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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 بیانیه مطبوعاتی

 زنان، صلح و امنیت ( های مقدماتی تحقیق ملی  ) نشر یافته

 مقدمه

های با تالش ونیم دهة گذشتهیک بیشتر از  در زنان افغانستانبا آنکه 

های مختلف سیاسی، در عرصه های فراوانو قربانی پیگیر و دوامدار

اما اند، داشته گیردستآوردهای چشم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 ز میزان باالیا وبوده  ها و مشکالتی جدی مواجههنوز با چالش

قربانیان اصلی مخاصمات مسلحانه در  برند. یکی ازپذیری رنج میآسیب

افغانستان زنان هستند، ادامه جنگ منجر به نقض حقوق بشری تمام 

 گردد. شهروندان کشور خصوصًا زنان می

» کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به نکتة پیش گفته، 

را به منظور بررسی پیامدهای منفی  «تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت

به حقوق  زنان میزان دسترسی ، ارزیابیزنان وار جنگ بر زندگیو ناگ

ها و مطالبات زنان در قبال ها، نگرانی، دریافت دیدگاهی شانبشر

است. این تحقیق ملی از تاریخ روند صلح در کشور راه اندازی کرده

 آغاز شده و هنوز ادامه دارد. ۱۳۹۷دلو  ۱۷

 ،های دقیق و علمیده از روشیت با استفازنان، صلح و امن تحقیق ملیِ 

است؛ در این تحقیق، عالوه بر خانه پری والیت کشور را پوشش داده ۳۳

، جلسات بزرگ استماع عامه و جلسات فوکس گروپ به منظور هاپرسشنامه

 با اشتراک ،تحقیق های اشتراک کنندگان در مورد موضوعِ دریافت دیدگاه

، دایر به شمول قربانیان جنگ اقشار و اصناف مختلف جامعه زنان از

 مرد( ۶۵۳زن و  ۴۷۱۰نفر)  ۵۳۶۳است. در مراحل مختلف این تحقیق شده

نفر در جلسات استماع  ۱۳۰۱، از این میان اندمشارکت مستقیم داشته

های نفر در مصاحبه ۳۵۳۷نفر در جلسات فوکس گروپ و  ۵۲۵عامه، 

 اند.انفرادی شرکت نموده

های مقدماتی تحقیق ملیِ ر افغانستان یافتهکمیسیون مستقل حقوق بش

و از طریق نشر  آوری و توحید نموده ردرا گِ زنان، صلح و امنیت 

د. کمیسیون از نمایدر چهار بخش زیر مطرح میبیانیه مطبوعاتی حاضر 

، فعاالن حقوق دولت افغانستان، اعضای محترم لویه جرگه مشورتی صلح
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گروه  ، مخالفان مسلح دولت، خصوصاً جامعه جهانی بشر و جامعه مدنی،

 های تحقیق حاضر که در برگیرندةبه یافته خواهد کهمیطالبان، 

به صورت  اند، های زنان در قبال صلحها و نگرانیمطالبات، خواسته

 های صلح آنرا رعایت و عملیجریان گفتگویجدی توجه نموده و در 

 نمایند:

 انتخابات دموکراسی و ،صلحدیدگاه زنان در مورد لف(ا

های در سال که های استحق بر صلح، دموکراسی و انتخابات از ارزش

ی حکومت موقت و انتقالی در نخستین ریگشکلبعد از  خصوص به ،اخیر

با  شود.، در افغانستان مطرح شده و تجربه میی هشتادهای دههسال

قانونی  یمبنا هااین ارزش ۱۳۸۲سی جدید در سال نون اساتصویب قا

است. مشارکت زنان در فرایندهایی قرار گرفته قبول مورد یافته و

های شرطپیش م دموکراتیک بوده و ازانتخابات از ملزومات یک نظا نظیر

 رود.به شمار می ی عاری از خشونتبه صلح و جامعه اساسی دستیابی

صورت با توجه به نکتة فوق، در تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت تالش 

