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 برگزار شد داری خوب و صلح پایدارنقش زنان در حکومتکنفرانس 

 حسین سیرت 

نقش زنان »کنفرانس  به صورت مشترکغانستان و دانشگاه گوهرشاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افدفتر ساحوی کابل 

تاالر در  ۱۳۹۷جدی  ۲۵این کنفرانس روز سه شنبه را برگزار کردند.  «داری خوب و صلح پایداردر حکومت

منسوبان زن در  مقامات عالی رتبه دولتی، تن از ۲۵۰های دفتر مرکزی کمیسیون برگزار شد و در آن بیش از کنفرانس

 حضور داشتند.  و حقوق بشر جامعه مدنی النفعا و تی افغانستان، دانشجویاننهادهای امنی

وق بشر افغانستان آغاز شد. داکتر سمر در این کنفرانس با سخنرانی محترم داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حق

خط فاصل بین این کنفرانس با اشاره به هفتاد سالگی تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر تاکید کرد که این اعالمیه 

های دیگر، کرامت انسانی و حقوق برابر وحشت و انسانیت است و بدون در نظرداشت قوم، دین، نژاد، رنگ و تعلقیت

های رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که ارزشها به رسمیت شناخته است. نسانرا برای همه ا

شمول است و زندگی با کرامت، بدون ترس و زندگی در سایه قانون و عدالت را برای همه بشریت حقوق بشری جهان

  به ارمغان آورده است.

 صلح و حقوق زنان

« خوشبختانه»غانستان گفت که پانزده سال پیش قانون اساسی تصویب شد و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اف

هایی ده شد. چنانچه اصلیاعالمیه جهانی حقوق به نحوی به عنوان حقوق اساسی مردم افغانستان در این قانون گنجان

به اشتراک کنندگان  اند. داکتر سمر خطابچون کرامت انسانی و برابری زن و مرد در این قانون به رسمیت شناخته شده

پذیری و قانونمندی را از خود و خانواده شروع کنند: کنفرانس گفت که حاال مسوولیت فرد فرد مردم افغانستان تا قانون

های خود شروع کنیم و آن را در جامعه گسترش دهیم. اگر ما خود قانون ما مسوولیت داریم تا قانونمندی را از خانواده»

شناسیم. ما باید در برابر قانون شکنی خاموش باشیم، در واقع تخطی از قانون را به رسمیت می را رعایت نکنیم و در

 «گیرد.ها اعتراض کنیم. وقتی قانون رعایت نشود، زورگویی و فساد جایش را میشکنیبرابر قانون

بنام صلح از حقوق اساسی و  داکتر سمر گفت که قانون اساسی افغانستان نباید قربانی معامالت صلح شود و زنان نباید

زنان براساس قانون اساسی حق برابر با مردان دارند. تا زمانی که زنان به عنوان نیمی از »بشری خود محروم شوند: 

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم نداشته باشند، ما به صلح و توسعه پایدار گیریجامعه افغانستان در تمام تصمیم

 « ها شریک باشند.گیریعنوان رکن اصلی و اساسی ادامه نسل بشریت، باید در تصمیمرسیم. زنان به نمی
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مصوونیت گشت و گذار برای زنان موضوع دیگری بود که داکتر سمر به آن اشاره کرد و گفت شهر کابل هنوز مردانه 

هنوز فضا »مصوون نیستند:  ها حتا در پایتختهای فرهنگی و اجتماعی، آزارها و اذیتاست و زنان به دلیل محدودیت

برای آزادی گشت و گذار زنان فراهم نیست و زنان در بازار بسیار کمتر از مردان هستند. تا زمانی که زنان در تمام 

 «.توانیمهای زندگی حضور نداشته باشند، ما از زندگی مسالمت آمیز سخن گفته نمیعرصه

برند و برای اند، از فقر رنج میها بیشترین قربانی را دادهها و خشونتگداکتر سمر افزود که زنان افغانستان در نتیجه جن

های شان، گرسنگی، خانه زنان در افغانستان شاهد ویرانی»کشند: این که فرزندان شان گرسنه نباشد، خود گرسنگی می

زندگی ما در چنین وضعیتی آیا ولی  ؛کنندبا این مشکالت زندگی میها هنوز اند. آنفرار و بسیاری مشکالت دیگر بوده

داکتر  «گردیم.شویم، دوباره بسالمت بر مین میباکرامت و بدون ترس است؟ کدام ما یقین داریم که وقتی از خانه بیرو

