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 پیام مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

های اصلی در افغانستان بوده و بر رغم های بشری همواره یکی از پرسشی آنان به حقوق و آزادیدسترسزنان و 

 زمینه وجود دارد. نیدر اهنوز مشکالتی جدی  افتهیانجامهای که تاکنون تالش

ظارت به شری زنان نبمتداوم از وضعیت حقوق  صورتبه کهنیاکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عالوه بر 

کند، های بشری تالش میها و شرایط موردنیاز دسترسی بهتر زنان به حقوق و آزادیو جهت انکشاف زمینه آوردهعمل

زمینه  عوامل وزنان، صلح و امنیت بعد از تحقیق ملی  با عنواناینک دومین تحقیق ملی خویش را در رابطه به زنان 

 رساند.( انجام داده و گزارش مربوط به آن را به نشر می۸۹۳۱، )های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان

 شود که زنان افغانستان و جایگاه آنان در نظام سیاسی و ساختارانداخته می راه بهتحقیق ملی زنان، صلح و امنیت زمانی 

وده و های خاصی مواجه بقدرت با توجه به تحوالت مربوط به روند صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت با پرسش

وند صلح مالت سیاسی ردیگر زنان افغانستان و حقوق بشری آنان قربانی معا بارکاین نگرانی وجود دارد که مبادا ی

های دسترسی آنان به حقوق و گردیده و مشارکت آنان در ساختارهای ملی با محدودیت مواجه شده و زمینه

های اساسی اعم از حق کار، حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی، حق صحت و سایر حقوق بشری محدود آزادی

 گردد.

زنان در رابطه  ها و پیشنهادهایها، خواستهها، نگرانییق ملی دیدگاهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحق

عامه و )جلسات استماعهای گروهی و بحث تحقیق میدانی لهیوسبهبه صلح، امنیت، دموکراسی و انتخابات را 

، جامعه ناافغانستامیدوارم دولت  که ؛رساندداری کامل در این گزارش به نشر میدریافت و با امانتگروپ( فوکس

های این تحقیق توجه کرده و طالبان به دریافت خصوصبهجهانی، سازمان ملل متحد و گروهای مخالف دولت 

اوردارم ب ها و پیشنهادهای مردم افغانستان اهمیت داده و برای عملی شدن پیشنهادهای این تحقیق تالش کنند.خواستههب

ها و پیشنهادهای مهم که از خواستهقوق بشری و تأمین عدالت های حکه صلح دایمی و پایدار بدون رعایت ارزش

 ه وجود نخواهد آمد.باست، نیز مردم افغانستان 

طرات مشکالت و خ باتحملی همکارانم در دفاتر ساحوی و والیتی که اجرای این تحقیق ملی در پی تالش صادقانه

ی نمودند آورجمعهای کشور قریه نیتردورافتادهها و نظریات مردم را از ، دیدگاهسفرکردههای کشور امنیتی به والیت

بنابراین  ؛و نیز تالش پیگیر کمیته تحقیق ملی که از همکاران دفتر مرکزی کمیسیون ترکیب یافته بود، ممکن گردید

 برای آنان تمنا دارم.بزرگ سالمتی و توفیق مزید  خداوندضمن آرزوی موفقیت برای هریکی از همکارانم از 

https://www.aihrc.org.af/home/research_report/1584
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/1584
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ها نامهزنان کشور به خاطر سهم فعال که در اجرای این تحقیق ملی از طریق تکمیل پرسش خصوصبهاز مردم افغانستان 

های کنم. همچنین از مقامات حکومتگروپ داشتند نیز قدردانی میعامه و فوکسو اشتراک در جلسات استماع

اران های محلی با همکۀ برگزاری جلسات و هماهنگینیدرزمقوماندانان امنیه که  والیان و خصوصبهها محلی در والیت

کمیسیون، صادقانه همکاری کرده و امنیت را تأمین نمودند نیز صمیمانه تشکری کرده و از خداوند متعال برای همه 

 خواهمدر خدمت به مردم افغانستان می شتریب قیتوفآنان 

 با احترام

 داکتر سیما سمر

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 خالصه گزارش

ور در زنان کش خصوصبهکند که عدم مشارکت همگانی شهروندان مطالعات منازعه و صلح در افغانستان ثابت می

شر رسیدگی به قضایای نقض حقوق بعدم گیری روند عدالت انتقالی و های مربوط به صلح و مصالحه و نادیدهجریان

الحه را در افغانستان ناکام نموده و تداوم جنگ و و مص های صلحدالیلی است که برنامه نیتراز مهمو جرایم جنگی 

 خشونت را همچنان ببار آورده است.

رسیده است که  امضانامه عمده صلح در افغانستان به موافقت ۹ حداقلی شصت هجری شمسی از نیمه دوم دهه

برابر با  ۸۳۱۱ لیراپ ۸2 خیتاردر  توافقنامهصلح پایدار در کشور را به وجود آورده نخستین  ها نتوانستهی از آنکیچیه

مبنی بر خروج ارتش سرخ از افغانستان و به ابتکار سازمان ملل متحد با اشتراک نمایندگان دولت  ۸۹63حمل  ۱2

 عنوانبهکا و ایاالت آمری سابقدو طرف مذاکره و نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی  عنوانبهو دولت پاکستان  افغانستان

به صلح و ختم جنگ منجر نگردید بلکه به روند منازعه در  تنهانهمتأسفانه  که ۸به امضاء رسیدیا ناظر  اجراضامن 

 .تر ساختتر و پیچیدههای خشونت را عمیقتری داده و ریشهافغانستان ابعاد گسترده

ضور و ن حر، بدوپی این توافق بود که سران مجاهدین مقیم در پاکستان در ائتالف ناموفقی در خارج از کشو در

اهلل دولت موقت را به ریاست حضرت صبعت کشور و حتا نمایندگان احزاب و اقوام هزاره افغانستان، زنانمشارکت 

پس از خروج ارتش  ننیخوهای . جریانی که بدون تردید جنگ۱به وجود آورد ۸۹6۳عقرب  ۱4 خیبه تارمجددی 

های ملی و مردمی را از بین برده و قربانیان زیادی را بر مردم سرخ را در افغانستان ببار آورده و متأسفانه تمام داشته

وارد کابل  نیمجاهدموقت  حکومت ۸۹3۸ثور  ۱اهلل در تاریخ افغانستان تحمیل نمود. با سقوط دولت داکتر نجیب

ترین کمتر از یک سال جنگ قدرت بین احزاب جهادی عضو حکومت موقت آغاز و افغانستان خونین باگذشتشده 

 تاریخ خویش را تجربه نمود.

 صوصخبهی جنگ قدرت ریگاوجنظامی مجاهدین بعد از و  های سیاسیصلح بین احزاب و جریان توافقنامهدومین 

ستان های پاکستان، عرببا حضور نمایندگان دولت آبادماسالدر شهر کابل بود که مسوده آن در جریان نشستی در 

برابر  ۸۳۳۹مارج  ۸۱ترین مکان مسلمانان؛ شهر مکه و در خانه خدا در تاریخ سعودی و ایران تهیه گردیده و در مقدس

 .۹به امضاء رسید ۸۹3۸حوت  ۱۸ با

گیری بود نیز به دلیل نادیده هرسید اامضسران مجاهدین در یک مکان مقدس به  تعهدبا کهنیااین معاهده بر رغم 

یجه زنان و قربانیان جنگ و منازعه، به نت خصوصبهرمبنای اصل مشارکت ملی بها و نظریات مردم افغانستان خواسته

 خاصی نرسیده و عملی نگردید.

                                                           
1 http://www.bbc.com/persian/afghanistan-472388511398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
2 http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140428_k02-mojaedin-genve-talks1398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
3 3 http://www.hambastagi.org/new/fa/category/history/2193-jehadi-leaders-sign-agreement-in-makka-mar12-
1993.html1398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-47238851
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140428_k02-mojaedin-genve-talks
http://www.hambastagi.org/new/fa/category/history/2193-jehadi-leaders-sign-agreement-in-makka-mar12-1993.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/category/history/2193-jehadi-leaders-sign-agreement-in-makka-mar12-1993.html
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در های است که امهنتوافق بین دولت افغانستان و کلبدین حکمیار؛ رهبر خزب اسالمی افغانستان سومین مورد از توافق

 نامه که در تاریخ اول میزاناست این توافق دهیامضاء رساواخر به هدف قطع جنگ و خشونت در افغانستان به  نیا

تأمین امنیت و برقراری  ینهیدرزمنیز پیامد جدی  2بین نمایندگان دو طرف امضا شد ۱4۸6 سپتامبر ۱۱برابر با  ۸۹۳2

 صلح و ختم جنگ در افغانستان نداشت.

ی که روند مذاکرات صلح بر مبنی تأمین عدالت و رعایت تا زمانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد 

دگی های رسیو میکانیزم ها و اصول حقوق بشری شهروندان نبوده و به دردها و آالم قربانیان جنگ توجه نشدهارزش

نخواهد رسید. الزم است که اعتماد بین مردم و روند صلح به وجود آمده و هر  یبینی نگردد به نتیجهبه آن پیش

 یابند.شهروند کشور، خود را شریک پروسه دانسته و اطمینان یابد که از ترس و نگرانی رهایی می

ستردگی و توافقات مربوط به آن با توجه به گهمچنین باور دارد که روند صلح  افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر 

پیش برده  و بدون دقت باعجلهو نیز به دلیل پیچیدگی روند، نباید  ابعاد منازعه در افغانستان و پیامدهای ناشی از آن

 ده و زمینه را برایرسی درگذشتهدیگر به نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح  بارککه ی وجود داردزیرا این امکان ؛ شود

 تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور، فراهم کند.

 زنان در ساختار قدرت

 ٪۱۸دهند. است تشکیل می شدهگفتهمیلیون نفر  ۹۸.6کل جمعیت کشور را که  ٪2۳.42زنان افغانستان درحال حاصر 

 حضور زنان در ۸۹۳3 دهند. در سالزنان تشکیل می 2پولیس ملی را ٪2۱.۸اردوی ملی  ٪4.۱۹ملکی و کارمندان از 

سرپرست وزیر در کابنه دولت  اضر یک وزیر و دوگفته شده است. همچنین در حال ح 6٪۸4.3 های مدیریتیکرسی

 از مجلس سنا را زنان در اختیار دارند. ٪۱۱.2گان و از مجلس نماینده ٪۱3.6زن بوده و 

عضو  ۹۹و از  3عضو این شورا بوده 6۱نفر در میان  ۱یعنی  ٪۸۸.32به  ۸۹۱۳تعداد زنان در شورای عالی صلح در سال 

 .۱دو نفر آنان از میان زنان است صرفاًبورد عالی مشورتی برای صلح 

 ضرورت اجرای تحقیق ملی

بوط به صلح وند مذاکرات مرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به تحوالت اخیر در کشور به خصوص ر

های زناان از روند مذاکرات صلح با عنوان تحقیق ملی ها و خواستهها، نگرانیدف دریافت دیدگاهی را به هتازه تالش

                                                           
4 https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-
%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-
%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-195681841398/۴/22 اخذ شده بتاریخ  

و اطالعاتی که از طریق تماس تلفونی با  ۸۹صفحه  ۸۹۳6 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی2 

 به دست آمده است.۱6/2/۸۹۳۱ریاست حقوق بشر هر دو وزارت خانه بتاریخ 

 ۱۸۱صفحه  ۱4۹4تا  ۱4۸2 افغانستان داریپاج.ا.ا. وزارت اقتصاد، سند اهداف انکشاف 6 
3 http://www.bbc.com/persian/afghanistan-401604181398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
۱ http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/36730-2018-12-11-09-17-341398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40160418
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/36730-2018-12-11-09-17-34
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 قاتیتحقنفر در  ۹2۳6نفر شامل  2۱۱3اندازی نموده است. در این تحقیق ملی در مجموع با زنان، صلح و امنیت راه

نفر در  2۳4عامه و ر در جلسات استماعنف ۸۹4۸امه تکمیل گردیده است، نمیدانی که ضمن مصاحبه با آنان پرسش

های آنان در رابطه به موضوع تحقیق دریافت ها و خواستهها، نگرانیگروپ، صحبت شده و دیدگاهجلسات فوکس

نفر  ۱۱2نفر شامل  ۸۹4۸ها که در آن ۳والیت ۸2عامه در در جریان تحقیق ملی چهارده جلسه استماع گردیده است.

به استنای  ۸4والیت کشور ۹۸گروپ در جلسه فوکس ۹6( مرد شرکت کرده بودند و ٪۹6.3) نفر 233( زن و 6۹.۹٪)

مکاران ه ی امکان برگزرای این جلسات نبود، دایر گردید.ناامنی نورستان، زابل و پکتیکا که به دلیل هاتیوال

در جلسات  ی امنهاوالیت بشر و اعضای جامعه مدنی را ازاند تا تعدادی از فعاالن حقوق کمیسیون تالش نموده

 های همجوار دعوت نموده شامل برنامه سازند.گروپ والیتفوکس

مندی القهها و عهای ننگرهار، بامیان، کندز، کنر و لغمان به دلیل درخواست باشندگان این والیتی از والیتکیهردر 

ار گروپ برگزفوکس ث، دو جلسهتعداد زیادی از فعاالن حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی برای اشتراک در بح

 ۹64نفر شامل  2۳4 گروپ تحقیق ملی زنان، صلح و امنیتمجموع اشتراک کنندگان جلسات فوکسگردیده است.

آنان شامل  ٪۳۳.۸ تیاکثرنفر که  ۹2۳6همچنین در مطالعات میدانی این تحقیق ملی با  مرد بوده است. ۸۹4زن و 

  نامه تکمیل گردیده است.والیت کشور به غیر از نورستان پرسش ۹۹دهند در نفر را زنان تشکیل می ۹266

 گروپفوکسعامه و های جلسات استماعدریافت

انستان به مردم افغ هایها و خواستهها، نگرانیتا دیدگاه گردیدهدر این بخش از تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت تالش 

ست دموکراسی و انتخابات لی گروپ در رابطه به صلح، امنیت،عامه و فوکسخصوص  زنان از طریق جلسات استماع

ان عدالتی و ظلم، مشارکت زنهای بشری، رهای از ترس، فقر، بیگردد. حاکمیت قانون، دسترسی به حقوق و آزادی

أکید های تحجر و بنیادگرای دینی با تبین االفغانی، منع تبعیض و جریاندر روند مذاکرات صلح، حمایت از مذاکرات 

سال  ۸۱ی هاوردآ دستهای دین مقدس اسالم، اطالع رسانی از روند مذاکرات، حفظ بر پیروی از اصول و ارزش

رین ت، مهمهای زمان منازعه و جنگ، به عنوان جزء از پروسه صلحاخیر، تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم و جنایت

 اند.مطرح نمودههای است که مردم افغانستان به خصوص زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح ها و دیدگهخواسته

 های آماریتحلیل داده

ها و نظریات اشتراک کنندگان تحقیق میدانی در مورد امنیت، صلح، به بررسی دیدگاه های آماریتحلیل داده

دهد که دوام جنگ و توسعه دموکراسی و انتخابات، پرداخته است. نتایج به دست آمده از این بخش نشان می

                                                           
 ، قندهار، پکتیا، هلمند، ارزگان و ننگرهار.کابلبدخشان، کندز، بلخ، فاریاب، غور، دایکندی، بامیان، هرات، ۳ 

، هرات، ابیارف، کندز، پروان، وردک دانیم، لوگر، کابل، ایپکت، خوست، انیبامی، کندیدا، جوزجان، ننگرهار، سرپل، لغمان، بلخ، کنر، مروزین، هلمندن، بغال۸4 

 .ارزگان، سایکاپ، رییپنجش، غور، سدغیبا، فراهی، غزن، سمنگان، تخار، بدخشان، قندهار
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درسترسی  یهاو زمینه زنان تحمیل نموده ازجملهتلفات سنگینی را بر مردم افغانستان  روزههمههای مسلحانه، خشونت

 نماید.شان محدود میهای بشرییدآنان را به حقوق و آزا

  امنیت فردی

 2۳۸22کشته و  ۱6۸6۱نفر ملکی شامل  32۹۸6تاکنون  ۸۹۱۱بر اساس آمار کمیسیون در جریان ده سال گذشته از سال 

 .۸۸دهندآنان را زنان تشکیل مینفر  23۸۱اند که زخمی، قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده

شونده مصاحبه ۹2۳6 انیاز مدهد که ، نشان میمندی زنان از حق امنیت فردیبهره در رابطه به آمدهدستبهمعلومات 

خود یا کسانی از اعضای خانواده آنان قربانی  تاکنون ۸۹۳۸اند که از سال ( تأیید نمودهنفر ۸۱۱۸آنان ) ۹6.6٪

نفر از  ۱۱۸2شامل  ٪6۹.2اند و حمالت تروریستی بوده، کشته یا زخمی گردیدهمخاصمات مسلحانه یا 

 اند.اند که تاکنون قربانی نبودهگفته شوندگانمصاحبه

( زخمی ٪۹۸.3نفر ) ۸۸۹۸شته، ( ک٪2۸.2نفر ) ۸233اند که شامل نفر گفته ۹26۸تعداد قربانیان را  شوندگانمصاحبه

 دهند، زن بوده است. را تشکیل می ٪۱۱.3نفر که  ۸4۱۸قربانی  ۹26۸. از میان باشندمی ،( معلول٪۱6.۱نفر ) ۳2۹و 

 وگذارشتاحساس ترس در زمان گ

احساس امنیت نداشته و نگران  وگذارگشتاند که در زمان ( گفته٪2۱.2نفر ) ۸۱۹3شونده مصاحبه ۹2۳6از میان 

ان مسلح و افراد اوباش مثل انتحار و اختطاف وجود دارد. اند که در کوچه و محل زندگی از سوی مخالفتهدیداتی

 باشند.اند که با تهدید خاصی مواجه نمی( تأیید نموده٪23.2نفر ) ۸62۳ بیترتنیابه

 های جنسیخشونت

( ٪۸2.۳3نفر ) 2۸۳(  زن بوده و ٪۳۳.۸نفر آنان) ۹266نفر مصاحبه شونده  ۹2۳6مطالعات این تحقیق از میان  بر اساس 

نفر آنان  ۸6۱ کهنیا تأملقابلاند. نقطه های جنسی بودهقربانی خشونت طرفنیابه  ۸۹۱۸اند که از سال تأیید کرده

 باشند.می ۸۹۳6تا ختم  ۸۹۱۸های مربوط به سال ماندهیباق( ٪63.6نفر ) ۹2۸بوده و  ۸۹۳3( مربوط به سال ۹۱.2٪)

 های جنسیدادخواهی برای رسیدگی به خشونت

( زمینه ٪26.2نفر ) ۱۳۹های جنسی تنها زن قربانی خشونت 2۸۳ومات این تحقیق نشان داده است که از میان معل

را شامل  ٪2۹.2که  ماندهیباقنفر  ۱۱6اما  .اند که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نموده و شکایت ثبت نمایندداشته

 اند.نداشتهرا گردد این امکان می

 جنسیتمبتنی بر خشونت 

زن  ۹266 از میان (٪۱۸.6زن ) 32۳ طرفنیابه  ۸۹۱۸دهد که از سال در این تحقیق نشان می آمدهدستبهمعلومات 

( به این پرسش پاسخ منفی ٪3۱.2زن دیگر ) ۱3۸3ولی  اندشدهواقعاند که به دلیل زن بودن  مورد خشونت گفته

                                                           
/ کمیسیون مستقل حقوق 24، صفحه ۸۹۳3کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقیق میلی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم ۸۸ 

 ۸۱، صفحه ۸۹۳3مسلحانه افغانستان  بشر افغانستان، گزارش تلفات افراد ملکی در منازعات
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( اعضای خانواده، در ٪۹۱.3مصاحبه ) ۱۳4( شوهر، در ٪22.۱) مصاحبه ۹۹۸در  شدهدادهاساس معلومات  بر اند.داده

عامل خشونت معرفی  عنوانبه افراد ناشناس( ٪۳.6مصاحبه ) 3۱( اقارب دور خانواده و در ٪2.۸مصاحبه ) ۹۸

 اند( در مورد عامل خشونت کسی را نام نگرفته٪۹.۹) ماندهیباقنفر  ۱2اند. گردیده

 های وابسته به جنسیت زنانخشونتدادخواهی برای رسیدگی به 

به مراجع و  اند که( تأیید نموده٪۱۳.2نفر ) 634جنسیتی آنان،  ی خشونت به دلیل وابستگیقربانزن  32۳از میان 

 اند .( این امکان را نداشته٪۸4.2نفر دیگر ) 3۳اند. اما دهنمو نهادهای عدلی و قضایی شکایت

 مراجع دریافت شکایت

( به اعضای بزرگ ٪۹۳.6نفر از قربانیان ) ۱62اند. بر اساس این آمار شکایت ثبت کرده آنان نفر 632ان از میان قربانی

 انافغانست( به کمیسیون مستقل حقوق بشر ٪۱6نفر ) ۸32( به نهادهای عدلی و قضایی دولتی، ٪۱6.6نفر ) ۸3۱خانواده، 

مراجعه کرده، ضمن ثبت شکایت، برای تأمین عدالت ( به سایر نهادهای مدافع حقوق بشری زنان ٪3.۳نفر ) 2۹و 

 اند.دادخواهی نموده

 مندی از روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنرضایت

را  نفر از قربانیان ۳6۹اَ مجموعجنسیتی که  مبتنینفر از قربانیان خشونت  634نفر از قربانیان خشونت جنسی و  ۱۳۹

( از جریان رسیدگی ٪6۳.۳نفر ) 63۹اند. مراجعه نموده به مراجع دخواهیگردد تأیید کردند که برای داشامل می

 اند.راضی نبوده شانیایقضااز جریان رسیدگی به  اند کهگفته( ٪۹4.۸) ماندهیباقنفر  ۱۳4اما ؛ باشندراضی می

 دالیل عدم مراجعه به مراجع رسیدگی به قضایای خشونت

 که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نکرده و تعداد آنان متنی بر حنسیتجنسی و خشونت  از میان قربانیان خشونت

 2۳( ترس از شوهر، ٪۱۳.۱نفر ) ۳۸عدم اعتماد به نهادهای عدلی و قضایی،  ٪۸۹.۱نفر شامل  2۱رسندیمنفر  ۹42به 

ی، زیآبرورترس از ( دالیل دیگری مثل ٪24.۹نفر دیگر ) ۸۱۹( عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و ٪۸6.۸نفر )

  اند.دادخواهی عنوان نموده ل عدم مراجعه خویش برایرعایت عرف خانواده و تقاضای سایر اعضای خانواده را دلی

 کرامت انسانی زنان دیتهد

اند که به دالیل مختلف مجبور گردیده تا معاینه بکارت انجام ( گفته٪۹.6نفر ) ۸۱2 شوندهمصاحبهزن  ۹266از میان 

نفر  ۹2۳6همپنین از میان  اند.را نداشته تیمجبوراند که تا حاال این ( گفته٪۳6.2نفر دیگر ) ۹۹3۸اما  .دهند

اند که تاکنون یکی از اقارب آنان مجبور به معاینه ( تأیید نموده٪2.۹نفر ) ۸2۱ و مردانشامل زنان  شوندهمصاحبه

را  اننزکل این  ٪۸۸.۳نفر که  ۱۱ اند.سخ منفی دادهبه این پرسش پا( ٪۳2.۹) گرینفر د ۹۹22بکارت گردیده است.

 افتهینجامااند که معاینه بکارت به درخواست پولیس و به هدف اثبات عمل زنا یا تجاوز جنسی گردد، گفتهشامل می

( ٪۱6.4نفر ) 6۸، مسجد( از مال امام ٪3.3نفر ) ۸۱( از محکمه، ٪۸۹.۱نفر ) ۹۸از سارنوالی،  (٪۱4.۳نفر ) 2۳است. 
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اند که معاینه بکارت افراد یا نهادهای معرفی نموده عنوانبه( از نامزد خویش، ٪۱4.2نفر ) 2۱از اعضای خانواده و 

 است. افتهیانجام هاآندرخواست  جهیدرنت

 ۱۸۳۱مقایسه وضعیت امنیتی زنان در دو دوره زمانی قبل و بعد از 

به این طرف وضعیت خشونت آمیز  ۸۹۱۸اند که از سال د نموده( تأیی٪۱۸.2نفر ) ۱۱2۳ شوندهمصاحبه ۹2۳6از میان 

( به ٪۸۸.۱نفر دیگر ) ۹۳۸اند که وضعیت بدترگردیده است. ( گفته٪3.۹نفر ) ۱26در داخل خانه آنان بهتر شده اما 

 این پرسش پاسخ نداده 

 یشدگ جایبمهاجرت و 

 جایباند که به دالیل مختلف از جمله تداوم جنگ و ناامنی ( تأیید نموده٪۱۱.۱نفر ) 334 شوندهمصاحبه ۹2۳6از میان 

اند که عودت کننده یا اخراج شده از کشورهای خارجی به وطن ( گفته٪۸۱.2نفر ) 2۹2ی داخلی بوده و شده

 ازجملهاند که ه( تأیید کرد٪62.6نفر ) ۱۱۳۱ تیدرنهاکه به دلیل نا امنی قبال دست به مهاجرت زده بودند اند.بوده

 اند.داخلی نبوده شدگان جایباخراج شده یا عودت کننده و  نیمهاجر

 ی داخلیشدگ جایبدالیل مهاجرت و 

 ٪۸۱.۱ اند.را وضعیت بد امنیتی گفته شانیزندگخویش از محل  ا شدنیجبنفر دلیل مهاجرت و  62۳شامل  63.3٪

های که نفر از کوچ برای ادامه درس در مکاتب و دانشگاه ۸43شامل  ٪۸۸.۱نفر از وضعیت بد اقتصادی،  ۸۱4شامل 

دالیل کوچ و مهاجرت از  عنوانبهباشد از تغییرات اقلیمی نفر می ۱۹ رندهیدربرگکه  ٪۱.2 ،اندشدهواقعدر شهرها 

 اند.یاد نموده شانیزندگمحل 

 تابعیت و اسناد قانونی حقبهدسترسی 

( ٪۸۹.۱نفر ) 26۸اند اما اند که تذکره تابعیت دریافت نموده( گفته٪۱6.۱نفر ) ۹4۹2 شوندهمصاحبه ۹2۳6از میان 

 اند.اند که تا حاال تذکره تابعیت نگرفتهتأیید نموده

( ٪32.2)نفر  ۱224ی ولاند که پاسپورت دارند ( تأیید نموده٪۱2.2نفر ) ۱26شونده مصاحبه ۹2۳6همچنین از میان 

 اند.پاسپورت اخذ نکرده تاکنونکه اند گفته

 موانع اخذ پاسپورت

اند که توان پرداخت ( تأیید نموده٪22.۱نفر ) ۸۸۱۱ اند که من زن هستم؛ به پاسپورت نیاز ندارم،( گفته٪۹نفر ) 32

 ۹3۱اشم، اند که دلم نخواسته است که پاسپورت داشته ب( اظهار داشته٪۳.۹نفر ) ۱۹2را ندارند،  ازیموردنهای هزینه

اخذ پاسپورت برای نداشتن پاسپورت  درروند( از مشکالت ٪۸.3نفر ) 2۱ تیدرنهااز عدم اجازه فامیل و  (٪۸2.6نفر )

 ( به این پرسش پاسخ نداده است.٪۱3.۹مانده )نفر باقی 6۳2اند.یاد کرده
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 یدهیرأاخذ کارت 

نفر  62۳اما ؛ در انتخابات نیز شرکت خواهند کرد ی داشته ودهیرأکه کارت  اندنموده( تأیید ٪۱۸.2نفر ) ۱۱23

 اند.ی اخذ نکردهدهیرأهنوز کارت  گفته (۸۱.6٪)

 یدهیرأدالیل عدم اخذ کارت 

 .نداهنکرداند که به دلیل نداشتن اجازه فامیلی کارت رأی اخذ ( تأیید نموده٪۸۹.۸نفر ) ۱2 آمدهدستبهبنا بر معلومات 

( از عدم اعتماد به ٪۸4.2نفر ) 6۱( از نداشتن تذکره تابعیت، ٪۸۸.۱نفر ) ۹2امنیتی و ( از مشکالت ٪2.2نفر ) 2۹

نفر  ۹2۱اند. ( از عدم عالقه شخصی به عنوان دالیل عدم اخذ کارت رأی یاد نموده٪۸۸.۱نفر ) 3۹پروسه انتخابات،

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪2۹.۱مانده )باقی

 ۱۸۳۳انتخابات  مندی زنان به شرکت درعالقه

نفر  22۱شرکت کند اما  ۸۹۳۱اند که عالقه دارد در انتخابات ( گفته٪6۳.۹نفر ) ۱2۱۱ شوندهمصاحبه ۹2۳6 انیاز م

 ( به این پرسش جواب نداده است.٪۸2.۱نفر ) 2۸6( به این پرسش پاسخ منفی داده و ۸6٪)

 ۱۸۳۳مندی به شرکت در انتخابات دالیل عدم عالقه

( از عدم ٪۱4نفر ) ۸۳2( از تهدید طالبان و وضعیت بد امنیتی، ٪۱۸.3نفر ) ۱۸۸( از عدم اجازه فامیل، ٪2.۸نفر ) 24

دلیل برای عدم شرکت در  عنوانبهی دهیرأ( از نداشتن تذکره و کارت ٪2.2نفر ) ۹4اعتماد به پروسه انتخابات 

 اند.اده( به این پرسش پاسخ ند٪۸۹.۸نفر ) 3۹ .اندادکردهی ۸۹۳۱انتخابات 

 حقوق بشری در توانمندسازی زنان برای دادخواهی  کنندهتیحمانقش ساختارهای 

قل کمیسیون مست خصوصبهاند که موجودیت نهادهای احمایتی نفر تأیید نموده ۱۱۱2شوندگان شامل مصاحبه ۱4.۱٪

حقوق بشر افغانستان این توانایی را به زنان کشور داده است که برای دفاع از حقوق بشری خویش تالش نموده و در 

( به این پرسش پاسخ ٪۸۳نفر ) 63۸اما  .برای دادخواهی و تأمین عدالت اقدام کنند شانیبشرصورت نقض حقوق 

 اند.منفی داده

 تربیت و تحصیالت عالی تعلیم و حقبهدسترسی زنان 

مکتب در دوره تعلیمات عمومی  شاگرداندهد که تعداد نشان می ۸۹۳3آمار اداره ملی احصائیه و معلومات در سال 

 .۸۱دهندنفر را دختران تشکیل می ۹۹۱۳۱۱۱آنان شامل  ٪۹۱.۱2که  دنرسیمنفر  ۱3۱22۱۱دولتی به 

نفر  ۸۱64۱2در نهادهای تحصیالت عالی دولتی به  محصالنداد تع ۸۹۳3دهند که در سال همچنین این آمار نشان می

در نهادهای  محصالندادند و تعداد نفر آنان را زنان و دختران تشکیل می 2۳43۸شامل  ٪۱6.۹3رسیدند که می

 .۸۹از میان زنان و دختران بودند آناننفر  2۸۹۳3شامل  ٪۱2.64نفر بودند که  ۱4432۹تحصیالت عالی خصوصی 

                                                           
 3۱صفحه  ۸۹۳3ج.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ۸۱ 

 2۱صفحه  ۸۹۳3ج.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ۸۹ 
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اند که ( تأیید نموده٪32.۳نفر ) ۱62۹ شوندهمصاحبه ۹2۳6میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان  مطالعات

اند ( گفته٪۱2.۸مانده )نفر باقی ۱2۹به تعلیم و تربیت دسترسی دارند. اما  شانزادگاهدختران و زنان خانواده آنان در 

ددی در این های متعبه تعلیم و تربیت دسترسی نداشته و با چالششان که زنان و دختران خانواده آنان در محل زندگی

 باشند. زمینه روبرو می

 موانع رفتن زنان و دختران به مکتب و نهادهای تحصیالت عالی

اند هنوز در زمینه دسترسی زنان به تأیید نمودهنفر از کسانی که  ۱2شامل  ٪۹نتایج این تحقیق نشان داده است که  

نفر  36اند. همچنین مانع یاد نمودهمشکل یا  عنوانبهاز عدم امنیت ت عالی مشکالتی وجود دارد، مکتب و تحصیال

نفر  ۱۱3دهند زنان و دختران درس بخوانند و های فرهنگی و حاکمیت عرف ناپسند که اجازه نمی( از چالش۳٪)

از نبود مکتب و نهاد تحصیلی در محل ( ٪۱.6نفر ) ۱۱( از دوری راه تا نهادهای آموزشی و تحصیلی، ٪۱6.۳دیگر )

مندی شخصی افراد به ( از عدم عالقه٪۸.۱نفر ) ۸2 ها،( از مشکالت اقتصادی خانواده٪۹.۱نفر ) ۹۱شان، زندگی

اند. بردهمانع نام عنوانبه( از مشکالت خانوادگی ٪4.6نفر ) 2( از نداشتن سواد والدین و ٪۸4.3نفر دیگر ) ۳4درس،

 اند.(به این پرسش پاسخ نداده٪2۸.6مانده )نفر باقی ۹2۸

 ۱۸۳۱های قبل و بعد از سال مقایسه دور

نسبت  ۸۹۱۸های رفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه بعد از سال اند که ظرفیتتأیید نموده ۱۸2۳شامل  6۸.۱٪

( از این ٪۳.6نفر ) ۱43های قبل از آن بهتر شده است. که از این میان دوران طالبان و دوره به شمولهای قبل به سال

ی و قانونی ی حقوقهاتیاز حماکه در حال حاضر زنان افغانستان برای رفتن به مکتب و دانشگاه  اندنموده دییأافراد ت

( از اراده ٪۸۸.۳فر دیگر )ن ۱23( از اراده حمایت بهتر  دولت افغانستان، ٪۸2.3نفر ) ۹24باشند. خوبی برخوردار می

 ۸۹۱۸از  ی بعدهاسالدر  تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی حقبهقوی جامعه جهانی برای حمایت از زنان در دسترسی 

های خاص برای توسعه شرایط رفتن زنان و دختران به مکتب و ( از تهیه و تطبیق برنامه٪۱۸.2نفر ) 262سخن گفته و 

ی شخصی زنان به رفتن به مکتب و دانشگاه همچون دلیل مندعالقه( از افزایش ٪۸۹.۱ر )نف ۱۳۱ تیدرنهادانشگاه و 

 اند.نداشته شانهینظرنفر دلیلی خاصی برای تأیید  2۳۱اند. بهتر شدن وضعیت یاد نموده

 صحت حقبهدسترسی زنان 

وضعیت تغییر کرده و شرایط  ۸۹۱۸نفر باور دارند که بعد از سال  ۹426شامل  ٪۱3.2 شوندهمصاحبه ۹2۳6از میان 

نفر هنوز از موجود برخی از مشکالت در این  224شامل  ٪۸۱.6دسترسی زنان به خدمات صحی بهتر شده است. اما 

 اند.زمینه سخن گفته

 ازیموردن( از کمبود امکانات ٪6.6نفر ) ۱۳( از کسانی که از وضعیت راضی نبوده از وضعیت بد امنیتی، ٪۸.۸نفر ) 2

( از برخورد بد کارمندان نهادهای ٪۱.۱نفر ) ۹6کیفیت بودن دوا، ( از کمبود و بی٪2.۱نفر ) ۱۸خدمات صحی،  ارائه

( از پایین بودن سطح توانایی ٪۹.۱نفر ) ۸2( از موجودیت فساد در این نهادها، ٪۹.6نفر ) ۸6صحی و مراکز درمانی، 
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( از مشکالت ٪4.۳نفر ) 2( از مشکالت ناشی از عرف خانواده، ٪.۹نفر ) ۸۹رمندان مراکز صحی و درمانی، و دانش کا

( دلیل ٪6۱.6نفر ) ۹4۱اند. مشکالت دسترسی زنان به خدمات صحی، یادآوری کرده عنوانبهها اقتصادی خانواده

 اند.نکرده ارائه شانیادعاخاصی برای اثبات 

 رکا حقبهدسترسی زنان 

و مرد نفر  ۹۸۱22۸آنان شامل  %3۳نفر بوده است که  242642ی ادارات دولتملکی تعداد کارمندان  ۸۹۳3در سال 

تعداد زنان شاغل در وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله  ۸۹۳6در سال  ۸2اندهنفر زن بود ۱342۹دیگر شامل  ۱۸%

که نسبتش با کل تعداد  نفر بوده ۸6۸۳. بر اساس این آمار تعداد زنان شامل در اردوی ملی دیرسیمنفر  ۹626کشور به 

یعنی کمتر از یک درصد بوده است. همچنین تعداد  ٪4.۱۹گزارش گردیده بود  ۸۳2444اردوی ملی که در عین زمان 

کل پولیس ملی را در عین نفر بوده است که اگر تعداد  ۹2۱3خورشیدی  ۸۹۳6 در سالزنان شامل در پولیس ملی 

 ۹2۳6دهد که از میان . این معلومات نشان می۸2خواهد بود ٪۱.۸3 با مرداندر نظر بگیریم نسبت زنان  ۸64444زمان 

رای زنان های شغلی بکه فرصت اندنموده دییتأنفر نسبت به وضعیت امیدوار بوده و  ۱۸22شامل  ٪6۸.6 شوندهمصاحبه

 اند که هنوز مشکالتی وجود دارد.نفر گفته ۸۹2۸شامل  ٪۹۱.2اما  .تر شده استبه طرفنیابه  ۸۹۱۸از سال 

 کار حقبههای دسترسی زنان چالش

( ٪۹.3نفر ) 2۳( از پایین بودن سطح سواد زنان، ٪۸3.2نفر ) ۱۹2نفر که به بهبودی وضعیت باور نداشتند  ۸۹2۸میان  از

( ٪۸4.2نفر ) ۸۹۳( از مشکالت امنیتی، ٪۹و  ۱نفر ) ۹۸علیه زنان، ( از تبعیض ٪4.3نفر ) ۸4از فرهنگ سنتی جامعه، 

های چالش عنوانبه( از عدم اجازه فامیل ٪۱.3نفر ) ۹6و  در کارخانه( از اشتغال ٪۱نفر ) ۱3از فساد در ادارات، 

 اندنفر دلیل خاصی را در این زمینه نداشته ۱۸2اند. کار و اشتغال یاد نموده حقبهدسترسی زنان 

 تبعیض علیه زنان در محیط کار

نفر  ۸۱62اندن که تبعیض علیه زنان در محیط کار  وجود دارد اما (  گفته٪2۳.2) ۸3۱۱شونده  مصاحبه ۹2۳6از میان 

 اند.پاسخ ندادههیچ ( ٪۸242نفر ) 24۹برای جلوگیری از تبعیض وجود دارد.  حقوقیهای ند میکانیزماگفته( ۹6.۱٪)

 خانهآور زنان نان

بوده و از طریق کار در  شانخانهآوران اند که آنان نانتأیید نموده شوندهمصاحبهزن  ۹266( از میان ٪۱6.۸نفر ) ۳۹۱

( به این پرسش پاسخ ٪3۹.۳) ماندهیباقنفر  ۱6۹2اما ؛ کنندشان را تأمین میخانواده ازیموردنبیرون از خانه مخارج 

 .انددادهمنفی 

 

 

                                                           
 ۱4صفحه  ۸۹۳3.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ج ۸2

 ۸۹صفحه  ۸۹۳6 ق بشر افغانستان، گزارش بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتیکمیسیون مستقل حقو۸2 
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 آرمان دموکراسی

آنان را زنان تشکیل  ٪۳۳.۸شونده که اکثریت مصاحبه ۹2۳6دهد که از میان طالعات میدانی این تحقیق نشان میم

های ترین نظاماند که نظام دموکراسی برای افغانستان یکی از مناسبتأیید نموده ٪3۹.2نفر یعنی  ۱234دهند، یم

ام مناسب یک نظ عنوانبهند که به وجود دموکراسی در افغانستان امانده گفته( باقی٪۱6.2نفر ) ۳۱6باشد. اما سیاسی می

 باور ندارند.

