودداری کنند.   از مکاتب برای مقاصد

کنندگان، آنانی که شوهر رود که حق آموزش زنان و دختران محروم )مانند بیجاشدگان داخلی و عودتکننده انتظار میهای مذاکرهاز هیئت

 طور جدی در نظر داشته باشند. را به اند، و زنان و دختران دارای معلولیت( یا پدرشان را در جنگ از دست داده

 حق کار

 

 11چنین مادۀ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و هم ( اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ ششم میثاق بین 1)  2۳حق کار در مادۀ 

شدنی نیست. مادۀ است که براساس آن این حق از هیچ انسانی سلب ها علیه زنان به رسمیت شناخته شدهکنوانسیون محو تمامی تبعیض 

شوند. افزون بر این، این اعالمیه اذعان  کند که دولت و جامعه باید به تأمین آن برای همه ملتزم  ره »کار« را حقی عنوان میاعالمیۀ قاه 1۳

. این  شود  گونه تبعیض میان زنان و مردان، تضمینکند که برای تمام کارکنان باید دستمزدی عادالنه و دیگر موازین حفاظتی، بدون هیچمی

را، به شرط رعایت   است. قرآن کریم به زنان حق کار و تأمین معاش برای خود اعالمیۀ حقوق بشر عربی نیز تصریح شده   ۳2اصل در مادۀ  

xlاست. ، دادهاصول شریعت  vi i i شهروند افغانستان است. کند که کار حق هرقانون اساسی افغانستان تصریح می 4۸چنین، مادۀ هم 

های متفاوت است. افزون بر این،  کار زنان در بخشستار حمایت از دستاوردها در مورد حق  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خوا

های این موضوع توجه جدی داشته باشند و از حق کار زنان محروم نیز حمایت کنند. یافتهخواهد کننده میهای مذاکره کمیسیون از هیئت

اند و یا آنانی که تحت فشار اخراج  ویژه ایران و پاکستان( بازگشتهر کشورها )بهزنانی که از دیگ  % ۳۰دهد که نزدیک  تحقیقات ما نشان می

xlشوند.اند، در یافتن کار در داخل کشور با مشکل مواجه میشده i x  ،کنند ها و روستاهایی زندگی میدر ولسوالی زنان % ۷4افزون بر این

های متوالی سالدر  های تحقیقاتی کمیسیون  حق کار در بیرون از خانه در یافته،  . برای این زنانزراعتی و مالداری استکه دارای اقتصاد  

کند و باید یکی از نتایج  های شغلی پایدار برای زنان به صلح و رفاه پایدار کمک میدر ردیف حقوق قرار دارد. تأمین فرصت   ٪2۶بیش از  

رشد اقتصادی، اقدامات اجتماعی    گونه تبعیض وهای دولت برای رفع هرپالیسیتواند شامل قوانین و . این امر میاساسی مذاکرات صلح باشد

 و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی زنان باشد.   برای کاهش مقاومت خانواده در برابر کار زنان در بیرون از خانه، امنیت بهتر
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 حق دسترسی به عدالت 

 

اعالمیۀ    ۸ر حقی نقض  شده باشد، برای جانب متضرر نقشی اساسی دارد. مادۀ  دسترسی به عدالت برای حاکمیت قانون ضروری است و اگ

است، حق دریافت  جهانی حقوق بشر در برابر اعمالی که ناقض یکی از حقوق اساسی بشر باشد که در قانون اساسی یا قوانین دیگر ذکر شده

(  فقرۀ ۳a)   2است. حق برخورداری از جبران مؤثر در مادۀ اخته محکمۀ ملی صالح را برای تمامی افراد به رسمیت شنجبران مؤثر از سوی 

است که تمام افراد  اعالمیۀ قاهره آمده 1۹است. در مادۀ المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز به رسمیت شناخته شده دوم مادۀ سوم میثاق بین 

ا شریعت تضمین شود. حق دسترسی به عدالت جایگاهی  به عدالت باید برای همه در مطابقت باند و حق  دسترسی  در محضر قانون برابر