صلحی که در آن حقوق زنان و برابری »سمر تاکید کرد که صلحی که در آن زنان سهم نداشته باشد، نتیجه نخواهد داد: 

های گذشته نیز شاهد قراردادهای صلح بودیم ولی صلح واقعی تامین ن نشود، صلح نیست. ما در سالها تضمیحقوق آن

 «.نشد

بنابراین زنان خود باید دست به کار شوند و برای حفظ « دهد.ها تحفه نمیهیچ کس حق زنان را به آن»او تاکید کرد که 

که افغانستان به  زندان زنان تبدیل شود؟ در این صورت  خواهیمآیا ما بازهم می»حقوق اساسی خود دادخواهی کنند: 

شود. صلح باید کرامت نشینند. ما باید تالش کنیم تا مشخص شود که چه نوع صلح در افغانستان تامین میمردم آرام نمی

که در  به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صورتی «ها را به رسمیت بشناسد.انسانی همه انسان

 نتیجه صلح حقوق بشر و عدالت پامال شود، افغانستان به دور دیگر جنگ خواهد رفت. 

اند باید از مردم هایی که جنایات ضد بشری انجام دادهداکتر سمر گفت که جنگ به سود هیچ کس نیست ولی آن

 «ایم.های زیادی دادهه قربانیدر جنگ هیچ کس برنده نیست و ما در این را»افغانستان معذرت بخواهند. او گفت که 

داکتر سمر: جنگ باید در افغانستان به پایان برسد. مردم افغانستان به شمول زن و مرد باید در صلح سهم داشته باشند. 

هایی که جنایات بشری ها، عدالت و پاسخگویی باید در صلح مدنظر گرفته شود. ما طرفدار انتقام نیستیم. اما آنآزادی

های این جامعه باید نقش جدی تر بازی کنیم. در جنگ ه اند باید از مردم معذرت بخواهند. ما به عنوان انسانانجام داد

 .ایمهای بسیار زیادی در جنگ دادهکس برنده نیست. ما قربانیهیچ

 داری خوب حکومت

داری خوب حکومت حکومت داری خوب موضوعی دیگری بود که داکتر سمر در مورد آن سخن گفت و تاکید کرد که

تا زمانی که حکومت داری خوب نداشته باشیم و در سایه قانون زندگی نکنیم، مردم افغانستان به : »اساس توسعه است
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رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود که خدمات دولتی نباید با تبعیض همراه « کنند.حکومت اعتماد نمی

تمام خدمات اجتماعی را بدون تبعیض انجام  دحکومت بای»کنند: مت اعتماد نمیباشد زیرا در آن صورت مردم به حکو

های دموکراسی را نباید براساس قوم و منطقه تقسیم کنیم. نمونه اش انتخابات پارلمانی گذشته است. مردم دهد. ارزش

 «ی بدست آوردند؟بخاطر انتخابات و تقویت دموکراسی جان شان را از دست دادند و شهید شدند؛ ولی چه چیز

دم به عدالت دسترسی نداشته باشد، حکومت داری خوب تقویت نشود و قانون به زمانی که مرداکتر سمر تاکید کرد تا 

  گل است و انارشیزم در آن حاکم خواهد بود.ای جنچنین جامعهصورت بر همه افراد اجتماع تطبیق نگردد، 

 فقر و حقوق بشر 

ر این کنفرانس به آن اشاره کرد، فقر و حقوق بشر بود. رییس کمیسیون مستقل حقوق موضوع دیگری که داکتر سمر د

های مشخصی برای کاهش فقر داشته باشد اما هنوز بشر افغانستان گفت در حالی که حکومت مسوولیت دارد تا برنامه

های با انواده های فقیر به مکتبفقر مادر تمام مشکالت است. کودکان خ»برند: هم مردم افغانستان از این پدیده رنج می

« توانند. سویه تعلیمی این کودکان بسیار پایین است و از حق دسترسی به تعلیم با کیفیت محروم اند.کیفیت رفته نمی

های ثروتمند به مراکز صحی دسترسی دارند و در برابر امراض آسیب پذیر نیستند در داکتر سمر گفت که افراد و خانواده

توانند، پول تداوی را ندارند و در نتیجه امراض های فقیر به دلیل فقر شدید به مراکز صحی رفته نمینوادهحالی که خا

دهند. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسان با اشاره به محیط آلوده کابل در فصل جان شان را از دست می

 اند. یز از دست دادهزمستان گفت که باشندگان این شهر حتا فرصت تنفس هوای پاک را ن

ه برند؛ کار زنان مزد ندارد و در برابری که در خانها بیشتر از مردان از فقر رنج میداکتر سمر گفت که زنان در خانواده