دموکراسی، انتخابات و به صورت خاص  مورد گرفته تا دیدگاه زنان در

صلح مورد ارزیابی قرار بگیرد. موارد زیر از مهمترین نظریاتی است 

 است: که توسط اشتراک کنندگان مطرح گردیده

 وحاکمیت قانون کرده صلح پایدار صلحی است که عدالت را تأمین (1

که هر انسان منحیث  را واقعیفضای  ی کهصلح ؛را تقویت نماید

بی عدالتی زندگی  ظلم و انسان در آن محیط بدون ترس از فقر،

 ایجاد نماید.کرده بتواند، 

به  ست تا مردم افغانستان از مهمترین موضوعات مربوطنیاز ا (2

سال اخیر که به  18ی هادستاوردمذاکرات صلح آگاه شده و تمام 

است حفظ گردیده  آمدهدستهبما  وطنهمقیمت قربانی شدن هزاران 

 .گیردقرار  و نباید مورد معامله سیاسی کوتاه مدت

در  سالهو یک  چهلیک بخش عمده از قربانیان جنگ  عنوانبهزنان  (3

ده و دردهای ه مجبور به تحمل بار سنگین جنگ شهموار ،افغانستان

اند. خود بدوش کشیده عزیزان ی را با از دست دادن مال و جانعمیق

آنان در ساختار قدرت و روندهای مثل گفتگوهای صلح و  حضور اما

 در داریمعنتوسعه همیشه کمرنگ بوده و از مشارکت فعال، مؤثر و 

 اند.تحوالت کالن ملی محروم بوده

های دموکراسی در کشور که نیازمند تقویت ظرفیت گونههمانصلح  (4

آید. ست نمیبه د و حاکمیت قانون ی خوبدارحکومتباشد، در غیاب می

دسترسی محدود و ناکافی مردم به خدمات عامه زمینه تبعیض و 

اد بین دولت و مردم را دوگانگی را در کشور ایجاد کرده و اعتم

 زند.صدمه می
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افغانستان  اکمیت گروه طالبان دراز زمان حی تلخهای تجربهمردم  (5

زیرا  .دنبرگردد دوباره به آن دوره نخواهو هرگز نمی دارند

، با طرزفکر متحجرانه و بینادگرایانه ها با ایجاد نظامیآن

به خاموشی  شالق زوربهو مردم را  بازداشتهکشور را از توسعه 

 کشانده بودند.

بدون تبعیض دسترسی  در جامعه داریپاصلح  طیشراترین یکی از مهم (6

بوده و تبعیض و نادیده گرفتن  شانیبشربه حقوق  ،تمام شهروندان

زمینه خشونت و منازعه را فراهم  یی از جامعه،هابخشبخش یا 

 .سازدی را صدمه زده و با شکست مواجه میدائمصلح  نموده و

تأمین عدالت و رسیدگی به  بود کهصلح تنها زمانی پایدار خواهد  (7

باشد.  صلح های زمان منازعه و جنگ، جزء از پروسهجرایم و جنایت

ترور ه حقوق قربانیان حمالت ی باحترامیبنادیده گرفتن این امر 

در مغایرت صریح با منافع ملی ی و منازعات مسلحانه بوده و ست

 قرار دارد.