ها را اِعمال کند، قانون اسالمی را نقض  ، و هر کسی که آن کند، ظلم و تعدی« را منع میعدالتیحیاتی در اسالم دارد. اسالم هرگونه »بی

 lاست.کار کرده ارادۀ خداوند خالفکند و می

،  پس از منازعه  آمیز ودرگیری خشونت   گیرد. درمیای فزاینده سرعت  گونه در سطح جهانی بههای پس از جنگ  عدالت جنسیتی در وضعیت

 گذارد.  طور نامتناسبی بر زنان اثر می، آوارگی و طیف وسیعی از نقض حقوق بهخشونت مبتنی بر جنسیت 

جنسی به عنوان »جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت  شناختن خشونترسمیت المللی روآندا و یوگسالوی سابق با بههای جنایی بیندادگاه

lاند.کشی« و خواستار پاسخگویی برای چنین جنایاتی در درگیری، پیشرفت چشمگیری داشته و عملی که مسبب احتمالی نسل  i   سازمان

 Islamic) سیتیپیشگام اعالمیۀ اسالمی در مورد عدالت جن  2۰1۸( در سال  Islamic Relief Organizationامدادهای اسالمی ) 

Declaration on Gender Justice)  ( در کمیسیون وضعیت زنان در سازمان مللUN Commission on the Status of 

Women در نیویورک شد تا به مسایل عدالت جنسیتی از دیدگاه ایمان اسالمی پرداخته شود. به این ترتیب، دیدگاه حقوق بشری با )

lو حذف« به تصویب این سازمان رسید. رویکرد »تغییر روایت سرکوب  i i  

طور مشخص، تأسیس است. بههایی قانونی و تضمین عدالت برای زنان داشتهگیری در امر تدوین چهارچوبهای چشم افغانستان پیشرفت

کی از این موارد  ( یEVAW« برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان پس از انفاذ  قانون منع  خشونت علیه زنان ) »محاکم اختصاصی

lنیافتنی است.حال، دسترسی به عدالت برای زنان قربانی جنگ و یا زنان روستایی هنوز هم رؤیایی دستاست. با این i i i  در حالی که زنان

، زنان قربانی خشونت خانگی در این مناطق حتا از دسترسی به انددر محاکم  طالبان در مواردی قضایای میراث و مالکیت را حل کرده 

lاند.«یافتن به عدالت موجود در محاکم دولت، محروم ترین امکان دست »کم  i v   خواهد می  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت
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، نشینارتباط خود را با زنان حاشیه  و  عمل کندمؤثر، فعال و پاسخگو    سیستم عدلیدر مورد دسترسی زنان به  خود    NAP1۳2۵به تعهد  

 دهد.  و مناطق روستایی افزایش شدگان داخلیهای بیجاویژه در اردوگاهبه

 شدن زنان در محاکم صحرایی در ساحات تحت تسلط طالبانیم.  شدن فوری محاکمهما خواهان ممنوع 

 گیری سیاسی  حق سهم

آنان »در شرایط  و عملکرد آزادانه و همگانی    متضمن حق رأی دادن زنان، تصدی مناصب عمومی   ( 1۹۵۳کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ) 

lگونه تبعیض« است.، بدون هیچبرابر با مردان v  استنوع تبعیض علیه زنان )سیدا( نیز تقویت شدهکنوانسیون رفع هر ۷این مفاد در مادۀ  .