اند دموکراسی تنها نظامی است که نفر، استدالل نموده ۱۹22آنان شامل  ٪۳۸.۱از میان باورمندان به دموکراسی 

های مختلف تواند مردم افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان متنوعی ترکیب یافته و به زبانمی

دلیل خاصی را به این هدف نفر دیگر  ۱۱6 اما؛ متحد حفظ نموده و اعتماد را در میان آنان افزایش دهد زنند،حرف می

 اند.نکرده ارائه

 آرمان صلح

 د.انی از صلح را در کشور تجربه نکردهاند که در طول زندگی خویش هرگز دوره( تأیید نموده٪64.3نفر) ۱۸۱۱

 انداند که گاهی در زندگی خویش صلح را تجربه نمودهگفته٪۹۳.۹نفر دیگر ) ۸۹32اما 

 صلح درروندمشارکت زنان 

ند انفر از میزان حضور و مشارکت زنان در روند صلح ناراضی بوده و تأیید نموده ۱2۸4شونده شامل مصاحبه 3۸.۱٪

نفر از میزان مشارکت  6۱۳مانده شامل باقی ٪۱۱.۱اما ؛ بوده و باید افزایش یابد اندککه مشارکت زنان در این پروسه 

 اند.زنان راضی بوده

ه باند که امکان ندارد صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان نفر گفته ۱۳3۳ شامل شوندگانمصاحبهکل  ۱2.۱٪ 

 آید.. وجود

 صلح بدون مشارکت زنان نیز در افغانستان به جود آید.ممکن اند که نفر باور داشته 2۸3دیگر شامل  ٪۸2.۱اما 

 مندی شرکت در جلسات مشورتیعالقه

 (٪2۸.۱نفر ) ۸۱۸۸در جلسات مشورتی برای صلح شرکت کنند اما اند که دوست دارند ( گفته٪2۱.۱نفر ) ۸6۱2

 اند.مند شرکت در جلسات مشورتی نبودهعالقه

 راهکارهای افزایش میزان مشارکت

سات مذاکرات مربوط به صلح، باید جل درروندزنان  و مشارکتاند که برای تقویت حضور نفر گفته ۱2۳شامل  ۱2.۹٪

نفر از  ۱22شامل  ٪۱2.۸نفر  از دادخواهی برای افزایش مشارکت و  3۱۱شامل  ٪۱۱.2مشورتی با زنان افزایش یابد، 

ها و اصول حقوق بشری افراد، به عنوان راهکار افزایش مشارکت زنان در روند صلح تأکید بر رعایت و حمایت ارزش

ین صلح کافی نیست به ا درروند( از کسانی که تأیید نموده بودند مشارکت زنان ٪4.6مانده )نفر باقی ۸2اند. یاد کرده

 اند.پرسش پاسخ نداده
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 دیدگاه مصاحبه شوندگان در مورد نظام کنونی و طالبان

اند که نظام کنونی مورد پسند و حمایت آنان بوده و دهد گفتهشوندگان را نشان میکل مصاحبه ٪۳2.۱نفر که  ۹۹2۱

 اند.از اداره طالبان حمایت نموده( ٪2.۱نفر ) ۸2۱کنند و میاز آن تأیید 

 ی زنان از روند مذاکرات صلحاهخواسته

 ترین خواست و توقع آنان از روند مذاکرات، دستیابی به صلحاند که مهم( گفته٪6۸) شوندگانمصاحبهنفر از  ۱۸۹۳

سال گذشته از بین نرفته و از  ۸۱ی وردهاآ دستاند که ( خواسته٪۱۱.۸نفر دیگر ) 3۳2مدن امنیت و آرامی است. و آ

( از عدم برگشت حکومت طالبان، احترام به ٪۸4.۸نفر ) ۹22ی مثل حقوق بشر و نظام، محافظت گردد. هاارزش

های ی زمینهفراهم آور( از ٪۱.۸نفر ) 32پایدار،  از دستیابی به صلح (٪۱.3نفر ) ۳6حقوق بشر و رعایت حقوق زنان، 

ها و وادار ساختن طالبان به صلح همچون خواست و توقع خود از روند مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت خارجی

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ٪۸.۹نفر  22اند. مذاکرات صلح یاد نموده

 ی زنان از دولت افغانستاناهخواسته

های بشری زنان در روند مذاکرات (  از دولت افغانستان خواسته است که باید از حقوق و آزادی٪2۸)نفر ۸۹۹2

 ۸۸4۹اند که دولت باید کمک کند تا صلح به وجود آمده وجنگ قطع گردد، ( گفته٪۸4.6نفر ) ۹34حمایت کند. 

های حقوق بشر ه شمول اصول و ارزشسال اخیر ب ۸۱ی دست آوردهااند که دولت باید از ( تأکید نموده٪۹۸.6نفر )

ها این اصول و ارزش روی وجهچیهبهی محافظت کرده خوببهحقوق بشری زنان، قانون اساسی و نظام  خصوصبه

 معامله نکند.

اند ( تأکید نموده٪4.۳نفر ) ۹۹( خواسته است که دولت باید زمینه را برای حکومت موقت فراهم کند، ٪4.۱نفر ) 6

که دولت در برابر مخالفان مسلح  خواسته است( ٪۱.2نفر ) ۱۹نباید به طرح ایجاد حکومت موقت تن دهد، که دولت 

( پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را به نفع روند ٪4.۸نفر ) ۱طالبان کوتاه نیامده و با قاطعیت آنان را از بین ببرد،  ازجمله

نفر  ۸۱۸خارجیان اجازه دخالت در امور صلح را ندهند، ( خواسته که به ٪4.۹نفر ) ۸۸صلح به دولت داده است، 

( از دولت ٪۳.۱نفر ) ۹۱4اقدام عملی کند،  رمسئولیغ( خواسته است که دولت باید برای خلع سالح افراد مسلح ۹.2٪)

 ( به این٪4.۹مانده )نفر باقی ۸۱خواسته است که علیه تبعیض قومی، زبانی، دینی و مذهبی با جدیت مبارزه کند. 

 اند. پرسش پاسخ نداده

 ی زنان از طالبانهاهخواست

زنان، قانون  خصوصبههای اساسی شهروندان (  از طالبان خواسته است که باید به حقوق و آزادی٪2۸نفر) ۸2۹2

اند که طالبان باید کمک کند تا صلح به ( گفته٪۸4.6نفر ) ۹34ساله اخیر احترام کند.  ۸۱ی دست آوردهااساسی و 

ظلم که  خاطرها از مردم افغانستان به ( از معذرت خواهی این گروه٪۹۸.6نفر ) ۸۸4۹آمده وجنگ قطع گردد،  وجود

آوری زمینه برای ( از فراهم٪۸نفر ) ۹2( از گذاشتن سالح و تسلیم شدن به دولت، ٪۱.۸نفر ) 32تاکنون مرتکب شده،
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( از ایفای به تعهدات به عنوان ٪4.۱نفر ) ۱۱ شان،کنترلزنان در مناطق تحت  ازجملهتعلیم و تحصیل شهروندان 

 اند.خواست شان از طالبان یاد نموده

( از تالش برای ٪4.4۹نفر ) ۸( خواسته است که طالبان باید کمک کند تا حکومت موقت شکل گیرد و ٪4.۸نفر ) 2

از ( از تالش برای ٪4.4۹دیگر ) نفر ۸( از تطبیق شریعت اسالمی و ٪4.۹نفر ) 2خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

( به این پرسش پاسخ نداده ٪۸۱.6نفر ) 22۸اند. از طالبان مطرح نموده شانیهاخواسته عنوانبهبردن نظام کنونی  نیب

 است. 

 های زنان از سازمان ملل متحدخواسته

( از سازمان ملل متحد در رابطه به روند صلح، این ٪۹4.2نفر ) ۸463شامل  شوندگانمصاحبهخواست بخش اعظم از 

نفر  232خودش واگذارد.  به حالبوده که سازمان ملل متحد نباید مردم افغانستان را در این شرایط تنها گذاشته و 

( از تالش برای خلع سالح ٪2.۱نفر ) ۸63تالش کند  بسکه سازمان باید برای تحقق آتشاند ( خواسته۸6.2٪)

( از تالش برای قناعت دادن ٪۸.۸نفر ) ۹3صلح،   درروند(از تثبیت نقش دولت ٪۸2.۱نفر ) 2۳۱رمسئولیغ هایگروه

( از به محاکمه کشاندن کسانی که ٪۳.۸نفر ) ۹۸۱در امور داخلی کشور  مداخلهعدمهای همسایه افغانستان به دولت

ی هایزا دشرایط رعایت و حمایت از حقوق بشر و آ( از تالش برای تأمین ٪۸2.2نفر ) 2۹۱اند، علیه مردم ظلم نموده

های شان از سازمان ملل متحد ( از تالش برای ایجاد حکومت موقت به عنوان خواسته٪2.۱نفر ) ۸۱۹اساسی بشری و 

 اند.گیرد به این پرسش پاسخ ندادهرا دربر می ٪۹.۹مانده که نفر باقی ۸۸2اند. یاد گرده

شامل  حنگ افغانستانلی و از سه طرف دخیل در ه شوندگان از روند صلح به صورت کبهای مصاحبندی خواستهجمع

دهند که اکثریت مردم افغانستان روی چهار مسلح به خصوص طالبان و سازمان ملل متحد، نشان می دولت، مخالفان

ه ب و مشارکت عمومی مردم های بشری شهروندانآزادیو فوری، احترام به حقوق  بسمورد شامل قطع جنگ و آتش

سال اخیر به شمول قانون اساسی و  ۸۱، حمایت از دست آوردهای در ساختارها و روندهای ملی خصوص زنان

 های که علیه مردم افغانستان روا داشته شده است، با جدیت تأکید گردیده است. رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت

 در مذاکرات صلح خطوط اساسی

 از ٪۹3.۸نفر  ۸۱۳3های اساسی شهروندان، حقوق و آزادیحفظ ( از ٪2۸.2نفر ) ۸۱4۱شونده مصاحبه ۹2۳6از میان 

مذاکره با طالبان برای رسیدن  خطوط اساسی عنوانبهنظام سیاسی حمایت از ( از ٪۸۸.2نفر ) ۹۳3قانون اساسی و  حفظ

 اند.به صلح یاد نموده
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 مقدمه
ختلف های مدر عرصه های فراوانو قربانی داردوامهای پیگیر و با تالشگذشته  یدهه مینو کیزنان افغانستان در  باآنکه

بوده  ها و مشکالتی جدی مواجهاند، اما هنوز با چالشگیر داشتهچشم یدست آوردهاسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

قربانیان اصلی مخاصمات مسلحانه در افغانستان زنان هستند، ادامه جنگ ، ازجملهبرند. پذیری رنج میز میزان باالی آسیبا و

 گردد.منجر به نقض حقوق بشری تمام شهروندان کشور خصوصاً زنان می

های دیرینه صلح پایدار که مبتنی بر تأمین عدالت باشد، یکی از آرمان یبرمبناع جنگ و تأمین امنیت شهروندان به این دلیل قط

 درروندا رد جایگاه و نقش خویش نبتوانزنان کشور  ازجملهرود که تمام مردم توقع میو مردم افغانستان به شمول زنان بوده 

 .ندیادا نمایش در این زمینه را مذاکرات مربوط به صلح دریافته و مسؤولیت خو

قضایای  صوصخبههای مربوط به حقوق بشر همواره به هدف دریافت حقایق و واقعیت میسیون مستقل حقوق بشر افغانستانک

ارش تحقیقی عنوان گز ۳2 زاتا امروز بیشتر  ۸۹۱۸که از سال  ی را انجام داده استموضوعی و دوره نقض حقوق بشر تحقیقات

ق به حقو موضوعات مربوط نیتریجدتحقیقات ملی بوده که روی  در این میان پنج عنوان مربوط به است که رسانده را به نشر

 .۸6اندافتهیانجامر شب

زنان، صلح و امنیت  تحقیق ملی ،مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به اهمیت بحث حقوق زنان و مسئله صلح ونیسیکم بار نیا

 تهای زنان را در رابطه به روند مذاکراها و خواستهها، نگرانیبررسی وضعیت دیدگاه بر رغمنموده است تا بتواند  یاندازراهرا 

با  ،ضمن گزارشی به مردم، دولت افغانستان، افراد، نهادها و کشورهای دخیل در پروسهآوری نموده و صلح جمع مربوط به

ادامه یافته  ۸۹۳۱ختم ماه سرطان سال تا و  آغازشده ۸۹۳3دلو  ۸3این تحقیق ملی از تاریخ نماید.  ارائه یپیشنهادهای مشخص

 .است

یش برده شده پ مستقیم مقام محترم ریاست کمیسیونو رهبری حت نظر ت تحقیق ملی توسط کمیته تحقیق ملیکار اجرایی این 

 .ده استس از دریافت و اعمال نظرات اصالحی به نشر رسینهایی آن پ گزارشو 

 ورام کشورهای دخیل در خصوصبه، جامعه جهانی افغانستاناست دولت  ستقل حقوق بشر افغانستان امیدوارکمیسیون م

نموده و روند  یزیربرنامهها و پیشنهادهای این تحقیق ملی را جدی گرفته و مبتنی بر آن افغانستان و سازمان ملل متحد دریافت

 مدیریت نمایند.مذاکرات مربوط به صلح را 

  

                                                           
گزارش تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی ( ۸۹۳۹) ،بازی در افغانستانعوامل و پیامدهای بچه( ۸۹۳۱، )عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان۸6

گزارش تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان ( و۸۹۳6، )تحقیق ملی عوامل و پیامدهای ناگوار کارشاقه اطفال در افغانستان( ۸۹۳6، )به خدمات صحی با کیفیت

 (۸۹۳3. )مخاصمات مسلحانه و تروریزم

https://www.aihrc.org.af/home/research_report/1584
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/1584
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/3519
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/6369
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/6369
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/6369
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/7199
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/7199
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/7391
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/7391
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/7391
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 زنان افغانستان

 ۹۸.6کل جمعیت کشور را که  ٪2۳.42مطابق برآورد اداره ملی احصائیه و معلومات  ۸۹۳3زنان افغانستان در سال 

گزارش گردیده  %۱۸ی ادارات دولتملکی کارمندان دهند. حضور زنان در میان است تشکیل می شدهگفتهمیلیون نفر 

یعنی کمتر از یک درصد و در پولیس ملی  ٪4.۱۹حضور زنان در وزارت دفاع ملی میزان  ۸۹۳6در سال  ۸3است

های کرسی حضور زنان در ۸۹۳3 . بر اساس معلومات وزارت اقتصاد، در سال۸۱گزارش گردیده بود٪2۱.۸ حدود

 .۸۳افزایش دهد ٪۸۹این تعداد را به  ۱4۱4اعالن گردیده است که دولت تعهد کرده تا سال  ٪3.۸4 مدیریتی

زن در کابینه  یک صرفاً نفر بودند ولی در حال حاضر 2زنان شامل کابینه در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی 

 سرپرست وزارت حضور دارد. عنوانبهزن دیگر  وزیر و دو عنوانبهحکومت 

جرگه ولسی کرسی ۱24 از قانون اساسی افغانستان ۱2و  ۱۹های میزان حضور زنان در پارلمان کشور بر اساس ماده

شده داده اختصاص زنان به( ٪۱۱.۹) کرسی ۱۹حداقل جرگه مشرانو کرسی ۸4۱ از و (٪۱3.۱) کرسی 6۱حداقل 

 .تاس

کرسی در اختیار زنان قرار داشت که یک کرسی بیشتر از سهم قانونی آنان بوده و  6۳در دور شانزدهم ولسی جرگه 

یک کرسی بیشتر و  گزارش گردیدهنفر  6۳حضور زنان نیز بود. در دور هفدهم پارلمان  آمدهدستبهبر اساس رقابت 

 .از سهمیه زنان در والیت دایکندی بر اساس رقابت با مردان نصیب زنان گردیده است

نفر در میان  ۱یعنی  ٪۸۸.32هجری شمسی  ۸۹۱۳تعداد زنان در شورای عالی صلح پس از ایجاد این شورا در سال 

 .۱۸دو نفر آنان از میان زنان است صرفاًعضو بورد عالی مشورتی برای صلح  ۹۹و از  ۱4و این شورا بودهعض 6۱

 صلح

 ۱۱نزینامه کالاست. لغت گریکدهای متعددی معنی شده که خیلی متفاوت نبوده و نزدیک به ینامهاز واژه صلح در لغت

افراد و نهادها هماهنگ و متناسب بوده و آرامش و  وضعیت و حالتی که در آن جنگ نباشد، مناسبات بین از صلح به

 . معنی کرده است.۱۹سکوت در زندگی اجتماعی حاکم باشد

                                                           
 ۱4صفحه  ۸۹۳3.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ج ۸3

و اطالعاتی که از طریق تماس تلفونی  ۸۹صفحه  ۸۹۳6 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی۸۱ 

 به دست آمده است.۱6/2/۸۹۳۱با ریاست حقوق بشر هر دو وزارت خانه بتاریخ 

 ۱۸۱صفحه  ۱4۹4تا  ۱4۸2 افغانستان داریپاج.ا.ا. وزارت اقتصاد، سند اهداف انکشاف ۸۳ 
۱4 http://www.bbc.com/persian/afghanistan-401604181398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
۱۸ http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/36730-2018-12-11-09-17-341398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
22 Collins English Dictionary 

 نزیفرهنگ لغات کال۱۹ 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40160418
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/36730-2018-12-11-09-17-34
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ر باهم نظمردم بدون اختالف کهیوقت ژهیواز جنگ و خشونت، به یآزادنامه کمبرج صلح را به معنی همچنین لغت

 . معنی نموده است.۱2کنندیو باهم کار م کنندیم یزندگ

شود که در آن جنگ وجود نداشته، روابط اجتماعی هماهنگ بوده و بنابراین صلح به وضعیت یا حالتی گفته می

 کنند.کار می گریکدو تنش با ی نظراختالفاعضای جامعه بدون 

لح مثل ص دکنندهیتهدکانت در کتاب صلح پایدار خویش صلح را به وضعیت معنی کرده است که در آن عوامل 

 عنوانهبامور دولت، آدم کشی، خیانت و ماجراجویی به ابزار دیپلماسی تبدیل نگردیده و به جمهوریت  مداخله در

 .۱2ها حاکم باشدالملل بر روابط بین دولتبین حقوقنظام سیاسی قدرت، احترام شده و 

ملی عصلح را فراتر از نبود جنگ و موجودیت هماهنگی در روابط بین افراد معنی کرده و بر بعد  پردازانهینظرامروزه 

 .۱6تأکید نموده است های بشردوستانه در معنی صلحو فعالیت

نبوده  و جمهوریت نظامبهبنابراین صلح تنها به معنی نبود جنگ و موجودیت هماهنگی در روابط اجتماعی و احترام 

 طروابو موجودیت هماهنگی در  گردد که در آن عالوه بر نبود جنگ و خشونتحالتی اطالق میبلکه صلح به 

 شود.های مثل آزادی، برابری و کرامت انسانی نادیده گرفته نمیاجتماعی، به حقوق بشری افراد احترام شده و ارزش

ها و عوامل منازعه از بین رفته و اطراف منازعه داوطلبانه و صلح پایدار و مثبت وضعیتی است که در آن ریشه رونیازا

ها و اصول حقوق بشری را رعایت نموده، به قوام دموکراسی با اطمینان دست از جنگ و خشونت بردارند. ارزش

 د.ه احترام گذاشته و تأمین عدالت را حمایت نماینهای قربانیان دوره منازعکمک کرده و به روند رسیدگی به شکایت

 در افغانستان صلحپیشینه 

که  ها، مربوط به دالیلی استها و خشونتکند که بخش عمده از جنگمطالعات منازعه و صلح در افغانستان ثابت می

ه در تجارب متعدد ک رغمبر های اساسی آنان بوده و ناشی از تبعیض علیه شهروندان و نادیده گرفتن حقوق و آزادی

مان ز باگذشتور بوده و خشونت های مختلف از صلح و مصالحه وجود داشته، هنوز آتش جنگ در کشور شعلهدوره

 یابد.تری ادامه میگرفته و با ابعاد گسترده به خودتری شکل پیچیده

ی روند گیرمصالحه و نادیده های مربوط به صلح وزنان کشور در جریان خصوصبهعدم مشارکت همگانی شهروندان 

و  های صلحدالیلی است که برنامه نیتراز مهمعدالت انتقالی و رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر و جرایم جنگی 

 مصالحه را در افغانستان ناکام نموده و تداوم جنگ و خشونت را همچنان ببار آورده است.

                                                           
۱2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peace  

 ی امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، امیرکبیرهایبررسی بر درآمد( ۸۹۳4ویلیامز، پل دی، )۱2 
۱6 Wyn Jones, R.Ed (2001) Critical Theory And World Politics. London. Lynne Rienner Publishers 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peace
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ت ی شصهای بعد از نیمه دوم دههبگذریم تنها در جریان سال های دور منازعه و صلح در افغانستاناگر از گذشته

ه است ها نتوانستاز آن یکیچیهرسیده است که  امضانامه عمده صلح در افغانستان به موافقت ۹ حداقلهجری شمسی 

 صلح پایدار در کشور را به وجود آورده و از گسترش منازعه و جنگ جلوگیری به عمل آورد.

مبنی بر خروج ارتش سرخ از افغانستان و به ابتکار  ۸۹63حمل  ۱2برابر با  ۸۳۱۱ لیراپ ۸2 خیتاردر  توافقنامهنخستین 

ان اتحاد دو طرف مذاکره و نمایندگ عنوانبهو دولت پاکستان  سازمان ملل متحد با اشتراک نمایندگان دولت افغانستان

به صلح و ختم  تنهانهمتأسفانه  ؛ که۱3اظر به امضاء رسیدیا ن اجراضامن  عنوانبهو ایاالت آمریکا  سابقجماهیر شوروی 

تر تر و پیچیدههای خشونت را عمیقتری داده و ریشهجنگ منجر نگردید بلکه به روند منازعه در افغانستان ابعاد گسترده

جاهدین های موهگر و حتاقربانیان اصلی منازعه مشورت نشده  عنوانبهزیرا در این برنامه با مردم افغانستان  ،ساخت

منافع  سرخ از افغانستان با تأکید بر حفظ ارتشتنها به خروج  کنندهمذاکره هاینداشت و طرف روندهیچ نقشی در این 

 ودند.نموده ب توافق و از سوی دیگر بحث سابقو شوری  سوکیکشورهای پاکستان و ایالت متحده آمریکا از 

این توافق بود که سران مجاهدین مقیم در پاکستان در ائتالف ناموفقی در خارج از کشور، بدون حضور و  یپ در

اهلل دولت موقت را به ریاست حضرت صبعت مشارکت زنان کشور و حتا نمایندگان احزاب و اقوام هزاره افغانستان،

پس از خروج ارتش  ننیخوهای ید جنگ. جریانی که بدون ترد۱۱به وجود آورد 6۳۸۹عقرب  ۱4 خیبه تارمجددی 

های ملی و مردمی را از بین برده و قربانیان زیادی را بر مردم سرخ را در افغانستان ببار آورده و متأسفانه تمام داشته

وارد کابل  نیمجاهدموقت  حکومت ۸۹3۸ثور  ۱اهلل در تاریخ افغانستان تحمیل نمود. با سقوط دولت داکتر نجیب

ترین کمتر از یک سال جنگ قدرت بین احزاب جهادی عضو حکومت موقت آغاز و افغانستان خونین باگذشتشده 

 تاریخ خویش را تجربه نمود.

در  وصخصبهجنگ قدرت  یریگاوجهای سیاسی نظامی مجاهدین بعد از صلح بین احزاب و جریان توافقنامهدومین 

ان سعودی های پاکستان، عربستبا حضور نمایندگان دولت آباداسالمشهر کابل بود که مسوده آن در جریان نشستی در 

 ۱۸ برابر با ۸۳۳۹مارج  ۸۱ترین مکان مسلمانان؛ شهر مکه و در خانه خدا در تاریخ و ایران تهیه گردیده و در مقدس

 .۱۳به امضاء رسید ۸۹3۸حوت 

گیری رسید بود نیز به دلیل نادیده امضاسران مجاهدین در یک مکان مقدس به  با تعهد کهنیااین معاهده بر رغم 

یجه زنان و قربانیان جنگ و منازعه، به نت خصوصبهاصل مشارکت ملی  رمبنایبها و نظریات مردم افغانستان خواسته

 خاصی نرسیده و عملی نگردید.

نسانی ت ازنان که نیمی از جمعی خصوصبهتردیدی نیست که نادیده گرفتن اصل مشارکت و حضور شهروندان کشور 

میزان موفقیت روند صلح را متضرر نموده است از عوامل مهم تداوم جنگ و  کهبر ایندهند عالوه را تشکیل می

                                                           
27 http://www.bbc.com/persian/afghanistan-472388511398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  
28 http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140428_k02-mojaedin-genve-talks1398/۴/2۲ اخذ شده بتاریخ  

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-47238851
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140428_k02-mojaedin-genve-talks
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ارد تری در افغانستان بوده و مردم به این دلیل که به موپیچیده هایتر ویژگیحتا توسعه آن به ابعاد وسیعخشونت و 

توانستند توافقات بودند، ن شدهگرفتهنادیده  کامالًجنگ و خشونت  شان رسیدگی نگردیده و قربانیاننقض حقوق بشری

 را قبول و در راستای عملی شدن آن تالش کنند. ادشدهی

در های است که امهنتوافق بین دولت افغانستان و کلبدین حکمیار؛ رهبر خزب اسالمی افغانستان سومین مورد از توافق

 نامه که در تاریخ اول میزاناست این توافق دهیامضاء رسفغانستان به اواخر به هدف قطع جنگ و خشونت در ا نیا

تأمین امنیت و برقراری  ینهیدرزمنیز پیامد جدی  ۹4بین نمایندگان دو طرف امضا شد ۱4۸6 سپتامبر ۱۱برابر با  ۸۹۳2

 صلح و ختم جنگ در افغانستان نداشت.

 که روند مذاکرات صلح بر مبنی تأمین عدالت و رعایت یتا زمانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد 

دگی های رسیو میکانیزم دها و آالم قربانیان جنگ توجه نشودها و اصول حقوق بشری شهروندان نبوده و به درارزش

 لح رعایتمربوط به ص درروندکه اصل مشارکت ملی اعم از زنان و مردان کشور  یتا زمانبینی نگردد و نیز به آن پیش

خواهد بود که قبل از هر چیزی  یدائم، هیچ روندی نتیجه جدی در پی نخواهد داشت. صلح زمانی پایدار و نگردد

 ها وو دیدگاه شدهگرفتههای مربوط به آن در نظر ها و نشستمشارکت ملی اعم از زنان و مردان در تمامی برنامه

لح به وجود آید. تمام شهروندان کشور، خود را شریک و اعتماد بین مردم و روند ص شدهدهیشنهای آنان خواسته

های آزادی های دسترسی به حقوق ونبوده، زمینه ینی توافقات صلح دیگر قربادر پپروسه دانسته و اطمینان یابد که 

 یابند.بشری آنان فراهم گردیده و از ترس و نگرانی رهایی می

ردگی ارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه به گستهمچنین باور د افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر 

پیش برده  و بدون دقت باعجلهو نیز به دلیل پیچیدگی روند، نباید  ابعاد منازعه در افغانستان و پیامدهای ناشی از آن

ده و زمینه را برای رسی درگذشتهدیگر به نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح  بارکیکه  وجود داردزیرا این امکان ؛ شود

 تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور، فراهم کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به موفقیت روند صلح زمانی باور دارد که هر مرحله از این روند با حضور و 

، پیش برده آیندمی حساببهزنان کشور که قربانیان اصلی جنگ و منازعه  خصوصبهمشارکت تمام مردم افغانستان 

 های حمایتشده و میکانیزم یگدیرساست  دادهیروهای جنگ شده، به موارد نقض حقوق بشر که در جریان سال

 های حقوق بشری حمایت به عمل آید.از اصول و ارزش از حقوق قربانیان جنگ و منازعه به وجود آمده و

 امنیت 

                                                           
30 https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-
%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-
%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-195681841398/۴/22 اخذ شده بتاریخ  

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1/a-19568184
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و به معنی در امان و آسایش بودن، مصونیت از خطر و ترس و  از زبان عربی دارد« امن»کلمه امنیت ریشه در واژه 

کشور در برابر  ایفرد، ساختمان، سازمان،  کیحفاظت از »نامه کمبرج این واژه را به لغت .۹۸هستآرامش خاطر 

 معنی نموده است..« ۹۱یخارج یحمالت کشورها ای تیمانند جرم و جنا یدهایتهد

های سنتی از امنیت نیز مثل برداشت سنتی از صلح به معنی نبود تهدید و جنگ یا خشونت که افراد، جوامع و برداشت

اده ، توسعه دگرددیمها را با خطر مواجه کند بوده و فراتر از آن به مفاهیم که امروزه از واژه امنیت تعریف کشور

 .شدینم

امنیت با اصطالح  ۸۳۱۱در سال  ۹۹کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سالح مشهور به کمیسیون پالمهبا نشر گزارش 

های ۀ دسترسی شهروندان به حقوق و آزادینیدرزمو ابعاد گوناگونی را  تری گردیدهامنیت انسانی تعریف وسیع

 شامل گردید. شانیبشر

به  و از آن قرارگرفتهبیشتری  موردتوجهبرنامه توسعه سازمان ملل متحد  ۸۳۳۹مفهوم امنیت انسانی در گزارش سال 

ی حقوق المللنیبها مبتنی بر اسناد مستند به تمام حقوقی که انسان و خوردهگرهواژه امنیت با اصطالح امنیت انسانی  بعد

 .۹2شودعی و فرهنگی دارند تفسیر میاقتصادی، اجتماو سیاسی و حقوق  بشر اعم از حقوق مدنی

ه هفت ب امنیت انسانیاصطالح  و شدهدادهی به این واژه ترینیعد مفهوم های بعدی برنامه توسعه ملل متحدر گزارش 

یت من)رهایی از فقر( ا ،اند از؛ امنیت اقتصادیشود اشاره گردید که عبارتای که از این اصطالح استنباط میمؤلفه

یماران( امنیت و حمایت از ب صحی باکیفیت )دسترسی به مراقبت ی و صحی،)دسترسی به غذا( امنیت بهداشت یی،غذا

( )حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حمالت جنایی یها( امنیت شخص)حمایت در برابر آلودگی ،زیستی طیمح

 ۹2های سیاسی()آزادی یاسیامنیت س و (های اجتماعیو اطمینان به حمایت )حفظ فرهنگ یامنیت اجتماع

که افراد انسانی  است همان اطمینان خاطر درواقعکه امنیت انسانی بنابراین اگر بخواهیم امنیت را تعریف کنیم باید به 

 یهای اساسمندی از حقوق و آزادینسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی و تعلقات دنیوی و بهره

 فکر کنیم.د، دارن شانبشری

 دموکراسی

                                                           
۹۸https://hawzah.net/fa/Article/View/92641/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-

%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-
%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA 
۹۱ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/security 

۹۹ Palme 

۹2 see: Claude, Bruderlein, peoples security as a New Measure of Global stability, vol.83,NO.842,IRRC,2001,P.353, 

Available at:www.icrc.org. 
۹2 Human Development report(1994),New Dimensions of Human security,at22et seq,Human Development 

report(1999),at36 et seq,Available at: http://har undp.org/en/reports/global/har1994. 

http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=82583
https://hawzah.net/fa/Article/View/92641/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://hawzah.net/fa/Article/View/92641/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://hawzah.net/fa/Article/View/92641/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/security
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 کار و بوده که در آن حاکمیت در دست مردم است حکومتییا  حکومت عامهدموکراسی در فرهنگ لغت به معنی 

که در  تاس مقابل حکومتیدموکراسی نقطه . شودیکنند انجام منمایندگانی که عموم مردم انتخاب می یلهیوسبه

 .۹6باشدمیخاص و ممتاز  یاطبقهیک دست 

 یو برابر یاعتقاد به آزادمعنی نموده است: دموکراسی نظامی است که در آن  گونهنیانامه کمبرج از دموکراسی لغت

توسط  میطور مستقبه ایمنتخب  ندگانیکه در آن قدرت توسط نماوجود دارد. با این اصل  یمردم و نظام حکومت انیم

 :۹3شودیم مدیریتخود مردم 

ها، ادیان و ها، نژادها، زبانبنابراین دموکراسی نوع نظام سیاسی است که با حضور و نقش زن و مرد اعم از رنگ

رود. مذاهب مختلف در ساختار قدرت و سیاست، به وجود آمده و تجلی حاکمیت مردم بر مردم به شمار می

ه و و تفاهم را حمایت نمود م، عدالت، برابریهای است که در رابطه بین مردم و نظااز ارزش گرفتهشکلدموکراسی 

 است. افتهی بناهای حقوق بشری بر مؤلفه

ایگاه ج و این اصول هی بودحقوق بشرهای است که مبنای آن اصول و ارزش ایدموکراسی معلول نظام ارزشی درواقع

ه حقوق های مربوط بتواند تجلی جامع از مؤلفهرا در این نسبت دارد. با این تفاوت که دموکراسی نمی ربنایزمادر یا 

در  باشند رابه رابطه بین مردم و حاکمیت می مربوطمفاهیم  رندهیدربرگ عمدتاًقسمتی از مفاهیم که  صرفاًبشر بوده و 

 بر خواهد داشت.

ی موکراسی نوع نظامی است که در آن رابطه بین مردم و حاکمیت بر مبتناز دموکراسی باید گفت؛ د در توضیح بیشتر

های باشند. ارزشها میاست که هر دو طرف متعهد به احترام و حمایت از این ارزش افتهی بناهای حقوق بشری ارزش

 رود.های اساسی حقوق بشر به شمار میمثل برابری، آزادی و کرامت انسانی که از اصول و ارزش

 های خویش در برابر مردمنظام دموکراسی فراتر از اصل سهم مردم در قدرت، حاکمیت متعهد به اجرای مسؤولیت در

ندی مردم را مها و شرایط بهرهگیرد تا زمینهه وظیفه میمندانعالقهآیند بوده و می حساببهمالک نظام نیز  درواقعکه 

و تماد های اعی ظرفیتابری بین نظام و مردم را با تقویت توسعههای حقوق بشری فراهم نموده و براز اصول و ارزش

 ، ضمانت کند.نظامبهمردم نسبت  نانیاطم

ه حقوق ب کهنیاهای حقوق بشری است هرگز عینیت نخواهد یافت مگر دموکراسی به این دلیل که خود زاده ارزش

 باشد. شدهنهیادنههای بشری احترام شده و برابری و عدالت بین شهروندان و آزادی

 

 

 

                                                           
۹6 http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C 
۹3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/democracy 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/democracy
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 روش تحقیق ملی

برای بررسی وضعیت  ۹۱تحقیق ملی نسبتاَ روش جدیدی است که بر اساس بسته آموزشی مجمع آسیاپاسیفیک

گردد. در این روش عالوه بر بررسی وضعیت عمومی موضوع موضوعات حقوق بشری اجرا می نیتریوجد نیترعمده

یز با ن و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که سبب بروز مشکالت در آن زمینه گردیده است هاشهیر، موردمطالعه

الت دقیق و علمی مبارزه علیه مشک راهکارهای ادشدهگیرد. تا با شناسایی و دریافت عوامل یمی قراری موردبررسدقت 

 موجود تهیه و تدوین گردد.

گفتمانی  نوانعبهرا  قیحقمطالعه تموردکند موضوع عالوه بر این تحقیق ملی با شامل ساختن مردم در برنامه، تالش می

دهد تحقیق ملی در تالش  شیافزاهای عامه در سطح ملی مطرح نموده و آگاهی مردم را نسبت به آن از طریق رسانه

گویی های پاسخرا در رابطه به موضوع جلب و ظرفیت مسئولی است که بتواند توجه دولت و نهادهای طیشراایجاد 

 هایشان افزایش دهد.آنان را نسبت به مسؤولیت

در نظر  علوماتآوری منیز برای جمع گرید یمهمی دو وسیله خانهدر تحقیق ملی عالوه بر سوالنامه و مطالعات کتاب

 گردد.گروپ میعامه و جلسات فوکساست که شامل جلسات استماع شدهگرفته

 عامهجلسات استماع

، در سطح والیت یا زون بوده و در آن از مقامات گرددیمنفر برگزار  ۸44تا  24که با اشتراک  عامهاستماع جلسات

المللی نهادهای بین مسئوالنای و ی، فعاالن رسانهجامعه مدنحکومت محلی، علما و روحانیون، فعاالن نهادهای  هیبلندپا

شماری و با بر ارائه موردمطالعهآید تا معلومات خویش را در رابطه به موضوع دعوت به عمل میو قربانیان و اهل خبره، 

های خویش، جهت های موجود، راهکارهای مشخصی را نیز با توجه به تجارب و یافتهها و چالشمشکالت، نگرانی

ده و در گردی داشتدای یدارامانتو نظریات اشتراک کنندگان با دقت و  هادگاهیدحل مشکالت، پیشنهاد نمایند. 