ولی چون کارشان پول ندارد، به کار زنان  ؛مزد هستنداکثریت مطلق زنان کارگران بی»گیرند: دهند، مزد نمیانجام می

 «.شوداهمیت داده نمی

 تالش برای حمایت بیشتر از زنان

های داکتر سیما سمر والی کابل سخنران دیگر این کنفرانس بود. آقای حیدری از تالش ،محمد یعقوب حیدریمحترم 

های او در سطح رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بهبود وضعیت بشری در افغانستان و دادخواهی

ان نسبت به گذشته تغییر کرده و داکتر سمر در ها وضعیت زنو گفت که در نتیجه این دادخواهیجهانی سپاسگذاری کرد 

والی کابل گفت که در نتیجه  های حقوق بشری تبدیل شده است.سطح جهان به عنوان چهره برجسته در عرصه فعالیت

تری فرصت دارند تا در نهادهای دولتی ها حاال حضور زنان در نهادهای دولتی افزایش یافته و زنان بیشاین دادخواهی

 فعالیت کنند. 
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کنند سرپناه مناسب در بیرون از شهر کابل برای های امن زندگی میوالی کابل گفت تالش دارد تا برای زنانی که در خانه

از طریق  سرپرستهای کوچک نیز در آن فراهم باشد تا زنان بیها لیلیه یا مرستون ساخته شود و زمینه کار و کسبآن

ها اری از شورای علمای کابل گفت که آنزکار مزد بدست آورند و زندگی عزتمند داشته باشند. آقای حیدری با سپاسگ

در یک سال گذشته برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان همواره سخن گفته اند و این سخنان تاثیرات خودرا نیز 

 داشته است. 

ها و حقوق اساسی خودرا وند صلح گفت در صورتی که در نتیجه صلح مردم آزادیآقای حیدری با اظهار نظر در مورد ر

از دست دهند، چنین صلحی نتیجه نخواهد داشت و چنین تصوری غلط است. به باور آقای حیدری، حاال در کابل 

ابل امروز کابل های بشری باور دارند و به این دلیل ککنند که همه به حقوق و آزادیمیلیون نفر زندگی می ۷حدود 

 های داخلی، کابل خالی از سکنه شده بود.دوران طالبان نیست زیرا در آن زمان در نتیجه جنگ

 های پاسخگوحکومت

داکتر محمد جواد صالحی رییس دانشگاه گوهر شاد با سخنرانی در این کنفرانس گفت که شرط اول تامین حقوق بشر و 

با اشاره به نقش حکومت داری خوب در توسعه کشورهای  حقوق است. اوشدن مردم از این  های اساسی آگاهآزادی

داری خوب وجود نداشته باشد، مردم افغانستان به توسعه نخواهند رسید و صلح جهان سوم گفت تا زمانی که حکومت

زنان پاسخگو نیست و اگر « داوطلبانه»نیز تامین نخواهد شد. به باور آقای صالحی هیچ حکومتی در هیچ کشوری 

ها را وادار نمایند که این حقوق را خواهند از حقوق اساسی خود برخوردار شوند باید متحدانه تالش کنند و حکومتمی

به هر اندازه شهروندان  پاسخگویی حکومت مربوط به قدرت شهروندان است»به رسمیت بشناسد. داکتر صالحی گفت: 

شوند و ها مجبور به پاسخگویی مینند، به همان اندازه حکومتیک کشور فعال باشند و برای حقوق خود دادخواهی ک

 «شناسند.خواست مردم را به رسمیت می

اند های افغانستان و فرانسه هردو دموکراتیک اند و از رای مردم منشا گرفتهرییس دانشگاه گوهر شاد گفت که حکومت

ی قدرتمند هستند که حکومت را وادار به پاسخگویی ولی تفاوت اصلی در این است که در فرانسه مردم و نهادها به حد

این ثابت شده » گیرد و تداوم این مشروعیت نیز رضایت مردم است:کنند زیرا حکومت از رای مردم مشروعیت میمی

. تفاوت پاریس شوداست در جامعه ای که کرامت انسان در آن وجود نداشته باشد، نارضایتی، کودتا و خشونت ایجاد می

د در رفتار و فعالیت نخواهافغانستان این است که در پاریس حکومت براساس رضایت مردم است و هر آنچه مردم میبا 