بدون هیچ قید و شرطی امضا و  1۹۶۶، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان را نیز در سال عضویت در کنوانسیون سیداحکومت افغانستان ضمن  

lاست.تصویب کرده  vi   است. مادۀ شدن را اعطا کردهکردن و انتخاب قانون اساسی افغانستان به تمام شهروندان کشور حق انتخاب   ۳۳مادۀ

انتخاب  ۵ اجتماعی قانون  موقعیت  زبان،  قومیت،  جنسیت،  نژاد،  براساس  محدودیت  هرگونه  دانستن  غیرقانونی  با  برای   ات  معلولیت  یا 

ای را برای پالیسی  2۰1۸کند. افزون بر این، وزارت امور زنان در سال  شدن، این حکم قانون اساسی را تقویت میکردن یا انتخابانتخاب

lتصویب کرد.  1۳2۵رکن مشارکت برنامۀ عمل ملی طابق تقویت حضور زنان در انتخابات م vi i قدیم و عصر جدید(   اسالم از نظر تاریخی(

شود که »از  است. در اسالم، صحابیه )مؤنث کلمه صحابه( به زنانی گفته میفعاالنه مشارکت سیاسی زنان را در امور اجتماعی تشویق کرده

lاند.«، اختالف با مردان ]...[ و مدیریت امور نظامی و سیاسی برخوردار بودهبا پیامبرحق ورود به مجالس امت مسلمین، صحبت آزادانه   vi i i   

ها در  جامعۀ  اند. افزون بر این، زنان در امر تالشزنان افغانستان در دو دهۀ گذشته از حق مشارکت سیاسی در سراسر کشور برخوردار بوده

حال، تحقیق ملی اند. با اینگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت پیشتاز بوده قانون و پیش   مدنی برای اطمینان از مشارکت، برابری در برابر

دادن زنان در انتخابات  دهد که از میان چهار متغیر اصلی که مانع رأینشان می  2۰1۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  

باال ناامنی و تهدید از سوی طالبان در  ) ریاست جمهوری بودند،  انتخابات بود  بی  ، (. عاملی دیگر%۳۷.۸ی فهرست قرار دارند  اعتمادی به 

lهای بعدی شد.سال  شده در انتخاباتدهندگان ثبت ( که منجر به کاهش شمار رأی۳4.۸%)  i x   با ادامۀ مذاکرات صلح، زنان افغانستان در

 دو دهۀ اخیر اطمینان یابند.   شان در مذاکرات صلح و حفظ دستاوردهایشدن صدایاند تا از شنیدهخط مقدم

 پیشنهادها:

 الف( به حکومت افغانستان

اش، تمامی شهروندان را برای برخورداری از  المللیبا رعایت تعهدات ملی و بینکه    دولت افغانستان، به عنوان مجری اصلی، مسئول است

ها در برقراری صلح و امنیت با مشارکت فعال  به اینکه نفس تالش شان توانمند کند و زمینۀ احقاق حقوق زنان را فراهم آورد. با توجه حقوق 

تالش کند. برنامۀ   1۳2۵رود که بیشتر از پیش برای اجرای برنامۀ عمل ملی  است، از حکومت افغانستان انتظار می  زنان دارای اهمیتی باالتر 

 است.  د طراحی شدهگیری، رفاه و بهبوگیری، حمایت، پیشبا چهار رکن اساسی سهم 1۳2۵عمل ملی 

 تواند موارد ذیل را به عهده گیرد:طور مشخص، حکومت میبه

کننده حضور داشته تقویت حضور سیاسی و معنادار زنان با افزایش نقش آنان در میز مذاکرات؛ زنان نباید فقط به حیث مذاکره •

 کننده نیز نقش داشته باشند.  باشند، بلکه باید به عنوان میانجی و امضا

 . %۳۰کم به دست %۹فزایش حضور زنان در میز مذاکرات از ا •

های آموزش یا اند. برای مثال، مفاد مربوط به فرصت موافقت و مذاکره بر آن مفاد موافقتنامه صلح که به لحاظ جنسیتی حساس  •

بر خشونت مبتنی بر جنسیت حقوق زنان قربانی جنگ؛ حمایت از زنان در برا  اشتغال، مشخصاً برای زنان و دختران محروم؛ تأمین 

برنامه  انواع خشونت؛ دسترسی به عدالت جنسیتی؛  بازتوانایی مرتبط به جنسیت، مانند حمایت روانیو دیگر  اجتماعی و  ـ های 