 شود.گزارش نهایی تحقیق گنجانیده می

برگزار گردیده است. مجموع  ۹۳والیت ۸2عامه در تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت، چهارده جلسه استماع در جریان

( دیگر را مردان ٪۹6.3نفر ) 233آنان را زنان و ( ٪6۹.۹نفر ) ۱۱2نفر بوده که  ۸۹4۸اشتراک کنندگان این جلسات 

 ند.دادیمتشکیل 

الت ها و مشکعیت مربوط به زنان، صلح و امنیت، چالشعامه ضمن بررسی وضاشتراک کنندگان جلسات استماع

موجود در این زمینه را با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهادهای خویش را به هدف بهبود شرایط مطرح 

 اند.نموده

                                                           
۹۱ https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-conducting-a-national-inquiry/ 

 ، قندهار، پکتیا، هلمند، ارزگان و ننگرهار.کابلبدخشان، کندز، بلخ، فاریاب، غور، دایکندی، بامیان، هرات، ۹۳ 

https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-conducting-a-national-inquiry/
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با  نتوسط همکاران کمیسیو اندعامه مطرح نمودهموضوعاتی که سخنرانان و اشتراک کنندگان در جلسات استماع

ر متن نهایی ی گردیده و بدون تغییر دبنددستهگردیده و پس از بررسی با روش تحلیل محتوایی  ادداشتدقت ثبت و ی

 عامه، آورده شده است.گزارش از آدرس جلسات استماع

 .باشدعامه این تحقیق میجدول زیر شامل معلوماتی است که مربوط به اشتراک کنندگان جلسات استماع

 

 گروپفوکسجلسات 

ی نورستان، زابل و پکتیکا، سه والیتی هاتیوالگردیده است.  برگزار 24والیت کشور ۹۸گروپ در جلسه فوکس ۹6

زیرا در زمان اجرای تحقیق امکان برگزاری جلسه ؛ گروپ برگزار نگردیده استجلسه فوکس هاآناست که در 

                                                           
، هرات، ابیارف، کندز، پروان، وردک دانیم، لوگر، کابل، ایپکت، خوست، انیبامی، کندیدا، جوزجان، ننگرهار، سرپل، لغمان، بلخ، کنر، مروزین، هلمندن، بغال24 

 .ارزگان، سایکاپ، رییپنجش، غور، سدغیبا، فراهی، غزن، سمنگان، تخار، بدخشان، قندهار
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گروپ به دلیل فوکس

ها ی در این والیتناامن

اما  نداشت.وجود 

همکاران کمیسیون تالش 

اند تا تعدادی از نموده

فعاالن حقوق بشر و 

اعضای جامعه مدنی را از 

ها در جلسات این والیت

های گروپ والیتفوکس

همجوار دعوت نموده 

  شامل برنامه سازند.

گروپ در جلسات فوکس

تری و با حلقه کوچک

نفر از  ۹2تا  ۸2 اشتراک

فعاالن حقوق بشر، 

عضای جامعه مدنی، ا

اصحاب رسانه، اهل خبره، 

قربانیان نقض حقوق بشر، 

علما و روحانیون، بزرگان 

محلی و برخی از مقامات 

ها دولتی در سطح والیت

ها برگزار یا ولسوالی

گردد. در ابن جلسات می

های مربوط روی پرسش

 به موضوع که از قبل تهیه 

گردیده است، بحث 

گیرد. نتایج صورت می

ث و گفتگو با دقت بح
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نان، گیرد. در جریان تحقیق ملی زقرار می مورداستفادهنهایی  گزارشبندی در گردیده و پس از جمع ادداشتثبت و ی

ی نورستان، زابل و هاتیوالگردیده است.  برگزار 2۸والیت کشور ۹۸گروپ در جلسه فوکس ۹6صلح و امنیت 

ق امکان زیرا در زمان اجرای تحقی؛ گروپ برگزار نگردیده استسجلسه فوک هاآنپکتیکا، سه والیتی است که در 

اند تا اما همکاران کمیسیون تالش نموده ها وجود نداشت.ی در این والیتناامنگروپ به دلیل برگزاری جلسه فوکس

 همجوارهای گروپ والیتها در جلسات فوکستعدادی از فعاالن حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی را از این والیت

 دعوت نموده شامل برنامه سازند.

مندی القهها و عهای ننگرهار، بامیان، کندز، کنر و لغمان به دلیل درخواست باشندگان این والیتی از والیتکیهردر 

ار گروپ برگزفوکس تعداد زیادی از فعاالن حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی برای اشتراک در بحث، دو جلسه

 گردیده است.

مرد  ۸۹4زن و  ۹64نفر شامل  2۳4 گروپ تحقیق ملی زنان، صلح و امنیتع اشتراک کنندگان جلسات فوکسمجمو

 بوده است.

از این جلسات نیز با دقت ثبت و یادداشت گردیده و سپس توسط همکاران کمیسیون  آمدهدستبهمعلومات 

 است. قرارگرفته مورداستفادهو در گزارش نهایی  شدهیبنددسته

 ست.ی گردیده ابنددستهگروپ این تحقیق در جدول زیر ات شخصی اشتراک کنندگان جلسات فوکسمعلوم

 (نامهپرسشتحقیقات میدانی ) 

باشد که در آن پس از تعیین جامعه آماری آوری معلومات در تحقیق ملی میترین وسایل جمعپرسشنامه یکی از مهم

که بوده نفر  ۸۹۳۳شوند. جامعه نمونه این تحقیق جامعه نمونه در نظر گرفته می عنوانبهتعدادی مشخصی از افراد 

. نورستان تنها شده استمصاحبه انجامبا آنان والیت کشور  ۹۹در دهند و آنان را زنان تشکیل می ٪۳۳.۸ تیاکثر

 ایند.ه تکمیل نمنامی در آن سفر نموده و پرسشناامنوالیتی است که همکاران کمیسیون نتوانستند به دلیل 

( یک نفر از میان ۹۱۱۱2264باشد که نسبتش با کل جمعیت کشور )نفر می ۹2۳6بنابراین جامعه نمونه این تحقیق 

ها استفاده گردیده است که در آن ولسوالی 2۱نفر است. در تعیین محل مصاحبه از روش جدول انتخاب تصادفی ۳۱۸3

انتخاب گردیده است. پس از  ادشدهو بر اساس جدول ی شدهگرفتهظر یک واحد اداری در ن عنوانبهو نواحی شهری 

 و به  سفر نموده شدهانتخابتکمیل جدول انتخاب تصادفی، همکاران کمیسیون برای انجام مصاحبه در واحدهای 

 نفر که از قبل مشخص گردیده ۳۱۸3جمعیت همان واحد اداری یعنی یک نفر از میان  تناسببهتعداد از شهروندان 

 اند.نامه تکمیل نمودهبود، مصاحبه انجام داده و پرسش

                                                           
، هرات، ابیارف، کندز، پروان، وردک دانیم، لوگر، کابل، ایپکت، خوست، انیبامی، کندیدا، جوزجان، ننگرهار، سرپل، لغمان، بلخ، کنر، مروزین، هلمندن، بغال2۸ 

 .ارزگان، سایکاپ، رییپنجش، غور، سدغیبا، فراهی، غزن، سمنگان، تخار، بدخشان، قندهار
2۱ Random digits table 
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در تحقیق میدانی این برنامه، مصاحبه با زنان با توجه به ارتباط 

ها را باید تنها زنان پاسخ برخی از پرسش کهنیاموضوع با زن و 

است به همین دلیل بخش  شدهداده، در اولویت قرار دادندمی

 دهند.را زنان تشکیل می شوندگانمصاحبهاعظم از 

سوالنامه و از طریق تحقیق میدانی و  لهیوسبهمعلوماتی که 

 شدهیبنددسته SPSSاست توسط برنامه  آمدهدستبهمصاحبه 

و با گذراندن آزمون آلفای کرونباخ در بخش تحلیل آماری 

 است. قرارگرفته مورداستفادهارش، گز

 معلومات شخصی جمعیت نمونه

های مهم و معتبر که درستی و دقیق بودن یکی از شاخص

کند، معلومات شخصی تحقیقات میدانی را ضمانت می

 شوندگانمصاحبهاست. معلومات شخصی  شوندگانمصاحبه

دان در یک رعالوه بر اینکه تعداد یا درصد حضور زنان و م

باشد که متغیرهای می رندهیدربرگدهد، تحقیق را نشان می

در جای خودش در افزایش یا کاهش اعتماد نسبت به  هرکدام

 دی دارد.تاثر ج شدهدادهمعلومات 

جنسیت، سن، حالت مدنی، حالت جسمی، شغل و درجه 

که در این بخش از  دباشنی میرهایمتغترین تحصیل از مهم

 است. قرارگرفته لیوتحلهیجزتتحقیق مورد 

 انشوندگمصاحبهنمونه میزان سواد یا سطح تحصیالت  عنوانبه

ی را در یک متغیر، نقش بسیار ارزنده عنوانبهاین تحقیق، 

و  باسوادزیرا تردیدی نیست که افراد ؛ اهمیت معلومات دارد

تری از وضعیت دارای تحصیالت عالی درک بهتر و متفاوت

اهیم مثل صلح، امنیت و حقوق زنان آشنایی داشته و با مف

 ،دیآیمبه دست  هاآنبیشتری دارند بنابراین معلومات که از 

گردد، می ارائه سوادیبدر کنار معلومات که از سوی افراد 

تر به کسب اعتماد بیش تیدرنهارا داشته و  کنندهلیتکمحیثیت 

 کند.نسبت به نتایج تحقیقات کمک می

11۶

31

۲9

2۴8

29۲

111

137

۴2

3۴

11۶

72

77

72

12۲

91

71

۲9

۶1

12

27۲

1۲3

۴۲

1۴7

2۴۶

89

22

191

71

3۶

81

21

232

71

۹2۳6

3.3

1.9

1.7

7.1

8.۴

2.9

3.9

1.2

1.1

3.3

2.1

2.2

2.1

3.۶

2.۶

2.1

1.7

1.7

1.3

7.9

۴.۴

1.3

۴.2

7.1

2.۲

1.۶

۲.۲

2.1

1.1

2.3

1.۶

۶.۶

2.1

111

1 1111 2111 3111 ۴111

هلمند 

ارزگان

بادغیس

بامیان

بدخشان

بغالن

بلخ

پروان

پکتیکا

پکتیا

پنجشیر

تخار

جوزجان

خوست

دایکندی

زابل

سرپل

سمنگان

غزنی

غور

فاریاب

قراه

قندهار

کابل

کاپیسا

کندز

کنر

لغمان

لوگر

ننگرهار

نیمروز

هرات

میدان وردک

مجموع

جمعیت نمونه تحقیق میدانی و محل

انجام مصاحبه 

درصد تعداد
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 الف: جنسیت

باشند که به لحاظ نفر می ۹2۳6که در مباحث قبلی نیز یاد گردید  گونههمانجمعیت نمونه در تحقیق میدانی این پروژه 

 ( مرد درج گردیده است.٪4.۳نفر ) ۹4( آنان زن، ٪۳۳.۸نفر ) ۹266جنسیتی 

گونه که اشاره گردید به این دلیل بوده است که بخش عمده از انتخاب قریب به تمام جمعیت نمونه از میان زنان همان

ل که به این دلی همآنها پاسخ دهند البته در موارد معدودی توانند به آنها مربوط به زنان بوده و تنها زنان میپرسش

 شدهنجامااه مردان نیز دریافت گردد، با تعدادی از مردان نیز مصاحبه ها نیاز بوده است که دیدگدر بخش از پرسش

 است.

 ب: سن

 ۸۱ه بین سنین ک اندیکسا ناند. گروه سنی اول سن به سه گروه تقسیم گردیده این تحقیق بر اساس شوندگانمصاحبه

را  شوندگانمصاحبهکل  ٪23.۸ه اند کنفر ثبت گردیده ۸622قرار داشتند. تعداد این گروه سنی  سالگی ۸۱تا تکمیل 

سالگی قرار داشتند. این افراد که تعداد آنان  ۹۳تا تکمیل  ۸۳که بین سنین  اندیکسا ندهند. گروه سنی دوم تشکیل می

 24االی که ب اندیکسا نسنی سوم شامل  گروه دهند.را تشکیل می شوندگانمصاحبهگل  ٪۹6.۸رسند نفر می ۸۱6۱به 

 دهندرا تشکیل می شوندگانمصاحبهکل  ٪۸6.۱رسد که نفر می 2۱۳. تعداد این افراد به سال قرار داشتند

اساسی  ریغتیک م عنوانبهشامل مصاحبه  افرادشوندگان در این تحقیق، این است که اهمیت تشخیص سن مصاحبه

قرار  نیمحققرا در اختیار های اجتماعی، اطالعات مفید و واقعی توانند بر اساس درک و تجارب خویش از واقعیتمی

انتخاب گردیده است. این واقعیت  ۸۱که مطالعه گردید افراد شامل این تحقیق از میان افراد باالی سن  گونههماندهند. 

شامل سنین  زیرا افراد؛ دهدیماعتبار تحقیق را بیشتر کرده و اعتماد مردم نسبت به اطالعات شامل تحقیق را افزایش 

 باشند.درک مفاهیم مربوط به زنان و صلح و امنیت برخوردار میبهتری در از توانایی  ادشدهی

 ج: حالت مدنی

( آنان متأهل، ٪22.۱نفر ) ۸۳۹۹دهند که این تحقیق نشان می شوندگانمصاحبهمعلومات به ثبت رسیده از حالت مدنی 

دهند را تشکیل می ٪۱.۸که  ماندهیباقنفر  32مدنی  حالت ؛ واند( بیوه بوده٪6.3نفر ) ۱۹2( مجرد و ٪۹2.۳نفر ) ۸۱26

 است. دهیدرج گردمطلقه 

 د: حالت جسمی

ان از میان افراد شوندگبیشتر به این دلیل اهمیت دارد که چه تعداد از مصاحبه شوندگانمصاحبهحالت جسمی  صیتشخ

که  اندیکسا ن عمدتاًفراد دارای معلولیت زیرا ا؛ دارای معلولیت بوده و چه تعداد دیگر از سالمتی کامل برخوردارند

وده . در این تحقیق سعی بر این بروندیممثل جنگ و خشونت بوده و قربانی به شمار  حوادثمعلولیت آنان ناشی از 

لی های آنان شامل نتایج کآوری گردد تا دیدگاهزنان قربانی در رابطه به روند صلح و امنیت جمع است که دیدگاه

 ه شود.گردد در نظر گرفتی که به هدف تأمین صلح و امنیت تهیه و تطبیق میهایزیربرنامهیده و در تحقیق گرد
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کل  ٪2.2نفر آنان که  ۸۳۹شونده مصاحبه ۹2۳6در این تحقیق نشان داده است که از میان  آمدهدستبهمعلومات 

کل  ٪۳2.2نفر دیگر که  ۹۹4۹ بیترتنیابهدهند از میان افراد دارای معلولیت بوده است. جمعیت نمونه را تشکیل می

 اند.دهند، افراد غیر معلول بودهرا تشکیل می شوندگانمصاحبه

 ه: شغل

خانم خانه بوده  دنرسیمنفر  ۸۱2۱شوندگان که تعداد آنان به کل مصاحبه ٪۹2.۱ یج این تحقیق نشان داده است کهنتا

نفر کارمند  ۳۱۸شامل  ٪۱6.۹نفر، شغل آزاد داشته،  ۱23شامل  ٪3.2 ننیچاند. همو کاری در بیرون از خانه نداشته

نفر محصل  6۱۹شامل  ٪۸3.۱. گرددیمنفر  ۹۸۱د که شامل انمتعلم بوده ٪۳.۸ی و ردولتیغادارات ملکی دولتی و 

نهادهای دفاعی و امنیتی، به ثبت رسیده  منسوب گردد،نفر را شامل می ۸۱2که  ماندهیباق ٪۹.6شغل  تیدرنهابوده و 

 است.

 و: درجه تحصیل

نفر را شامل  2۹که  ٪۸.2در این تحقیق نشان داده است که از مجموع افراد شامل جامعه نمونه  آمدهدستبهمعلومات 

شامل  ٪۱۱.۸نفر تا سویه لیسانس تحصیل نموده و  ۸43۱شامل  ٪۹4.3گردد، تحصیالت باالتر از لیسانس داشته و می

شامل  ٪۱2.۱. همچنین اندخواندهدرس از سطح بکلوریا ترنییپانفر  22۹شامل  ٪٪۸2.2 نفر تا سطح بکلوریا و ۳۱۱

 اند.به ثبت رسیده سوادیبنفر  ۱26

 ی گردیده است.بنددستهمعلومات شخصی جمعیت نمونه در جدول زیر 

 

 

 

 شماره

(۸) 

 مجموع درصد تعداد جنسیت

  ٪۳۳.۸ ۹266 زن

 ٪4.۳ ۹4 مرد نفر ۹2۳6

 

 

 شماره

(۱) 

 مجموع درصد تعداد سن

  ٪23.۸ ۸622 سال ۱۳تا تکمیل  ۸۱

 

 نفر ۹2۳6

 ٪۹6.۸ ۸۱6۱ سال ۹۳تا تکمیل  ۹4

 ٪۸6.۱ 6۱۳ سال چهلباالی 

 

 

 شماره

(۹) 

 مجموع درصد تعداد حالت مدنی

  ٪22.۱ ۸۳۹۸ متأهل

 ٪۹2.۳ ۸۱26 مجرد نفر ۹2۳6

 ٪6.3 ۱۹2 بیوه

شوندگانمصاحبهجدول معلومات شخصی   
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 ٪۱.۸ 32 مطلقه

 

 شماره

(2) 

 مجموع درصد تعداد حالت جسمی

  ٪2.2 ۸۳۹ افراد دارای معلولیت

 ٪۳2.2 ۹۹.3 افراد سالم نفر ۹2۳6

 

 

 

 شماره

(2) 

 مجموع درصد تعداد شغل

  ٪۹2.۱ ۸۱2۱ خانم خانه

 

 

 نفر ۹2۳6

 ٪3.2 ۱23 دارای شغل آزاد

 ٪۱6.۹ ۳۱۸ یردولتیغکارمند ادارات دولتی و 

 ٪۳.۸ ۹۸۱ متعلم

 ٪۸3.۱ 6۱۹ محصل

 ۹.6 ۸۱2 یتیامنمنسوب نهادهای دفاعی و 

 

 

 

 شماره

(6) 

 مجموع درصد تعداد درجه تحصیل

  ٪۸.2 2۹ باالتر از لیسانس

 

 نفر ۹2۳6

 ٪۹4.3 ۸43۱ لیسانس

 ٪۱۱.۸ ۳۱۱ ایبکلور

 ٪۸2.2 2۹2 تر از بکلوریاپایین

 ٪۱2.۱ ۱26 سوادبی

 

 ایخانهمطالعات کتاب

 شامل شتریبای تهیه گردیده است. این معلومات که این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ازیموردنبخش از معلومات 

ی بندستهدتهیه و  ی و قوانین و مقررات ملیالمللنیبگردد از طریق مطالعه اسناد مبانی نظری و حقوقی تحقیق می

زنان،  ها و اسناد مربوط به وضعیتاست. مطالعه گزارش رفتهقرارگ مورداستفادهگردیده و با روش تحلیل محتوایی 

توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای تحقیقاتی تهیه و نشر گردیده است  قبالً صلح و امنیت که 

 ای در این تحقیق را شکل داده است.خانهنیز از منابعی است که بخشی از مطالعات کتاب

 شناسایی متغیرها

 ای ضمن بررسی و تحلیل عناصر شامل تحقیق صورتخانهی مطالعه کتابجهیدرنتشناسایی متغیرهای این تحقیق 

گروپ فوکس عامه،افرادی است که شامل تحقیق در جلسات استماع عمدتاًاین تحقیق  مستقلگرفته است. متغیرهای 

میدانی،  قاتیتحقنفر جمعیت نمونه در  ۹2۳6که شامل  رسدیمنفر  2۱۱3اند و تعداد آنان بهو تحقیقات میدانی بوده
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 گردد.گروپ، مینفر اشتراک کننده در جلسات فوکس 2۳4 عامه ونفر اشتراک کننده در جلسات استماع ۸۹4۸

های اساسی آنان شامل دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی و مندی زنان از حقوق و آزادیامنیت، صلح، وضعیت بهره

 وند.رمتغیرهای وابسته در این تحقیق به شمار می ازجملهق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به حقو

 اجرامراحل 
به دلیل وضعیت  ۸۹۳3دلو  ۸3رهبری کمیسیون در جلسه مورخ  ئتیهتحقیق ملی زنان، صلح و امنیت پس از تصمیم 

روند  داشت در نظرکشور متأثر نموده و با های که زندگی عادی و روزمره زنان را در بد امنیتی در سطح ملی و چالش

ها و منازعات مسلحانه و نیز با توجه به جدی شدن روند صلح بین دولت رو به افزایش آمار تلفات ملکی زنان در جنگ

ای و نمایندگان کشورهای دخیل در امور افغانستان ها و نهادهای ملی، منطقهو مخالفان مسلح که از سوی شخصیت

 ی گردیده است.اندازراه، ودشیمپیگیری 

ته های مربوط به آن توسط کمیته اجرایی با عنوان کمینامه و تهیه رهنمودنامه، تهیه پرسشتعیین عنوان، تهیه معرفی

تحقیق  کمیتهست. ا افتهیانجام تحت نظر مستقیم و رهبری مقام محترم ریاست کمیسیون تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

بخش حمایت  دهکننهماهنگخانم لطیفه سلطانی  ،در امور جندر مشاور کمیسیون صبحرنگثریا داکتر  با عضویت ملی

از حقوق بشری زنان، عبداالحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کابل کمیسیون، فرنگس شاه مشاور پالیسی در کمیسیون، 

ص و محمد عظیم بشارت بخش آمودزمن، محمد عالم عزیزی آمر بخش نظارت خا کنندههماهنگبهزاد حکاک 

جلسه  ۸2همکاری روسا و همکاران دفاتر ساحوی و والیتی توانست با قیق و مطالعات حقوق بشر، بخش تحآمر 

 را برگزار نماید. گروپفوکسجلسه  ۹۹عامه و استماع

ماه  ۱2 اریخاز تتوسط محمد عظیم بشارت آمر بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر نوشته شده و کار آن متن گزارش 

ماه سرطان پس از بازنگری و اعمال اصالحات در اختیار اعضای کمیته  ۱2آغاز گردیده بود در تاریخ  ۸۹۳۱جوزای 

 است. شدهدادهو نشر قرار  چاپبرای 
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 نظری یا مبانی حقوقی چارچوب

 یالمللنیبگسترده در قوانین ملی و قواعد و مقررات حقوق  صورتبههای اساسی زنان حمایت از حقوق و آزادی

ر داست. حضور زنان در ساختار قدرت و جایگاه و نقش آنان  شدهپرداختهانعکاس یافته و در اسناد متعددی به آن 

ی دولتی و رویدادهای بزرگ و مهم ملی مثل امنیت و صلح یکی از موضوعاتی است که همواره در اسناد که نهادها

 است. شدهتیحمابوده و از آن  موردتوجهاست،  به هدف حمایت از حقوق بشری زنان تهیه و تصویب گردیده

هت توسعه است تا عالوه بر تالش ج گرفتهشکلاستا المللی نیز در این رهای متنوعی ملی و بینساختارها و میکانیزم

 های حقوقی و قانونیهای بشری زنان، ظرفیتانکشاف حقوق و آزادی حمایت و ینهیدرزمالمللی های بینهمکاری

 حمایت از حضور آنان را در ساختار قدرت و تعامالت کالن ملی، مدیریت کند.

تعریف جایگاه و نقش آنان در ساختار  های بشری زنان وو آزادی خوشبختانه در افغانستان روند حمایت از حقوق

ی های اخیر توجه خاصی نسبت به ایجاد و توسعهقدرت و سیاست از مبنای حقوقی مناسبی برخوردار بوده و در سال

های حضور آنان ی ظرفیتبه هدف توسعه ساختارهای ملی حمایت از جایگاه و نقش زنان در روندهای بزرگ ملی

 در ساختار قدرت و واحدهای مدیریتی سیاست و اقتصاد، صورت گرفته است.

تعریف جایگاه و نقش آنان در  خصوصبههای اساسی زنان بررسی مستندات حقوقی حمایت از حقوق و آزادی

ساختار قدرت از طریق مشارکت و حضور آنان در نهادهای دولتی و رویدادهای بزرگ ملی مثل امنیت و صلح، به 

 شود.ه میضمن عناوین زیر به آن پرداخت لیتفصبهتری است که یل ابعاد گسترده که دارد، نیازمند توضیحات جدیدل

 بخش اول: زنان و مسئله صلح و امنیت در قوانین ملی

ی خویش در راستای حمایت از حقوق و المللنیو بهای ملی ها و مکلفیتی از مسؤولیتبه تأس افغانستاندولت 

گذاری برداشته و عالوه بر قانون اساسی که برابری های مهمی را تاکنون در عرصه قانونهای اساسی زنان، گامآزادی

 های مهم حمایتی را تسجیل نموده است.بین زن و مرد را تضمین نموده است در قوانین عادی نیز ظرفیت

 (۱۸۳۱الف: قانون اساسی )

ویب قانون ، تصدر راستای تأمین برابری زنان و مردان در قوانینسقوط طالبان،  بعد ازترین گام دولت افغانستان مهم

 تسجیل گردیده است.ی خوباست. قانونی که در آن برابری زنان و مردان به اساسی جدید

انون ققانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر  ۱۱ی ماده

 .2۹تسجیل نموده است

                                                           
قانون  ۱۱ماده باشند. )ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان2۹ 

 اساسی افغانستان(



44 
 

 نکشافو ا یسوادآموز به نفعهای انکشافی قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامه 22ی ماده

 .22زنان نموده است یآموزش هایبرنامه

گذاران به نحوی در این ماده به تبعیض دهد که قانونقانون اساسی جدید افغانستان، نشان می 22بررسی دقیق ماده 

ت داده و صورت خاص هدایزنان به وپرورشآموزشمثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت افغانستان را در برابر حق 

های زنان به که گامی مهمی در راستای تقویت توانایی 22استنموده در این زمینه مکلف به ایجاد راهکارهای مؤثر 

 رود.شمار می

 هده است. در این مادتسجیل نموقانون اساسی افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده  22ی مادههمچنین 

ه دولت و ب های مهم دولت تعریف گردیدهعنوان یکی از مکلفیتسالمتی روحی و بدنی مادر و کودک به تضمین

قانون اساسی به وضاحت  22. ماده 26شده است تا شرایط الزم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه، به وجود آوردوظیفه داده

گ در زمان جن خصوصبههای تأکید دارد که باید از سوی دولت به هدف محافظت از زنان در هر شرایطی به برنامه

 و منازعه تهیه و تطبیق گردد.

 بوده و تأکید نموده است که باید تیموردحماقدرت  ساختارمشارکت زنان در  قانون اساسی ۱۹ماده مفاد  بر اساس

 ۱2ن ماده یهمچن .23راه یابد در ولسی جرگهجمعیت والیت تناسب طور اوسط حداقل دو وکیل زن بهبه از هر والیت

ه صالحیت ک عضای انتصابی مجلس سنا راا سومکدرصد از ی 24دهد تا وظیفه می جمهورسیرئقانون اساسی به 

 .2۱تعیین کند از میان زناندارد،  جمهورسیرئتعیین آنان را 

های ملی مثل صلح، امنیت و های مشارکت زنان در قدرت و سیاست و رویهی زمینهفراهم آورمفاد این ماده  بر اساس

 باشد.توسعه یکی از وظایف دولت می

برابری حقوقی زن و مرد در امر استخدام در ادارات دولتی و خدمت به دولت ضمن ماده پنجاهم قانون اساسی تضمین 

 موجببهو  تبعیض گونهچیه و بدوناهلیت  بر اساساتباع افغانستان »گردیده است. بر اساس مفاد این ماده از قانون 

 .«2۳شونداحکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می

                                                           
طبیق نماید. تسوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بیدولت مکلف است به22 

 قانون اساسی افغانستان( 22)ماده 

 تطبیق نماید. ودولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح  22

 قانون اساسی افغانستان( 22)ماده 

منظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، دهد و موردحمایت دولت قرار دارد. دولت بهخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می26 

 قانون اساسی افغانستان( 22کند. )ماده تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می

نفوس از هر والیت  تناسباتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادالنه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و بهدر قانون انتخابات باید تدابیری  23

 قانون اساسی( ۱۹ماده  2طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد. )بند 

شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفرنماینده کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای  های خبیر و باتجربه بهمانده ازجمله شخصیتیک ثلث باقی 2۱

 قانون اساسی( ۱2)ماده  نماید.جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین میمدت پنج سال. رئیس

 24قانون اساسی افغانستان بند آخر ماده 2۳ 
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ها ان به آنکه افغانست یالمللنیقانون اساسی افغانستان، دولت را به رعایت تمام اسناد ب 3ماده ، ادشدههای یه بر مادهعالو

اساسی دولت وظیفه دارد تا به اجرای تمام مواد مربوط  قانونمادهمفاد این  بر اساس. 24کندمیمکلف است، ملحق شده 

 ورزد. احتمالها ملحق گردیده است، المللی که به آنبه اسناد بین

 (۱۸۳۳ب: قانون کار افغانستان )

این قانون در پیوند با قانون اساسی کشور در ماده نهم خویش با صراحت بر برابری حقوق زن و مرد درزمینه استخدام 

 ناتیتأمتأدیه معاش و امتیازات مربوط به کار، انتخاب شغل و حرفه، کسب مهارت و تخصص، حق تحصیل و 

 .2۸نموده و از حقوق و امتیازات برابر زنان و مردان حمایت نموده است دیتأک اجتماعی،

قانون کار( دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی مردان و  ۹ی برابری جنسیتی در استخدام کارمند، )مادههمچنین 

یا  های کارییازات وقفهقانون کار( داشتن امت ۸۹۱ی تی در سن تقاعد، )مادهیقانون کار( برابری جنس ۱ی زنان، )ماده

قانون کار( منع  ۸۱4ی ثقیل و دشوار )ماده یهاقانون کار( منع استخدام زنان به کار 22رخصتی برای زنان، )ماده 

ترین مواردی است که در قانون کار جمهوری اسالمی قانون کار( از مهم ۸۱۸ی خدام زنان به کارهای شبانه )مادهتاس

 تسجیل گردیده است.افغانستان به نفع زنان 

 ی زنان در روندهای ملی وریگسهمهای حضور و های قانون کار افغانستان از زنان به معنی موجودیت ظرفیتحمایت

 شود.هایی است که در راستای توسعه، تأمین امنیت و برقراری صلح متداوم و پایدار تهیه و تطبیق میبرنامه

 (۱۸۳۱) قانون انتخاباتج: 

ات در انتخاب دارندحقباشند دهی میقانون انتخابات تمام شهروندان افغانستان که واجد شرایط رأی 2ماده  بر اساس

دوم ماده پنجم این قانون اعمال هر نوع محدودیت  پاراگراف 2یا کاندید شرکت کنند همچنین بند  دهندهیرأ عنوانبه

ف اساس زبان، مذهب، قوم یا جنس، قبیله، سمت سکونت یا موقیا کاندیدان، بر  دهندگانیرأبر  میرمستقیغمستقیم یا 

 .2۱یت را ممنوع اعالن نموده استمعلولای یا اجتماعی یا وظیفه

های کرسی )دو برابر تعداد والیت 6۱قانون انتخابات  2۸ده ی مااساسقانون  ۱۹ی از مفاد ماده به تأسعالوه بر این 

زنان برای به دست آوردن سایر  کهیزنان اختصاص داده است. درحال کرسی مجلس نمایندگان را به ۱24 کشور( از

، به نفع گذار آشکارا به تبعیض مثبتها نیز از امتیاز رقابت آزاد و برابر با مردان برخوردارند. در این ماده قانونکرسی

انت نموده و زمینه ی ضمخوببهی گذارقانونکاری که حضور فعال و مؤثر زنان را در نهاد  زنان پرداخته است.

 .کندیمهای کالن ملی مثل روند صلح و توسعه را فراهم ی زنان در مدیریتریگسهم

                                                           
د. )بند اول کنالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت میهای بینالدول، میثاقملل متحد، معاهدات بیندولت منشور 24 

 قانون اساسی( 3ماده 

 ۱۱و  ۱2، ۸3. ۸۱، 4۸، ۱های ، ماده۳2۸، جریده رسمی شماره ۸۹۱3وزارت عدلیه دولت ج.ا.ا، قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، 2۸ 

 2ماده  ۸۱۱6منتشره جریده رسمی  ۸۹۳2قانون انتخابات، وزارت عدلیه ج، ا، ا، 2۱ 
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 (۱۸۳۳قانون منع خشونت علیه زن )د: 

گذشته،  هایاست که دولت افغانستان در جریان سال یاهترین کارتصویب قانون منبع خشونت علیه زن، یکی از اساسی

 به نفع زنان انجام داده است.

ی دوم این قانون، هدف از تصویب این قانون، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ مبتنی بر ماده

گردد، حمایت قربانیان سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می

ت علیه زن، بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی خشونت، جلوگیری از خشون

 باشد.مرتکبان جرم خشونت علیه زن، می

ها را در رابطه به رفع خشونت های هریکی از آناین قانون نهادهای حمایتی را معرفی نموده و مسؤولیت ۸2تا  ۱ی ماده

 رایم خشونت علیه زن پرداخته است.جن به مسائل جزایی علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانو

کند در صورت که احکام این قانون با سایر آن است که تصریح می 2۹ی های این قانون مادهترین مادهیکی از مهم

 .2۹شودقوانین عادی کشور، در مغایرت باشد، به احکام این قانون ارجحیت داده می

های منع خشونت علیه زن به تصویب رسیده خاص در حمایت از برنامه صورتبه قانون منع خشونت علیه زن اگرچه

یرا در ز؛ یک مبنای مهم قانونی برای توسعه مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی است عنوانبهاست ولی 

ارکت شی حضور و مو از بین برود، زمینه افتهیکاهشدر زندگی اجتماعی  خصوصبهصورت که خشونت علیه زن 

 یابد.فعال و مؤثر زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز توسعه می

 (۱۸۳۹ه: برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان )

 ،برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان در مشورت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون که ه است این برنامه بعد از ایندیگردتهیه  ملل متحد در افغانستان )یوناما( یرسانکمک ئتیه و جامعه جهانی

شمسی نتایج مشوره ملی در مورد برخورد با عامالن جرایم علیه -هجری ۸۹۱2در سال مستقل حقوق بشر افغانستان 

به نشر « صدای مردم برای تأمین عدالت»ان را با عنو ۸۹۱4تا  ۸۹23های های خونین سالغیرنظامیان در جریان جنگ

 رساند. تهیه گردید.

ی برخورد با جرایم گذشته، تأمین نحوهعمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، هدف اصلی برنامه 

 تآمیز بین شهروندان کشور و ایجاد نظم مبتنی برگذشعدالت و ایجاد راهکار ثابت و روشن برای همزیستی مسالمت

رفتن بیشتر فضای گ شهیشد تا شرایطی را به وجود آورد که در آن بارو تسامح با تثبیت حاکمیت قانون بوده و سعی می

 صلح و امنیت در کشور، عدالت نیز تأمین شود.
برگزار گردیده بود، ارایه و مورد موافقت شررررکت  ۱442جون  3الی  6هاک هالند که از کنفرانس  برنامه دراین 

که از دولت افغانسررتان، کمیسرریون مسررتقل حقوق بشررر افغانسررتان، هیئت نمایندگی سررازمان ملل متحد،  کنندگان

                                                           
 شودهرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می2۹ 
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اروپا، نمایندگان کمیسررریون اروپا،  نمایندگان دفتر کمیشرررنری عالی حقوق بشرررر ملل متحد، نماینده خاص اتحادیه
سه، آلمان، ایتالیا،دولت سویدن،  های کانادا، فینلند، فران بریتانیا و امریکا وکارشناسان مرکز بین المللی عدالت هالند، 

ستان انتقالی و پروژه شده و ، نمایندگی میعدلی افغان شورای وزیران قرار گردند پذیرفته  صویب  چندی بعد مورد ت
 گرفت.