دولت افغانستان براساس احکام قانون اساسی و ارادة ملت  (8

افغانستان شکل گرفته و باید به نمایندگی از ملت افغانستان 

ة تعیین کنند وه طالبان باشد و نباید نقشطرف مذاکره با گر

 شود.دولت در این روند نادیده گرفته

 صلح پروسه ی زنان در قبالهاب( نگرانی

پس از چهار دهه جنگ در افغانستان، اکنون موضوع مذاکرات و 

صلح بین نیروهای مختلف درگیر در منازعه و گروه طالبان گفتگوهای 

های که در این عرصه است، عالوه بر امیدواریتر مطرح به صورت جدی

توجه به  مطرح است، اقشار و اصناف مختلف جامعه، خصوصًا زنان، با

های اساسی گذشته، نگران حفظ حقوق و آزادیدستاوردهای هجده سال 

زنان،  باشند. اشتراک کنندگان تحقیق ملیِ خود پس از تأمین صلح می

ترین نگرانی خود مطرح صلح و امنیت موارد زیر را به عنوان عمده

 اند:کرده

در مذاکرات  ، خصوصًا زنانمردم افغانستانبخش بزرگی از ز هنو (1

اشتراک فعال و به صورت خاص از شرکت نداشته  جدی صورتبهصلح 

مذاکرات صلح در کشور ا طمینان و جود  گفتگوها و درروندزنان 

 ندارد،

 نان، جوانان و فعاالن مدنی اززاکثریت مردم افغانستان اعم از  (2

 خود افراطی طالبان با همان طرزفکر زن ستیزانه و اینکه احتمال

بوده و این نگرانی نیز  نگران داً یشدشامل نظام سیاسی گردند، 

 ریاخهایی که در یک و نیم دهه ها و ارزشآورددستکه  وجود دارد

و مورد معامله  شدهگرفتهاست، در پروسه صلح نادیده  آمدهدستبه
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های اساسی زنان محدودیت قرار گیرند و خصوصًا بر حقوق و آزادی

 وضع گردد.

بیشتر از شهرها از جنگ  مراتببهزنان در روستاهای افغانستان  (3

 انیجرکه حقوق زنان روستایی در  اندنگران هاآنو  برندیمرنج 

 صلح مدنظر گرفته نخواهد شد.مذاکرات 
صلح مدنظر گرفته نشود و حقوق  روند درعدالت  کهیدرصورت (4

 بارکمردم ی قربانیان تأمین نگردد، این نگرانی وجود دارد که

چرخه خشونت  بیترتنیابهو  هزد ی شخصیریگانتقامدیگر دست به 

 .نماید پیدا دوام

بر قانون اساسی که  ساختارها و نهادهای دموکراتیک و مبتنی از (5

غانستان تأسیس های فراوان مردم افگذشته با قربانی در هجده سال

 است، باید حفاظت و حراست صورت گیرد و تقویت گردد.شده

قانون اساسی افغانستان به عنوان میثاق ملی مردم افغانستان  (6

ها مبتنی براساسات و احکام دین مقدس اسالم بوده و حقوق، آزادی

ابراین، نگرانی جدی است، بنتضمین نموده وجایب شهروندان راو 

های اساسی شهروندان مورد حقوق و آزادیوجود دارد که مبادا 

 معامله سیاسی قرار نگیرد.
 زنان یج( مطالبات و پیشنهادها

ی است که اهخواستهروند مذاکرات صلح شامل  مطالبات زنان در قبال

های اساسی خویش و مشارکت زنان در راستای حمایت از حقوق و آزادی

که در الوه بر اینها عخواستهعملی شدن این صلح دارند.  روند در

 هایموجب استحکام ارزش د،کنتأمین صلح پایدار و عادالنه کمک می

در جریان تحقیق  .گرددداری خوب در سطح ملی میدموکراتیک و حکومت

ر را به عنوان ملیِ زنان، صلح و امنیت، زنان اشتراک کننده موارد زی

 اند:و پیشنهادهای خویش مطرح نموده مطالبات

 ،زنان قربانیان اصلی جنگ هستندبا توجه به این واقعیت تلخ که  (1

تمام مراحل پروسه صلح اعم از پالن گذاری، جریان  باید در

و این فرصت را داشته  حضورداشتهمذاکرات و تطبیق توافقنامه صلح 

در  دیعنی مردان نبای ،باشند تا صدای خویش را بلند کنند

و مشارکت  بدون حضور از زنان نمایندگی نمایند، مذاکرات صلح

جنگ، صلح با طالبان  انیزنان و قربان دار و مؤثرمستقیم، معنی

بنًا صلح در افغانستان بدون حضور و . دینخواهد رس یاجهیبه نت

مشارک نصف نفوس جامعه افغانستان ممکن نبوده و با نصف نفوس 

 تواند.نمیصلح صورت گرفته 

 پروسه محور اصلی باید عدالتتأمین عدالت و رسیدگی به قربانیان  (2

درروند صلح پا شود.  صلح عدالت زیر جهیدرنتصلح باشد و نباید 

جنگ افغانستان  انیبه درد و رنج قربان دنیبخش امیالت دیبا

 صلح باشد. و بخش حتمی از پروسه مدنظر گرفته شود
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به عنوان اصول غیر قابل اغماض و غیر قابل  حقوق بشری هاارزش (3