 .«خدمتگار مردم استحکومت یابد. حکومت چیزی باالتر از مردم نیست، حکومت انعکاس می
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 زنان، حکومت داری خوب و صلح پایدار

داکتر ثریا اختصاص یافته بود. « کومت داری خوب و صلح پایدارنقش زنان در ح»بخش دوم این کنفرانس به پنل 

بر حضور و  پنل را به عهده داشت، که رهبری و مدیریتصبحرنگ کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

ارغ شده ها فهای اخیر دختران زیادی از دانشگاهمشارکت بیشتر زنان در نهادهای دولتی تاکید کرد و گفت که در سال

اند. خانم صبحرنگ افزود زنان به دلیل نداشتن واسطه و پول ولی به دالیل مختلف در نهادهای دولتی جذب نشده

 های مهم دولتی راه یابند بنابراین حکومت باید راه حل اساسی را برای این معضل جستجو کند.  توانند در پستنمی

های مشخصی برای کرد و گفت که حکومت افغانستان باید طرح خانم صبحرنگ بر استقاللیت اقتصادی زنان تاکید

 ها در بازار داشته باشد تا زنان در برابر کار، مزد به دست آورند. استخدام زنان و حضور آن

 رهایی از ترس و فقر 

ه صلح در باره موانع مشارکت زنان در پروسپوهنیار احمد فهیم حکیم مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

هستند؛ زیرا حکومت داری خوب « دو روی یک سکه»سخن گفت و تاکید کرد که حکومت داری خوب و صلح پایدار 

ها مهار ها و نافرمانیها را ضی باشند، خشونتشود و در صورتی که مردم از حکومتسبب جلب اعتماد مردم می

حکومت داری خوب »وب رهایی از ترس و فقر است: داری خشوند. آقای فهیم افزود که یکی از پیامدهای حکومتمی

در حکومت داری عوامل خشونت و نافرمانی را مهار می سازد. کند و را تضمین میحکومتی است که مشارکت مردم 

 .«ترس از تبعیض، فقر و بیکاری و بی سرپناهی رود؛خوب ترس از بین می

آیا صلح »روند صلح گفت صلح به معنی پایان جنگ نیست:  مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به

تنها نبود جنگ است که در آن خشونت فزیکی نباشد؟ تجارب نشان داده است که تنها نبود جنگ صلح واقعی نیست. 

آقای حکیم گفت که در ترکیب  «.صلح واقعی صلحی است که فقر، تبعیض، کینه و کدورت در آن وجود نداشته باشد

آقای  «عادالنه نیست.»مذاکره کننده، زنان حضور ندارند و به همین دلیل صلحی که در غیابت زنان بدست آید  هایهیات

های اقتصادی سبب شده است تا های اقتصادی زنان گفت که عدم دسترسی زنان به فرصتحکیم با اشاره به محدودیت

های بلند محروم ها زنان از رسیدن به ردهمحدودیتهای سیاسی رقابت کنند و به دلیل همین آنان نتوانند در عرصه

 شوند. می

 داریحضور ناکافی زندان در حکومت
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« نقش زنان در توسعه سیاسی، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون»شاه گل رضایی نماینده مردم در پارلمان در باره 

حکومت داری خوب است. او های اصلی صحبت کرد. خانم رضایی گفت که حکومت داری خوب یکی از شاخصه

تاکید کرد که حکومت داری خوب نیازمند شکل گیری نهادهای دموکراتیک و نهادهای مدنی است و تا زمانی که این دو 

توان داشت. به گفته خانم رضایی، مردم هم هدف داری خوب هم نمیمولفه وجود نداشته باشد، امیدی به حکومت

ای. او تاکید کرد که زنان در یک و نیم دهه گذشته یکی از عوامل توسعه ن توسعهتوسعه سیاسی هستند و هم وسیله چنی

اند. خانم درصد اشتراک کنندگان را تشکیل داده ۳۰هایی که برگزار شده زنان حداقل ر انتخاباتدر افغانستان بوده د

های دموکراتیک، حضور زنان به نظام کنونی مشروعیت داده است. امروز اگر بحث حاکمیت قانون، نظام»رضایی گفت: 

 «گردد.می شود، بخشی از این مشروعیت به زنان برپارلمان و نهادهای دیگر مطرح می

مصروف فعالیت خانم رضایی گفت زنان در حال حاضر بخشی از نظام امنیتی افغانستان هستند و در نهادهای امنیتی 

باشند. او گفت که تفاوت اصلی افغانستان دوران طالبان و افغانستان پسا طالبان، چگونگی حضور و مشارکت زنان در می