ه که کلیبرنامه عمل اذعان دارد » آمده است: شدهاشارهصلح  درروندی این برنامه به حضور زنان در بخشی از مقدمه

 ملی از قبیل مراجع قضایی، اندرکاراندستایجاد صلح و عدالت باید با مشارکت فعال و معنادار همه  یراهکارها

)عاری  یهاسابق و بخش سنتی و دینی، قربانیان، جنگجویان یها، مجاهدین، گروهیاهای حرفهجامعه مدنی، انجمن

 «.22فعال زنان در این روند صورت گیرد د به اشتراکهای گذشته اجرا شود. توجه خاص بایاز جرم( رژیم

برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان به مردم کشور داده بود دولت ی عمل تعهداتی را که دولت در برنامه

زمانی  یرهدو یک چهارچوب هر بخش در اجرایی هایقابلیت به توجه باو  شدهمیپنج بخش، تقس بهصورت کلی به

 گردید:های زیر میبود که شامل برنامه گردیده بندیاولویت ،سالهسه

 ؛رنج مردم افغانستاندرد و اذعان به  .۸

 ؛دارتکاب یافته بودن درگذشته انیرنظامیغه علیه ق مردم به بخشیدن عامالن جرایمی کتشوی .۱

 ی و مسند سازی جرایم گذشته؛یابقتیحق .۹

نهادهای دولتی از وجود ناقضان و جنایتکاران  یسازایجاد نهادهای دولتی معتبر و پاسخگو و پاک .2

 حقوق بشری؛

به شمول ایجاد محکمه اختصاصی که در آن قضات  ایجاد راهکارهای مؤثر و معقول پاسخگویی .2

 .یاقتندی اسالمی حضور میملی و قضات کشورها

منازعه  ی جرایم بوده است که در جریان جنگ ومستندسازی و یابقتیحقدر این سند،  شدهینیبشیپهای یکی از برنامه

وندی را با ر تااست. برنامه عمل پیشنهاد نموده بود که دولت وظیفه دارد  دادهیروتوسط طرفین درگیری علیه زنان 

ی جرایم خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان را با دقت مستندسازیی و جوقتیحقآورد که کار  به وجودمشارکت زنان 

 .انجام دهد

ماه قوس برابر با دهم دسامبر را  ۸۳ی عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت در افغانستان، دولت با تصویب برنامه

در شهر کابل برگزار گردیده  ۸۹۱2ماه قوس  ۸۳ثبت و در محفلی که بتاریخ  جنگ قربانیانیادبود از به عنوان روز ملی 

 الن گردید.یس جمهرو وقت اعربود رسماَ از سوی حامد کرزی 

                                                           
 ۸۹۳2ت در افغانستان دولت ج.ا.ا برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدال22 
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 یاجمعی در والیت بدخشان، ایجاد بورد مشورتی براعمار منار و موزیم شهدا بر روی یک قبر دستهعالوه بر این 

د از افغانستان اجرا گردی ن متسقل حقوق بشریوسوی کمیس اه اندازی برنامه مستند سازی که ازرئیس جمهور و ر

  است. هایست که در راستای تطبیق برنامه عمل برداشته شدهگام نیترمهم

 تی ملیمنشور مصالحه و آشپس از تصویب  مصالحه و عدالت در افغانستان ،ی عمل دولت برای صلحبرنامهمتأسفانه 

 عمالً کنار گذاشته شد. ۸۹۱2ماه دلو  ۸۸در تایخ 

 (NAP)شورای امنیت  ۱۸۱۱و: پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 
 توسط وزارت امور خارجه تهیه گردیده است. ۸۹۳2در ماه سرطان  ۸۹۱2پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 

 گردد:اهداف این برنامه عمل به موارد زیر خالصه می

 و استقرار مجدد صلح؛ تیو اجرایی خدمات اجتماعی، امن یریگمیمشارکت زنان در سطوح تصم .۸

 مشارکت فعال زنان در انتخابات ملی و والیتی؛ .۱

 ر، فعال و مسئول؛ؤثدسترسی زنان به سیستم عدلی م .۹

 جنسی و خانوادگی در تمام افغانستان؛ یهاحمایت صحی و روانی برای قربانیان خشونت .2

 حفاظت از زنان در برابر تمام انواع خشونت و تبعیض؛ .2

 مرتبط به زنان در حالت اضطرار؛ یهاتیتدارک منابع مالی برای فعال .6

 ؛قطعنامه شورای امنیت شدگان داخلی مربوط به جایتطبیق مقررات پالیسی ب .3

 خشونت علیه زنان و جرایم مربوط به آن؛ از مجازات مرتکبینونیت ئپایان دادن به مص .۱

 در مبارزه با خشونت علیه زنان؛ دهارمسهیم ساختن پسرها و  .۳

قطعنامه شورای زنان( در مورد  یاهنهاد ژهیوبرای جامعه مدنی )به یسازتیظرف نیحمایت و تأم .۸4

 و صلح و امنیت زنان؛امنیت 

 های شغلی؛از طریق افزایش فرصت ریپذبیرشد امنیت اقتصادی برای زنان آس .۸۸

ن داخلی و شدگا جایبرای ب ژهیورشد دسترسی به تعلیم و تحصیالت عالی برای دختران و زنان، به .۸۱

 .22عودت کنندگان

حقوق بشری زنان در  های جدی موجود در زمینۀاز نگرانی ۸۹۱2برنامه عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 

 سطح ملی یادآور شده و بر نیازمندی به توجه جدی در این موارد تأکید کرده است. در بخش این برنامه آمده است:

 :عمده ذیل به توجه جدی نیاز است یهابه دلیل بیشتر از سه دهه جنگ، در بخش

 جنسی، قاچاق، فحشا اجباری و ازدواج  تیجنسی ازجمله آزارواذ یهازنان در مقابل خشونت

 ؛هستند ریپذبیاجباری آس

                                                           
 ۱، ص ۸۹۳2امنیت، سرطان  یشورا ۸۹۱2وزارت امور خارجه ج. ا. ا، پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 22 
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 ؛در ساحات دورافتاده زنان به عدالت دسترسی ندارند 

 سی درست به مسلحانه و به حاشیه راندن کلی زنان از جامعه، زنان دستر یهایریبه دلیل درگ

 ؛شغلی ندارند یهاصحی، تعلیم و فرصت خدمات

 مادران  ریومو آمار مرگ باشدیو بیکاری در بین زنان در باالترین سطح م یسوادی، آمار بجهیدرنت

زده که در مناطق جنگ یداخلی وزنان بلند است. مخصوصاً زنان بیجا شده یتوجهدر افغانستان به شکل قابل

 .26رندیپذبیآس هایدر مقابل ناامن کنندیزندگی م

های پالن عمل ملی با عنوان ستون عنوانبههای زیر را فعالیت ۸۹۱2برنامه عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 

 باشند:ت، محافظت، جلوگیری و توسعه و بهبود، لیست نموده است که شامل موارد زیر میرکامش

 :مشارکت

 ؛و اجرایی خدمات عامه یریگمیتصم یهادر بخشثر زنان ؤگسترش مشارکت م 

 ؛امنیتی یهارهبری اداره یهازنان دربست ؤثرتضمین مشارکت فعال و م 

 ؛تضمین مشارکت مؤثر زنان در پروسه صلح 

 ؛های صلح و امنیتیسیوپال هایتشویق مشارکت زنان در طرح استراتژ 

 تقویت مشارکت فعال زنان در انتخابات. 

 :حفاظت

  از زنان از تمامی اشکال خشونت و تبعیض از طریق تنفیذ، نظارت و اصالح قوانین محافظت

 ؛های جدیدموجود و تنظیم قوانین و پالیسی

 ؛و اصالحات اداری هایسیجنسیتی قوانین، پال یابیترویج حقوق بشری زنان و ارزش 

 یی به عدالت محیطی که زنان در آن از طریق مشارکت مؤثر در قوه قضا یسازایجاد و فعال

 ؛دسترسی داشته باشند

 ؛ن آگاهی و توسعه عمومیدبرلند ر تمامی انواع خشونت از طریق بحمایت از زنان در براب 

 ؛ارائه خدمات صحی، روانی و اجتماعی برای قربانیان خشونت در سرتاسر افغانستان 

 روی دست گرفتن اقدامات مؤثر برای حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسی. 

 :جلوگیری

 ؛جلوگیری از خشونت علیه زنان 

 ؛محو فرهنگ معافیت در بخش خشونت علیه زنان 

 ؛تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و ساختارهای قضایی 

                                                           
 ۹و  ۱قبلی، ص 26 
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 ؛امنیتی و عدلی یاجرای اصالحات مرتبط به جنسیت در سکتورها 

 ؛سهیم ساختن پسرها و مردها در مبارزه علیه تمام انواع خشونت علیه زنان 

 شان در جلوگیری از خشونت و حل ش آگاهی در میان زنان در مورد حقوق و نقشگستر

 .اختالفات

 :توسعه و بهبود

 ؛داخلی زنان قربانی خشونت ییجاارائه خدمات آسایش و بهبود برای زنان متضرر از جنگ و جابه 

 د؛وتوسعه و بهب یهااجتماعی و اقتصادی زنان در طرح، تطبیق و ارزیابی برنامه یازهایتوجه به ن 

  23شدگان داخلی جایبرای ب ۸۹۱2قطعنامه  تطبیق مقررات پالیسی. 

. در برنامه عمل آیدمی حساببهها یکی از بهترین برنامه ۸۹۱2برنامه عمل ملی دولت افغانستان برای تطبیق قطعنامه 

ت و مشارک شدهتیحماهای مختلف آن در بخش یخوببهملی از حضور و جایگاه زنان در ساختار قدرت و سیاست 

 زنان در روندهای مثل صلح، امنیت و توسعه، تضمین گردیده است.

 های ملی حمایت از زنانبخش دوم: ساختارها و میکانیزم

ت ایوزارت امور زنان و وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین ج.ا. ا، شورای ملی یا پارلمان افغانستان، اداره حم

ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از حقوق بشر، واحدهای جندر و حقوق بشر در ساختار وزارت خانه

نان، جنسی از زنان و اطفال، سارنوالی منع خشونت علیه ز سوءاستفادهکمیسیون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون منع 

اند که در راستای حمایت از ترین ساختارهای ملیمهماز  2۱محاکم فامیلی و کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار

 های بشری زنان تأسیس و فعالیت دارند.حقوق و آزادی

های مشارکت زنان در سیاست و قدرت از طریق توسعه مشارکت آنان در ساختارهای دولتی و فراهم آوری زمینه

رابر خشونت و نقض حقوق بشری آنان، تهیه و های ملی مثل صلح و امنیت، محافظت از زنان در بی و برنامهردولتیغ

ود های خاص جهت توسعه و بهبهای ملی جلوگیری از نقض حقوق بشری زنان و تهیه و تدوین برنامهتطبیق برنامه

ته جای گرف ادشدههای نهادها و ساختارهای ملی یترین اهدافی است که در برنامهوضعیت حقوق بشری زنان از مهم

 است.

 و مسئله صلح و امنیت در اسناد عام حقوق بشر انبخش سوم: زن

گردد، تعهدات عام شمولی است که در نظام حقوقی قواعد عام نیز یاد می عنوانبهاسناد عام حقوق بشر که از آن 

های کلی حقوق بشری اشاره دارد که به تمام اعضای المللی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به اصول و ارزشبین

                                                           
 ۱الی  6قبلی صفحات 23 

2۱ ASDGs 
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. منشور سازمان ملل متحد، 2۳تواند باشدی قواعد خاص حقوق بشری نیز میریگشکلبشری تعلق داشته و مبنی جامعه 

های نمونه ی ازفرهنگهای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون

 آیند.می حساببهمهم این اسناد 

 (۱۳۹۱) ۳0حدتمالف: منشور ملل 

ضور ح خصوصبههای بشری زنان ترین اسنادی است که به حمایت از حقوق و آزادیمنشور ملل متحد یکی از مهم

نشور مقدمه این م پاراگرافو جایگاه آنان در ساختار قدرت و رویدادهای بزرگ ملی تأکید نموده است. در نخستین 

صئون و از حضور م شدهاشارههای زندگی اجتماعی مینهاز تأمین امنیت عمومی و عدم تبعیض بین زن و مرد در تمامی ز

 برابر با مردان، حمایت گردیده است. صورتبهها و رویدادهای ملی زنان و نقش مؤثر آنان در جامعه و جریان

های آید که عالوه بر مقدمه در مادهمی حساببهترین اهداف منشور سازمان ملل متحد تأمین صلح و امنیت جزء مهم

 گرفتهقراریک حق بشری عام برای جامعه بشری بدون تبعیض بین مرد و زن مورد تأکید  عنوانبهدی از آن متعد

 .6۸است

بین نیروهای  یجمعدستهمشترک و  صورتبهماده اول منشور بر تأمین صلح و تعهد به برداشتن تهدیدات علیه صلح 

یک عضو مؤثر جامعه بشری در روندهای بزرگ ملی  عنوانبهو به نقش و جایگاه زنان  6۱تأکید نموده هاو ملتانسانی 

 .6۹مثل امنیت و صلح، اذعان نموده است

. بر اساس مفاد 62بند سوم ماده دوم منشور به تأمین صلح و امنیت با شرایطی که عدالت را صدمه نزند اشاره نموده است

برو نبوده و با مشکالتی رو تیموردحمااین ماده هرگاه و به هر دلیل که روند ملی صلح نتواند عدالت را تأمین کند 

نیمی از جامعه بشری کشور و با توجه به درد و رنجی عمیقی را که از نزدیک  عنوانبهزنان افغانستان  نیبنابرا؛ باشدمی

تا عالوه بر حضور مؤثر در ساختارهای  رادارنداند، این حق ر کشور متحمل گردیدهبه چهار دهه جنگ و بحران د

                                                           
قابل دریافت در آدرس الیکترونیکی زیر:  ۳۹، ص ۸۹۳2کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آموزش حقوق بشر، 2۳ 

section/Human%20Rights%20Book_Final.pdf-https://www.aihrc.org.af/files/education 
 ۸۳22جون  ۱6سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، مصوب مجمع عمومی 64 

ها اعم و زن و همچنین بین ملتما مردم ملل متحد با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد  6۸

کمک به ترقی اجتماعی و شرایط  المللی وها و سایر منابع حقوق بیناز کوچک و بزرگ وایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه

 مقدمه منشور( 2تا  ۱زندگی بهتر با آزادی بیشترو... )پاراگرفت 

جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن مللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهالحفظ صلح و امنیت بین 6۱

نقض  هایی که ممکن است منجر بهالمللی یا وضعیتهرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بین

 الملل )بند اول ماده اول منشور(آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینهای مسالمتبا شیوه صلح گردد

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق المللی که دارای جنبهالمللی در حل مسائل بینحصول همکاری بین 6۹

 ی همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛ )بند سوم ماده اول منشور(های اساسی برابشر و آزادی

)بند سوم ماده  .المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کردآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی خود را به وسایل مسالمتکلیه اعضاء اختالفات بین 62

 دوم منشور(

https://www.aihrc.org.af/files/education-section/Human%20Rights%20Book_Final.pdf
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ها و شرایط دسترسی به عدالت محروم نگردیده و حقوق های مثل روند صلح و تأمین امنیت، از زمینهملی و جریان

ت های جنگ و خشونسال آنان در راستای دادخواهی برای تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم که علیه آنان در جریان

 تحمیل گردیده است، نادیده گرفته نشود.

 (۱۳۹۳) ۳۱ب: اعالمیه جهانی حقوق بشر

 نوانعبهدر مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر احترام و شناسایی کرامت انسانی اعضای جامعه بشری اعم و زن و مرد 

ه انه که باشد نقض حقوق بشری افراد عنوان گردیدو نادیده گرفتن آن به هر به شدهاعالنی، صلح و عدالت آزادبنیاد 

ی زنان و عدم حضور آنان در ساختار قدرت و سیاست و رویدادهای که به منافع عمومی ریگدهینادبنابراین ؛ 66است

برخورد  گونههرسازد، در مغایرت با این متن اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده و ارتباط داشته و سرنوشت آنان را متأثر می

 آید.حساب میتوجهی نسبت به آن، تخطی از این اصل اساسی حقوق بشر، بهو بی انگارانهسهل

حقوق و حیثیت تأکید نموده و تمام اعضای جامعه بشری را به برخورد  لحاظها به ماده اول این اعالمیه به برابری انسان

. اصلی که مسؤولیت برابری زنان و مردان را در تعامالت 63دعوت نموده است گریکدبا ی زیآممسالمتبرادرانه و 

یک جامعه امن و مرفه را مورد تأکید قرار داده و از  ازیموردنها و شرایط ایجاد زمینه خصوصبهزندگی اجتماعی 

 است. آوردهعملبرابری جایگاه و حقوق تمام اعضای جامعه بشری، تأیید به 

ی تبعیض بین مرد و زن در تمام خصوصبهعدم تبعیض بین تمام اعضای جامعه  بر اصل مؤکداماده دوم این اعالمیه 

و در ماده سوم اعالمیه از حق زندگی، آزادی و امنیت  6۱های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، اذعان نمودهعرصه

عضو از جامعه  عنوانبهزنان جامعه  نیبنابرا؛ 6۳شخصی اعضای جامعه بشری اعم از زن و مرد حمایت گردیده است

 های اساسی خویش بدون تبعیض برخوردار باشند.تا از حقوق و آزادی دارندحقبشری 

اعالمیه جهانی حقوق بشر از حق برابر مشارکت زنان و مردان در امور عمومی کشور حمایت نموده و تأیید  ۱۸ماده 

بر . 34مومی و ملی ایفای وظیفه نمایدنموده است که هر زن و مردی حق دارد تا در یک وضعیت برابر به مشاغل ع

کی از ی مثابهبههای مثل روند صلح و امنیت مفاد این ماده، اشتراک و حضور زنان در ساختارهای ملی و جریان اساس

                                                           
 ۸۳2۱دسامبر  ۸4ملل متحد، منشور ملل متحد، مصوب  سازمانمجمع عمومی 62 

یدهد. ازآنجا مازآنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری وحقوق یک سان وانتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت وصلح را درجهان تشکیل  66

ه روح بشریت را به عصیان وادشته وظهور دنیایی که درآن افراد بشردربیان عقیده، یی گردیده است ککه عدم شناسای وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه

 آزاد و ازترس وفقر، فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بشراعالم شده است. )پاراگراف اول مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر(

. برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتارکنند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با هم6363 

 )ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر(

عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت ها وضع اجتماعی،  مذهب، زبان، جنس، نژاد، رنگ، هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً ازحیث 6۱

 حقوق بشر( ثروت والدت یا هر موقعیت دیگر ازتمام حقوق وکلیه آزادیهایی که دراعالمیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. )ماده دوم اعالمیه جهانی

 هرکس حق زنده گی، آزادی وامنیت شخصی دارد. )ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر( 6۳

 د، خواه مستقیماً وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.هرکس حق دارد که دراداره امور عمومی کشورخو 34

 اعالمیه جهانی حقوق بشر( ۱۸هرکس حق دارد که باتساوی شرایط، بامشاغل عمومی کشور خود نایل آید. )بند اول و دوم ماده 
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های اساسی در راستای تقویت نظام مردمی بر اساس معیارهای دو بخش عمده جامعه، ضروری بوده و یکی از گام

 رود.دموکراتیک به شمار می

ها های تأمین عدالت و حق برخورداری بدون تبعیض از فرصتدسترسی برابر و بدون تبعیض زنان و مردان به ظرفیت

اعالمیه  3۱و بیست و دوم 3۸های دهمو شرایط زندگی در یک جامعه امن و مرفه، اصولی دیگری است که ضمن ماده

 جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده است.

 (۱۳۳۳) 7۸حقوق مدنی و سیاسی المللیج: میثاق بین

ه است که های تأکید نمودسایر اسناد عام حقوق بشر به اصول و ارزش در کنارالمللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین

 به عموم اعضای جامعه بشری بدون تبعیض ارتباط داشته و مبنای حقوقی زندگی مصئون و مرفه جمعی و باهمی است.

به تبعیت از منشور ملل متحد حیثیت ذاتی و کرامت انسانی را مبنی آزادی، عدالت و صلح این میثاق در مقدمه خویش 

که هر عضو از جامعه بشری در  32دانسته و با نفی تبعیض بین اعضای جامعه بشری اعم از زن و مرد تأیید نموده است

 ن به ترویج و رعایت حقوقهای خاص خودش را داشته و باید در روابط خویش با دیگرازندگی اجتماعی مسؤولیت

. مقدمه این میثاق تأکید واضحی است بر حق مشارکت برابر زنان و مردان در امور 32در میثاق، اهتمام ورزد شدهشناخته

 های مربوط به زندگی اجتماعی.مربوط به مدیریت و ساختار قدرت و سایر ظرفیت

های اساسی شهروندانش اعم و از تبعیض به حقوق و آزادی احترام عاری ۀنیدرزمها ماده دوم این میثاق به تعهد دولت

ها و شرایط ی زمینهفراهم آورو  33های حقوقی و قانونی حمایت یکسان از شهروندان، ایجاد ظرفیت36زن و مرد

                                                           
شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا  علناً رسیده گی و بیطرفی، منصفانه وهرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل  3۸

 اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید. )کاده دوهم العامیه جهانی حقوق بشر( هر

اجتماعی و فرهنگی خود را  همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی،هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی و  3۱

 اعالمیه جهانی حقوق بشر( ۱۱که الزمهء مقام و رشد آزادانه ء شخصیت اوست با رعایت تشکیالت ومنابع هرکشور به دست آورد. )ماده 

 ۸۳66 دسامبر ۸6المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین 3۹

انواده بشر بر خ باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعالم گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای 32

 اگرفا اول و دوم میثاق حقوق مدنی وت. با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. )پاراس جهان در صلح و عدالت –مبنای آزادی 

 سیاسی(

این که در ترویج  هبا درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است ب 32

 قدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید. )پاراگراف آخر م

گونه تمایزی از  یچدولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون ه 36

نند. اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بک قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا

 )بند اول ماده دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی(

آن به منظور تنفیذ  یرهردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغ 33

 ی و سیاسی(ق حقوق مدنق شناخته شده در این میثاق که قبالَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر الزم االجرا نشده است بعمل آورد. )بند دوم ماده دوم میثاحقو
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، اشاره نموده است. بر اساس مفاد این ماده هر شهروند کشور اعم از زن و مرد حق 3۱دسترسی شهروندان به عدالت

ها باشد. همچنین دولت مورداحترامهای اساسی آنان در قوانین ملی تسجیل و رعایت گردیده و آزادی حقوق و دارد که

 د.عادالنه در سطح ملی، فراهم نماین صورتبهها و شرایط رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی را تا زمینه دارندفهیوظ

شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در میثاق متعهد میهای طرف این دولت»در ماده سوم این میثاق آمده است: 

به  به اینکه با توجه افغانستانبنابراین دولت « .3۳کنند نیدر این میثاق تأم شدهینیبشیپ یاسیاستفاده از حقوق مدنی و س

ر هر حالتی وظیفه دارد تا د ۱4الحاق نموده است ۸۳۱۹جنوری  ۱2المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ میثاق بین

رات صلح و مذاک درروندهای مشارکت زنان در امور مدنی و سیاسی را بدون تبعیض، فراهم نماید که اشتراک زمینه

 رود.مربوط به آن نیز یکی از مصادیق حقوق مدنی و سیاسی زنان به شمار می

های در ماده تیردحماموحق آزادی و امنیت شخصی تمام اعضای جامعه به شمول زنان از دیگر حقوقی است که 

 این حقوقحمایت از  ازیموردنها و شرایط تا زمینه دارندفهیوظها و مبتنی بر آن، دولت ۱۸ششم تا دهم این میثاق بوده

 در سطح ملی فراهم کنند. را

 (۱۳۳۳) ۳۱المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگید: میثاق بین

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در مقدمه خود از کرامت انسانی و حیثیت ذاتی برابر و میثاق بین

و اذعان نموده است که برخورداری  ۱۹ی، صلح و عدالت در جامعه یاد نمودهآزادمبنای  عنوانبهبشر  انتقالرقابلیغ

ایر حقوق شان در کنار سقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتمام اعضای جامعه بشری بدون تبعیض و تفکیک از حقوق ا

 .۱2شودبشری، سبب برخورداری انسان از آزادی و رهایی از فقر و گرسنگی و ترس در زندگی می

ذاتی بشر  دهد که احترام به کرامتالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این بخش نشان میتأکید میثاق بین

وق و بنابراین رعایت حق؛ ی آزاد، مصئون و عادالنه استی جامعهریگشکلمرد دلیل اصلی و عدم تبعیض بین زن و 

ویت سبب تق ر اینکهبهای بشری زنان و احترام به جایگاه قانونی و حقوقی آنان در زندگی اجتماعی عالوه آزادی

گردد ها و روندهای ملی خواهد شد، باعث میی برنامهوفقانهمی در اجراهای زنان اعتماد ملی و افزایش باور به توانایی

                                                           
د. وسیله باره او نقض شده باشهر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که: الف تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در  3۱

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی( ۱ماده  ۹مطمین احقاق حق فراهم بشود )بند 

 ماده سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی3۳ 
۱4 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN ۱2 گرفته سده به تاریخ( 

(۸۹۳3حمل   

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸4 یال 6های ماده۱۸ 

 ۸۳66دسامبر  ۸6المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین ۱۱

ر شاین که برطبق اصولی که درمنشور ملل متحد اعالم گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده ب با توجه به ۱۹

 برمبنای آزادی، عدالت وصلح درجهان است. )پاگراف اول مقدمه میثاق حقوق اقتصادی: اجتماعی و فرهنگی(

ۀ جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته واز ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس با اذغان به این که برطبق اعالمی ۱2

 ی(فرهنگ ازحقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خود و همچنین ازحقوق مدنی وسیاسی او ایجاد شود. )پاگراف دوم مقدمه میثاق حقوق اقتصادی: اجتماعی و

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
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های اجتماعی و رویدادهای مثل روند صلح و امنیت های کالن ملی و حضور آنان در فعالیتتا سهم زنان در مدیریت

 تر سازد.ها را محتملدر جامعه، بیشتر شده و امکان موفقیت این برنامه

رایط برابر و بدون تبعیض اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تمام بند دوم ماده دوم این میثاق، به تضمین ش

و در ماده سوم به تأمین شرایط مناسب و  ۱2ها تأکید نمودهاعضای جامعه بشری ازجمله زنان و مردان از سوی دولت

. گفتنی است دولت ۱6شان اشاره گردیده استهای اساسیمندی شهروندان از حقوق و آزادیبرابر و بدون تبعیض بهره

 .۱3به این کنوانسیون الحاق نموده و مکلف به رعایت آن است ۸۳۱۹جنوری  ۱2افغانستان نیز در تاریخ 

تا نهم این میثاق و  ۱۱های ششمیک عضو برابر جامعه بشری از حقوق مربوط به کار، در ماده عنوانبهمندی زنان بهره

 ۳۸، خانواده۳4، تعلیم و تربیت۱۳های صحتهای اجتماعی در زمینهیتمندی آنان از حقوق مربوط به دریافت حمابهره

 های دهم تا پانزدهم میثاق، تسجیل گردیده است.، ضمن ماده۳۱و فرهنگ

 تا از شرایط و دارندحقکه  گونههماناست که زنان در زندگی اجتماعی سهم فعال داشته و  ادشدهحقوق ی محور رد

ها و ینهتا زم دارندحقمند گردند، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهرههای مناسب دستیابی به حقوق زمینه

های مناسب را نیز داشته باشند که در مدیریت کالن ملی سهیم بوده و با حضور مؤثر خویش در ساختارهای فرصت

 ملی و رویدادهای مؤثر بر سرنوشت آنان مثل روند صلح و امنیت در جامعه، اشتراک ورزند.

                                                           
این میثاق متعهد میشوند که اعمال حقوق مذکور دراین میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی کشورهای طرف ۱2 

 و فرهنگی( میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی ۱ماده  ۱یا هر گونه عقیده دیگر. اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند. )بند 

یثاق تامین م کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این ۱6

 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( ۹نمایند. )ماده 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN ۱3  ۱2)گرفته سده به تاریخ 

 (۸۹۳3حمل 

ماید معاش خود ند به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول میطرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به این که فرصت یاب یکشورها ۱۱

 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 6)بند اول ماده  .شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشترا تأمین کند، به رسمیت می

میثاق حقوق  ۸۱ماده  ۸شناسند. بند سالمت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می بهترین حال کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از ۱۳

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( ۸۹کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسد )بخش از بند اول ماده  ۳4

اساسی جامعه است باید از حمایت ومساعدت بحد اعالی ممکن بر خوردار گردد، بویژه برای تشکیل و استقرار آن ومادامی که مسوولیت  خانواده عنصر طبیعی و ۳۸

ق حقو ده دهم میثاقنگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود )بند اول ما

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

مجاری  و کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت میشناسند: الف)شرکت در زنده گی فرهنگی. ب( بهره مند شدن از یشرفتهای علمی ۳۱

میثاق حقوق  ۸2که مصنف )یا مخترع( آن است.)بند اول ماده آن. ج( بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
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 ۱0۱۱ ۳۸اف انکشاف پایداره: اهد

های ، وضعیت بد جهان و توسعه فقر، گرسنگی و چالش۳2ساله اهداف انکشاف هزاره ۸2های دوره در آخرین سال

ی را های تازهتالش ۱4۸۱های اساسی بشری، رهبران جهان را متقاعد ساخت تا در سال دسترسی به حقوق و آزادی

به جهت بهبود زندگی مردم جهان آغاز و سندی را با عنوان اهداف انکشاف پایدار از مجرای سازمان ملل متحد 

 .۳2ندبرسان بیتصو

مقصد  ۸6۳ هدف یا آرمان، ۸3ی جهانی با تعیین نظرسنجو  یزن یرأو پس از سه سال  ۱4۸2این سند در سپتامبر سال 

 .۳6شاخص نهایی گردید ۱۹۱و 

های حضور در زندگی سیاسی، های حمایتی و فرصتهای بشری زنان اعم از ایجاد ظرفیتحمایت از حقوق و آزادی

اما در  ؛ست که در تمام هفده هدف انکشاف پایدار به نحوی مورد تأکید بوده استاجتماعی موضوعی ا اقتصادی و

ی تمام زنان و ازتوانمندسی جنسیتی و تساوبهاین میان هدف پنجم این سند با عنوان تساوی جنسیتی و شعار دستیابی 

 6توانمندسازی آنان که در آن های اساسی زنان از طریق دختران، تأکید خاصی است بر حمایت از حقوق و آزادی

 باشد.شاخص می ۸۹مقصد فرعی تعریف گردیده و دارای  ۹مقصد اصلی و 

چهار مقصد اولی  ۳3دهی به کار بدون مزد زنان در خانوادهمحو تبعیض، محو خشونت، محو عنعنات ناپسند، ارزش

ملل متحد که افغانستان نیز شامل های عضو سازمان هدف پنجم است که در حمایت از زنان تعریف گردیده و دولت

 آیند. نائلبه این مقاصد،  ۱4۹4اند که تا سال ها است تعهد دادهآن

حصول اطمینان از »زنان در ساختار قدرت با این عبارت:  داریمعنمقصد پنجم هدف پنج به اشتراک مؤثر و  در

ادی گیری سیاسی، اقتصسطوح تصمیم های مساوی رهبریت در تمامیؤثر زنان و همچنان فرصتممشارکت کامل و 

اشاره گردیده است. خوشبختانه دولت افغانستان نیز این مقصد را با عین عبارت در سند نهایی اهداف « ۳۱ی عامهوزندگ

تناسب حضور زنان در مجلس نمایندگان و  ؛ کهیک تعهد، مورد تأیید قرار داده است عنوانبهانکشاف پایدار ملی 

 باشد.های مدیریتی دو شاخص مهم این مقصد میتناسب حضور زنان در موقف

                                                           
 ۱4۸2سپتامبر  ۱3الی  ۱2سازمان ملل متحد، اعالمیه اهداف انکشاف پایدار، نشست مورخ ۳۹ 

۳2 MDGs 

۳2 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

 ۸4ص  ۸۹۳3های ملی، ها و شاخص، اهداف، تارگیت۱4۹4تا  ۱4۸2وزارت اقتصاد ج. ا. ا، سند نهایی اهداف انکشاف پایدار ۳6 

ن در محیط عامه و خصوصی، از جمله قاچاق، محو تمام انواع خشونت علیه زنان و دخترا .5.2محو تمام انواع تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا؛  .5.1 -۳3

تشخیص و ارزش دهی  .5.4محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج اطفال، ازدواج های اجباری و زود هنگام؛ .5.3سو ء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء استفاده؛ 

مصئونیت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در فامیل و خانواده مطابق به کارهای بدون پرداخت داخلی از طریق ارائه خدمات عامه، زیرساخت ها و سیاست های 

 (SDGsهدف پنجم  2تا  ۸باورهای ملی. )مقصد 

 SDGsمقصد پنجم هدف پنجم  ۳۱

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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 های عینی داشتن حق مالکیت و کسب دارایی و همچنین دسترسیصحی و ظرفیت تیفیباکدسترسی زنان به خدمات 

حقوقی و قانونی حمایت از برابری زنان و مردان  هایی زنان و ایجاد ظرفیتتوانمندسازبه تکنالوزی مدرن به هدف 

المللی از در این سند مهم بین ۳۳در سطوح ملی از مواردی دیگری است که ضمن مقصد ششم و سه مقصد فرعی آن

 آیند. نائلها به آن ۱4۹4است که تا سال  شدهدادهو اطمینان  شدهها تعهد سوی دولت

 ترویج جوامع»انکشاف پایدار است که با شعار  اهدافشانزدهمین هدف از صلح، عدالت و نهادهای نیرومند، عنوان 

ابده ی مؤثر، حساهنهادشمول برای انکشاف پایدار، فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد آمیز و همهصلح

مقصد  ۸4ای ها اعالن گردیده است. این هدف داریک تعهد از سوی دولت عنوانبه« در تمام سطوح شمولهمهو 

 است. شدهگرفتهشاخص در نظر  ۱2 ادشدهاصلی و دو مقصد فرعی است که جهت دستیابی به مقاصد ی

رسی به های دستو تلفات ناشی از جنگ، ترویج حاکمیت قانون و افزایش فرصت ریوممرگکاهش خشونت، جنگ، 

انکشاف نهادهای شفاف و پاسخگو،  ، کاهش فساد و رشوه ستانی در سطح ملی،افتهیسازمانعدالت، کاهش جرایم 

ی پاسخگو، فراگیر و مشارکتی در تمام سطوح، اطمینان از دسترسی عامه به اطالعات هایریگمیتصمحصول اطمینان از 

های ی و ترویج و اجرای قوانین و پالیسیالمللنیبهای نامهی اساسی مطابق با قوانین ملی و موافقتهایآزادو حمایت از 

گردیده  مقصد، تعیین عنوانبهترین موضوعاتی است که در این هدف برای انکشاف پایدار از مهم زیآمضیتبع ریغ

 .۸44است

ها به روند خشونت و جنگ ی که دولتتا زمانی دائمصلح پایدار و امنیت  که دهدیمهای این هدف نشان شاخص

ها جلوگیری به عمل نیاورند و در تالش تأمین ناشی از خشونت و تلفات ملکی در جنگ ریوممرگخاتمه نداده و از 

 است نباشد، ممکن نخواهد بود دادهیروعدالت و رسیدگی به جرایم که در جریان جنگ 

                                                           
لمللی نفوس و ین ا. حصول اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات صحی جنسی و باروری و حقوق متوافقه باروری در مطابقت با برنامه عملی کانفرانس ب2.6ر  ۳۳

. الف. تطبیق اصالحات جهت دستیابی مساوی زنان به منابع اقتصادی و همچنان 2و اسناد ترتیب شده کنفرانس های برگزار شده؛ « انکشاف و چارچوب عملی بیجنگ

. ب. افزایش استفاده از تکنالوژی قابل دسترس 2ملی؛  حق مالکیت و کنترول باالی زمین و سایر انواع مالکیت، خدمات مالی، میراث و منابع طبیعی، بر اساس قوانین

. ج. اتخاذ و تقویت پالیسی های موثر و قوانین قابل اجرا جهت بهبود تساوی جنسیتی و توانمند 2به ویژه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، جهت توانمند سازی زنان؛ 

 (SDGsفرعی هدف پنجم  سازی زنان و دختران در تمام سطوح. )مقصد اصلی ششم و سه مقصد

محو تمام اشکال خشونت ها علیه اطفال از جمله قاچاق، استثمارو  ۸6.۱کاهش قابل مالحظه خشونت به تمام اشکال آن و مرگ و میر نسبی در همه جا؛  ۸6.۸ر  ۸44

، کاهش قابل مالحظه انتقال ۱4۹4تا سال  ۸6.2مول؛ ترویج حاکمیت قانون به سطح ملی و بین المللی و حصول اطمینان از دسترسی به عدالت همه ش ۸6.۹شکنجه؛ 

کاهش قابل مالحظه  ۸6.2های مالی و تسلیحاتی غیرقانونی و تقویت، بهبود و بازگشت دارایی های سرقت شده و مبارزه علیه تمام اشکال جرایم سازماندهی شده. 

حصول اطمینان از تصمیم گیری پاسخگو، فراگیر و  ۸6.3و پاسخگو در تمام سطح؛  انکشاف نهاد های شفاف، موثر ۸6.6فساد و رشوه ستانی در تمام از اشکال؛ 

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی ۱4۹4تا سال  ۸6.۳تقویت و گسترش اشتراک کشور های درحال توسعه در نهاد های حکومتی جهانی؛  ۸6.۱مشارکتی در تمام سطوح؛ 

اطمینان از دسترسی عامه به اطالعات و حمایت از آزادی های اساسی، مطابق با قوانین ملی و موافقتنامه های بین  ۸6.۸4برای همه، ازجمله ثبت تولد و توزیع تذکره؛

سعه و. الف. تقویت و ایجاد ظرفیت های نهاد های ملی مربوطه، از جمله توسط همکاری های بین المللی در تمام سطوح بخصوص در کشور های درحال ت۸6المللی؛ 

. ب. ترویج و اجرای قوانین غیرتبعیض آمیز و پالیسی ها برای انکشاف پایدار. )مقاصد اصلی و ۸6ری از خشونت و مبارزه علیه تروریزم و جرایم؛ بمنظور جلوگی

 (SDGs ۸6فرعی هدف 
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های این هدف از بین بردن فساد، تقویت اعتماد ملی و ایجاد نهادهای پاسخگو و شفاف در ی شاخصبرمبناهمچنین 

 آید.می حساببهمشارکت همگانی به شمول زنان و مردان از ضروریات تأمین صلح و امنیت پایدار 

 بخش چهارم: زنان و مسئله صلح و امنیت در اسناد خاص حقوق بشر 

ی یک بخش خاص از جامعه بشری هایآزادللی حقوق بشری که به هدف حمایت از حقوق و المی از اسناد بیندسته

. تعداد اسناد ۸4۸گرددمی ادِاسناد خاص حقوق بشری ی عنوانبهمثل زنان یا اطفال، تهیه و تصویب گردیده باشند 

و  است، کم نیست های اساسی زنان به تصویب رسیدهخاص در حمایت از حقوق و آزادی صورتبهالمللی که بین

المللی منع نگردد. میثاق بیالمللی میهای بینی الحاقی و قطعنامههاپروتکلشامل چندین سند در قالب اعالمیه، میثاق، 

شورای امنیت سازمان  ۸۹۱2( قطعنامه ۸۳۳2( اعالمیه کنفرانس جهانی زن در پکن، )۸۳3۳هر نوع تبعیض علیه زنان، )

( وکنوانسیون حقوق ۸۳63اعالمیه رفع تبعیض علیه زنان، ) (۸۳۳۹محو خشونت علیه زنان، )( اعالمیه ۱444ملل متحد، )

های بشری زنان به تصویب خاص در حمایت از حقوق و آزادی صورتبهاند که اسنادی ازجمله( ۸۳2۱سیاسی زنان )

 .اندصادرشدهرسیده یا 

 (۱۳7۳) ۱0۱تبعیض علیه زنان هر نوعالف: کنوانسیون منع 

 ترین اسناد خاص حقوق بشری در حمایت از حقوقالمللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان، یکی از مهمکنوانسیون بین

ی را المللی نقش عمدهای حمایت از حقوق زنان در سطوح ملی و بینزنان بوده و در توسعه مبانی حقوقی و قانونی

به آن الحاق  ۱44۹مارچ  2امضاء و در  ۸۳۱4ست آگ ۸2را در  ایفا نموده است. دولت افغانستان این کنوانسیون تاکنون

 ه گونهباالجرا است. سطح ملی مرعیالمللی بدون هیچ تغییری در بنابراین تمام مواد این سند مهم بین؛ ۸4۹نموده است

 باشد.که نادیده گرفتن آن در جایگاه نقض قوانین ملی بوده و قابل پیگرد می

ی حقوق بشر نگاشته شده است، از برابری حقوق جهاناستناد به منشور ملل متحد و اعالمیه در  در مقدمه این سند که

های اقتصادی و موقعیت های زندگی اعم از ساختار قدرت و مدیریت سیاسی وو جایگاه زنان و مردان در تمام زمینه

 .۸42اجتماعی و فرهنگی، حمایت گردیده است

علیه زنان سبب نقض اصول برابری و  ضیتبعدر ادامه مباحث مقدمه به این موضوع اشاره گردیده است که اعمال 

ع گردد. همچنین این تبعیض مانرامت ذاتی انسان محسوب میی به کاحترامیبحقوقی در نظام اجتماعی گردیده و 

                                                           
 قابل دریافت در آدرس الیکترونیکی زیر: ۳۹، ص ۸۹۳2کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آموزش حقوق بشر، ۸4۸ 

 section/Human%20Rights%20Book_Final.pdf-https://www.aihrc.org.af/files/education 
 ۸۳3۳امبر دس ۸۱المللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین۸4۱ 

۸4۹ https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN  اخذشده از ویبسایت در(

(۸۹۳3حمل  ۱۱تاریخ   

ارد. دکنوانسیون حاضر، باعنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابری حقوق زن ومرد تاکید مجدد  دول عضو۸42 

 )بخش ازپاراگراف اول مقدمه کنوانسیون منع هر تبعیض علیه زنان(

https://www.aihrc.org.af/files/education-section/Human%20Rights%20Book_Final.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN


59 
 

. ۸42در سطح ملی خواهد شد خصوصبهسبب کندی رشد و انکشاف  جهیدرنتتوسعه ملی و  درروندشرکت زنان 

مات صحی، های دسترسی برابر به خدواقعیتی که بدون تردید فقر و تنگدستی را به دنبال داشته و زنان را از فرصت

 کند.تعلیم و تربیت و اشتغال نیز محروم می

صادی و سی، اجتماعی، اقتهای سیافرق گذاشتن بین زن و مرد در عرصه هر نوعی مفاد ماده اول این کنوانسیون برمبنا

های هماد مفادتا بر اساس  دارندفهیوظهای عضو این کنوانسیون بنابراین دولت؛ ۸46آیدمی حساببهفرهنگی، تبعیض 

ی و تعدیل آن عده از مواد گذارقانونرا ضمن  ادشدههای یهای تبعیض در تمامی زمینهآن، ظرفیت ۸4۱و سوم ۸43دوم

، از بین برده و در انکشاف مبانی حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و رادارندهای تبعیض علیه زنان قوانینی که ظرفیت

های مندی زنان از حقوق و آزادیهای بهرهفرهنگی برابری و عدم تبعیض بین زن و مرد، تالش ورزند تا زمینه

المللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی که به هدف ن بینفراهم گردد. کنوانسیو شانیاساس

ی نموده تبعیض مثبت تلق عنوانبهشود را ها روی دست گرفته میحمایت از روند برابری بین زن و مرد توسط دولت

ه نموده و مفید ارزیابی کرده ها ضمن ماده چهارم خویش توصیبه دولت آن راکند بلکه اجرای آن را رد نمی تنهانهو 

 .۸4۳است

ورهای در کش خصوصبهدهد، های بیشتری را نسبت به مردان میتدابیری که به زنان فرصت اتخاذبه این دلیل 

های مثل افغانستان، سبب تسریع روند تأمین عدالت و برابری بین زنان و مردان گردیده و نباید از سیاست توسعهدرحال

 شود. حذفدولت 

                                                           
ق تاکید دارد واعالم میدارد که کلیه افراد بشرآزاد به دنیا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوبا اعتقاد براینکه اعالمیه جهانی حقوق بشربراصل جایزنبودن تبعیض  ۸42

ای بین المللی حقوق ه یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند، با تاکید براینکه دول عضو میثاق

ومردان ازحقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی برخودار گردند، با درنظرگرفتن اینکه کنوانسیون های بین المللی که تحت نظر  بشرمتعهد میباشند تا زنان

 نان(ز)بخش ازپاراگراف اول مقدمه کنوانسیون منع هر تبعیض علیه . سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن ومرد گردیده

در این کنوانسیون به معنی قایل شدن هرگونه وجه تمایز، قایل شدن استثناء یا محدودیتی براساس جنسیت است که به رسمیت شناختن « تبعیضات علیه زنان»واژه  ۸46

و مدنی ویا سایر موارد بدون توجه به  آزادیهای اساسی زنان حق بهره وری ورعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی و فرهنگی

 ماده اول کنوانسیون منع تبعیض علیه زن() وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آسیب وارد آورد.