مصالحه در جریان مذاکرات  خطوط اساسی عنوانبه معامله بوده باید

ها ماحصل ، زیرا این ارزششود مد نظر گرفته صلح با گروه طالبان

ه و انکار آن باعث افغانستان بود مردم ها تالش و قربانی شدنسال

پروسه صلح باید به گونه ان، گردد. همچندوام خشونت و منازعه می

زمینه همدیگر پذیری، عدالت اجتماعی و طراحی و عملی گردد که 

 ی خوب را فراهم نموده و جلو تداوم خشونت را بگیرد.دارحکومت

های عمیق اجتماعی و سیاسی در جامعه با در نظرداشت شکاف (4

برای  سازمان ملل متحد از حضور مؤثرتر افغانستان، الزم است

نظارت از پروسه صلح حمایت جدی از جانب جامعه جهانی و دولت 

  افغانستان صورت بگیرد.

های اساسی شهروندان، ، حقوق و آزادینظام جمهوری اسالمی (5

جهت اشتراک  انتخابات آزاد و عادالنه ساختارهای دموکراتیک و اصلِ 

ط از خطو شهروندان افغانستان برای تعیین سرنوشت خویش و کشور،

اساسی غیر قابل معامله بوده و دولت افغانستان مکلف است تا از 

 آن در جریان مذاکرات صلح پاسداری نماید.

و اعتماد بیشتر شده و آتش بس زمینه ساز تفاهم، تبادل نظر  (6

مندی بهتر از آزادی بیان، آزادی گشت و گذار، شرایط را جهت بهره

ار جامعه به شمول آزادی اجتماعات و مشارکت تمام اقوام و اقش

ها سیاسی و طرفین منازعه  در سراسر کشور بدون ترس زنان، گروه

مسلحانه خواسته  های درگیر منازعهنابراین از طرف، بکندفراهم می

 می شود که بر آتش بس فوری توافق نمایند.

های اجتماعی، عوامل و بستر صلح صرفًا به معنای قطع جنگ نیست، (7

باید شناسایی شده و رفع شود و نگی جنگ اقتصادی، سیاسی و فره

بدون ترس از نیازمندی، فقر و  های زندگی با کرامت وزمینه

 صلح تضمین گردد. گرسنگی فراهم شده و به این ترتیب تداوم

ه صلح تا زمانیکهای تاریخی گذشته، با توجه به تجارب تلخ دوره (8

عدم برگشت های الزم برای    ه و ضمانتدعادالنه و پایدار تأمین نش

، نیاز است که سازمان افغانستان به حالت جنگ ایجاد نگردیده

و جامعه جهانی حضور خویش را در افغانستان حفظ نموده  متحد ملل

و از دولت افغانستان حمایت نماید تا از تکرار منازعه در 

 افغانستان جلوگیری شود.

 در پروسه صلح اصل پاسخگویی، عدالت و خاتمه دادن به فرهنگ (9

معافیت در زمینه جرایم جنگی و جرایم ضد بشری به صورت جدی در 

نظر گرفته شده، تدابیر الزم  و مؤثر ملی و اسالمی، با در 

نظرداشت تجارب کشورهای پسامنازعه، برای تأمین پاسخگویی و 

های و با مکانیزم اتخاذ گردیده التیام درد و رنج قربانیان جنگ

 همکاری جدی صورت گیرد. در زمینه نیز عدلی و قضایی بین المللی
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 ۱۸اید بر حفظ دستآوردهای جامعه جهانی بمتحد و  سازمان ملل (10

کید کرده و از حقوق اساسی مردم ساله مردم افغانستان تأ

حقوق اشخاص دارای افغانستان، منجمله حقوق زنان، حقوق اطفال، 

قربانیان جنگ دفاع و حمایت  ها و حقوقحقوق اقلیتمعلولیت، 

تضمینات  و از طرفین منازعه به صورت خاص از گروه طالبان ندکن

 اخذ گردد. هارعایت این ارزش کافی در زمینه

ها و یافته دیبا افغانستان دولتهای منازعه و به خصوص طرف (11

شدن آن  یعمل یگرفته و در راستا یرا جد قیتحق نیای هاسفارش

 تدابیر الزم را اتخاذ نماید.
 