ای مستقل است. او گفت که باوجودی که زنان در هفده سال گذشته در روندهای دموکراتیک، جامعه مدنی و نهاده

ای داشته ولی در بدنه حکومت، مشارکت زنان کافی نبوده و تنها به چند معین در نهادهای مدنی سهم قابل مالحظه

 ها اکتفا شده است. خانهوزارت

 های داخلی مبارزه با خشونتتاکید بر ایجاد کمیته

های دولت در قبال مبارزه با خشونت و آزار و اذیت ک کننده دیگر این پنل در باره تعهدات و مکلفیتماری اکرمی اشترا

ها در برابر نبود نهادهای ناظر بر اعمال ادارات دولتی سبب شده است تا آزار و اذیتسخن گفت و تاکید کرد که زنان 

ای مصوون کاری برای زنان در ادارات دولتی، نیازمند یک زنان در ادارات دولتی ادامه یابد. او تاکید کرد که ایجاد فض

 نهاد ناظر است تا ادارات را وادار به پاسخگویی کند. 

شناخته و حاال زمان است که برای تطبیق خانم اکرمی گفت که قانون اساسی و قوانین دیگر حقوق زنان را به رسمیت 

 کاری نمایند. این قوانین، نهادهای مدنی، فعاالن حقوق زن و مردم هم

نقش جامعه مدنی در ارتقای مشارکت زنان در امور سیاسی و »لیا جواد فعال حقوق زن در این کنفرانس با موضوع 

سخنرانی کرد و گفت تا زمانی که زنان خود فعال نشوند و برای تطبیق قانون و مشارکت « های مهم ملیگیریتصمیم

تر جامعه مدنی نقش زنان را در جامعه برجسته»اهد شد. خانم جواد گفت:فعال مبارزه نکنند، وضعیت بهتر از این نخو

کرده و در مواردی سبب بهبود وضعیت اقتصادی آنان شده است. حاال زمینه فعالیت اقتصادی زنان نیز فراهم شده و 

 «.محصوالت اقتصادی آنان در بازارهای داخلی و خارجی خریداران زیادی دارد
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کنند که زنان متحدانه در برای رسیدن به آزادی و حقوق برابر زنان و مردان در افغانستان ایجاب میخانم جواد افزود که 

ایجاب می کند که برای نیل به آزادی و برابری، همه زنان با همکاری مردان که طرفدار برابری »این راستا فعالیت کنند: 

 «.الش کنندهستند، در یک صف واحد برای افغانستان سربلند و پیشرفته ت

 مطالبات و پیشنهادات زنان

بعد از ظهر روز سه شنبه بخش سوم کنفرانس به بحث و تبادل نظر از طریق کارگروهی اختصاص یافته بود، بنابراین، 

اشتراک کنندگان این کنفرانس به کار گروپی پرداختند و در رابطه به موضوعاتی چون صلح و مشارکت زنان، زنان و 

سپس  .های سیاسی و اجتماعی بحث و تبادل نظر کردندو برداشتن موانع حضور زنان در فعالیتداری خوب حکومت

جمعبندی نتایج کار نتایج کار گروهی توسط نمایندگان هر گروه در مجلس ارائه گردیده و مورد بررسیی قرار گرفت. 

 باشد:ها به صورت فشرده قرار زیر میگروپ

 ولت در عرصه صلح و مذاکره با مخالفان مسلح چیست؟های زنان از دمطالبات و خواسته

یکی از سواالتی که اعضای گروپها به آن پرداختند؛ مطالبات زنان از دولت در عرصه صلح با مخالفان مسلح بود. اعضای 

 های شان را به صورت زیر مطرح نمودند:های نامبرده خواستگروپ

شود تا ر زنان در پروسه مذکرات و صلح سبب میحضور فعال و مؤثر زنان در پروسه صلح؛ چون حضو .۱

 تر مطرح نمایند.شان بصورت مستقیم و جدیزنان نیازهای

 های زنان بهتر رعایت و احترام شود.شود تا ارزشحضور زنان در پروسه صلح سبب می .۲

در زمینه حضور زنان در پروسه صلح با مخالفین مسلح باید بصورت مشخص صحبت شود و توافق  .۳

 .گیرد صورت

 مصادیق آزار و اذیت زنان در اجتماع و خانواده کدامند؟

 ها بعداز مباحثه پیرامون سوال فوق موارد زیر را به عنوان مصادیق آزار و اذیت زنان لیست کردند:اعضای گروپ