نان درپیش گرفته زدول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت مینمایند بدون درنگ و به طرق مقتضی سیاست رفع تبیعضات علیه  ۸43

 کنوانسیون منع تبعیض علیه زن( ۱)بند اول ماده  شود وبدین منظور در مورد مسایل زیر تعهد می نمایند.

رفت کامل وپیش دول عضو درتمام زمینه ها باال خص زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کلیه اقدامات الزم ازجمله وضع قوانین را به منظور رشد ۸4۱

ه )ماده سوم کنوانسیون منه تبعیض علی آنها ازآزادی های اساسی برمینای مساوات بامردان تضمین گردد. ن به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشروبهره مندی زنا

 زن(

د؛ ف این کنوانسیون نباید )تبعیض( تلقی گردمساوات بین مردان وزنان میباشد، بنابه تعری فاکتور اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع دو۸4۳ 

واهد شد. متوقف خ های برابر فرصت و اما به هیچ وجه حفظ ستنداردهای جدا و نابرابر رابه عنوان یک پی آمد دربرنخواهد داشت. این اقدامات پس ازتحقق رفتار

 2ماده ) گیرد ونباید تبعیض آمیز تلقی گردد.رای حمایت ازمادران صورت میاتخاذ تدابیرویژه توسط دول عضو ازجمله اقداماتی هستند که دراین کنوانسیون ب

 کنوانسیون منع تبعیض علیه زن(
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 ها است که درروش گونهنیازاهای پارلمان، یکی آوردن تعدادی از کرسی به دستن امتیاز خاص برای زنان در داد

 حال حاضر به نفع زنان در افغانستان ضمن قانون انتخابات کشور، تسجیل گردیده است.

زنان  ابری جایگاه و نقش برن از شناسایتدوین الگوهای فرهنگی حمایت از جایگاه برابر زنان و مردان و حصول اطمینا

از زنان از موضوعاتی دیگری است که  سوءاستفادههای حقوقی و فرهنگی بردن ظرفیت نیاز بو مردان در خانواده، 

 .۸۸4ها اشاره گردیده استهای عضو، به آنتعهدات دولت عنوانبهضمن مواد پنجم و ششم این کنوانسیون 

 یسد:ونیممشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی تأکید نموده  قحبهدر رابطه  ماده هفتم این کنوانسیون

ه عمل ب کلیه اقدامات مقتضی را ،کشور یمنظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعدول عضو به

 به زنان اعطا خواهند کرد: را مردان حقوق زیربا خواهند آورد. باألخص در شرایط مساوی 

عمومی و واجد صالحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام  یهایپرسانتخابات و همه یهکل درالف: حق شرکت 

 منتخب مردمی. یهاارگان

 تمام سطوح سیاست دولت و اجرای آن در دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومی در نییب: حق شرکت در تع

 دولت.

 .۸۸۸ارتباط باشد در کشور یسیاسی و اجتماع یگهای غیردولتی که بازندها و انجمنج: حق شرکت در سازمان

ها دولت و به برابر زنان با مردان در سطح ملی به عمل آوردهاز حقوق و جایگاه  صریح  ماده هفتم کنوانسیون حمایت

های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی موجود در این مسیر را برداشته و از حضور مؤثر و وظیفه داده است تا تمامی چالش

های کالن ملی و تمامی روندهای مربوط به تعیین سیاست دولت و منافع ملی، حمایت به زنان در مدیریت داریمعن

 است. آوردهعمل

دسترسی زنان به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق کار، حقوق مربوط 

ه ک است یگریدها و دهات از مواردی ر حمایت از زنان قریهحقوقی و ساختاری د ازیموردنهای به خانواده و ظرفیت

ها و تا عالوه بر ایجاد زمینه شدهدادههای عضو وظیفه بوده و به دولت تیموردحمااین کنوانسیون  ۸6تا  ۱ضمن مواد 

ای هرنامههای را نیز به وجود آوردند که از جایگاه زنان در مدیریت بمندی زنان از این حقوق، فرصتشرایط بهره

 نیز حمایت کند. ادشدهحمایتی در موارد ی

                                                           
الف: تغییر الگوهای اجتماعی وفرهنگی رفتارمردان وزنان به منظور ازمیان برداشتن تعصبات، سنت ها وروش  دول عضو اقدامات مقتضی زیررابعمل می آورند: ۸۸4

ه تربیت خانواده، ب: حصول اطمینان ازاین ک مان طرز فکر، پست نگری یا برترنگری جنسیت ویا نقش های کلیشه یی برای مردان وزنان میباشد.هایی که مبتنی برآر

ویت اول ردرک صحیح ازوظیفه اجتماعی مادر وشناسایی مسئولیت مشترک مرد وزن درپرورش وتربیت کودکان راشامل میگردد، منافع کودکان درتمام موارد د

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی ازجمله وضع قوانین رابه منظور جلوگیری از سؤ داستفاده اززنان واستثمارانان بعمل کنوانسیون نع تبعیض علیه زن(  2)ماده  قراردارد.

 کنوانسیون منع تبعیض علیه زن( 6)ماده  خواهند آورد.

 کنوانسیون منع تبعیض علیه زن. 3 ماده ۸۸۸



61 
 

 (۱۳۳۱) ۱۱۱ب: اعالمیه کنفرانس پکن

در شهر پکن چین برگزار گردیده بود، اعالمیه را  ۸۳۳2سپتامبر  ۸2تا  2چهارمین کنفرانس جهانی زن که از تاریخ 

بل از آن است. سه کنفرانس ق گرفتهنامصادر نموده است که برنامه عمل برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان نیز 

گردد که به هدف ( می۸۳۱2کنفرانس نایروبی ) ( و۸۳۱4( کنفرانس کوپنهاگن )۸۳32شامل کنفرانس مکزیکو، )

 .۸۸۹حمایت و بهبود حقوق بشری زنان دایر گردیده بودند

. ۸۸2گرددنان میبرای زدر اعالمیه کنفرانس پکن سه هدف کلی مورد تأکید بوده است که شامل برابری، توسعه و صلح 

ر است که به برابری زنان و مردان د شدهسپردهها تعهد ی از دولتندگینمابه  هیدر اعالمبرای دسترسی به این اهداف 

های مربوط بوده و از مشارکت برابر زنان و مردان در جریان قائلدسترسی به تمام حقوق و آزادی اساسی بشری احترام 

لف ها مکدی جامعه حمایت صورت گیرد. همچنین در این اعالمیه آمده است که دولتبه سرنوشت سیاسی و اقتصا

المللی مربوط به زنان بوده و حقوق بشری زنان را رعایت و حمایت خواهند به اجرای تمامی تعهداتش در قبال اسناد بین

 .۸۸2کرد

های مربوط به ق بشر و مصوبات کنفرانسالمللی حقوی از راهبردهای حمایتی زنان در اسناد بینریگیپدر اعالمیه به 

 .۸۸6اندرنان و اطفال تأکید گردیده است که به هدف حمایت، توسعه و انکشاف حقوق بشری زنان به تصویب رسیده

توسعه و صلح پایدار،  درروندهای تأکید نموده است که در حمایت از مشارکت زنان این اعالمیه به اجرای برنامه

سعه های ملی و توهای دسترسی برابر زنان به منابع و فرصتتوانمندسازی زنان، ایجاد زمینه هایفراهم آوری زمینه

 .۸۸3گرددهای حقوقی و ساختاری از زنان تدوین میحمایت

 (۱000) ۱۱۳شورای امنیت ۱۸۱۱ج: قطعنامه 

از حقوق  ترین اسنادی است که به هدف حمایتشورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مهم ۸۹۱2قطعنامه  

 که در مقدمه گونهآنو  صادرشدهروند صلح نازعات مسلحانه و مشارکت آنان درهای اساسی زنان در جریان موآزادی

                                                           
۸۸۱ https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/ (۸۹۳3حمل  ۱۱)گرفته از ویبسایت در تاریخ    

 قبلی ۸۸۹

 عزم ،ایممتحد گرد آمده ملل سازمان تأسیس سال ، در پنجاهمیندر اینجا، در پکن ، کهزنان دربارة جهانی کنفرانس در چهارمین کنندهشرکت ما دولتهایر  ۸۸2

 اعالمیه پکن( ۹تا  ۸)بند  ،بریم پیش بشریت سود کل به را در سراسر جهان زنان عموم برای و صلح ، توسعهبرابری تا اهداف ایمکرده جزم

ر و سایر اسناد بش حقوق جهانی اعالمیۀ ، بهگردیده متحد ثبت در منشور ملل که و سایر مقاصد و اصولی و مردان زنان انسانی ذاتی برابر و حیثیت حقوق . به۸۸2

 و اعالمیۀ زنان علیه خشونت امحای کنوانسیون و همچنین کودک حقوق و کنوانسیون زنان علیه صور تبعیض جمیع امحای کنوانسیون بشر، بویژه حقوق المللیبین

 هایبشر و آزادی قوقح ناپذیر جمیعو تقسیم ناپذیر و پیوستهجدایی بخش عنوان دختر به و کودکان زنان به بشر مربوط حقوق کامل اجرای تضمین به .توسعه حق

 اعالمیه پکن( ۳و  ۱. )بند بنیادین

 اعالمیه پکن ۸۱تا  ۸4بند ۸۸6 

 اعالمیه پنکن ۹۱تا  ۸۹بندهای ۸۸3 

  ۱444 سال اکتوبر  ۹۸  مورخ - 2۱۸۹، مصوب در نشست ۸۹۱2ان ملل متحد، قطعنامه شورای امنیت سازم ۸۸۱

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
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خویش آورده است، در پیوند به اعالمیه کنفرانس جهانی زن در پکن بوده و به روند اجرایی شدن این اعالمیه تأکید 

 کند.می

الملل بوده و از منابع حقوق بین ازجملههای شورای امنیت قطعنامه ۸۸۳منشور ملل متحد 2۱و  ۱2، ۱2مبتنی بر مفاد مواد 

های عضو سازمان ملل متحد دولت نیبنابراآوری در کشورهای عضو سازمان ملل متحد برخوردار است. ویژگی الزام

الش های شورای امنیت تنامههای اجرایی قطعتا جهت ایجاد ظرفیت دارندفهیوظهاست، که افغانستان نیز یکی از آن

 های شورای امنیت پیامد حقوقی خواهد داشت.قطعنامه یریگدهینادآن را به وجود آورند.  ازیموردنورزیده و شرایط 

توسعه و صلح، مطرح  درروندمحوری در حمایت از برابری زنان و مردان  چهاراصلشورای امنیت  ۸۹۱2در قطعنامه 

 گیری از تجاوز به حقوق بشری زنان وگردیده است که شامل اصل مشارکت زنان، اصل محافظت از زنان، اصل پیش

 گردد.اصل رفاه و بهبود وضعیت حقوق بشری زنان، می

ر و ؤثهای اشاره دارد که مشارکت مطرح و تدوین برنامه ینهیدرزمها ، به مسؤولیت دولتاصل مشارکت زنان

ف کند که به هدزنان را در ساختار قدرت یا نهادهای سیاسی و اقتصادی و روندهای بزرگ ملی تضمین می داریمعن

ور زنان شود. حضی میاندازراهمنازعات،  وفصلحلهای مربوط به توسعه و صلح پایدار و ها و میکانیزممدیریت برنامه

 وردتوجهماز نکات  یکی گردد،المللی ایجاد میصلح در سطح ملی و بینهای که به هدف تأمین و محافظت از در حلقه

 باشد.این اصل می

 یک وظیفه برای عنوانبهها و ساختارهای مربوط به صلح تر زنان در میکانیزمدر این اصل اشتراک هرچه فعال

 های عضو سازمان ملل متحد مطرح گردیده است.دولت

 ،برخوردهااز  یریجلوگ... با تائید به نقش مهم زنان در امر »با عبارت  ۸۹۱2امه اصل مشارکت زنان ضمن مقدمه قطعن

در  زنان جانبههمهاشتراک مساویانه و   ساختن اصل عمده بودن برجستهصلح و با  نیتأمعادی ساختن اوضاع و 

 ۸۱4نامهو بند اول قطع «آید...صلح و مساعدت برای استحکام صلح و امنیت به عمل می نیتأمکه به خاطر  ییهاتالش

نیز به نحوی به موضوع مشارکت زنان در روند  ۸۹۱2قطعنامه  2تا  ۱مورد تأکید بوده است. همچنین بند  یروشنبه

 صلح اشاره نموده است.

                                                           
مایند و موافقت نالمللی را به شورای امنیت واگذار میبه منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین ۸۸۳

شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد  .ی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمایدکنند که شورای امنیت در اجرای وظایفمی

شورای  .بیان شده است ۸۱و  ۱، 3، 6کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول و اصول ملل متحد عمل می

اعضاء ملل متحد منشور ملل متحد(  ۱2)ماده  .داردهای مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم میهای ساالنه و در صورت اقتضا گزارششامنیت گزار

منیت جهت برای اجرای تصمیمات شورای امنشور ملل متحد(  ۱2. )کاده نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایندموافقت می

اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله  .المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام الزم معمول خواهند داشتحفظ صلح و امنیت بین

 منشور ملل متحد( 2۱)ماده  .المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کردهای بیناقدامات خود در سازمان

کانیزم جهانی و مدولتهای عضور جداً فراه می خواند تا اشتراک هر چه فعالتر زنان را در تمام سطوح اتخاذ تصامیم در چوکات انستیتوت های ملی، منطقوی و ۸۱4 

 (شورای امنیت ۸۹۱2های جلوگیری از جنگ و حل و فصل برخورد ها، تامین نماید. )بند اول قطعنامه 
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های محافظتی این قطعنامه به معنی تقویت ظرفیت ،اصل محافظت از زنان و رسیدگی به جرایم علیه زنان

های باشد. توسعه دانش تخصصی زنان در راستای مدیریت برنامهزنان در برابر تجاوز و نقش حقوق بشری آنان می

های حقوقی و ساختاری به هدف جلوگیری از نقض حقوق بشری مربوط به حمایت و محافظت از زنان، ایجاد میکانیزم

ترین دهد، از مهمهای رسیدگی به جرایم علیه زنان که در جریان خشونت و منازعه روی میظرفیتزنان، ایجاد 

 موضوعاتی است که در این اصل مورد تأکید بوده است.

ه های تأمین صلح پایدار در جامعه بوده و بمحافظت از آنان یکی از ظرفیت ازیموردنتأمین امنیت زنان و ایجاد شرایط 

 های امنیتی در جریان منازعات مسلحانه و خشونت، کمک خواهد کرد.نان در برخورد با چالشتوانمندسازی ز

آورند که بتواند به تقویت شرایط امنیتی برای زنان  به وجودهای را ها و فرصتتا زمینه دارندفهیوظها دولت رونیازا

های ، کمک نموده و زمینهمسلحانهمنازعات  در جریان خصوصبهو روند تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم علیه زنان 

 در سطح ملی، فراهم کند. های اساسی زنان رادسترسی به حقوق و آزادی

باشد. بند نهم می تیموردحماقطعنامه  ۸۸. ۸4، ۳اصل محافظت از زنان و رسیدگی به جرایم علیه زنان ضمن بندهای 

 حمایت از زنان اشاره ۀنیدرزمالمللی های حقوق بیننورم رعایت ۀنیدرزمهای عضو این قطعنامه به مسؤولیت دولت

 ۀنیدرزمرا  یالمللنیبهای حقوقی شود تا در منازعات مسلحانه، نورمخوانده میفرا   تمام جوانب»نویسد: نموده می

دهم این  دربندهمچنین .« ۸۱۸کامل رعایت نمایند. طوربهشهروندان  مثابهبه ژهیوبهحقوق زنان و دفاع از زنان و دختران 

خواند تا در منازعات مسلحانه جهت دفاع از زنان و دختران در برابر روابط تمام جوانب را فرا می»قطعنامه آمده است: 

تعمیل زور در حاالت منازعات  ،جنسی جاوز جنسی و سایر اشکال توهینت در برابر خصوصبهجنسی اجباری و 

 ژهیوبه»در پیوند به همین موضوع بند یازدهم این سند آورده است: .« ۸۱۱نماید مسلحانه، تدابیر اختصاصی اتخاذ

 ییهانآخاتمه بخشیده شود، مسؤولیت دارند و  یقانونیبدر برابر اینکه باید به  هادولتکه تمام  سازدیم خاطرنشان

عمیل ت گیرد و جنایت جنسی و اشکال دیگررا که در رابطه همدستی به شمول جنایاتی که بر ضد بشریت صورت می

 .«۸۱۹، تحت تعقیب عدلی قرار بدهندگناهکارندزور در مورد زنان و دختران، 

ل شورای امنیت سازمان مل ۸۹۱2سومین اصل مورد تأکید قطعنامه گیری از نقض حقوق بشری زنان اصل پیش

دهد تا در جریان منازعات مسلحانه و در راستای دستیابی به توسعه و صلح پایدار ها وظیفه میمتحد است که به دولت

آورند، تدابیری را جهت می به وجودهای قانونی و حقوقی حمایت از حقوق بشری زنان را ظرفیت نکهیبر اعالوه 

از قربانی شدن زنان در جریان منازعات مسلحانه با رعایت جلوگیری از وقوع جرایم علیه زنان روی دست گرفته و 

 المللی، جلوگیری به عمل آورد.اصول حقوق بشردوستانه بین

                                                           
 شورای امنیت. ۸۹۱2قطعنامه  ۳بند بخش از ۸۱۸ 

 ۸4همان، بند ۸۱۱ 

 ۸۸همان بند ۸۱۹ 
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 نیترواضح صورتبه ۸۱2و چهاردهم ۸۱2دوازدهم دربنداین اصل به نحوی در تمام متن قطعنامه مورد تأکید بوده ولی 

 مورد تأیید بوده است.

ید دارد های تأکها در طرح و تدوین برنامهبه مسؤولیت دولت بشری زناناصل رفاه و بهبود وضعیت حقوق 

در جریان منازعات مسلحانه تدوین گردیده  خصوصبهکه به هدف حمایت از زنان در برابر نقض حقوق بشری آنان 

سعه و صلح های دسترسی به تونماید. تحقق این اصل به ظرفیتو به رفاه و بهبود وضعیت آنان در سطح ملی کمک می

 افزاید.پایدار نیز می

های دسترسی زنان به خدمات صحی، تعلیم و تربیت، تحصیالت عالی، کار و سایر حقوق و بنابراین ایجاد فرصت

ها را در جریان منازعات مسلحانه در حمایت از زنان هاست که باید آنهای اساسی آنان، از وظایف مهم دولتآزادی

 توسعه و صلح پایدار در نظر داشته باشند.و در راستای دستیابی به 

 است. قرارگرفتهقطعنامه مورد تأکید  ۸۱3نهم و بند ۸۱6این اصل ضمن بند هشتم پاراگراف ج

کند که تأمین شرایط مشارکت زنان در ساختار قدرت و شورای امنیت تأیید می ۸۹۱2اصول مورد تأکید در قطعنامه 

حافظتی از زنان، ایجاد شرایط امن و مصئون برای زنان در زندگی اجتماعی و های مروندهای ملی، تهیه و تطبیق برنامه

 .باشندیمها های مهم دولتی اساسی زنان از مسؤولیتهایزا دآهای دسترسی به حقوق و ایجاد ظرفیت

یابی به توسعه و صلح پایدار ممکن خواهد بود که از حضور زنان مؤکدات این قطعنامه تنها زمانی دست بر اساس

های دسترسی به عدالت و مجازات کسانی که ها و فرصتمربوط به صلح و امنیت، ضمانت گردیده و زمینه درروند

 مرتکب جرایم علیه زنان گردیده است، فراهم باشد.

 المللی حمایت از زنانهای بینو میکانیزمبخش پنجم: ساختارها 

المللی حمایت از زنان و پیگیری آن در سطوح ملی و ایجاد هماهنگی و تسریع روند بین منظوربهسازمان ملل متحد 

های خاصی ساختارها و رویه ۸۱۱های مثل شورای حقوق بشر و سازوکار یو، پی، آرساختارها و رویه در کنارالمللی بین

                                                           
 های اضاتق و بشمرند محترم را  پناهنجویان تجمع محالت و ها اردوگاه بشری و ملکی کرکتر تا خواند می فرا  تمام جوانب در گیر در منازعات مسلحانه را۸۱2 

 شورای امنیت( ۸۹۱2قطعنامه  ۸۱هنگام طرحریزی در نظر بگیرند )بند  در منجمله را دختران و زنان اختصاصی

منشور سازمان ملل متحد تدابیر اتخاذ گردد عواقب باالقوه آنها را برای اهالی ملکی با توجه به  ۸2آمادگی خود را تائید می نماید تا در هر باریکه مطابق ماده  ۸۱2

 شورای امنیت( ۸۹۱2قطعنامه  ۸2)بند ر گرفتن استثنات بشر دوستانه در نظر بگیرد. مطالبات احتصاصی زنان و دختران به خاطر در نظ

ولیس و ارگان های پتدابیری که دفاع و احترام به حقوق بشر زنان و دختران را تامین می نماید و به خصوصی آنچه به قانون اساسی، سیستم انتخابات و عملکرد  ۸۱6

 شورای امنیت( ۸۹۱2اف ج قطعنامه پاراگر ۱قضایی ارتباط می گردد. )بند 

 ابهمث به ویژه به دختران و زنان از دفاع و زنان حقوق زمینۀ در را المللی بین حقوقی نورمهای مسلحانه، منازعات در تا شود می خوانده می فرا  تمام جوانب۸۱3 

، میثاق ۸۳33و پروتکول های تکمیلی میثاق های سال  ۸۳2۳ژنیوا سال  های میثاق در زمینه ین در که تعهداتی خصوص به نمایند رعایت کامل طور به شهروندان

 الس. توکول پر و زنان به رابطه در تبعیص اشکال تمام بردن بین از زمینۀ در  ۸۳3۳ سال میثاق ، آن به مربوط  ۸۳63 سال وپروتوکول مهاجرین مورد در  ۸۳2۸های 

 به را  ۱444 سال می ماه  ۱2  های سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و دو پروتوکول داو طلبانه مورخ میثاق  و باشد می طلبانۀ داو آن رعایت که  ۸۳۳۳

 شورای امنیت( ۸۹۱2قطعنامه  ۳)بند  .بگیرند نظر در را المللی بین جنایی محکمه روم اساسنامه در مربوط موازین و نمایند رعایت کامل طور

۸۱۱ UPR 



65 
 

های زنان فعالیت دارند. های خاص در راستای حمایت از حقوق و آزادییجاد نموده است که با صالحیترا نیز ا

های ترین ساختارزن از مهم وقفو کمیسیون م تبعیض علیه زنان، نهاد زنان سازمان ملل متحد هرگونهکمیته منع 

 اند.وجود آمده ی زنان بههایازا دخاص به هدف حمایت از حقوق و  صورتبهباشند که می

 (CSW)الف: کمیسیون مقام زن 

توسط شورای اقتصادی و اجتماعی  ۸۳۳6جون  ۱۸کمیسیون مقام زن یکی از ساختارهای مهم میان دولتی است که در 

 .۸۱۳کشور است 22آمده و متشکل از  به وجودسازمان ملل متحد 

د جایگاه گذاری در موری و سیاستریگمیتصم ٔ  نهیدرزمن سازمان ملل متحد ترین ارگاسیون مقام زن یکی از مهمکمی

متداوم در رابطه به هر موضوعی که به زنان ارتباط داشته باشد، به مجمع عمومی سازمان  صورتبهو مقام زنان است که 

 .۸۹4دهدملل متحد، گزارش می

های مثل جنگ و رویدادهای حمایت از زنان در ساختار قدرت و کمیسیون مقام زن روند مشارکت زنان و ظرفیت

 دهد.صلح و موضوعات مربوط به امنیت زنان را با دقت مطالعه نموده و از آن به سازمان ملل متحد، گزارش می

خود به  6/۸۳۳6شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت تا ضمن قطعنامه  ۸۳۳6در سال 

های پکن را داده و وظیفه دهد تا روند پیشرفت و چالش ۸۳۳2عمل  کمیسیون مقام زن صالحیت نظارت بر تطبیق برنامه

 ی قرار دهد.موردبررسموجود در این زمینه را 

طوح های که در ستواند از تطبیق برنامهلذا کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یکی از نهادهای مهمی است که می

شود، نظارت نموده و بر سهم و حضور زنان سی زنان اجرا میهای اساالمللی و در حمایت از حقوق و آزادیملی و بین

 المللی تأکید کند.در قدرت و روندهای ملی و بین

 ( CEDAW)تبعیض علیه زنان  هر نوعب: کمیته منع 

تبعیض علیه زنان نوع به هدف نظارت بر اجرای کنوانسیون منع هر  ۸۳۱۱کمیته منع هر نوع تبعیض علیه زنان در سال 

 هایییاعضای کمیته که از میان افرادی با توانا .۸۹۸باشدمنتخب کشورهای عضو می کارشناس ۱۹متشکل از  ایجاد و

 و امکان انتخاب مجدد آنان نیز وجود دارد. شدهانتخابباشند، برای یک دوره چهارساله علمی و شهرت نیک می

رد که نظارت ع هر نوع تبعیض علیه زنان را داکه گفته شد کمیته، صالحیت نظارت بر تطبیق کنوانسیون من گونههمان

های مربوط به توسعه و صلح پایدار، نیز از صالحیت این از روند دسترسی بدون تبعیض زنان در سازوکارها و رویه

 باشد.کمیته می

                                                           
۸۱۳ http://www.unwomen.org/en/csw 

 قبلی۸۹4 
۸۹۸ https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

http://www.unwomen.org/en/csw
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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 (UN WOMEN)ج: نهاد زنان سازمان ملل متحد 
یک ساختار محوری سازمان ملل متحد در راستای حمایت از برابری و  عنوانبهنهاد زنان سازمان ملل متحد  

ایجاد  . پس از۸۹۱توسط مجمع عموی سازمان ملل متحد ایجاد گردید ۱4۸4توانمندسازی زنان فعالیت داشته و در سال 

 سابحبهنهاد زنان سازمان ملل متحد که گام مهمی در راستای تسریع روند حمایت از برابری و توانمندسازی زنان 

بخش پیشرفت  (OSAGI)آید، چهار نهاد دیگر شامل دفتر نماینده خاص سرمنشی سازمان در امور جندر یا جنسیت می

المللی برای و نهاد آموزش و تحقیقات بین (UNIFEM)صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه زنان  (DAW)زنان، 

و  دهیگرد مغمد به همی زنان ایجاد گردید بودند، که به هدف حمایت از حقوق بشر (INSTRAW)پیشرفت زنان، 

 .۸۹۹ها به این نهاد واگذار گردیدهای آنوظایف و صالحیت

اند از؛ محو تبعیض علیه زنان، توانمندسازی زنان، تحقق برابری وظایف نهاد زنان سازمان ملل متحد عبارت نیترممه

میان زنان و مردان، حمایت از حقوق و جایگاه زنان در روندهای مربوط به صلح و امنیت، حمایت از مشارکت زنان 

 در قدرت و ساختارهای سیاسی و محو خشونت علیه زنان.

المللی است که در راستای حمایت از حقوق و ترین ساختارهای بیننهاد زنان سازمان ملل متحد یکی از مهم بنابراین

 آمده و از حضور به وجودهای اساسی زنان در ساختار قدرت و سهیم ساختن آنان در روندی مثل صلح و امنیت آزادی

 کند.ی به توسعه و صلح پایدار حمایت میهای مهم دسترسیکی از ظرفیت عنوانبههای ملی، زنان در رویه

 
 

  

                                                           
۸۹۱ http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

 قبلی۸۹۹ 

http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women


67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

گروپعامه و فوکسجلسات استماع هایدریافت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروپعامه و فوکسهای جلسات استماعدریافت

 دیدگاه زنان

 های زناننگرانی

 ها و مطالبات زنانخواسته
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 گروپفوکسعامه و جلسات استماع هایدریافت

ی ریگشکلبعد از  ی اساسی حقوق بشری شمرده شده وهادموکراسی و انتخابات از ارزشامنیت، حق بر صلح، 

ا تصویب قانون ب بیشتر مورد توجه بوده است.ی هشتاد، در افغانستان های دههحکومت موقت و انتقالی در نخستین سال

ایی . مشارکت زنان در فرایندهقرارگرفته است موردقبول ها مبنای قانونی یافته واین ارزش ۸۹۱۱اساسی جدید در سال 

ی عاری از های اساسی دستیابی به صلح و جامعهشرطنظیر انتخابات از ملزومات یک نظام دموکراتیک بوده و از پیش

 رود.خشونت به شمار می

ها و ها، نگرانیامنیت تالش صورت گرفته تا دیدگاهتحقیق ملیِ زنان، صلح و این بخش از با توجه به نکتۀ فوق، در 

گروپ عامه و فوکسکه در جریان جلسات استماع انتخابات دموکراسی و صلح، امنیت،رابطه به زنان در  های خواسته

 أارانه لیست و گزارش گردد.دمطرح گردیده است امانت

 زنان الف: دیدگاه

ی که صلحقانون را تقویت نماید؛  تیو حاکمکرده صلح پایدار صلحی است که عدالت را تأمین  .۸

ا رعدالتی فقر، ظلم و بی ترس، امن و عاری ازانسان در آن محیط  ثیمن حفضای واقعی را که هر انسان 

 احساس نماید.

به نمایندگی  و باید گرفتهشکلملت افغانستان  هاراداحکام قانون اساسی و  بر اساسدولت افغانستان  .۱

 .گرفتهادیده دولت در این روند ن کنندهنییتعاز ملت افغانستان طرف مذاکره با گروه طالبان باشد و نباید نقش 

در افغانستان، همواره مجبور به تحمل  سالهکیوچهلیک بخش عمده از قربانیان جنگ  عنوانبهزنان  .۹

اما ؛ اندو مال خود بدوش کشیده زانیعزجانبار سنگین جنگ شده و دردهای عمیقی را با از دست دادن 

آنان در ساختار قدرت و روندهای مثل گفتگوهای صلح و توسعه همیشه کمرنگ بوده و از مشارکت  حضور

 اند.ی محروم بودهدر تحوالت کالن مل داریمعنفعال، مؤثر و 

باشد، در غیاب های دموکراسی در کشور میکه نیازمند تقویت ظرفیت گونههمانصلح  .2

آید. دسترسی محدود و ناکافی مردم به خدمات عامه ی خوب و حاکمیت قانون به دست نمیدارحکومت

 زند.می زمینه تبعیض و دوگانگی را در کشور ایجاد کرده و اعتماد بین دولت و مردم را صدمه

اره خواهند دوبی از زمان حاکمیت گروه طالبان در افغانستان دارند و هرگز نمیتلخهای مردم تجربه .2

 بازداشتهعه ، کشور را از توسانهیادگرایبنمتحجرانه و  طرز فکرها با ایجاد نظامی با زیرا آن؛ دنبرگردبه آن دوره 

 شالق به خاموشی کشانده بودند. زوربهو مردم را 

دسترسی بدون تبعیض تمام شهروندان به حقوق  در جامعه داریپاصلح  طیشراترین یکی از مهم .6

صلح  منازعه را فراهم نموده و یزمینهیی از جامعه، هابخشبوده و تبعیض و نادیده گرفتن بخش یا  شانیبشر

 سازد.ی را صدمه زده و با شکست مواجه میدائم
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در انستان مردم افغنیاز است که شفافیت یک اصل اساسی در مدیریت و برنامه ریزی است بنابراین  .3

ترین موضوعات مربوط به مذاکرات صلح آگاه شده از مهمتحوالت مربوط به مذاکرات صلح بوده و جریان ت

است حفظ گردیده  آمدهدستبهما  وطنهمسال اخیر که به قیمت قربانی شدن هزاران  ۸۱ی هادستاوردو تمام 

 مدت قرار گیرد.و نباید مورد معامله سیاسی کوتاه

عه های زمان منازتأمین عدالت و رسیدگی به جرایم و جنایت بود کهصلح تنها زمانی پایدار خواهد  .۱

ی و رور ستتی به حقوق قربانیان حمالت احترامیبو جنگ، جزء از پروسه صلح باشد. نادیده گرفتن این امر 

 عات مسلحانه بوده و در مغایرت صریح با منافع ملی قرار دارد.مناز

 ی زنانهاب نگرانی

پس از چهار دهه جنگ در افغانستان، اکنون پروسه و گفتگوهای صلح بین نیروهای مختلف درگیر در منازعه و طالبان 

های که در این عرصه مطرح است، اقشار و اصناف مختلف جامعه، تر مطرح است، عالوه بر امیدواریجدی صورتبه

های اساسی خود پس از تأمین سال گذشته، نگران حفظ حقوق و آزادی ۸۱وردهای آ خصوصاً زنان، با توجه به دست

یر را ملی زنان، صلح و امنیت موارد زتحقیق گروپ عامه و فوکسجلسات استماعباشند. اشتراک کنندگان صلح می

 اند:خود مطرح کرده هایترین نگرانیعمده عنوانبه

جدی شرکت  صورتبههنوز بخش بزرگی از مردم افغانستان، خصوصاً زنان در مذاکرات صلح  (۸

و جود  طمینانگفتگوها و مذاکرات صلح در کشور ا درروندخاص از اشتراک فعال زنان  صورتبهنداشته و 

 ارد،ند

ن ستیزانه ز طرز فکرزنان، جوانان و فعاالن مدنی از احتمال اینکه طالبان با همان از مردم افغانستان اعم  (۱

هه هایی که در یک و نیم دو ارزش دستاوردنگران هستند که  داً یشدند، شوو افراطی خود شامل نظام سیاسی 

و مورد معامله قرار گیرند و خصوصاً بر حقوق و  شدهگرفتهاست، در پروسه صلح نادیده  آمدهدستبه ریاخ

 های اساسی زنان محدودیت وضع گردد.آزادی

که  داننگران هاآنو  برندیمبیشتر از شهرها از جنگ رنج  مراتببهزنان در روستاهای افغانستان  (۹

 مذاکرات صلح مدنظر گرفته نخواهد شد! انیجرحقوق زنان روستایی در 

صلح مدنظر گرفته نشود و حقوق قربانیان تأمین نگردد، این نگرانی  درروندعدالت  کهیدرصورت (2

 م نماید.چرخه خشونت دوا بیترتنیابهی شخصی زده و ریگانتقامدیگر دست به  بارکوجود دارد که مردم ی

های سال گذشته با قربانی ۸۱از ساختارها و نهادهای دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی که در  (2

 و تقویت گردد. شدهمحافظت، باید حراست و است شدهسیتأسان مردم افغانستان فراو
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میثاق ملی مردم افغانستان مبتنی براساسات و احکام دین مقدس اسالم  عنوانبهقانون اساسی افغانستان  (6

ین اهای اساسی شهروندان معامله سیاسی در بوده بنابراین، نگرانی جدی وجود دارد که مبادا حقوق آزادی

 زمینه صورت گیرد.