 کردن فضایی امن برای حضور زنان در سیاست، نیروهای پولیس و امنیتی، اقدامات مدنی و غیره.  بخشی؛ فراهمتوان 

رغم . بهو افراد دارای معلولیت  داده در جنگ، بیجاشدگان داخلیو دختران محروم، مانند زنان همسرازدست  توجه ویژه به زنان •

lاست. ، اقدامات ناچیزی در این مورد اِعمال شده1۳2۵مفاد برنامۀ عمل ملی   x  وزارت امور زنان در همکاری با جامعۀ مدنی در

lن متأثر از جنگ و یا حاالت اضطرار تدوین کرد.ای را برای زنابرنامۀ عمل و پالیسی 2۰1۹سال  xi   حکومت باید درباره اجرای

 فعاالنه این برنامۀ عمل و پالیسی اطمینان دهد.  
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های بشردوستانه و  هایی طراحی شوند تا پلی میان کمک و حمایت جامعۀ جهانی، برنامه  1۳2۵در چهارچوب برنامۀ عمل ملی   •

هایی  حلهای بشردوستانه ضروری است، همکاری انکشافی راههای اضطرار کمک وضعیتاینکه در  های انکشافی ایجاد شود. با  پروژه

 د. بیشتر شو  های بهبودپذیری آنکند. از آن جمله باید وضعیت زندگی زنان بهتر و فرصتپایدار برای مشکالت ساختاری ارائه می

 ( به طالبان ب

که   22است، از جمله مفاد مادۀ  ای که در قانون اساسی افغانستان تصریح شده گونه ها به احترام به حقوق زنان و حفظ تمامی آن  •

در    44در مورد حق زندگی، مادۀ    2۳مساوی دارند«(، مادۀ  کند )تمام زنان و مردان »در برابر قانون حقوق و وجایب  تأکید می 

 در مورد حق کار تمام شهروندان.  4۸مورد حق زنان به آموزش، و مادۀ 

 توقف فوری کشتار و محاکمۀ زنان در محاکم صحرایی.  •

اجازه • و  )دانشگاه(  عالی  و  متوسطه  ابتدایی،  تحصیالت  به  از حقوق دختران  برنامهحمایت  از طریق  زنان  آموزش  به  های دادن 

 ( برای آموزش آنان. سوادآموزی و سایر ابتکارات اجتماعی )به سطح محل

قواعد • رعایت  بشردوسبین   با  هرتانه الملل   که  دهد   اطمینان  و  کند  اعالم  ممنوع  را  مکاتب  کارکنان  و  تأسیسات  بر  حمله  نوع ، 

 . کرد نخواهند استفاده نظامی اهداف برای مکاتب از هرگز آن جنگجویان

انواده به  خ  مرد   آسودگی خاطر و بدون اعضای توانند با  انجام تمام اقدامات الزم برای اطمینان از اینکه کارکنان صحی خانم می •

های بیجاشدگان داخلی، زنان همسرازدستداده در جنگ، یا کسانی  خارج از مراکز صحی سفر کنند تا به زنان محروم در اردوگاه

کردن دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق تحت چنین، فراهمکه به مراکز صحی دسترسی ندارند، رسیدگی کنند. هم

 تسلط این گروه. 

شان، مشخصاً دسترسی زنان به حق برای ارزیابی دسترسی زنان به حقوقکنندۀ مستقل و خارجی  ارزیابیتسهیل سازوکاری   •

 و حق مشارکت سیاسی.  آموزش، حق کار

ها، نیز تضمین مشارکت سیاسی زنان دارند و حمایت از آنشدن  کردن یا انتخابتأمین امنیت برای زنانی که تصمیم به انتخاب •

 در تمامی سطوح. 