 تبعیض بین دختران و پسران .۱

 رفتار توهین آمیز .۲

 ندادن حق ابراز نظر برای دختران خانواده .۳

 اری و زیر سنهای اجبازدواج .4

 های سربدل و بد دادنازدواج .۵

 ممانعت از حق تحصیل .6
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 لت و کوب دختران .۷

 آزار و اذیت جنسی و لفظی دختران در محیط کار .8

 هاپرزه گفتن در دانشگاه .۹

 تقسیم غیر عادالنه کار در خانواده و اجتماع .۱۰

 های زنانهای منفی به توانایینگاه .۱۱

 لمس کردن .۱۲

 کنایه گفتن .۱۳

 عهای نامشرودرخواست .۱4

 نظر دادن در مورد ظاهر زنان .۱۵

 های امنیتیچالش

وجود دارد، افغانستان های جدی که فراراه زنان ، یکی از چالشزنانهای موجود بر سر راه چالش سایر از میان

های امنیتی فراه زنان افغانستان وجود در پاسخ به این سوال که چه چالش باشد. گروپهای متذکرههای امنیتی میچالش

 اند:ها چنین لیست نمودهاین چالش در رابطه بهنظریات شان را  ،، بعداز تبادل نظر و بحثدارد

 باوری مخالفین مسلح در مورد جایگاه زنان بی .۱

 حاکمیت فرهنگ مرد ساالرانه که همواره زنان را تحت سلطه و نفوذ مردان قرار داده است .۲

 مخالفت خانواده با حضور زنان در عرصه صلح .۳

 فیزیکی زنان عدم امنیت .4

 پایین بودن سطح آگاهی و سواد در مورد حقوق زنان .۵

 های افراطی از دینقرائت .6

 عدم اعتماد زنان به ساختارهای سمبولک مدافع حقوق زنان .۷

 وابستگی مالی زنان .8

 ناکار آمدی دولت در تطبیق قوانین .۹

 عدم باورمندی جامعه به توانمندی زنان .۱۰

 عدم آگاهی جامعه از پروسه صلح .۱۱

 داتپیشنها
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نهادهای  پیشنهادات زیر را بهو افزایش حضور زنان در پروسه صلح، های نامبرده برای رفع معضالت ذکر شده گروپ

 :مربوطه دولتی مطرح کردند

 آگاهی دادن افراد جامعه از حقوق زنان .۱

 استقالل مالی زنان .۲

 پیگیری اجرای قوانین .۳

 هاتغییر فرهنگی در خانواده .4

 ملی تصمیم گیرهای بزرگحمایت از مشارکت زنان در  .۵

 عدم اعمال تبعیض بین فرزندان از جانب والدین .6

 های ناپسندبا سنت همبارز .۷

 دسترسی برابر دختران و پسران به تحصیل .8

 ایجاد کمیته نظارت در محیط کاری بخاطر جلوگیری از آزار و اذیت جنسی و لفظی .۹

 ها آموزشیها و برنامهتغییر ذهنیت مردم از طریق رسانه .۱۰

 های سوادآموزید کورسایجا .۱۱

 نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه .۱۲

 تهیه پالن منسجم آگاهی دهی از طریق وزارت حج و اوقاف و تطبیق آن از طریق مساجد و مالامامان .۱۳

 های جذب زنان در ادارات دولتیمبارزه برای ایجاد زمینه .۱4

 های اجتماعی و دادخواهی برای ایجاد کار زنانکمپاین از طریق شبکه .۱۵

 اندق قوانین به شکل درست و مجازات اشخاصی که مرتکب جرم آزار و اذیت شدهتطبی .۱6

 گنجانیدن قانون آزار و اذیت علیه زنان در نصاب تعلیمی .۱۷

 اندرسیدگی به موقع به شکایات زنانی که قربانی آزار و اذیت شده .۱8

 مبارزه برای ایجاد فضای مصئون برای زنان در ادارات دولتی .۱۹

 ی در ادارات دولتی غرض ضبط جرایم آزار و اذیت زنانهای امنیتنصب کمره .۲۰

 ایجاد نهادهای قابل دسترس جهت به آزار دیدگان برای تعقیب عدلی آزاردهندگان .۲۱

 تهیه و نصب پوسترها و تصاویر در جهت مبارزه با آزار و اذیت .۲۲
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 حضور مستقیم زنان در گفتگوهای صلح

حضور زنان در مشارکت و ت و پشنهادات اعضای این گروپ گفت که ه نظرابا ارایپ اول استاد اخالصی نماینده گرو