 ها و مطالبات زنانخواستهج: 

ه ی است کاهخواستههای زنان در رابطه به دموکراسی، صلح و روند مذاکرات مربوط به آن شامل ها و آرمانخواسته

مذاکرات صلح دارند. عملی شدن  درروندهای اساسی خویش و مشارکت زنان در راستای حمایت از حقوق و آزادی

راتیک های دموککند، موجب استحکام ارزشکه در تأمین صلح پایدار و عادالنه کمک میها عالوه بر اینخواستهاین 

گردد. در جریان تحقیق ملیِ زنان، صلح و امنیت، زنان اشتراک کننده در مینیز داری خوب در سطح ملی و حکومت

 اند:ها و پیشنهادهای خویش مطرح نمودهستهگروپ موارد زیر را به عنوان خواجلسات استماع عامه و فوکس

لح باید در تمام مراحل پروسه ص با توجه به این واقعیت تلخ که زنان قربانیان اصلی جنگ هستند، (۸

ا داشته و این فرصت ر حضورداشتهگذاری برای صلح جریان مذاکرات و تطبیق توافقنامه صلح اعم از پالن

دون ب عنی مردان نباید در مذاکرات صلح از زنان نمایندگی نمایند،ی؛ باشند تا صدای خویش را بلند کنند

 .دیخواهد رسن یاجهیجنگ، صلح با طالبان به نت انیزنان و قربان دار و مؤثرو مشارکت مستقیم، معنی حضور

پا  ح عدالت زیرصل جهیدرنتتأمین عدالت و رسیدگی به قربانیان باید محور اصلی صلح باشد و نباید  (۱

بخشی اصلی  و جنگ افغانستان مدنظر گرفته شود انیبه درد و رنج قربان دنیبخش امیالت دیدرروند صلح باشود. 

 از پروسه صلح باشد.

مصالحه در جریان مذاکرات  در اصول غیر قابل معامله و اغماضعنوان حقوق بشر بهی هاارزش (۹

تان ها تالش و قربانی شدن مردم افغانسسالها ماحصل ، زیرا این ارزششود مد نظر گرفته صلح با گروه طالبان

پروسه صلح گردد. همچنان های حقوق بشری باعت دوام جنگ، خشونت و منازعه میبوده و انکار ارزش

ی خوب را دارحکومتباید به گونه طراحی و عملی گردد که زمینه همدیگر پذیری، عدالت اجتماعی و 

 فراهم نموده و جلو تداوم خشونت را بگیرد.

های عمیق اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان، الزم است از حضور با در نظرداشت شکاف (2

 از جانب جامعه جهانی حمایت صورت گیرد. تری سازمان ملل متحد برای نظارت از پروسه صلحجدی

های اساسی نظام جمهوری اسالمی در نظام سیاسی موجود، قانون اساسی، حقوق و آزادی (2

ارهای دموکراتیک و اصلِ انتخابات آزاد و عادالنه جهت اشتراک شهروندان افغانستان برای شهروندان، ساخت

تعیین سرنوشت کشور از خطوط اساسی غیر قابل معامله بوده و دولت افغانستان مکلف است تا از آن در 

 جریان مذاکرات صلح پاسداری نماید.
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 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگیهای صلح صرفاً به معنای قطع جنگ نیست، عوامل و بستر (6

ی و نگسگی با کرامت و رهای از ترس ناشی از فقر، گرهای زندجنگ شناسایی شده و رفع شود و زمینه

 تداوم جنگ فراهم گردد تا تداوم صلح تضمین گردد.

 یو اعتماد بیشتر شده و شرایط را جهت بهرمندی بهتر از آزاد بس زمینه ساز تفاهم، تبادل نظرآتش (3

ای هزنان، گروپ بیان، آزادی گشت گذار، آزادی اجتماعات و مشارکت تمام اقوام و اقشار جامعه به شمول

لحانه های مخاصمات مسبنابراین، طرف؛ و طرفین منازعه در سراسر کشور بدون ترس فراهم می کند یسیاس

 ش بس فوری توافق نمایند.از ادامه جنگ دست برداشته و بر آت شود که باید از هرچه زودترسته میخوا

دولت افغانستان باید در گفتگوهای صلح از حقوق اساسی مردم، حقوق شهروندی، حقوق زنان،  (۱

عدالت و برابری، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت و حقوق 

 اید.سال گذشته حفاظت و حراست نم ۸۱سایر اقشار آسیب پذیر و دستاورهای 

تا زمانیکه صلح عادالنه و پایدار تأمین نشده و  های تاریخی گذشتهبا توجه به تجارب تلخ دوره (۳

های الزم برای عدم برگشت افغانستان به حالت جنگ ایجاد نگردیده، نیاز است که سازمان ملل و ضمانت

 ایت نماید.جامعه جهانی حضور خویش را در افغانستان حفظ نموده و از دولت افغانستان حم

ساله مردم افغانستان تأکید کرده و  ۸۱سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید بر حفظ دستآوردهای  (۸4

از حقوق اساسی مردم افغانستان، منجمله حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت، حقوق 

نات و به صورت خاص از طالبان تضمیمنازعه  یان جنگ دفاع و حمایت کنند و از طرفینها و حقوق قرباناقلیت

 ها اخذ گردد.کافی در زمینه رعایت این ارزش

 و که عامالن جنایات جنگی شده ه دادهمتینه سازی کند تا فرهنگ معافیت خاباید زم جامعه جهانی (۸۸

 یان تروریزم و حنگ نادیده گرفته نشود.تا حقوق قربان و قاتلین مردم، مورد محاکمه قرار گیرند

 یعمل یگرفته و در راستا یرا جد قیتحق نیای هاسفارشها و یافته دیبا منازعه افغانستانطرفین  (۸۱

 تدابیر الزم را اتخاذ نماید.شدن آن 
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های آماریتحلیل داده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی

 دسترسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 های مورد تأکید زنانآرمانها خواسته

 خطوط سرخ مذاکرات صلح
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 های آماریتحلیل داده

ها و نظریات اشتراک کنندگان تحقیق میدانی در مورد امنیت، این بخش به بررسی دیدگاه های آماریتحلیل داده

شان را روی دستیابی زنان به حقوق بشری ادشدهیهای پیامدهای ناشی از ارزشپرداخته و  انتخابات،سی و صلح، دموکرا

 اعم از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی نموده است.

ی از های حقوق بشری زنان که ناشچالشدر رابطه به  شوندگانمصاحبههای دیدگاهاولین بحث این بخش به بررسی 

 ه است.جداگانه ادامه یافت نیعناوو ضمن  افتهیاختصاص ،باشدمیپایدار  صلح تیموجودامنیتی و عدم وضعیت بد 

 دسترسی به حقوق مدنی و سیاسیالف: 

تا از حقوق بشری شهروندان خویش به شمول زنان در هر  دارندفهیوظها المللی دولتبر اساس تعهدات ملی و بین

 »...قانون اساسی که در بخشی از آن آمده است:  2ی از مفاد ماده به تأسشرایطی حمایت نمایند. دولت افغانستان نیز 

وظیفه دارد تا امنیت را در کشور تأمین نموده « ۸۹2باشدمیتأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت 

وق حق مدنی و سیاسی وحقوق حقوق بشر اعم از های دسترسی آنان را به ی و تهدید را از بین ببرد و زمینهناامنو عوامل 

 فراهم کند. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

یش بسر برده و از امنیت فردی و اجتماعی سادر رفاه و آ دارندحقنیمی از جمعیت کشور،  عنوانبهزنان افغانستان 

منیت عالوه اموجودیت صلح پایدار و تردیدی نیست که  خویش دسترسی داشته باشند. بشریبوده و به حقوق مند بهره

از سایر  مندیها و شرایط بهرهترین ظرفیت، از مهمشودیمخود یکی از مصادیق حقوق بشری افراد شمرده بر اینکه 

های بشری با مشکل مواجه های بشری شهروندان نیز بوده و در نبود آن دسترسی به حقوق و آزادیحقوق و آزادی

 خواهد بود.

عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی از طریق ایجاد یک ۀ تأمین نیدرزمدولت  قانون اساسی بر مسؤولیت 6ماده 

مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ  ۀدولت به ایجاد یک جامع»نویسد: جامعه مرفه و مترقی اشاره نموده می

انکشاف  و لیتأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبا کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی،

 «.۸۹2باشدیمناطق کشور مکلف م وازن در همهمت

 ازیهر نوع تبعیض و امت» با عبارتقانون اساسی افغانستان  ۱۱همچنین عدم تبعیض و برابری بین شهروندان ضمن ماده 

اوی مس بیاتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق وجا بین اتباع افغانستان ممنوع است.

 است. قرارگرفته تیموردحما «.136باشندمی

                                                           
 2، ماده ۸۹۱۱دولت ج. ا. ا، قانون اساسی ۸۹2 

 6همان، ماده ۸۹2 

 ۱۱همان ماده ۸۹6 
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آزادی : نویسدمیدانسته  احترامقابلقانون اساسی افغانستان آزادی و کرامت انسانی شهروندان را یک اصل  ۱2ماده 

 گردد، حدودی ندارد.حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می

 .۸۹3آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد تیدولت به احترام و حما ون است.ئمص آزادی و کرامت انسان از تعرض

برای حفظ  شرایط مناسب جادیاصلح پایدار به هدف تأمین امنیت و  ینهیدرزمتأکید قانون اساسی بر مسؤولیت دولت 

صلح  و رابطه بین امنیت، شهروندان نیباحترام و حمایت از آزادی، برابری و عدالت  کرامت انسانی و توسعه ظرفیت

 را از طرف دیگر، ۸۹۱های مثل برابری، آزادی و کرامت انسانیمندی از اصول و ارزشبهرهو طرف پایدار از یک 

را از بین خواهد برد، نقض  ادشدهمندی از اصول ینماید. لذا عدم توجه به آن به این دلیل که شرایط بهرهروشن می

 .شودیمبشری شهروندان اعم از زن و مرد، شمرده  قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق

تأمین امنیت و ایجاد شرایط رعایت و حمایت حقوق بشری زنان عالوه بر قانون اساسی در قوانین عادی کشور مثل 

و سایر قوانین ملی نیز  زن هیعلقانون کار، قانون انتخابات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون منع خشونت 

مناسب  هایۀ ایجاد ظرفیتنیدرزمهای دولت از قانون اساسی بر مکلفیت بتأسی بوده و در این قوانین تیموردحما

 زنان تأکید گردیده است. حمایت و بهبود حقوق بشری شهروندان ازجمله

ی و سیاس-های حقوق مدنیو میثاق المللی شامل منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشرقواعد و مقررات بین

های مربوط لهای جنیوا و پروتکقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیونح

های سازمان ملل متحد و شورای های که به هدف حمایت از حقوق بشری زنان به نشر رسیده و قطعنامهها، اعالمیهبه آن

از حمایت و توسعه حقوق بشری  اند کهترین اسنادیاز مهمآن و قطعنامهاهای بعد از  ۸۹۱2قطعنامه  خصوصبهامنیت 

 .اندبردهنامها یک وظیفه برای دولت عنوانبهزنان 

فراد ملکی بر تأمین امنیت ا ادشدههای یهای جنیوا و محتوای پروتکل شماره دوم کنوانسیونمشترک کنوانسیون ۹ماده 

ر های که درگیو گروه هادولتسلحانه اشاره صریح داشته و از زنان و اطفال در زمان جنگ و مخاصمات م خصوصبه

رایط زنان و کودکان، ش خصوصبهی رنظامیغخواهد تا عالوه بر تأمین امنیت افراد باشند، میمخاصمات مسلحانه می

 آورند. به وجودرا نیز  شانیبشری های اولیهمندی آنان از حقوق و آزادیبهره

ان داده است های اخیر نشمطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشری زنان کشور در سال

ل از های قبتا حدودی بهتر بوده و با دوره شانیبشرهای که در حال حاضر شرایط دسترسی زنان به حقوق و آزادی

 نیست. سهیمقاابلقدوران حاکمیت طالبان در افغانستان،  خصوصبهحکومت موقت 

در شهرهای کشور، فرصت دسترسی به تعلیم و تربیت، تحصیالت عالی و  خصوصبهدر حال حاضر زنان افغانستان 

ند. مفاهیمی باشکار را به لحاظ قانونی دارا بوده و از شرایط حمایتی بهتری در برابر خشونت و تبعیض برخوردار می

                                                           
 ۱2همان ماده ۸۹3 

 ۸2، صفحه ۸۹۳2ر، حمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آموزش حقوق بش۸۹۱ 
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انونی های قبوده و از ظرفیت تیموردحماهای زندگی اجتماعی ترین ارزشمهم عنوانبهمثل دموکراسی و حقوق بشر 

 باشند.برخوردار می انکشافو ساختاری بهتری جهت توسعه و 

های مسلحانه، مشکالتی را در راستای ی موجود در این زمینه، دوام جنگ و توسعه خشونتهاینیبخوشاما بر رغم 

خاصی  زنان کشور، با مشکالت خصوصبهافغانستان  د آورده و هنوز مردمبه وجو شانیبشردسترسی زنان به حقوقی 

تحمیل  زنان ازجملهتلفات سنگینی را بر مردم افغانستان  روزههمهی و دوام جنگ ناامنباشند. در این زمینه مواجه می

 گیرد.نموده و قربانی می

نفر ملکی  7۱۸۱۳تاکنون  ۸۹۱۱بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان ده سال گذشته از سال 

نفر آنان را  ۱7۱۱اند که زخمی، قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده 2۳۸22کشته و  ۱6۸6۱شامل 

صرف  شدهادخیلی بیشتر از این رقم است زیرا رقم ی درواقع. تردیدی نیست که تعداد تلفات ۸۹۳دهندزنان تشکیل می

که تعداد اند درحالیگردد که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناسایی و لیست گردیدهشامل کسانی می

گردیده  که شناسایی و لیستقربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده بدون این باشند کهزیادی نیز می

 باشند.

را عالوه باشند زیدهد که زنان کشور، قربانی اصلی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی مینشان می ادشدهآمار ی

بنابراین  اند.همسر یا فرزند آنان بوده درواقعاند، مردان و اطفال قربانی نیز بر اینکه تعداد زیادی از زنان خود قربانی بوده

 اند.لحانه و حمالت تروریستی بوده و بیشترین صدمه را متحمل گردیدهزنان از قربانیان اصلی مخاصمات مس

ه ناشی از جنگ و ک های راتحقیق ملی، چالشبخش از نتایج تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این 

ردیده گهای بشری آنان بوده و سبب محدودیت دسترسی زنان به حقوق و آزادیعدم موجودیت صلح پایدار ی ناامن

 به ترتیب لیست نموده است.

 فردیامنیت 

وده ی اصلی دولت بهاتیمسؤولو حفظ جان و سالمتی شهروندان از  که اشاره گردید تأمین امنیت فردی گونههمان

 نماید.های حقوقی و ساختاری بهتری را میو ایجاب توسعه ظرفیت

                                                           
/ کمیسیون مستقل حقوق 24، صفحه ۸۹۳3کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقیق میلی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم ۸۹۳ 

 ۸۱، صفحه ۸۹۳3بشر افغانستان، گزارش تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه افغانستان 
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در  آمدهدستبهمعلومات 

مندی زنان از حق بهره رابطه به

 دهد که، نشان میامنیت فردی

شونده مصاحبه ۹2۳6 انیاز م

( تأیید نفر ۸۱۱۸آنان ) ۹6.6٪

 ۸۹۳۸اند که از سال نموده

خود یا کسانی از  تاکنون

اعضای خانواده آنان قربانی 

مخاصمات مسلحانه یا حمالت 

تروریستی بوده، کشته یا 

 ٪6۹.2اند و زخمی گردیده

 اند.اند که تاکنون قربانی نبودهگفته شوندگانمصاحبهنفر از  ۱۱۸2شامل 

( زخمی ٪۹۸.3نفر ) ۸۸۹۸شته، ( ک٪2۸.2نفر ) ۸233اند که شامل هنفر گفت ۹26۸تعداد قربانیان را  شوندگانمصاحبه

دهند، زن بوده است. را تشکیل می ٪۱۱.3نفر آنان که  ۸4۱۸قربانی  ۹26۸گردد. از میان ( معلول می٪۱6.۱نفر ) ۳2۹و 

شهروندان اعم  از تهدید جدی علیه زندگی و سالمتی وخامت وضعیت بوده و خبر دهندهنشانرقمی که بدون تردید 

  دهد.از زن و مرد می

بلی خیر مجموع

تعداد ۸۱۱۸ ۱۱۸2 ۹2۳6

درصد ۹6.6 6۹.2 ۸44

۸۱۱۸

۱۱۸2

۹2۳6

۹6.6 6۹.2 ۸44

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

۴111

مصاحبه شوندگان قربانی

تعداد درصد

کشته زخمی معلول مجموع زنان

۸۹۳3تا ۸۹۱۱تعداد کل از سال  ۸233 ۸۸۹۸ ۳2۹ ۹26۸ ۸4۱

درصد 2۸.2 ۹۸.۱ ۱6.۱ ۸44.4 2۱.۱

۸۹۳3تعداد صرف در سال  ۱۳۹ ۱۹2 ۱42 3۹۹ ۱۸۱

۱درصد 24.4 ۹۱.۸ ۱۱.4 ۸44.4 ۱۱.۳

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

۴111

تعداد قربانی و نوع صدمه

۸۹۳3تا ۸۹۱۱تعداد کل از سال  درصد ۸۹۳3تعداد صرف در سال  ۱درصد
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پرسیده شده است. پاسخ آنان  ۸۹۳3در مورد تعداد قربانی و نوع صدمه در سال  شوندگانمصاحبهها از ادامه پرسش در

( زخمی و ٪۹۱نفر ) ۱۹2( کشته، ٪24نفر ) ۱۳۹نفر شامل  3۹۹هجری شمسی  ۸۹۳3دهد که تنها در سال نشان می

 اند.گیرد، از میان زنان بودهرا دربر می ٪۱۱.۳که  آنان نفر ۱۸۱ درمجموعاند که ( معلول، قربانی گردیده٪۱۱نفر ) ۱42

 اند.یاد نموده شانیزندگاز محل 

 وگذارگشت

در محل زندگی است. نبود امنیت سبب  وگذارگشتهای ترین شرطامنیت یکی از مهمموجودیت فضای صلح و 

ت سبب تداوم جنگ و خشون وگذار نمایند.گشترده یا سفر ک با اطمینانبدون ترس و کسی نتواند گردد تا هیچمی

و خطرناک  زیدآمیتهدگردیده و  ناامنبه مرکز ها ها و ولسوالیهای مواصالتی والیتگردد تا عالوه بر اینکه راهمی

ها جادهها و زنان در قریه خصوصبهان شهروند وگذارگشتامنیتی بد شده و  ازلحاظها و شهرها نیز ، وضعیت قریهباشد

های شهرها با تهدید و خطر همراه کوچه و

 گردد.

در این تحقیق نشان داده  آمدهدستبهمعلومات 

نفر  ۸۱۹3شونده مصاحبه ۹2۳6است که از میان 

در  وگذارگشتاند که در زمان ( گفته2۱.2٪)

محل زندگی خویش احساس امنیت نداشته و 

نگران تهدیداتی است که در کوچه و محل 

اند که با تهدید ( تأیید نموده٪23.2نفر ) ۸62۳ بیترتنیابهخالفان مسلح و افراد اوباش وجود دارد. زندگی از سوی م

 باشند.وگذار مواجه نمیدر هنگام گشت خصوصبه شانیزندگخاصی در محل 

 دالیل عدم احساس امنیت

، حمالت انتحاری و اختطاف تیآزارواذ

اند که ترین دالیلیاز مهم

دالیل عدم  عنوانبهشوندگان مصاحبه

در محل  وگذارگشتاحساس امنیت در 

نفر  ۳۱2اند. نموده ارائهشان زندگی

 ردگفته بودند  که یکسان( از 24.2٪)

از  کنند،وگذار احساس امنیت نمیگشت

از  (٪۹۱.۱)نفر  34۸خیابانی،  تیآزارواذ

. اندبردهنامعامل تهدید و عدم احساس امنیت  عنوانبه( از ترس از اختطاف ٪۸4.۹نفر ) ۸۱۳ترس از حمالت انتحاری و 

92۲

711

189

22

1837

۲1.۴

38.2

11.3

1.2

111

1 ۲11 1111 1۲11 2111

آزار و اذیت خیابانی

ترس از حمالت انتحاری

ترس از اختطاق

بی جواب

مجموع

در گشت وگذاردالیل عدم احساس امنیت

درصد تعداد

خیر بلی مجموع

تعداد ۸۱۹3 ۸62۳ ۹2۳6

درصد 2۱.2 23.2 ۸44

4
۸444
۱444
۹444
2444

آیا در گشت وگذار احساس امنیت می کنید؟
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تأیید نموده بودند دلیل خاصی را برای ترس خویش  وگذارگشتکه احساس ترس و ناامنی را در  ٪۸.۱نفر دیگر  ۱۱

 .اندردهکنبیان 

 های جنسیخشونت

های تلخ جامعه ما بوده و ساالنه قربانیان زیادی را از میان زنان و دختران های جنسی همواره یکی از واقعیتخشونت

ی و تداوم جنگ همیشه ناامنگیرد. کشور می

های جنسی یکی از عوامل افزایش خشونت

رود. تجاوز جنسی به شمار می خصوصبه

های مختلفی از تجاوز به زنان و گزارش

های آنان در جریان جنگ تیواذآزار

جنگی به نشر رسیده و در  از مناطقمسلحانه 

ها زنان یکی از قربانیان اصلی بسیاری از جنگ

 جنگ و خشونت بوده است.

معلومات این تحقیق ملی نشان داده است که 

در حال حاضر تعداد زیادی از زنان قربانی 

کارهای  بر رغمهای جنسی بوده و خشونت

جنسی  هایاست، هنوز روند خشونت افتهیانجاماکنون به هدف جلوگیری از افزایش این جریان ناگوار خوبی که ت

  گردد.علیه زنان در محیط خانه و بیرون از خانه رو به افزایش گزارش می

 فتهایانجامنفری که با آنان در تحقیق میدانی مصاحبه  ۹2۳6گونه که در بحث روش تحقیق اشاره گردید، از میان همان

 2۸۳ شوندهمصاحبهدادند از میان زنان کل جامعه نمونه را تشکیل می ٪۳۳.۸نفر آنان زن بوده است که  ۹266است 

کل آنان را تشکیل  ٪۸2.۳3نفر آنان که 

به  ۸۹۱۸اند که از سال دهند تأیید کردهمی

د. انهای جنسی بودهقربانی خشونت طرفنیا

( ٪۹۱.2نفر آنان ) ۸6۱ کهنیا تأملقابلنقطه 

( ٪63.6نفر ) ۹2۸بوده و  ۸۹۳3مربوط به سال 

تا ختم  ۸۹۱۸های مربوط به سال ماندهیباق

باشند. رقمی که افزایش بسیار جدی می ۸۹۳6

در قضایای خشونت جنسی را در سال اخیر 

 دهد.( نشان می۸۹۳3)

بلی خیر مجموع

تعداد 2۸۳ ۱۳23 ۹266

درصد ۸2.4 ۱2.4 ۸44

4

244

۸444

۸244

۱444

۱244

۹444

۹244

2444

آیا قربانی خشونت های جنسی بوده اید؟

۸۹۳6تا ختم ۸۹۱۸از  ۸۹۳3 مجموع

تعداد ۹2۸ ۸6۱ 2۸۳

درصد 63.6 ۹۱.2 ۸44

4
۱44
244
644

با ۸۹۳3مقایسه قربانیان خشونت های جنسی در سال 

۸۹۳6تا ختم ۸۹۱۸سال های 
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 های جنسیدادخواهی برای رسیدگی به خشونت

اند که به نهادهای های جنسی نشان داده است که زنان قربانی کمتر امکان آن را داشتهان خشونتمطالعات تفصیلی قربانی

عدلی و قضایی برای 

دادخواهی مراجعه 

نموده و شکایت ثبت 

 کنند.

معلومات این تحقیق 

نشان داده است که از 

زن قربانی  2۸۳میان 

های جنسی خشونت

نفر که  ۱۳۹تنها 

کل زنان  26.2٪

ا تشکیل قربانی ر

 ۱۱6اما  ؛اند که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نموده و شکایت ثبت نماینددهند این فرصت و زمینه را داشتهمی

اند که برای دادخواهی به نهادهای عدلی و گردد این امکان و فرصت را نداشتهرا شامل می ٪2۹.2که  ماندهیباقر نف

 قضایی مراجعه کنند.

 وابستگی جنسیتیی برمبناخشونت 

ردد که ریشه در گهای جدی محسوب میخشونت علیه زنان به دلیل وابستگی جنسیتی آنان نیز در افغانستان از نگرانی

ه به دالیل مختلف مثل جنگ و و محروم کشور ک دورافتادهفرهنگ و باورهای سنتی مردم دارد. در برخی از مناطق 

مساوی با  از جایگاه تنهانهباشد، زنان ه و سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین میبازماند و توسعهی از روند انکشاف ناامن

رامت، شخصیت ک یک کاال نگرسته شده و عنوانبهباشند بلکه نسبت به آنان مردان در خانواده و اجتماع برخوردار نمی

 شود.و هویت انسانی آنان نادیده گرفته می

زن  ۹266 از میان (٪۱۸.6زن ) 32۳ طرفنیابه  ۸۹۱۸دهد که از سال می در این تحقیق نشان آمدهدستبهمعلومات 

ولی  اندشدهاقعواند که به دلیل وابستگی جنسیتی مورد خشونت که در تحقیقات میدانی با آنان مصاحبه گردیده گفته

  اند.( به این پرسش پاسخ منفی داده٪3۱.2زن دیگر ) ۱3۸3

که به گفته زنان قربانی از  اندبوده یکسانی پدری و شوهری، اقارب دور و افراد ناشناس از شوهر، اعضای خانواده

مورد خشونت قرار  بوده و قربانیان را به این دلیل که زن بوده شانعوامل خشونت علیه آنان به دلیل وابستگی جنسیتی

( اعضای خانواده، در ٪۹۱.3مصاحبه ) ۱۳4( شوهر، در ٪22.۱صاحبه )م ۹۹۸در  شدهدادهاساس معلومات  اند. برداده

بلی خیر مجموع

تعداد ۱۳۹ ۱۱6 2۸۳

درصد 26.2 2۹.2 ۸44

4

۸44

۱44

۹44

244

244

644

آیا برای دادخواهی به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نموده اید؟



81 
 

( اقارب ٪2.۸مصاحبه ) ۹۸

مصاحبه  3۱دور خانواده و در 

 عنوانبه افراد ناشناس( ۳.6٪)

عامل خشونت معرفی 

 ماندهیباقنفر  ۱2اند. گردیده

( که از خشونت به ۹.۹٪)

دلیل جنسیت علیه خودش 

مل اند در مورد عاتأیید نموده

خشونت کسی را نام نگرفته و 

در پاسخ به این پرسش 

  اند.سکوت نموده

 های وابسته به جنسیت زناندادخواهی برای رسیدگی به خشونت

ی خشونت به دلیل قربانزن  32۳از میان 

( تأیید ٪۱۳.2نفر ) 634جنسیتی آنان،  وابستگی

 دهشاعمالهای اند خشونتتوانسته اند کهنموده

بر خودشان را به مراجع و نهادهای عدلی و 

قضایی گزارش داده و برای رسیدگی به آن 

( تأیید ٪۸4.2نفر دیگر ) 3۳دادخواهی کنند اما 

اند که به اند که این امکان را نداشتهنموده

نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نموده و علیه 

 بر خودش شکایت ثبت کنند. شدهاعمالخشونت 

 ت شکایتمراجع دریاف

در این بخش از تحقیق میدانی از زنان قربانی خشونت پرسیده شده است که برای دادخواهی به چه کسانی یا چه 

اند. اعضای بزرگ خانواده، نهادهای عدلی و قضایی نهادهای مراجعه کرده و از خشونت علیه خودش، شکایت نموده

د که به گفته انترین مراجعیدهای مدافع حقوق بشر از مهمدولتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نها

 ها برای دادخواهی مراجعه صورت گرفته است.قربانیان خشونت به آن

بلی خیر مجموع

تعداد 634 3۳ 32۳

درصد ۱۳.2 ۸4.2 ۸44

4
۱44
244
644
۱44

آیا برای دادخواهی به نهادهای عدلی و قضایی 

مراجعه نموده اید؟

بلی خیر مجموع

تعداد 32۳ ۱3۸3 ۹266

درصد ۱۸.6 3۱.2 ۸44

4

244

۸444

۸244

۱444

۱244

۹444

۹244

2444

رفته اید؟آیا به این دلیل که زن هستید تا حاال مورد خشونت قرار گ
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نفر از قربانیان این نوعی از خشونت به کسانی یا  632 درمجموعدهد که در این زمینه نشان می آمدهدستبهآمار 

نهادهای مراجعه کرده و 

ه قضیه خواهان رسیدگی ب

خشونت علیه خودش 

اند. بر اساس این آمار گردیده

( به ٪۹۳.6نفر از قربانیان ) ۱62

اعضای بزرگ خانواده برای 

دادخواهی و رسیدگی به قضیه 

 ۸3۱اند همچنین مراجعه نموده

( به نهادهای عدلی ٪۱6.6نفر )

( به سایر نهادهای مدافع ٪3.۳نفر ) 2۹و  افغانستان( به کمیسیون مستقل حقوق بشر ٪۱6نفر ) ۸32و قضایی دولتی، 

 اند.حقوق بشری زنان مراجعه کرده، ضمن ثبت شکایت، برای تأمین عدالت دادخواهی نموده

 علیه زن رضایتمندی از روند رسیدگی به قضایای خشونت

ت که های مبتنی بر وابستگی جنسیتی زنان، نشان داده اسهای جنسی و خشونتاز قربانیان خشونت افتهیانجاممطالعات 

نفر از قربانیان خشونت  ۱۳۹ درمجموع

نفر از قربانیان خشونت بر  634جنسی و 

 موعهمجمبنی وابستگی جنسیتی که 

به  گرددرا شامل می نفر از قربانیان ۳6۹

ه مراجع خاصی برای دادخواهی مراجع

( ٪6۳.۳نفر ) 63۹ اند. از این میاننموده

اند که به دوسیه آنان تأیید نموده

رسیدگی شده و از جریان رسیدگی 

 ماندهیباقنفر  ۱۳4اما ؛ باشندراضی می

 راضی نبوده و در رسیدگی به قضیه، عدالت تأمین نگردیده شانیایقضااز جریان رسیدگی به  اند کهگفته( ۹4.۸٪)

 است.

اعضای بزرگ 

خانواده

نهادهای عدلی و 

قضایی دولتی

کمیسیون مستقل

حقوق بشر 

افغانستان

سایر نهادهای 

مدافع حقوق بشر
مجموع

تعداد ۱62 ۸3۱ ۸32 2۹ 634

درصد ۹۳.6 ۱6.6 ۱6.4 3.۳ ۸44

4۸44۱44۹44244244644344۱44

مراجع ارائه شکایت برای دادخواهی

بلی خیر مجموع

تعداد 63۹ ۱۳4 ۳6۹

درصد 6۳.۳ ۹4.۸ ۸44

4

۱44

244

644

۱44

۸444

۸۱44

د؟آیا از جریان رسیدگی به قضیه خود راضی هستی
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 مراجعه به مراجع رسیدگی به قضایای خشونت دالیل عدم

معلومات مربوط به قربانیان 

های جنسی و خشونت

خشونت علیه زن به دلیل 

وابستگی جنسیتی آنان، 

نفر از  ۱۱6نشان داد که 

های زنان قربانی خشونت

کل  ٪2۹.2جنسی که 

د گردیقربانیان را شامل می

( از ٪۸4.2نفر ) 3۳و 

قربانیان خشونت بر مبتنی 

وابستگی جنسیتی )اعمال 

مختلفی  . دالیلاندردهکنبودن( به مراجع عدلی و قضایی برای دادخواهی و ثبت شکایت مراجعه  خشونت به دلیل زن

 ارائهبرای عدم مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی  رسندیمنفر  ۹42به  از سوی این تعداد از قربانیان که مجموعاَ

وهر و عدم دسترسی به نهادهای عدلی و ، ترس از شادشدهگردیده است. دالیلی که شامل عدم اعتماد به نهادهای ی

 گردد.قضایی می

عدم اعتماد به نهادهای عدلی و قضایی را  ٪۸۹.۱نفر شامل  2۱ از تحقیقات میدانی، آمدهدستبهبر اساس معلومات 

( عدم دسترسی به ٪۸6.۸نفر ) 2۳( ترس از شوهر، ٪۱۳.۱نفر ) ۳۸اند. دلیل عدم مراجعه خویش برای دادخواهی گفته

ی، رعایت عرف خانواده و زیآبرور( دالیل دیگری مثل ترس از ٪24.۹نفر دیگر ) ۸۱۹هادهای عدلی و قضایی و ن

 اند.تقاضای سایر اعضای خانواده را دلیل عدم مراجعه خویش جهت دادخواهی عنوان نموده

 کرامت انسانی زنان دیتهد

مکرر در  صورتبهکرامت انسانی از حقوقی است که 

و  بوده و نقض تیموردحماالمللی اسناد حقوقی ملی و بین

 عمل خالف قانون عنوانبهنادیده گرفتن کرامت انسانی 

ر که د گونههمانی گردیده است. انگارجرمدر سطح ملی 

قانون  ۱2بحث مبانی حقوقی این تحقیق اشاره گردید ماده 

ه انستداز تعرض مصون را آزادی و کرامت انسان  اساسی

 ی تأکید نموده است.آزادی و کرامت انسان از تیدولت به احترام و حماو بر مکلفیت 

عدم اعتماد به 

نهادهای عدلی و 

قضایی

ترس از شوهر عدم دسترسی سایر دالیل مجموع

تعداد 2۱ ۳۸ 2۳ ۸۱۹ ۹42

درصد ۸۹.۱ ۱۳.۱ ۸6.۸ 24.۹ ۸44

4
24

۸44
۸24
۱44
۱24
۹44
۹24

دالیل عدم مراجعه برای دادخواهی

بلی خیر
مجموع مصاحبه 

شوندگان زن

تعداد ۸۱2 ۹۹2۸ ۹266

درصد ۹.6 ۳6.2 ۸44

4
۸444
۱444
۹444
2444

شده اید؟آیا تاکنون مجبور به معاینه بکارت
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های ن به بهانهیی زناکند، معاینه نسازده و تهدید می یکی از رفتارهای که در کنار شکنجه، کرامت انسانی زنان را صدمه

 رائهامختلف مثل اثبات عمل مجرمانه زنا، تجاوز جنسی یا دالیل دیگر است که از سوی اعضای خانواده یا نامزد 

اید دهتان تا حاال مجبور شپرسیده است که آیا شما در زندگی شوندهمصاحبهگردد. در این بخش تحقیق از زنان می

نفر  ۸۱2 شوندهمصاحبهزن  ۹266کند که از میان تأیید می شوندگانمصاحبهسخ که معاینه بکارت انجام دهید؟ پا

اند که تا حاال ( گفته٪۳6.2نفر دیگر ) ۹۹3۸اما ؛ ( به دالیل مختلف مجبور گردیده تا معاینه بکارت انجام دهند۹.6٪)

 اند.را نداشته تیمجبوراین 

در مرحله بعدی از 

شوندگان پرسیده مصاحبه

آیا تاکنون  شده است که

کسی از اقارب یا اعضای 

خانواده شما غیر از 

 ادشدهخودتان به دالیل ی

مجبور به انجام معاینه 

بکارت گردیده است؟ از 

اند که تاکنون یکی از اقارب آنان مجبور ( تأیید نموده٪2.۹نفر ) ۸2۱ و مردانشامل زنان  شوندهمصاحبهنفر  ۹2۳6میان 

اند که تاکنون کسی از اقارب پاسخ به این پرسش گفته ( در٪۳2.۹) گرینفر د ۹۹22به معاینه بکارت گردیده است.

 آنان مجبور به معاینه بکارت نگردیده است.

در مورد افراد یا نهادهای پرسیده شده است که زنان را مجبور به انجام  شوندگانمصاحبهدر ادامه تحقیقات میدانی از 

  نموده است. ارائهمعلومات زیر را  شوندگانمصاحبهاند. پاسخ معاینه بکارت نموده

کل  ٪۸۸.۳نفر که  ۱۱

را که مجبور به معاینه  اننز

اند شامل بکارت گردیده

اند که گردد، گفتهمی

معاینه بکارت به 

درخواست پولیس و به 

هدف اثبات عمل زنا یا 

 افتهیانجامتجاوز جنسی 

( اعضای ٪۱6.4نفر ) 6۸، مسجد( مال امام ٪3.3نفر ) ۸۱( محکمه، ٪۸۹.۱نفر ) ۹۸سارنوالی،  (٪۱4.۳نفر ) 2۳است. 

بلی خیر مجموع

تعداد ۸2۱ ۹۹22 ۹2۳6

درصد 2.۹ ۳2.3 ۸44

4
۸444
۱444
۹444
2444

ده است؟آیا یکی از اقارب شما تاکنون مجبور به معاینه بکارت ش

پولیس سارنوالی محکمه مال امام مسجید
اعضای 

خانواده
نامزد مجموع

تعداد ۱۱ 2۳ ۹۸ ۸۱ 6۸ 2۱ ۱۹2

درصد ۸۸.۳ ۱4.۳ ۸۹.۱ 3.3 ۱6.4 ۱4.2 ۸44

4
24

۸44
۸24
۱44
۱24

.افراد یا نهادهای که درخواست معاینه بکارت نموده اند
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 جهیدرنتاند که معاینه بکارت افراد یا نهادهای معرفی نموده عنوانبه( نامزد خویش را ٪۱4.2نفر ) 2۱خانواده و 

 است. افتهیانجام هاآندرخواست 

 ۱۸۳۱مقایسه وضعیت امنیتی زنان در دو دوره زمانی قبل و بعد از 

 نقطه ۸۹۱۸( سال ۸/۸4/۸۹۱4ی حکومت موقت در افغانستان، )ریگشکل( و ۱۹/۱/۸۹۱4پس از سقوط اداره طالبان )

ی اساسی خویش محروم گردیده اهیآزادهای حاکمیت طالبان که در آن زنان از تمامی حقوق و عطفی است بین سال

ی اراده مردم برمبنابودند و دوره حکومت که 

معیارهای حقوقی و از مجاری و مبتنی بر 

 دموکراتیک به وجود آمده است.