 ( به نهادهای جامعۀ مدنی ج

l( را ایجاد کند.Specialized Gender Advisory Board/  هیئت مشاوران متخصص جنسیتسازوکاری فراگیر برای صلح )  xi i  

 تواند موارد زیر را به عهده بگیرد:هیئت مشاوران متخصص جنسیت می

ملی   • برنامۀ عمل  در چهارچوب  افغان  زنان  والکمیته  1۳2۵شبکۀ  کمیته های  نیز  تأسیس یتی صلح،  را  والیتی  های مشورتی 

در روند و دادخواهی برای مشارکت زنان    دهیو موظف به هماهنگی، آگاهی   های متفاوت جامعهاست که متشکل از بخش کرده 

lصلح است.  xi i i افغان می با دیگر ذینفعان، شبکۀ زنان  تأس  تواند نقشی فعال با تکیه بر این تجربه و مشوره  یس »گروه در 

 کارشناسان حمایت جنسیتی« داشته باشد. 

 کم پنج زن که به شریعت و جایگاه زنان در اسالم آگاهی داشته باشند. شرکت دست  •

 حضور متخصصان حقوق بشر و حقوق زنان در مذاکرات.    •

های اصلی ره در مورد اولویتدر مذاکرات صلح و مذاک  از مناطق متفاوت کشور  های زنان و دخترانپیشنهادها و خواست  ارائه •

 نهایی.  ۀشدن در توافقنامهمربوط به حقوق زنان برای گنجاند

 شدن اقدامات حمایتی دربارۀ خشونت علیه زنان در مناطق متأثر از جنگ.  دادخواهی برای درنظرگرفته  •

درنظرگرفته  • برای  اولویت دادخواهی  زنان   هایشدن  و  معلولیت  دارای  افراد  داخلی،  بیجاشدگان  مانند  محروم،  دختران  و  زنان 

 داده در جنگ.  همسرازدست 

 زنان در جهان اسالم.  ویژه ساز در سراسر جهان، بهارتباطی با زنان صلح ایجاد خط •

 المللی ( به جامعۀ بین د

افغالمللی عامل اساسی  حضور جامعۀ بین در  تأثیر گیر  اهمیتی چشماست و  انستان بودهحمایت از حقوق زنان  افزایش بیشتر  دارد. برای 

 کنیم: ، موارد زیر را توصیه میالملل در این برهۀ مهمپشتیبانی مداوم جامعۀ بین
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ن شدن زنان در جامعۀ مدنی افغانستان با زنابا توجه به تأکید اتحادیۀ اروپا در مورد نقش زنان در روند صلح، باید برای وصل •

 ایجاد شود.  ساز در سطح جهان، راهکاری صلح 

بر طرف • مستمر  فشار  مذاکره اِعمال  اطمینان های  برای  »گروه کننده  از  فنی  و  مالی  حمایت  و  زنان  حقوق  شمولیت  از  یافتن 

 کارشناسان حمایت جنسیتی«. 

کردنِ محکومعهده دارد، باید فراتر از    المللی مسئولیت حفاظت از معاهدات اصلی حقوق بشر را بر با توجه به اینکه جامعۀ بین •

گیری رعایت کند  و از  عمل کند و اصل مسئولیت حفاظت، مشخصاً رکن دوم آن را به عنوان بخشی از دستورکار پیش  صرفْ

 دولت افغانستان در زمینۀ حفاظت از افراد ملکی حمایت کند.  

حیث به حقوق زنان؛ به این معنا که اصول اساسی حقوق بشر به اجرای چهارچوب رویکرد مبتنی بر حقوق بشر با تحوالت مربوط  •

پروژه  در  محافظتی  نیز  سازوکارهای  انکشافی،  برنامه های  از  کمک بخشی  و های جذب  معیارها  درج  بود.  خواهد  مشروط  های 

 های حقوق بشری بیشر در تخصیص بودجۀ دولتی. شاخص 

کمک  • سازمانافزایش  به  مالی  برنامه های  که  ظرفیتهایی  صلحهای  زنان  مذاکره سازی  برای  اطالعساز  بر   رسانی،  اثرگذاری  و 

 کنند. تصمیمات را برگزار می
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