اعضای این گروپ تاکید کردند که زنان باید خود در  پروسه صلح بسیار مهم است. براساس اظهارات خانم اخالصی

 تاکید کرد که اگر دو را مستقیما مطرح نمایند. خانم اخالصی مذاکرات صلح مشارکت داشته باشند و مطالبات خود

هایی که برای زنان ارزش هستند و باید در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته طرف گفتگوهای صلح مردان باشند، ارزش

او به همین دلیل حضور نمایندگان زن در این گفتگوها ضروری است. « ممکن است برای مردان ارزش نباشد.»شود، 

اعضای این گروپ چنین صلحی قابل قبول نیست.  تاکید کرد در صورتی که در نتیجه صلح حقوق زنان معامله شود،

کنند ممکن است با تهدیدهای امنیتی مواجه شوند اند زنانی که در گفتگوهای صلح شرکت میهمچنین خاطر نشان کرده

ها به دلیل باوردهای سنتی آنان را اجازه حضور در چنین گفتگوهایی ندهند و حکومت باید و یا هم برخی از خانواده

 ها با زنان همکاری نماید. فع این چالشبرای ر

های اصلی در برابر زنان برای اشتراک در پروسه گفت که ناامنی یکی  از چالش دوم نماینده گروپ زادهذکیه نبیخانم 

ها مکلفیت دارند تا جزییات صلح است. او افزود که مردم افغانستان از پروسه صلح آگاهی ندارند و در این راستا رسانه

وسه صلح را در اختیار مردم قرار دهند. خانم علی زاده گفت که تقریبا اکثر مردم به این باورند که زنان توانایی اشتراک پر

در روند صلح و دفاع از حقوق خود را ندارند. پیشنهاد دیگر این گروپ، افزایش حضور و مشارکت زنان در شورای 

کنند. نمایندگان گروپ تاکید کردند که در گفتگوهای قبلی لیت میعالی صلح و تمام نهادهایی است که برای صلح فعا

 اند و این نقش نیز موثر نبوده است. زنان نقش بسیار کمرنگی در پروسه صلح داشته

امیری نجیبه گروه سوم در رابطه به مصادیق آزار و اذیت زنان و دختران در ادارات دولتی و غیردولتی بحث کردند. 

های مشروع، نسبت زنان به قوم خاص، بد و ، کنایه گفتن، توهین، تحقیق، خواستچشمک زدنگفت  نماینده این گروه

این گروه تاکید کرده که برای برند. اند که زنان و دختران در ادارات از آن رنج میرد گفتن در مورد لباس زنان، مواردی

اذیت در نهادهای دولتی و غیردولتی فعال شوند و همچنین ها، باید کمیته مبارزه با آزار و جلوگیری از این آزار و اذیت

افزایش حضور زنان  قضایای آزار و اذیت جدی گرفته شود و از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد.

 طرح شد و تاکید گردید کههای باالیی حکومت و سطح تصمیم گیری پیشنهاد دیگری بود که از سوی این گروه مدر رده

 های بیشتر برخوردار خواهند شد. در چنین صورتی زنان از حمایت
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جعفری نماینده گروه چهارم نظرات گروهش را در مورد جلوگیری از خشونت و آزار زنان و کودکان خدیجه خانم 

تواند یای مهای شغلی برای زنان و همچنین آموزش زنان در مراکز فنی حرفهارایه کرد. او گفت که فراهم کردن زمینه

 منجر به عدم وابستگی اقتصادی زنان و در نتیجه کاهش خشونت شود. 

برای کاهش آزار و اذیت زنان باید این موضوع در نصاب تعلیمی و  منیره غرجستانی نماینده گروه پنجم گفتخانم 

ها راهکار ا و نشستهای وزارت معارف گنجانده شود تا کودکان از آوان کودکی آموزش ببینند. برگزاری سمینارهکتاب

برای کاهش خشونت علیه زنان، زنان و دیگر این گروه برای کاهش آزار و اذیت زنان بود. خانم غرجستانی افزود که 

مردان باید همزمان آموزش ببینند زیرا به گفته او در صورتی که زنان در این باره آموزش نبینند، بلند رفتن آگاهی زنان به 

 تنهایی کارساز نیست. 