 شوندگانمصاحبهدر این بخش از تحقیق از 

به  ۸۹۱۸پرسیده شده است که آیا از سال 

در خانواده شما وضعیت  طرفنیا

 یا کاهش؟ افتهیشیافزاعلیه زنان  زیآمخشونت

 ۹2۳6در پاسخ به این پرسش از میان 

( تأیید ٪۱۸.2نفر ) ۱۱2۳ شوندهمصاحبه

اند ( گفته٪3.۹نفر ) ۱26اما ؛ است افتهیکاهشعلیه زنان  زیآمخشونتی برخوردهااند که وضعیت بهتر شده و نموده

نفر  ۹۳۸ تیدرنهادر خانواده علیه زنان بیشتر گردیده است.  زیآمخشونتهای برخورد طرفنیابه  ۸۹۱۸که از سال 

 اند.را در رابطه به وضعیت بیان نکرده دگاهشانیدپاسخ خاصی نداده و  ( به این پرسش٪۸۸.۱دیگر )

در  زیآمخشونتدهد که بخش اعظم از زنان باور دارند که وضعیت نشان می ۸۹۱۸مقایسه دو دوره قبل و بعد از 

ن نسبت زنا ی حکومت موقت بهتر شده و تهدید کمتری علیهریگشکلبا  طرفنیابه  ۸۹۱۸خانواده علیه زنان از سال 

 های قبل وجود دارد.به دور

 یشدگ جایبمهاجرت و 

پیامدهای جنگ، ناامنی و عدم ار دیگر یکی 

موجودیت صلح پایدار در کشور، مهاجرت به 

ی داخلی است که شدگ جایبخارج از کشور و 

 قرارگرفته موردمطالعهبخش تحقیق  نیدر ا

دهد که از نشان می آمدهدستبهاست. معلومات 

کل  ٪۱۱.۱نفر ) 334 شوندهمصاحبه ۹2۳6میان 

 جایباند که ( تأیید نمودهشوندگانمصاحبه

کاهش یافته است تافزایش یافته اس بی جواب مجموع

تعداد ۱۱2۳ ۱26 ۹۳۸ ۹2۳6

درصد ۱۸.2 3.۹ ۸۸.۱ ۸44

4
244

۸444
۸244
۱444
۱244
۹444
۹244
2444

یز به این طرف وضعیت خشونت آم۸۹۱۸آیا از سال 

در خانواده شما کاهش یافته یا افزایش؟

بیجاشدگی 

داخلی

عودت کنده یا 

اخراج شده
بی جواب مجموع

تعداد 334 2۹2 ۱۱۳۱ ۹2۳6

درصد ۱۱.4 ۸۱.2 62.6 ۸44

4
۸444
۱444
۹444
2444

ده بیجا شدگان داخلی و عودت کننده یا اخراج ش

از کشورهای خارجی
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اند که عودت کننده یا اخراج شده از کشورهای خارجی به وطن ( گفته٪۸۱.2نفر ) 2۹2ی داخلی بوده و شده

 نیمهاجر ازجملهاند که ( تأیید کرده٪62.6نفر ) ۱۱۳۱ تیدرنهاگردد. نفر را شامل می ۸۱42 درمجموعکه اند.بوده

 اند.داخلی نبوده شدگان جایباخراج شده یا عودت کننده و 
 ی داخلیشدگ جایبدالیل مهاجرت و 

را وضعیت بد  شانیزندگخویش از محل  ا شدنیجبدلیل مهاجرت و  شوندگانمصاحبهنفر از  62۳شامل  63.3٪

نفر از کوچ برای ادامه درس در  ۸43شامل  ٪۸۸.۱نفر از وضعیت بد اقتصادی،  ۸۱4شامل  ٪۸۱.۱اند. امنیتی گفته

 عنوانبهباشد از تغییرات اقلیمی نفر می ۱۹ رندهیدربرگکه  ٪۱.2 ،اندشدهواقعهای که در شهرها مکاتب و دانشگاه

 دالیل کوچ و مهاجرت

 تابعیت و اسناد قانونی حقبهدسترسی 

از  یهیچ شخصملکیت شخصی خویش را داشته و  تواندیمقانون اساسی هر تبعه افغانستان  24بر اساس مفاد ماده 

 ، مگر در حدود احکام قانون.شودیکسب ملکیت و تصرف در آن منع نم

 مرو افغانستان یا خارج از آن، از والدیندر قل که یشخص»قانون تابعیت افغانستان  ۳همچنین مبتنی بر مفاد بند دوم ماده 

ی که در خاک هرکسبنابراین .« ۸24شودکه تابعیت افغانستان را داشته باشند، تولد گردد، تبعه افغانستان محسوب می

افغانستان یا از پدر و مادر افغانستانی که در خارج اقامت دارند متولد گردد، بدون هیچ شرطی تبعه افغانستان بوده و 

 رد تذکره تابعیت و سایر اسناد مربوط به هویت را دریافت کند.حق دا

قانون پاسپورت افغانستان نیز این حق را به شهروندان کشور داده است که بدون تبعیض در  ۸2و  ۸۱، 2های ماده

 .۸2۸توانند با داشتن نذکره تابعیت، پاسپورت اخذ نمایندصورت سفر به خارج می

                                                           
 3۱۱هجری شمسی، جریده رسمی شماره  ۸۹3۱هجری قمری برابر با  ۸2۱۸امارت اسالمی افغانستان، سال وزارت عدلیه ۸24 

 ۸۸۳۹جریده رسمی شماره  ، منتشره در۸۹۳2/ ۱/ ۹وزارت عدلیه ج. ا. ا. قانون پاسپورت  ۸2۸

ناامنی فقر اقتصادی ادامه تعلیم و تحصیل تغییرات اقلیمی بی جواب مجموع

تعداد 62۳ ۸۱4 ۸43 ۱۹ ۱22 ۸۱42

درصد 2۹.۳ ۸2.4 ۱.۳ ۸.۳ ۱4.۹ ۸44

4
244

۸444
۸244

دالیل مهاجرت و بیجاشدن داخلی

تعداد درصد
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 اخذ تذکره تابعیت و پاسپورت

یت تذکره تابع برداشتنعالوه  دارندحقتمام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد  ادشدهبا توجه به مبانی قانونی ی

 مایند.را داشته و از مزایای آن استفاده ن ستا هاآن تیملکپاسپورت و سایر اسناد حقوقی که مربوط به هویت و اثبات 

نفر  ۹4۹2 شوندهمصاحبه ۹2۳6از مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان  آمدهدستبهمعلومات  

اند که تذکره ( گفته۱6.۱٪)

اند اما تابعیت دریافت نموده

( تأیید ٪۸۹.۱نفر ) 26۸

اند که تا حاال تذکره نموده

 اند.تابعیت نگرفته

 شوندگانمصاحبههمچنین از 

پرسیده شده است که 

نفر  ۱26رد یا خیر؟ پاسپورت دا

( از داشتن پاسپورت ۱2.2٪)

 ۱224ی ولاطمینان داده 

 تاکنوناند که ( گفته32.2٪)

 اند.پاسپورت اخذ نکرده

 موانع اخذ پاسپورت

در مورد علت نداشتن پاسپورت پرسیده شده است. دالیل یا عللی که  شوندگانمصاحبهدر ادامه پرسش قبلی از 

 گردد:اند متنوع و شامل موارد زیر میهنمود ارائه شوندگانمصاحبه

اند که توان پرداخت ( تأیید نموده٪22.۱نفر ) ۸۸۱۱ اند که من زن هستم؛ به پاسپورت نیاز ندارم،( گفته٪۹نفر ) 32

ه دلم اند کگفته و اظهار داشته دلشان( دلیل نداشتن پاسپورت را خواست ٪۳.۹نفر ) ۱۹2را ندارند،  ازیموردنهای هزینه

اند که اعضای خانواده از عدم اجازه فامیل حرف زده و گفته (٪۸2.6نفر ) ۹3۱نخواسته است که پاسپورت داشته باشم، 

 گفتهاخذ پاسپورت سخن  درروند( از مشکالت ٪۸.3نفر ) 2۱ تیدرنهادهند و به آنان اجازه گرفتن پاسپورت را نمی

( به این پرسش پاسخ نداده ٪۱3.۹مانده )نفر باقی 6۳2که گرفتن پاسپورت سرگردانی زیاد دارد. اندو اظهار داشته

 است.

313۲

۴۶1

87

13

؟آیا تذکره تابعیت دارید

بلی خیر

8۲۶

2۶۴1

2۴

7۶

آبا پاسپورت دارید؟

بلی خیر
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 یدهیرأاخذ کارت 

گردد افراد از حق رأی یا شرکت در انتخابات ی یکی از اسناد مهمی است که نداشتن آن سبب میدهیرأکارت 

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا »قانون اساسی  ۹۹محروم گردند. بر اساس مفاد ماده 

 «.۸2۱باشندیم

 دهندهیرأی اعم از زن و مرد حق دارد به حیث دهیرأتبعه واجد شرایط »قانون انتخابات هر  2همچنین مبتنی بر ماده 

 .«۸2۹نموده در انتخابات شرکت نماید نامثبتیا کاندید 

ت پرسیده شده اس شوندهمصاحبهدر این بخش از تحقیق میدانی از زنان 

نفر  ۱۱23کنید؟ ی دارید و در انتخابات شرکت میدهیرأکه آیا کارت 

که  داننمودهتأیید  دهندیمرا تشکیل  دگاننوشکل مصاحبه ٪۱۸.2که 

 62۳اما ؛ ی داشته و در انتخابات نیز شرکت خواهند کرددهیرأکارت 

 اند.ی اخذ نکردهدهیرأهنوز کارت  گفته (٪۸۱.6نفر )

 یدهیرأدالیل عدم اخذ کارت 

ند کارت امطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است زنان که تأیید نموده

 اند.اند، دالیلی متنوع و مختلفی را برای این کارش داشتهدهی اخذ نکردهرأی

                                                           
 ۹۹قانون اساسی افغانستان ماده ۸2۱ 

 ۸۱۱6ره در جریده رسمی منتش 2ماده  ۸۹۳2وزارت عدلیه ج. ا. ا. قانون انتخابات ۸2۹ 

28۴7

۶۴9

81

19

آبا کارت رأی دهی دارید؟

بلی خیر

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

ت زنان به پاسپور

نیاز ندارند

هزنیه اش را ندارم دلم نخواست فامیل اجازه نمی 

دهد

ل گرفتنش جنجا

دارد

بی جواب مجموع

7۲

1122

23۲
372

۴2

۶9۴

2۲۴1

3.1 ۴۴.2 9.3 1۴.۶ 1.7 27.3 111

موانع اخذ پاسپورت

تعداد درصد
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مردان خانه، مشکالت امنیتی، نداشتن تذکره تابعیت، عدم اعتماد  خصوصبهنداشتن اجازه از طرف اعضای خانواده 

 گردیده است. ارائهاند که از سوی این افراد ترین دالیلیبه پروسه انتخابات از مهم

 .نداهنکرداند که به دلیل نداشتن اجازه فامیلی کارت رأی اخذ ( تأیید نموده٪۸۹.۸نفر ) ۱2 آمدهدستبهبنا بر معلومات 

( از عدم اعتماد به ٪۸4.2نفر ) 6۱( از نداشتن تذکره تابعیت، ٪۸۸.۱نفر ) ۹2( از مشکالت امنیتی و ٪2.2نفر ) 2۹

اند که به این کار ( گفته٪۸۸.۱نفر ) 3۹اند همچنین ی تأیید نمودهدهیرأمانع اخذ کارت  عنوانبهپروسه انتخابات 

را  ٪2۹.۱مانده که نفر باقی ۹2۱ تیدرنهااند. خودداری کردهی دهیرأشخصی از اخذ کارت  باارادهعالقه نداشته و 

 اند.ی بیان نکرده و در پاسخ به این پرسش سکوت نمودهدهیرأگردد دلیل خاصی را برای نگرفتن کارت شامل می

 ۱۸۳۳مندی زنان به شرکت در انتخابات عالقه

زنان  لهازجمهای جدی شهروندان گیری در تعیین سرنوشت سیاسی، یکی از مسؤولیتشرکت در انتخابات و سهم

تار ممثل حضور آنان در ساخ دهندهیرأکاندید یا  عنوانبهکشور است. شرکت گسترده و آگاهانه زنان در انتخابات 

مندی دالت و برابری در کشور است. به این دلیل عالقهبه نفع ع تیدرنهاهای ملی به نفع زنان و قدرت و مدیریت پروسه

و عزم زنان به شرکت در انتخابات نشانه اراده جدی آنان به ایفای نقش در تعامالت کالن ملی و تعیین سرنوشت و 

 دهد.آینده کشور بوده و از حضور آنان در ساختار قدرت اطمینان می

1

111

211

311

۴11

۲11

۶11

711

عدم اجازه فامیل ناامنی نداشتن تذکره 

تابعیت

ه نداشتن اعتماد ب

پروسه انتخابات

اراده شخصی بی جواب مجموع

8۲
۴3 3۲

۶8 73

3۴۲

۶۴9

13.1 ۶.۶ ۲.۴ 11.۲ 11.2
۲3.2

111

موانع اخذ کارت رأی دهی

تعداد درصد
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آوری معلوماتی ستان سعی نموده است در این بخش از تحقیق به جمعبا این برداشت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان

 نشان بدهد. ۸۹۱۸مندی زنان را به شرکت در انتخابات بپردازد که اراده و عالقه

ی تحقیق پرسشی که به این هدف ضمن پرسشنامه

پرسیده  شوندگانمصاحبهمیدانی طرح گردیده از 

 ۸۹۳۱ است که آیا تصمیم دارید که در انتخابات

 ۱2۱۱ شوندهمصاحبه ۹2۳6 انیاز مشرکت کنید؟ 

اند که در ( پاسخ مثبت داده و گفته٪6۳.۹نفر )

نفر  22۱اما ؛ شرکت خواهند کرد ۸۹۳۱انتخابات 

نفر  2۸6( به این پرسش پاسخ منفی داده و ۸6٪)

 ( به این پرسش جواب نداده است.۸2.۱٪)

 ۱۸۳۳مندی به شرکت در انتخابات دالیل عدم عالقه

شرکت کنند پرسیده شده است که  ۸۹۳۱اند تصمیم ندارند در انتخابات به تعقیب پرسش قبلی از زنان که تأیید نموده

( ٪۱۸.3نفر ) ۱۸۸( از عدم اجازه فامیل، ٪2.۸نفر ) 24دهد که نشان می شوندگانمصاحبهپاسخ  ؟کنندچرا شرکت نمی

( از نداشتن تذکره ٪2.2نفر ) ۹4( از عدم اعتماد به پروسه انتخابات ٪۱4)نفر  ۸۳2از تهدید طالبان و وضعیت بد امنیتی، 

را  ٪۸۹.۸مانده که نفر باقی 3۹ .اندادکردهی ۸۹۳۱دلیل برای عدم شرکت در انتخابات  عنوانبهی دهیرأو کارت 

 اند.به این پرسش پاسخ نداده و سکوت نموده گرددیمشامل 

 حقوق بشری زنان کنندهتیحماساختارهای 

حقوق زنان در کشور صحبت  کنندهتیحمای ساختارهامبانی حقوقی این تحقیق از وجود برخی از  در بحث

گردیده بوده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از این ساختارها بود. در این بخش از تحقیق میدانی از 

خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر است که آیا وجود ساختارهای حمایتی به شده دهیسرپ شوندگانمصاحبه

ی دادخواهی برای بهبودی وضعیت حقوق بشری زنان افزایش داده است؟ پاسخ نهیدرزم شماراافغانستان توانای 

1

1111

2111

3111

۴111

بلی خیر بی جواب مجموع

2۴22

۲۲8 ۲1۶

3۴9۶

۶9.3 1۶.1 1۴.8 111

شرکت کنید؟۱۸۳۳آیا تصمیم دارید که در انتخابات 

تعداد درصد

1

211

۴11

۶11

عدم اجازه فامیل تهدید طالبان و 

تیوضعیت بد امنی

عدم اعتماد به 

پروسه انتخابات

نداشتن تذکره و

کارت رأی دهی

بی جواب مجموع

۲1
211 19۴

31 73

۲۲8

9.1 37.8 3۴.8 ۲.۴ 13.1
111

۱۸۳۳دالیل عدم شرکت در انتخابات 

تعداد درصد
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نهادهای اند که موجودیت ( به این پرسش مثبت بوده و تأیید نموده٪۱۸نفر ) ۱۱۱2شامل  شوندگان مصاحبه ۱4.۱٪

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این توانایی را به زنان کشور داده است که برای دفاع از  خصوصبهحمایتی 

 ؛برای دادخواهی و تأمین عدالت اقدام کنند شانیبشرحقوق بشری خویش تالش نموده و در صورت نقض حقوق 

 اند.( به این پرسش پاسخ منفی داده٪۸۳نفر ) 63۸اما 

 

 ب: دسترسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

صادی، حقوق اقتترین برخی از مهمشوندگان در رابطه به وضعیت دسترسی زنان به در این بحث دیدگاه مصاحبه

 آمدهدستهبدر استناد به اطالعات تحت تأثیر جنگ، ناامنی و عدم موجودیت صلح پایدار  ،اجتماعی و فرهنگی زنان

ین به دلیل گستردگی مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ا است. شدهگرفته یبه بررساز تحقیق میدانی، 

و  گرفتهقرار یموردبررس اند کهر و حق ملکیت از عناوینیتحقیق صرف حق تعلیم و تحصیل، حق صحت، حق کا

 است. شدهدادهس دریافت و انعکا ادشدهیهای تنها در بخش شوندگانمصاحبهدیدگاه 

 تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی حقبهدسترسی زنان 

هروندان ترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدسترسی به تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی یکی از مهم

زیر تسجیل  نتم باقانون اساسی  2۹ماده  ازجملهالمللی حقوق بشر ضمن قوانین ملی کشور بوده و عالوه بر اسناد بین

صورت رایگان سسات تعلیمی دولتی بهؤم لیسانس در یتعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه»گردیده است. 

منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات دولت مکلف است به گردد.از طرف دولت تأمین می

282۲

۶71

81

19

ا با حقوق آیا وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شما کمک نموده است ت

؟بشری تان بیشتر آشنا شده و با توانایی برای تأمین عدالت دادخواهی کنید

بلی خیر
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ها تکلم های مادری را در مناطق که به آنتدریس زبان ینهینماید و زم قیتطبمتوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و 

 «.۸22فراهم کند کنندیم

ها و کلی روی مکلفیت دولت در رابطه به فراهم آوری زمینه صورتبهقانون اساسی افغانستان عالوه بر تأکیدی که 

تعلیم و  حقبهخویش بر دسترسی زنان  22 شرایط تعلیم و تربیت و آموزش برای شهروندان داشته است ضمن ماده

لیم منظور ایجاد توازن و انکشاف تعدولت مکلف است به»نویسد: خاص تأکید نموده می صورتبهتربیت و آموزش 

 «.۸22های مؤثر طرح و تطبیق نمایددر کشور، پروگرام یسوادیبرای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای ب

ها و شرایط ی توسعه و انکشاف فرصتنهیدرزمخویش  هایتا عالوه بر ایفای مسؤولیتبنابراین دولت وظیفه دارد 

ها و تدابیر خاصی را جهت توسعه آموزش و تحصیالت عالی، برنامه حقبهدسترسی بهتر شهروندان  ازیموردن

مندی زنان را رههتعلیم و تربیه و تحصیالت عالی روی دست گرفته و امکان ب حقبههای دسترسی زنان کشور ظرفیت

 برابر با مردان در سراسر کشور، فراهم کند. صورتبهاز این حق 

مکتب در  شاگرداندهد که تعداد نشان می ۸۹۳3آمار به نشر رسیده از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در سال 

ر را دختران تشکیل نف ۹۹۱۳۱۱۱آنان شامل  ٪۹۱.۱2که  دنرسیمنفر  ۱3۱22۱۱دوره تعلیمات عمومی دولتی به 

 .۸26دهندمی

نفر  ۸۱64۱2در نهادهای تحصیالت عالی دولتی به  محصالنتعداد  ۸۹۳3دهند که در سال همچنین این آمار نشان می

 ٪۱6.۹3رسیدند که می

نفر آنان را  2۳43۸شامل 

زنان و دختران تشکیل 

 محصالندادند و تعداد می

در نهادهای تحصیالت 

 ۱4432۹عالی خصوصی 

 ٪۱2.64ر بودند که نف

از  آناننفر  2۸۹۳3شامل 

میان زنان و دختران 

 .۸23بودند

                                                           
 2۹اساسی افغانستان ماده  قانون۸22 

 22همان، ماده ۸22 

 3۱صفحه  ۸۹۳3ج.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ۸26 

 2۱صفحه  ۸۹۳3ج.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ۸23 

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

بلی خیر مجموع

2۶۲3

8۴3

3۴9۶

7۲.9 2۴.1 111

دسترسی زنان و دختران به حق آموزش و تحصیالت عالی

تعداد درصد
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اند که ( تأیید نموده٪32.۳نفر ) ۱62۹ شوندهمصاحبه ۹2۳6مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان 

به تعلیم و تربیت دسترسی داشته و با مانع خاصی در این زمینه روبرو  زادگاهشاندختران و زنان خانواده آنان در 

اند که زنان و دختران خانواده آنان در محل ( در پاسخ به این پرسش گفته٪۱2.۸مانده )نفر باقی ۱2۹اما  باشندنمی

 باشند.های متعددی در این زمینه روبرو میشان به تعلیم و تربیت دسترسی نداشته و با چالشزندگی

 موانع رفتن زنان و دختران به مکتب و نهادهای تحصیالت عالی

نبود امنیت، عدم دسترسی به مکتب و نهادهای تحصیلی، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند، مشکالت اقتصادی 

اند که ترین موانعیسوادی والدین و مشکالت خانوادگی از مهمی شخصی، بیمندعالقهها، عدم خانواده

 اند.های خویش به مکتب و نهادهای تحصیلی از آنان نامبردهوندگان برای نرفتن زنان و دختران خانوادهشمصاحبه

 عنوانبهاند مانع وجود دارد از عدم امنیت نفر از کسانی که گفته ۱2شامل  ٪۹نتایج این تحقیق نشان داده است که  

دهند زنان و هنگی و حاکمیت عرف ناپسند که اجازه نمیهای فر( از چالش٪۳نفر ) 36اند. همچنین مانع یاد نموده

( از نبود ٪۱.6نفر ) ۱۱( از دوری راه تا نهادهای آموزشی و تحصیلی، ٪۱6.۳نفر دیگر ) ۱۱3دختران درس بخوانند و 

( از عدم ٪۸.۱نفر ) ۸2 ها،( از مشکالت اقتصادی خانواده٪۹.۱نفر ) ۹۱شان، مکتب و نهاد تحصیلی در محل زندگی

به اند. مانع رفتن زنان و دختران به مکتب و نهادهای تحصیلی یاد نموده عنوانبهمندی شخصی افراد به درس، عالقه

مانع  عنوانبه( از مشکالت خانوادگی ٪4.6نفر ) 2( از نداشتن سواد والدین و ٪۸4.3نفر دیگر ) ۳4ترتیب  نیهم

های که زنان و دختران خانواده اندکرده دییتأرا که  شوندگانبهمصاحکل  ٪2۸.6مانده که نفر باقی ۹2۸اند. بردهنام

 اند.روند، به این پرسش پاسخ ندادهآنان به مکتب نمی

1
111
211
311
۴11
۲11
۶11
711
811
911

عدم امنیت حاکمیت 

عرف 

ناپسند

دوری راه نبود مکتب مشکالت 

اقتصادی 

خانواده

عدم عالقه 

شخصی

بی سوادی 

والیدن

مشکالت 

خانوادگی

بی جواب مجموع

تعداد ۱2 36 ۱۱3 ۱۱ ۹۱ ۸2 ۳4 2 ۹2۸ ۱2۹

درصد ۹.4 ۳.4 ۱6.۳ ۱.6 ۹.۱ ۸.۱ ۸4.3 4.6 2۸.6 ۸44

موانع رفتن به مکتب و دانشگاه
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 ترک محل زندگی به هدف دسترسی به مکتب و نهادهای تحصیلی

در مورد دسترسی به تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی پرسیده است این  شوندگانمصاحبههای که از یکی از پرسش

توانند در محل فرزندان دخترتان به دالیل مختلف نمی خصوصبه فرزندانتانکه متوجه شدید بوده که آیا پس از این

ه شان به مکتب یا دانشگاه بروند، تصمیم گرفتید کزندگی

 ی که امکانجابهرا ترک نموده و  تانیزندگباید محل 

 فرزندان دخترتان به خصوصبه فرزندانتاندسترسی 

 مکتب و نهادهای تحصیلی وجود دارد، کوچ کنید؟

د دهرا نشان می شوندگانمصاحبهکل  ٪۸3.۳نفر که  6۱6

ه اند کبه این پرسش پاسخ مثبت داده و تأیید نموده

یل به دال شانیزندگتوانند در محل آنان نمیفرزندان دختر  خصوصبهکه متوجه شدند فرزندان آنان  نیازاپس

و  جای دیگری که امکان دسترسی به مکتبترک کرده و به شانیزندگمختلفی مکتب یا دانشگاه بروند، محل 

 اند.وجود داشته باشد، کوچ کرده فرزندانشاننهادهای تحصیلی برای 

 ۱۸۳۱های قبل و بعد از سال مقایسه دور

وبرو بوده های متنوعی رهای مختلف با چالشتعلیم و تربیت و تحصیالت عالی در دوره حقبهدسترسی زنان و دختران 

است. این حق در دوران طالبان 

و هیچ  شدهگرفتهاز زنان  کامالً

زن و دختری حق نداشت که به 

اما ؛ مکتب رفته و درس بخواند

بعد از به وجود آمدن حکومت 

ها و البان زمینهموقت و سقوط ط

های شرایط تغییر کرده و ظرفیت

ال حاضر به . در حافتی شیافزابه تعلیم و تربیت و نهادهای تحصیلی  و دخترانحقوقی و ساختاری دسترسی زنان 

تر ممههای ساختاری و فرهنگی و اما هنوز چالش؛ لحاظ قانونی هر زن و دختری حق دارد مکتب رفته و درس بخواند

 گردد.امنیتی وجود دارد که سبب نرفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه می هایلشچا از همه

ها و شرایط بهتری زمینه طرفنیابه  ۸۹۱۸پرسیده شده است که آیا از سال  شوندگانمصاحبهدر این بخش تحقیق از 

نفر در پاسخ به این پرسش  ۱۸2۳شامل  ٪6۸.۱است یا خیر؟  شدهفراهمبرای رفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه 

به های قبل نسبت به سال ۸۹۱۸های رفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه بعد از سال اند که ظرفیتتأیید نموده

 است. افتهیشیافزاهای قبل از آن دوران طالبان و دوره شمول

1
1111
2111
3111
۴111

وضعیت بهتر 

شده

هنوز مشکالتی 

وجود دارد

بی جواب مجموع

تعداد ۱۸2۳ ۸۹۹۱ 2 ۹2۳6

درصد 6۸.۱ ۹۱.۸ 4.۸ ۸44

۱۸۳۱مقایسه دو های قبل و بعد از سال 

1

2111

۴111

بلی بی جواب مجموع

۶2۶

2871
3۴9۶

17.9 82.1 111

اهکوچ به هدف دسترسی به مکتب و دانشگ

تعداد درصد
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برای  که در حال حاضر زنان افغانستان اندنموده دییتأ( از کسانی که به بهتر شدن وضعیت باور داشته، ٪۳.6نفر ) ۱43

اند ( گفته٪۸2.3نفر ) ۹24باشند. همچنین ی حقوقی و قانونی خوبی برخوردار میهاتیاز حمارفتن به مکتب و دانشگاه 

کند. بهتری از رفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه حمایت می باارادهدولت افغانستان  ۸۹۱۸ی بعد از هاسالکه در 

تعلیم و تربیه و تحصیالت  حقبه( از اراده قوی جامعه جهانی برای حمایت زنان در دسترسی ٪۸۸.۳نفر دیگر ) ۱23

های خاص برای توسعه شرایط ( از تهیه و تطبیق برنامه٪۱۸.2نفر ) 262سخن گفته و  ۸۹۱۸ی بعد از هاسالدر  عالی

( از ٪۸۹.۱نفر ) ۱۳۱ تیدرنهادلیل بهتر شدن وضعیت یاد نموده و  عنوانبهرفتن زنان و دختران به مکتب و دانشگاه 

 اند.ی شخصی زنان به رفتن به مکتب و دانشگاه همچون دلیل بهتر شدن وضعیت یاد نمودهمندعالقهافزایش 

خاصی  بهتر شده است دلیلی ۸۹۱۸های قبل از از کسانی که تأیید نموده بودند وضعیت نسبت به سال ماندهیباقنفر  2۳۱

 اند.نداشته و در پاسخ به این پرسش سکوت نموده شانهینظربرای تأیید 

 دکردهانفر از مشکالتی در برابر رفتن زنان و دختران به مکتب ی ۸۹۹۱شامل  شوندگانمصاحبه ٪۹۸.۱ حالنیدرعاما 

بوده و عوامل  مشکالتی مواجهتعلیم و تربیه و حق آموزش با  حقبهی دسترسی نهیدرزماند که هنوز زنان کشور و گفته

 ۸۱6( دیدگاه منفی مردم نسبت به تعلیم و تحصیل زنان و دختران از نگاه ٪2۳نفر ) 62۹چون وضع بد امنیتی از دید 

 ۱۸۱ زنظرا( کمبود مکتب دخترانه و دوری راه تا مکتب و همچنین مشکالت دسترسی به نهادهای تحصیلی ٪۸2نفر )

دلیل  عنوانبه( ٪۳.2نفر ) ۸۱۱به مکتب و دانشگاه به باور  فرزندانشان تیشموللدین به ( و عدم عالقه وا٪۸2.۳نفر )

 ست.ا شدهارائهو تحصیالت عالی  تیو تربتعلیم  حقبهبرای موجودیت مشکالت در راستای دسترسی زنان 

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

وجود 

حمایت های 

قانونی

اراده حمایت از 

سوی دولت

اراده حمایت از 

سوی جامعه 

جهانی

تهیه وتطبیق 

برنامه های خاص  

حمایتی

افزایش عالقه 

خانواده ها

بی جواب مجموع

تعداد ۱43 ۹24 ۱23 262 ۱۳۱ 2۳۱ ۱۸2۳

درصد ۳.6 ۸2.3 ۸۸.۳ ۱۸.2 ۸۹.۱ ۱3.2 ۸44

.باور دارند۱۸۳۱دالیل کسانی که به بهتر شدن وضعیت نسبت به سالهای قبل از 
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 صحت حقبهدسترسی زنان 

که ر اینو عالوه ب هبودحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان  ازجملهصحت و سالمتی نیز  حقبهدسترسی 

قانون اساسی افغانستان نیز تسجیل گردیده  22تا  2۱های ماده باشد درمی تیموردحماالمللی حقوق بشر در اسناد بین

و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان  یهدولت وسایل وقا»قانون اساسی آمده است:  2۱است. در بخشی از ماده 

 «نماید.را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می

منظور تأمین سالمت جسمی دولت به»: دیسنویمخاص در حمایت از خانواده  صورتبهقانون اساسی  22همچنین ماده 

ر ن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیبرد نیخانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از ب انیورو

 .«کندیالزم اتخاذ م

وظیفه  کهنیاباشد عالوه بر های دولت میها و شرایط دسترسی به خدمات صحی جزء مسؤولیتبنابراین تأمین زمینه

 های خاص حمایت از زنان و حق سالمتی آنان، تالش نماید.دارد تا جهت تهیه و تطبیق برنامه

دسترسی به خدمات صحی باکیفیت نشان  ینهیدرزم ۸۹۳2ات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال تحقیق

 .۸2۱کل جمعیت کشور شامل مردان و زنان به خدمات صحی اساسی دسترسی داشتند ٪23زمان  نداده بود که در آ

                                                           
 ۱۳صفحه  ۸۹۳6ی وضعت حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقیق مل۸2۱ 

1

211

۴11

۶11

811

1111

1211

1۴11

وضعیت بد امنیتی دیدگاه منفی مردم 

به درس خواندن 

زنان

کمبود مکتب و 

دوری راه

عدم عالقه مندی 

والدین

بی جواب مجموع

تعداد 62۹ ۸۱6 ۱۸۱ ۸۱3 ۸22 ۸۹۹۱

درصد 2۳.4 ۸2.4 ۸2.۳ ۳.2 ۸۸.6 ۸44

.دارددالیل کسانی که باور دارند هنوز مشکالتی در دسترسی زنان و دختران به مکتب وجود
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مطالعات میدانی این تحقیق از وضعیت 

صحت یا خدمات صحی  حقبهدسترسی زنان 

 ۹2۳6نشان داده است که از میان  تیفیباک

نفر باور  ۹426شامل  ٪۱3.2 شوندهمصاحبه

وضعیت تغییر  ۸۹۱۸دارند که بعد از سال 

کرده و شرایط دسترسی زنان به خدمات 

 صحی بهتر شده است.

 یتنفر هنوز از موجود 224شامل  ٪۸۱.6اما 

ا مشکالتی صحت ب حقبهدسترسی  ینهیدرزمان کشور که زن معتقدندبرخی از مشکالت در این زمینه سخن گفته و 

 اند.مواجه

شد دالیل باتعدادی از شهروندان که باور دارند وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی هنوز با مشکالتی روبرو می

اند نموده( از کسانی که از وضعیت راضی نبوده و تأکید ٪۸.۸نفر ) 2. اندنموده ارائه شانیادعاخاصی را برای اثبات 

های امنیتی را دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی صحت با مشکالتی روبرو است، چالش حقبهکه هنوز دسترسی 

 ی بهدرستهبزنان نتوانند  ازجملهاند که وضعیت بد امنیتی باعث گردیده که شهروندان کشور دانسته و تأکید نموده

( ٪2.۱نفر ) ۱۸خدمات صحی،  ارائه ازیموردن( از کمبود امکانات ٪6.6نفر ) ۱۳ی دسترسی داشته باشند.صحخدمات 

نفر  ۸6( از برخورد بد کارمندان نهادهای صحی و مراکز درمانی، ٪۱.۱نفر ) ۹6کیفیت بودن دوا، از کمبود و بی

دن سطح توانایی و دانش کارمندان مراکز صحی ( از پایین بو٪۹.۱نفر ) ۸2( از موجودیت فساد در این نهادها، ۹.6٪)

1
۲11

1111
1۲11
2111
2۲11
3111
3۲11

وضعیت بهتر شده هنوز مشکالتی 

وجود دارد

مجموع

تعداد ۹426 224 ۹2۳6

درصد ۱3.2 ۸۱.6 ۸44

۱۸۳۱مقایسه دو های قبل و بعد از سال 

1
۲1

111
1۲1
211
2۲1
311
3۲1
۴11
۴۲1

نا امنی سبب 

پایین آمدن 

خدمات 

شده است

کمبود 

امکانات 

مورد نیاز

کمبود و بی 

اکیفیت دو

برخورد بد 

کارمندان

فساد در 

نهادهای 

مسؤول

پایین بودن 

توانایی 

کارمندان

عدم اجازه 

خانواده 

جهت 

مراجعه زنان 

به داکتر

وضعیت بد 

اقتصادی 

مردم

بی جواب مجموع

تعداد 2 ۱۳ ۱۸ ۹6 ۸6 ۸2 ۸۹ 2 ۹4۱ 224

درصد ۸.۸ 6.6 2.۱ ۱.۱ ۹.6 ۹.۱ ۹.4 4.۳ 6۱.6 ۸44

.وجود دارددالیل کسانی که باور دارند هنوز مشکالتی در دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی
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 دکترانی نزد اودتدهند زنان برای اجازه نمی کهنیا( از مشکالت ناشی از عرف خانواده و ٪.۹نفر ) ۸۹و درمانی، 

مشکالت و  عنوانبههای تداوی ها برای تأمین هزینه( از مشکالت اقتصادی خانواده٪4.۳نفر ) 2مراجعه کنند و 

( از کسانی ٪6۱.6نفر ) ۹4۱ تیدرنهااند. سترسی به خدمات صحی یا حق صحت زنان، یادآوری نمودههای دچالش

ثبات دیدند، دلیل خاصی برای اصحت باور داشته و وضعیت را خوب نمی حقبهدسترسی  ینهیدرزمکه به مشکالت 

 اند.نکرده ارائه شانیادعا

های مرده به دلیل در مورد تعداد والدت شوندهمصاحبهها از زنان در مطالعات میدانی این تحقیق یکی از پرسش

اند. در پاسخ به این داشته یا تجربه کرده طرفنیابه  ۸۹۱۸های صحی است که از سال دسترسی نامناسب به مراقبت

های به دلیل عدم دسترسی به مراقبت طرفنیابه  ۸۹۱۸ال اند که از سزن تأیید نموده شوندگانمصاحبه ٪۸۳.۹پرسش 

پنج یا  طرفنیابه  ۸۹۱۸اند که از سال ( تأیید نموده٪۹نفر ) ۱4نفر  632 اند. از میانآورده ایبه دنصحی نوزاد مرده 

ر بار والدت ( چها٪۹.۹نفر ) ۱۱های صحی والدت مرده داشته، بیشتر از پنج بار به دلیل دسترسی نامناسب به مراقبت

والدت مرده را به دلیل عدم دسترسی  بارک( ی٪۹2.6نفر ) ۱24( دو بار و ٪3.۸نفر ) 2۱( سه بار، ٪۸3.2نفر ) ۸۸۱مرده، 

 اند.های صحی مناسب تأیید نمودهبه مراقبت

 

 کار حقبهدسترسی زنان 

های جدی در افغانستان بوده و بر رغم تأکیدات که در کار همواره یکی از پرسش حقبهدسترسی برابر زنان و مردان 

ر های متنوع و مختلفی دالمللی و قوانین ملی در این زمینه صورت گرفته است، هنوز چالشقواعد و مقررات بین

 نوع تبعیض و نابرابری بین قانون اساسی افغانستان که هر ۱۱راستای حق اشتغال و کار زنان وجود دارد. عالوه بر ماده 

1

111

211

311

۴11

۲11

۶11

711

پنج یا بیش از 

پنج بار

چهار بار سه بار دوبار یکبار بی جواب مجموع

تعداد ۱4 ۱۱ ۸۸۱ 2۱ ۱24 ۱۱6 632

درصد ۹.4 ۹.۹ ۸3.2 3.۸ ۹2.6 ۹۹.2 ۸44

تعداد والدت های مرده
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قانون اساسی  2۱شهروندان کشور به شمول نابرابری بین زن و مرد در اشتغال و کار را ممنوع قرار داده است ماده 

در  آزادانه صورتبهو هر افغان اعم از زن و مرد حق دارد  اعم از زن و مرد استکار حق هر افغان تأکید نموده که 

. همچنین ماده نهم قانون کار افغانستان هر نوع تبعیض و نابرابری در ۸2۳حرفه انتخاب کند حدود احکام قانون شغل و

گونه که ایجاد هرگونه بنابراین همان؛ ۸24را ممنوع قرار داده است مرداز زن و  اعماشتغال بین شهروندان کشور 

ود، دولت رنقض قانون به شمار میمحدودیت در برابر کار و اشتغال زنان مبتنی بر مفاد قوانین ملی ممنوع بوده و 

شور تالش ک و مردانها و شرایط برابر اشتغال و کار برای زنان ی زمینهفراهم آورافغانستان وظیفه دارد تا در راستای 

 کند.