 هاههای خانوادممانعت

در ادارات  هاباصره عالمی نماینده گروه ششم گفت که یکی از دالیل اصلی آزار و اذیت زنان و خشونت علیه آنخانم 

ها در بجای این که تبعیض ۲۱های جنسیتی، قومی و نژادی است. او گفت در قرن افزایش تبعیض دولتی  غیردولتی،

عدم پیگرد عامالن آزار و اذیت زنان توسط یابد. با گذشت هر روز افزایش می رعکسب اما ؛افغانستان کاهش یابد

های بلند رتبه دولتی موارد دیگری بود که به باور این نهادهای عدلی و قضایی و همچنین شناخت اندک زنان از مقام

ین سواد و عدم آگاهی مسووالن شوند. خانم عالمی افزود که سطح پایگروه سبب ادامه خشونت و آزار و اذیت زنان می

دولتی از قوانین به خصوص قانون منع خشونت علیه و زن سبب شده است تا خشونت علیه زنان ادامه یابد و قباحت 

کند مورد دیگری بود که خانم عالمی زدایی نشود. عدم  آگاهی زنان و خانواده از قوانینی که حقوق زنان را حمایت می

ها به راحتی و بدون هیچ مانعی زنان ودختران را از آموزش و مشارکت در که خانواده به آن اشاره کرد و گفت

 آگاهی ندارند.کنند زیرا مردم از قوانین های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منع میفعالیت

نان نماینده گروه هفتم گفت که باورهای سنتی یکی از موانع اصلی در برابر حضور و مشارکت زخانم فریده ساحل 

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. او گفت که عدم باورمندی جامعه به توانایی زنان نیز سبب محرومیت عرصه

ها از مشارکت فعال شده که باید در این زمینه کار بیشتری انجام شود. نبود امنیت اجتماعی برای زنان موضوع دیگری آن

یابد. خانم ساحل تاکید بود امنیت اجتماعی مشارکت زنان کاهش میبود که خانم ساحل به آن اشاره کرد و گفت در ن

های آموزشی برای دهی مردم سهم بیشتر بگیرند، کورسها باید در آگاهیکرد که به منظور بهبود مشارکت زنان، رسانه

 ابد. زنان بیشتر شود و فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود تا سطح آگاهی مردم از حقوق زنان افزایش ی

 امنیت روانی زنان
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وقتی زنان امنیتی روانی نداشته »با صحبت در مورد امنیت روانی و فزیکی زنان گفت نماینده گروه هشتم  آمنه محب

او گفت چون زنان همیشه « های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سهم کافی و موثر داشته باشند.توانند در فعالیتباشند، نمی

مردان بیشتر از زنان است در حالی که نفس های ها این است که توانایی، برداشتبودهفرودست و مردان فرادست 

قرائت افراطی از دین مورد های سیاسی اجتماعی دلیل اصلی این امر بوده است. محرومیت زنان از حضور در فعالیت

ه شده و مردان همواره به دلیل های بیرون از خاندیگری است که به باور گروه هشتم، سبب محرومیت زنان از فعالیت

مردان در آن قوی و زنان اند. او افزود دین همواره طوری تفسیر شده که داشتن چنین باورهایی مانع مشارکت زنان شده

ها سهمی خانم محب گفت که وابستگی مالی زنان عامل دیگری است که سبب شده تا زنان در فعالیتاند. ضعیف بوده

 گرد داشته باشند. ره عقبنداشته باشند و هموا

 و پیشنهادات هاخواست گیریپی

رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر  ،بندی محترم عبداالحد فرزامو جمع اختتامیه این کنفرانس با سخنرانی

این که اشتراک کنندگان این کنفرانس گفت « فعال»افغانستان به پایان رسید. آقای فرزام با سپاسگذاری از مشارکت 

نظرات و تمام باقی نخواهد ماند. آقای فرزام تاکید کرد که « روی کاغذ»نیست و « تنها بحث و گفتگو»کنفرانس 

کاهش آزار و اذیت زنان پروسه صلح و  داری خوب، نقش زنان درحکومت هایپیشنهادات اشتراک کنندگان در عرصه

ها، نظرات و پیشنهادات تنها به ارسال خواست رد که کمیسیونزام تاکید کبه ادارات ذیربط ارسال خواهد شد. آقای فر

 گیری خواهد کرد.ها، آن را پینخواهد کرد؛ بلکه برای عملی شدن این خواستاشتراک کنندگان کنفرانس اکتفا 

ها و پیشنهادات اشتراک کنندگان این رییس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که خواست

های زنان، از آدرس کنفرانس در باره پروسه صلح، سهم زنان در این پروسه و حفظ و حمایت از حقوق و آزادی

 شود.  شریک می و سایر مراجع ذیربط کمیسیون با شورای عالی صلح