ادارات ملکی تعداد کارمندان  ۸۹۳3در سال دهد که معلومات به نشر رسیده از سوی اداره مرکزی احصائیه نشان می

 هنفر از میان زنان بود ۱342۹دیگر شامل  %۱۸و مرد نفر  ۹۸۱22۸آنان شامل  %3۳نفر بوده است که  242642ی دولت

داده بود که تعداد زنان شاغل در  نشان ۸۹۳6یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  ۸2۸ستا

. بر اساس این آمار تعداد زنان شامل در اردوی دیرسیمنفر  ۹626وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله کشور به 

یعنی  ٪4.۱۹گزارش گردیده بود  ۸۳2444که نسبتش با کل تعداد اردوی ملی که در عین زمان  نفر بوده ۸6۸۳ملی 

 ر سالدنشان داده بود که تعداد زنان شامل در پولیس ملی  ادشدهکمتر از یک درصد بوده است. همچنین گزارش ی

در نظر بگیریم نسبت  ۸64444نفر بوده است که اگر تعداد کل پولیس ملی را در عین زمان  ۹2۱3خورشیدی  ۸۹۳6

. این در حالی است که دولت افغانستان در سند استراتژی انکشاف ملی افغانستان ۸2۱خواهد بود ٪۱.۸3 با مردانزنان 

. بر ۸2۹کار و اشتغال بوده است ازجمله ی زندگی اجتماعیهاعرصهمتعهد به ایجاد فرصت برابر زنان و مردان در تمام 

ضمن سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان به نشر  ۸۹۳3 اساس معلومات که توسط وزارت اقتصاد کشور در سال

 ۱4۱4اعالن گردیده است که دولت تعهد کرده تا سال  ٪۸4.3 های مدیریتیکرسی الین حضور زنان دررسید بس

 .۸22افزایش یابد ٪۸۹این تعداد به 

تردیدی نیست که عالوه بر وضعیت بد امنیتی در کشور، دالیل دیگری مثل فرهنگ سنتی و تسلط نگاه مرد ساالرانه 

ان ها و شرایط دسترسی زندر زندگی خانوادگی و اجتماعی بخش اعظم از مردم کشور، نیز سبب گردیده تا زمینه

رخوردار برابر با مردان از این حق ب صورتبهه و زنان نتوانند در بیرون از خانه محدود گردید ژهیوبهکار و اشتغال  حقبه

 گردند.

                                                           
 2۱ی افغانستان ماده اساسقانون ۸2۳ 

 ۳، ماده ۳۸2، جریده رسمی شماره ۸۹۱2وزارت عدلیه دولت ج.ا.ا، قانون کار افغانستان، ۸24 
 ۱4صفحه  ۸۹۳3.ا.ا. اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه احصائیوی ج ۸2۸

 ۸۹صفحه  ۸۹۳6 بشر افغانستان، گزارش بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتیکمیسیون مستقل حقوق ۸2۱ 

 ۸6صفحه  ۸۹۳۸الی  ۸۹۱3ج.ا.ا. استراتژی انکشاف ملی افغانستان، فشرده استراتژی ۸2۹ 

 ۱۸۱صفحه  ۱4۹4تا  ۱4۸2 افغانستان داریپاج.ا.ا. وزارت اقتصاد، سند اهداف انکشاف ۸22 
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از  آمدهدستبهمعلومات 

مطالعات میدانی این 

دهد تحقیق ملی نشان می

که در حال حاضر زنان 

نسبت به  افغانستان

به  ۸۹۱۸های قبل از سال

وضعیت امیدوار بوده و 

بخش اعظم از 

شرایط  شوندگانمصاحبه

را رو به بهبودی توصیف 

 نموده است.

نفر نسبت به وضعیت امیدوار بوده و  ۱۸22شامل  ٪6۸.6 شوندهمصاحبه ۹2۳6دهد که از میان این معلومات نشان می

نفر  ۸۹2۸شامل  ٪۹۱.2اما ؛ بهتر شده است طرفنیابه  ۸۹۱۸های شغلی برای زنان از سال که فرصت اندنموده دییتأ

های تکار وجود داشته و زنان در این زمینه با محدودی حقبهه هنوز مشکالتی خاصی در برابر دسترسی زنان اند کگفته

 باشند.روبرو می

 کار حقبههای دسترسی زنان چالش

 تی مواجهکار با مشکال حقبهاند هنوز وضعیت بهبود نیافته و زنان در دسترسی که باور داشته شوندگانمصاحبه

 ۱۹2نفر که به بهبودی وضعیت باور نداشتند  ۸۹2۸میان  از اند.های مشخصی در این زمینه برشمردهچالشباشند، می

 صورتبهشتغال کار و ا حقبهاند که پایین بودن سطح سواد زنان سبب گردیده است که آنان نتوانند ( گفته٪۸3.2نفر )

 کامل دست یابند.

( مشکالت امنیتی، ٪۹و  ۱نفر ) ۹۸( تبعیض علیه زنان، ٪4.3نفر ) ۸4( فرهنگ سنتی جامعه، ٪۹.3نفر ) 2۳همچنین 

 عنوانبه( عدم اجازه فامیل را ٪۱.3نفر ) ۹6و  در کارخانه( اشتغال ٪۱نفر ) ۱3( فساد در ادارات، ٪۸4.2نفر ) ۸۹۳

 اند.کار و اشتغال یاد نموده حقبههای دسترسی زنان چالش

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

وضعیت بهتر شده هنوز مشکالتی وجود دارد مجموع

تعداد ۱۸22 ۸۹2۸ ۹2۳6

درصد 6۸.6 ۹۱.2 ۸44

۱۸۳۱مقایسه دو های قبل و بعد از سال 
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باور نداشتند دلیل خاصی را در این زمینه  ۸۹۳۸های قبل از مانده که به بهبودی وضعیت نسبت به سالنفر باقی ۱۸2 

 مواجه است. تیاند که وضعیت همچنان با مشکالنداشته و صرف تأیید نموده

 

 تبعیض علیه زنان در محیط کار

یشتر متأثر بن حقوق زن در افغانستان است. این نگرانی های جدی فعاالتبعیض علیه زنان در محیط کار یکی از نگرانی

ی تاریخی کشور فرصت را برای کار زنان در بیرون از خانه هادرگذشتهی است که ساالرانهاز فرهنگ سنتی و مرد

ی تا آنجا پیشرفته است که هیچ زنی در افغانستان حق کار در بیرون از خانه را نداشته است. دوران گاهتنگ نموده و 

یز را ن از خانهرود که زنان بدون محرم مرد حتا حق بیرون آمدن های این وضعیت به شمار میحاکمیت طالبان از نمونه

  نداشتند.

 ۸۹۱۱اما در حال حاضر و با تصویب قانون اساسی 

زنان و اطفال را  تیآزارواذدجزای کشور که و ک

نموده و  یانگارجرم 63۱تا  66۱ی اهمادهضمن 

برای مرتکبان آن مجازات تعیین نموده است 

های حقوقی کار زنان در ادارات اگرچه ظرفیت

ولی هنوز به لحاظ ساختاری این  افتهیتوسعه

احتمال وجود دارد که تبعیض علیه زنان 

 کار وجود داشته باشد.در محیط  خصوصبه

کنید ر میی که کاپرسیده شده است که آیا در اداره شوندگانمصاحبهبه این دلیل در این بخش از تحقیق میدانی از 

نفر  ۸۱62 کنندهمصاحبه ۹2۳6نظارت کند؟ از میان  کدام چوکات قانونی وجود دارد که بتواند از تبعیض علیه زنان

1
211
۴11
۶11
811

1111
1211
1۴11

پایین بودن 

سطح سواد و 

عدم توانایی 

زنان

یفرهنگ سنت تبعیض علیه 

زنان

مشکالت 

امنیتی

فساد در 

نهادهای ملی

اشتغال در 

کار خانه

عدم اجازه 

خانواده

بی جواب مجموع

تعداد ۱۹2 2۳ ۸4 ۹۸ ۸۹۳ ۱3 ۹6 ۱۸2 ۸۹2۸

درصد ۸3.2 ۹.3 4.3 ۱.۹ ۸4.2 ۱.4 ۱.3 64.3 ۸44

.دارددالیل کسانی که باور دارند هنوز مشکالتی در دسترسی زنان و دختران به حق کار  وجود

1

2111

۴111

بلی خیر بی جواب مجموع

12۶۲ 1728

۲13

3۴9۶

3۶.2 ۴9.۴ 1۴.۴ 111

وجود آیا در ادارات، ساختار نظارت از تبعیض علیه زنان

دارد؟

تعداد درصد
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نماید، اطمینان داده و های حقوقی و قانونی که از اعمال تبعیض علیه زنان را نظارت میمیکانیزم( از وجود ۹6.۱٪)

( به این ٪2۳.2) ۸3۱۱اما ؛ باشندهای حقوقی و قانونی برخوردار میاند که زنان در این زمینه از حمایتتأیید نموده

ل شخصی در ادارات وجود ندارد که بتواند از اعمااند که هیچ میکانیزم یا چوکاتی مپرسش پاسخ منفی داده و گفته

( دیگر به این پرسش پاسخ روشنی نداده و سکوت ٪۸242نفر ) 24۹تبعیض علیه زنان در محیط کار جلوگیری نماید. 

 اند.نموده

سؤال بعدی در این زمینه در رابطه به موجودیت 

ها و شرایط دادخواهی است که اگر زنی در یک زمینه

انایی باشد این امکان و تو قرارگرفتهرد تبعیض اداره مو

را دارد که به مراجع باالتر برای دادخواهی و رسیدگی 

مراجعه کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش از میان 

نفری که به موجودیت میکانیزم یا چوکات  ۸۱62

حقوقی منع تبعیض علیه زنان در ادارات اطمینان داده 

اند که بلی این امکان و توانایی وجود دارد تا گردد تأیید نمودهکل این افراد را شامل می ٪۳۱.۸نفر که  ۸۱2۸بودند، 

 ۱2اگر زنی مورد تبعیض در اداره قرار گیرد به مراجع باالتری مراجعه کرده و برای تأمین عدالت دادخواهی کند. تنها 

به مقامات باالتر و دادخواهی برای تأمین عدالت را  مراجعهگردد، امکان و توانایی مانده را شامل میباقی ٪۸.۳نفر که 

 نفی کرده است.

شوندگان در برای روشن شدن بیشتر موضوع از مصاحبه 

مورد نتایج کار این سیستم یا ساختار قانونی در ادارات 

( از نتایج ٪33.۱نفر آنان ) ۳2۱پرسیده شده است که 

ارت ظکار سیستم یا ساختار ن بخشتیرضاو  زیآمتیموفق

 ۱۱۹بر اعمال تبعیض علیه زنان در ادارات اطمینان داده و 

 اند.( این اطمینان را نداده٪۱۱.۱) ماندهیباقنفر 

1

۲11

1111

1۲11

بلی خیر مجموع

9۲8

283

12۴1

77.2 22.8 111

هستیدآیا از نتیجه دادخواهی علیه تبعیض راضی

تعداد درصد

1

1111

2111

بلی خیر مجموع

12۴1

2۴

12۶۲

98.1 1.9 111

برابر آیا شرایط و امکان دادخواهی علیه تبعیض در

زنان در ادارات وجود دارد؟

تعداد درصد
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 آور خانهزنان نان

 ۳۹۱اشند؟ بمی شانخانهآوران است که آیا آنان نان شده دهیسرپ شوندهمصاحبهدر بخشی از تحقیقات میدانی از زنان 

 شوندهمصاحبهزن  ۹266( از میان ٪۱6.۸نفر )

 شانخانهآوران اند که آنان نانتأیید نموده

بوده و از طریق کار در بیرون از خانه مخارج 

 اما؛ کنندشان را تأمین میخانواده ازیموردن

( به این پرسش ٪3۹.۳) ماندهیباقنفر  ۱6۹2

 .انددادهپاسخ منفی 

که به محیط  اندیکسا نخانه  آورزنان نان

سالم برای کار در بیرون از خانه نیاز شدید 

هرگونه تهدید یا محدودیت در این  داشته و

، های ناشی از آنتأثیر ناگوار روی اقتصاد خانواده و افزایش خطر گرسنگی و پیامدبر تواند عالوه زمینه می

 ادامه تعلیم و تحصیل آنان ببار آورد. یدر زمینه صوصخبههای خاصی را برای سایر اعضای خانواده محدودیت

 کار بدون مزد در خانه

از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات، نشان داد که نسبت زنان شاغل در  ۸۹۳3معلومات به نشر رسیده در سال 

سبت ممکن ن میرینظرگن کار در نهادهای دفاعی و امنیتی را نیز در شامالاست. اگر تعداد  ٪۱۸ادارات ملکی با مردان 

خواهد بود که  کارگرانی عمالً آنان  ٪3۳سایر زنان، یعنی  نیبنابرا؛ گردد ٪۱۸زنان شاغل با مردان اندکی بیشتر از 

 کنند.می بدون مزد در خانه کار

نفر که در بیرون از خانه کار  ۹۹2۳ شوندهمصاحبه زن ۹266مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان 

 دهند.کنند در خانه بدون مزد، کاری از دو تا بیشتر از ده ساعت انجام مینمی

اند که از دو تا چهار ساعت ( گفته٪۱4.۱نفر ) 63۱ شوندهمصاحبهزن  ۹۹2۳کند که از میان این معلومات تأیید می

( شش تا هشت ٪۸2.۳نفر ) 244شش ساعت،  چهارتا( ٪۸2.2نفر ) 2۱۸دهند. انجام می در خانهدر روز کار بدون مزد 

( بیشتر از ده ساعت کار بدون مزد در خانه را تأیید ٪۳.6نفر ) ۹۱۸ده ساعت و  تاهشت( ٪۸۱.۸نفر ) 2.6ساعت، 

 اند.نموده

1
۲11

1111
1۲11
2111
2۲11
3111
3۲11
۴111

بلی خیر مجموع

تعداد ۳۹۱ ۱6۹2 ۹266

درصد ۱6.۸ 3۹.۳ ۸44

آیا شما نان آور خانه خود هستید؟
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 در تحقیق میدانیزنان مورد تأکید های آرمان هاخواستهج: 

های که در حال حاضر اذهان عامه را نسبت به خود جلب نموده و در رابطه به آن دیدگاه و ترین پرسشیکی از مهم

به  زنان کشور در رابطه خصوصبههای مردم افغانستان شود، باورها و آرماننظریات متفاوت و حتا متضاد مطرح می

 گردد.ری افراد محسوب میمفاهیمی مثل دموکراسی و صلح است که از مصادیق حقوق بش

های زنان رماندر رابطه به باورها و آ شوندگانمصاحبهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این بخش از تحقیق از 

 پرسیده است. ادشدهنسبت به مفاهیم ی

 آرمان دموکراسی

های شهروندی است که ترین ارزشگونه که در بحث کلیات و مفاهیم یادآور شدیم دموکراسی یکی از مهمهمان

داری را مشروعیت بخشیده و ساختارهای قدرت های سالم روابط اجتماعی را توسعه داده و سیاست و حکومتظرفیت

 کند.معرفی می اعتمادقابلو حاکمیت را 

ی رود، از مظاهر عینی اقتدار شهروندترین بستر تفاهم بین مردم و دولت به شمار میمهم که یحالدموکراسی در عین 

 رود.و حضور هریکی از آنان اعم از زن و مرد در ساختار دولت به شمار می

امروز  است که برای رسیدن به آن تا روی زمینجمعیت انسانی  اتفاقبهدموکراسی نظام مورد تأیید اکثریت قریب 

 است. شدهپرداختهاز سوی مردم ضعیف و بیرون از قدرت  خصوصبههای زیادی هزینه

که  اندیلالملنیبترین اسناد ی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی از مهمجهانمنشور سازمان ملل متحد، اعالمیه 

راستای تحقق آن از هیچ  ها خواسته است تا درها و ملتقوام و توسعه دموکراسی را توصیه نموده و از تمام دولت

 تالشی دریغ نورزند.

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

از دو تا چهار 

ساعت

از چهار تا شش 

ساعت

از شش تا هشت 

ساعت

از هشت تا ده 

ساعت

بییشتر از ده 

ساعت

بی جواب مجموع

تعداد 63۱ 2۱۸ 244 246 ۹۱۸ ۳۹۹ ۹۹2۳

درصد ۱4.۱ ۸2.2 ۸2.۳ ۸۱.۸ ۳.6 ۱3.۱ ۸44

ساعات کار زنان که در خانه و بدون مزد انجام می دهند
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ل، افغانستان، دولت جمهوری اسالمی، مستق»قانون اساسی افغانستان، در نخستین ماده خویش تأیید نموده است که 

دولت جمهوری یعنی دولتی که بر اساس آراء مردم و شهروندان کشور به وجود « .۸22باشدتجزیه می رقابلیغ واحد و

 های اساسی دموکراسی باشد.یکی از اصول و پایه عنوانبهبر انتخابات آمده و مبتنی 

این .« ۸26کندخود آن را اعمال می دگاننیطور مستقیم یا توسط نماحاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به»

ترین مبنای حاکمیت مردم و نظام دمکراتیک یا اصل متن بخش از ماده چهارم قانون اساسی افغانستان است که مهم

 رود.ی و ساختار قدرت، به شمار میدارتلدودمکراسی در 

اند که به قیقواسناد ح عات، اعتصابات و تظاهرات از دیگرقانون انتخابات افغانستان و قوانین دیگری مثل قانون اجتما

 باشند.هدف حمایت و توسعه دموکراسی در کشور به تصویب رسیده و نافذ می

در بحث دموکراسی اشتراک مساوی زنان و مردان در قدرت و سیاست یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار به حساب 

ه دوم من بند سوم مادض متحد المللی حقوق بشر نیز مورد حمایت بوده است. منشور مللآید که ضمن اسناد بینمی

صلح پایدار مبتنی بر عدالت و مشارکت تمام شهروندان اعم از زن و مرد حمایت نموده است که خویش از تأمین

 .۸23باشد در راستای توسعه دموکراسی در کشورضمانت مهمی تواند می

به خوبی تسجیل گردیده  اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز ۱۸ضمن ماده  ،حق مشارکت برابر زنان و مردان در قدرت

هرکس حق دارد که دراداره امور عمومی کشورخود، خواه مستقیماً وخواه با وساطت »نای این ماده است. بر مب

مومی امشاغل عهرکس حق دارد که باتساوی شرایط، ب نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

 .۸2۱کشور خود نایل آید

های طرف این میثاق دولت»مدنی و سیاسی در حمایت از حق مشارکت زنان آورده است: ماده سوم میثاق حقوق 

یثاق در این م شدهینیبشیپ یاسیشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سمتعهد می

 «.159کنند نیتأم

المللی که در حمایت از حقوق ناد بینتمام اسمشارکت زنان در قدرت و سیاست اعم از روندهای ملی مثل صلح در 

ةای بعد و قطعنامهشورای امنیت  ۸۹۱2قطعنامه  یون منع هر نوع تبعیض علیه زنان،زنان به تصویب رسیده اعم از کنواس

نوع  کنوانسیون منع هر نیز به خوبی مورد تأیید قرار گرفته است.اند، از آن که در حمایت از حقوق زنان صادر شده

های اول و هفتم خویش بر اصل مشارکت زنان در زندگی ه زنان سندی دیگری است که ضمن مقدمه و مادهتبعیض علی

                                                           
 انستان، ماده اولقانون اساسی افغ۸22 

 2قانون اساسی افغانستان. بخش از ماده ۸26 

 ۱بند  ۹منشور سازمان ملل متحتدؤ ماده  ۸23

 بند اول و دوم ۱۸اعالمیه جهاین حقوق بشر، ماده   ۸2۱

 ماده سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸2۳
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اجتماعی و سیاسی با جدیت تأکید نموده و واضحاَ از حق شرکت در انتخابات، حق شرکت در تعیین واجرای سیاست 

  .۸64های غیر دولتی حمایت نموده استها و انجمندولت و حق شرکت در سازمان

ر قوانین دکه دموکراسی عالوه بر این قدرت به عنوان یکی از عناصر اصلی نهادهای ملیبنابراین مشارکت زنان در 

 المللی نیز به خوبی مورد حمایت قرار گرفته است.ملی ما مورد حمایت بوده است ضمن قواعد و مقررات بین

از مطالعات میدانی این تحقیق نشان  آمدهدستبهمعلومات 

آنان  ٪۳۳.۸شونده که اکثریت مصاحبه ۹2۳6دهد که از میان می

اند تأیید نموده ٪3۹.2نفر یعنی  ۱234دهند، یمرا زنان تشکیل 

های ن نظامتریکه نظام دموکراسی برای افغانستان یکی از مناسب

 باشد.سیاسی می

اند که به وجود دموکراسی فتهمانده گ( باقی٪۱6.2نفر ) ۳۱6اما 

 یک نظام مناسب باور ندارند. عنوانبهدر افغانستان 

 ضرورت دموکراسی

در  ترین نظام سیاسی برای مدیریت قدرتاند نظام دموکراسی یکی از مناسبکه تأیید نمودهاز میان آنعده از کسانی

نفر، استدالل  ۱۹22آنان شامل  ٪۳۸.۱افغانستان است، 

تواند مردم دموکراسی تنها نظامی است که می اندنموده

افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان 

های مختلف حرف متنوعی ترکیب یافته و به زبان

متحد حفظ نموده و اعتماد را در میان آنان  زنند،می

نفر دیگر که نظام دموکراسی را  ۱۱6 اما؛ افزایش دهد

 اند.نکرده و در پاسخ به این پرسش سکوت نموده ارائهاند دلیل خاصی را به این هدف ید نمودهبرای افغانستان تأی

 آرمان صلح

ه و انکشاف در و توسع زیآممسالمتهای بشری بوده و پیام امنیت، زندگی ترین و زیباترین آرمانصلح یکی از انسانی

ی زادآصلح واقعی به معنی قوام عدالت، برابری، یک جامعه است. صلح درست نقطه مقابل جنگ و خشونت بوده و 

ها به همدیگر احترام گذاشته و و کرامت انسانی است. در جامعه که صلح وجود داشته و جنگ طرفدار ندارد، انسان

 گردد.های مربوط به آن حمایت میاز اخالق اجتماعی و ارزش

                                                           
با ی به عمل خواهند آورد. باألخص در شرایط مساو کلیه اقدامات مقتضی را ،کشور یمنظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعدول عضو به ۸64

عمومی و واجد صالحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام  یهایپرسانتخابات و همه یهکل الف: حق شرکت در به زنان اعطا خواهند کرد: را مردان حقوق زیر

کت ج: حق شر تمام سطوح دولت. سیاست دولت و اجرای آن در دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومی در نییب: حق شرکت در تع منتخب مردمی. یهاارگان

 ارتباط باشد در کشور یسیاسی و اجتماع یهای غیردولتی که بازندگها و انجمندر سازمان

.  ۱234. بلی

32%

.  ۳۱6. خیر

۱6%

ان مناسب آیا اعتقاد دارید که دموکراسی برای افغانست

است؟

بلی خیر

۱۹22 .۳۸%

۱۱6 .۳%
چرا دموکراسی نظام مناسب افغانستان است؟

چون سبب وحدت ملی است بی جواب
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های قطعی صلح و امنیت در یک جامعه است که در انسانی از پیامد باکرامتی شیرین و توأم وزندگرفاه، سعادت 

 توان به خوشبختی و آرامش دست یافت.نبود آن هرگز نمی

آرمان صلح، آرمان زندگی و آرمان سعادت بشریت بوده و هر انسانی باید از داشتن چنین آرمانی به خود افتخار کند. 

ها ها و دولتتی ملالمللنیو بهای ملی ز مسؤولیتکه تالش برای تأمین صلح یکی ا است یازهیانگمبتنی بر چنین 

حقوق مدنی  نویو کنوانسالمللی توصیه گردیده است. منشور سازمان ملل متحد بوده و ضمن اسناد حقوقی متعدد بین

شورای امنیت سازمان ملل متحد سند دیگری است که به هدف  ۸۹۱2و سیاسی در صدر این اسناد قرار دارد. قطعنامه 

های بشردوستانه و روند بازسازی پس از ها، ایجاد صلح، کمکگیری از جنگبر اهمیت نقش زنان در پیش تأکید

میالدی به تصویب رسید. این سند تمام کشورهای عضو را که دولت افغانستان یکی از  ۱444در اکتوبر سال  جنگ

 آن نموده و وظیفه داده است تا در راستای ، مکلف به رعایت و حمایت روند صلح با تأکید بر نقش زنان درها استآن

 تحقق این آرمان مشترک انسانی تالش کنند.

در بخش از مقدمه این قطعنامه بر حضور مؤثر زنان در روند جلوگیری از منازعه و تأمین صلح پایدار تأکید شده و 

 .۸6۸اذعان گردیده است که بدون حضور مؤثر زنان صلح به نتیجه نخواهد رسید

و  مشترک صورتبهها به برداشتن تهدیدات علیه صلح لل محتد نیز ضمن ماده اول خود بر تعهد دولتمنشور م

منشور جایگاه و نقش زنان را به عنوان یک بخش  162ها تأکید نموده استدولتیک وظیفه برای  نبه عنوای جمعدسته

 .163عمده از جمعیت انسانی در روندهای بزرگ ملی مثل امنیت و صلح، مؤثر و با اهمیت تعریف نموده است

های مثل تعهد به حفظ امنیت، تثبیت حاکمیت و اقتدار ملی، آرمان صلح و حمایت از آن در قانون اساسی ضمن ارزش

ی وزندگبه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، تعهد به رعایت اسناد حقوق بشری قانون مداری، تعهد 

ی تمثیل گردیده و دولت خوببهبوده است،  تیموردحماآن  ۱تا  2های ماده ی که درجوارهمبا حسن  زیآممسالمت

 افغانستان متعهد گردیده است تا برای تحقق آن تالش ورزد.

به آن در  مربوط و مذاکراتصلح  درروندباانگیزه تعریف اهمیت حضور و نقش زنان  تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

های زنان کشور را در رابطه به صلح و روند مذاکرات مربوط به آن دریافت این بخش تالش کرده تا باورها و آرمان

 و گزارش نماید.

                                                           
 جانبههمهه و اشتراک مساویان  ساختن اصل عمده بودن برجستهصلح و با  نیتأم، عادی ساختن اوضاع و برخوردهای از ریجلوگ... با تائید به نقش مهم زنان در امر »۸6۸ 

 «آید...صلح و مساعدت برای استحکام صلح و امنیت به عمل می نیتأمیی که به خاطر هاتالشزنان در 

تن برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساخجمعی مؤثر برای جلوگیری و المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهحفظ صلح و امنیت بین ۸6۱

نقض  هایی که ممکن است منجر بهالمللی یا وضعیتهرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بین

 ل ماده اول منشور(الملل )بند اوآمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینهای مسالمتصلح گردد با شیوه

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به المللی که دارای جنبهالمللی در حل مسائل بینحصول همکاری بین ۸6۹

 ل منشور(های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛ )بند سوم ماده اوحقوق بشر و آزادی
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اید؟ وره از صلح را تجربه کردهنخستین پرسش در این زمینه این بوده است که آیا در طول زندگی خود د

نفر  ۹2۳6شوندگان که تعداد آنان به مصاحبه

رسید در پاسخ می مرد ۹4زن و  ۹266شامل 

اند. تقسیم گردیده دودستهبه این پرسش به 

نفر بود و  ۱۸۱۱دسته اول که تعداد آنان 

را تشکیل  شوندهمصاحبهکل جمعیت  64.3٪

ه و تأیید دهد به این پرسش پاسخ منفی دادمی

اند که در طول زندگی خویش هرگز نموده

 اند.ی از صلح را در کشور تجربه نکردهدوره

اند است، به این پرسش بلی، گفته و اذعان نموده شوندهمصاحبهکل جمعیت  ٪۹۳.۹نفر دیگر که دربرگیرنده  ۸۹32اما 

 ح وجود داشته است.اند که در آن صلهای را نیز تجربه کردهکه در طول زندگی خویش دوره

 

 صلح درروندمشارکت زنان 

 میزان مشارکت شوندگان در مورددر مرحله بعدی از مصاحبه

که از آن راضی هستند یا خیر پرسیده روند صلح و این زنان در

نفر نسبت به  ۱2۸4شونده شامل از مصاحبه ٪3۸.۱شده است. 

میزان حضور زنان در روند صلح ناراضی بوده و تأیید 

د بوده و بای اندکاند که مشارکت زنان در این پروسه نموده

ت نفر رضای 6۱۳مانده شامل باقی ٪۱۱.۱اما ؛ افزایش یابد

خویش از 

صلح را کافی دانسته و از آن  درروندمیزان حضور و مشارکت زنان 

  اند.راضی بوده

است که آیا باور  شدهدهیسرپشوندگان از مصاحبه هاپرسشدر ادامه 

دارید که صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان ممکن نبوده و تحقق 

اند نفر گفته ۱۳3۳شامل  شوندگانمصاحبهکل  ٪۱2.۱نخواهد یافت؟ 

. آید به وجودکه امکان ندارد صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان 

مذاکرات مربوط به  دررونداین تعداد حضور زنان و مشارکت آنان را 

 اند.صلح حتمی دانسته و بر مؤثریت آن تأکید نموده

نه خیر بلی مجموع

تعداد ۱۸۱۱ ۸۹32 ۹2۳6

درصد 64.3 ۹۳.۹ ۸44

۱۸۱۱ ۸۹32
۹2۳6

4۱4442444

آیا در طول زندگی دوره ی از صلح را تجربه 

کرده اید؟

تعداد درصد

نه خیر بلی مجموع

تعداد ۱2۸4 ۳۱6 ۹2۳6

درصد 3۸.۱ ۱۱.۱ ۸44

۱2۸4
۳۱6

۹2۳6

4۸444۱444۹4442444

آیا مشارکت زنان را در مذاکرات صلح

کافی میدانید ؟

تعداد درصد

نه خیر بلی مجموع

تعداد ۱۳3۳ 2۸3 ۹2۳6

درصد ۱2.۱ ۸2.۱ ۸44

۱۳3۳ 2۸3 ۹2۳6

4۱4442444

آیا باور دارید که صلح بدون

مشارکت زنان در افغانستان 

بوجود آید؟

تعداد درصد
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 زنان نیز ممکن در افغانستان به جود آید. اند که صلح بدون مشارکتنفر باور داشته 2۸3دیگر شامل  ٪۸2.۱اما 

 ضرورت حضور زنان در روند مذاکرات صلح

ات نخواهد آمد، دالیل مختلفی را برای اثب به وجودمعتقد بودند صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان  که یکسان

 است. قرارگرفته موردمطالعهاند که در این بخش از تحقیق بیان کرده شانیادعا

اند که زنان گفته خواهد بود ناممکنشوندگان که باور داشتند صلح بدون مشارکت زنان نخستین گروه از مصاحبه

ز ی که بدون حضور این نصف اکشور است و سرنوشت مشترک با مردان دارند. لذا هر برنامه نصف جمعیت انسانی

شوندگان را کل مصاحبه ٪64نفر بوده است که  ۸3۱6خواهد بود. تعداد این افراد  جهینتیبجمعیت کشور ادامه یابد 

  گردد.شامل می

د داننی و حتمی میجدمذاکرات صلح  درروندشوندگان مشارکت زنان را به این دلیل ( از مصاحبه٪۱۸.۹نفر ) 6۹2

از  خصاًشزیرا عالوه بر ضرر که ؛ اندکه به باور آنان زنان همیشه قربانی بوده و بیشتر از مردان از جنگ متضرر شده

دادن  درد و رنج از دست تیدرنهااند که اند مردان قربانی نیز همسر یا فرزند زنان بودهجنگ و ناامنی متقبل گردیده

 باید زنان تحمل کرده و بار سنگین ناشی از نبود آنان را باید بدوش بکشند. آن را

 های آن مربوط به زندگیبوده و پیامد شمولهمه روندککه صلح ی اندشوندگان گفته( از مصاحبه٪۸4.3نفر ) ۹۱4

فردی و جمعی تمام شهروندان اعم از زن و مرد است. لذا باید زنان در این روند سهم و مشارکت فعال داشته باشند تا 

 مذاکرات مربوط به آن، حمایت و محافظت کنند. دررونداز منافع خویش  حضوراًبتوانند 

زنان نصف جمعیت 

کشور است بدون آنها 

روند نتیجه نخواهد داد

زنان قربانی اصلی اند 

وصلح بدون نقش 

قربانی ممکن نیست

صلح سرنوشت همه را 

د متأثر می کند پس بای

همه حضور داشته باشند

طالبان مخالف حضور 

زنان در جامعه است 

پس باید با آنان مذاکره 

کرد

بی جواب مجموع

تعداد ۸3۱6 6۹2 ۹۱4 63 ۸3۱ ۱۳3۳

درصد 64.4 ۱۸.۹ ۸4.3 ۱.۱ 2.۱ ۸44

۸3۱6

6۹2
۹۱4

63 ۸3۱

۱۳3۳

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

3۲11

دالیلی که صلح بدون مشارکت زنان به نتیجه نخواهد رسید

تعداد درصد
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ان رسد طالبان با حضور و نقش زناند که مشکل اصلی طالبان با زنان است و به نظر می( گفته٪۱.۱فر )ن 63درنهایت 

صلح ضروری است تا زنان بتواند حضوراَ اقتدار خویش را  دررونددر جامعه مخالف باشد. به این دلیل مشارکت زنان 

مانده به این ( باقی٪2.۱نفر ) ۸3۱جود ندارد. ثابت کرده و به مخالفان بفهماند که بدون زنان امکان آمدن صلح و

 اند.پرسش پاسخ نداده

لح کردند و باور داشتن که روند صمذاکرات صلح خیلی جدی فکر نمی درروندحضور و مشارکت زنان را  که یکسان

 اند.بیان نموده شانیادعابدون مشارکت زنان نیز به موفقیت خواهد رسید نیز دالیلی خاصی را برای 

ه جنگ اند کآید گفته به وجودتواند بدون مشارکت زنان نفر که باور داشتند صلح می 2۸3( از میان ٪۸6.6نفر ) ۱6

نفر  ۱۹6باشد. و صلح هر دو کار مردان است پس حضور و نقش زنان در این روند زیاد ضروری نبوده و مؤثر نمی

زنان نیز  به نتیجه برسند. لذا حضور اصالًو باور ندارند که  اند که به روند مذاکرات صلح اعتماد نداشته( گفته22.6٪)

 در آن مهم نخواهد بود.

اند که طالبان با زنان میانه خوبی ندارند لذا عدم حضور آنان ( از این جمع، باور داشته٪۸.۱) گریدنفر  6همچنین 

 صلح درروندزنان  و مشارکت( که حضور ٪۹6.6نفر ) ۸۱۳بهتر است و به موفقیت آن کمک خواهد کرد.  درروند

 د.اندانستند دلیل خاصی برای اثبات ادعای خویش نیاورده و در پاسخ به این پرسش سکوت نمودهجدی نمی

 مندی شرکت در جلسات مشورتیعالقه

صلح از  دررونددر ادامه بحث مشارکت زنان 

شوندگان پرسیده شده است که آیا شما مصاحبه

لسات مشورتی دوست دارید که در ج شخصاً

مقامات دولتی در رابطه به صلح شرکت کنید؟ 

آیا عالقه مند شرکت در جلسات مشورتی هستید؟

بلی خیر

جنگ و صلح کار مردان 

است

عدم اعتماد به روند مذاکرات 

صلح

طالبان با زنان میانه خوبی 

ر ندارند لذا مشارکت آنان تأثی

بدی خواهد داشت

بی جواب مجموع

تعداد ۱6 ۱۹6 6 ۸۱۳ 2۸3

درصد ۸6.6 22.6 ۸.۱ ۹6.6 ۸44

۱6
۱۹6

6

۸۱۳

2۸3

4
۸44
۱44
۹44
244
244
644

دالیل عدم اهمیت مشارکت زنان در روند صلح

تعداد درصد
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مند عالقه (٪2۸.۱نفر ) ۸۱۸۸جلسات شرکت کنند اما  گونهنیااند که دوست دارند در ( گفته٪2۱.۱نفر ) ۸6۱2

 اند.شرکت در جلسات مشورتی نبوده

 راهکارهای افزایش میزان مشارکت

در  شوندگانای جدی است لذا در این بخش از مصاحبههرسشپ ط به صلح یکی ازوعدم مشارکت زنان در روند مرب

مذاکرات صلح انجام شود.  درروندمورد کارهای پرسیده شده است که باید برای تقویت حضور و مشارکت زنان 

که از سوی  است یراهکارسه تدویر جلسات مشورتی، دادخواهی و تأکید بر رعایت و احترام حقوق بشر 

 مذاکرات صلح پیشنهاد گردیده است. درروندی تقویت حضور و مشارکت زنان برا شوندگانمصاحبه

 مذاکرات مربوط به صلح، نیاز است درروندزنان  و مشارکتاند که برای تقویت حضور نفر گفته ۱2۳شامل  ۱2.۹٪

مطرح  رات صلحکه در مذاک ها و نظریات آنان در مورد هر موضوعو دیدگاه افتهیشیافزاتا جلسات مشورتی با زنان 

 گردد، پرسیده شود.می

اید مذاکرات صلح ب دررونداند که برای تقویت حضور و مشارکت زنان نفر گفته 3۱۱شوندگان شامل مصاحبه ۱۱.2٪

های دادخواهی صورت گیرد که زنان کشور از هر گوشه و کنار اطالع به دست آورده و یکجا شوند تا مدیران برنامه

 را افزایش دهند. درروندگردد که مشارکت زنان مربوط به صلح، وادار 

ترین راهکار برای تقویت یا افزایش حضور و مشارکت زنان اند که مناسبنفر تأیید نموده ۱22شامل  ٪۱2.۸در نهایت 

ها و اصول حقوق بشری افراد در سطح ملی است. به باور مذاکرات صلح تأکید بر رعایت و حمایت ارزش درروند

یز های ملی نهای مربوط به آن احترام گردد، مشارکت زنان در تمام رونداین تعداد وقتی حقوق بشر رعایت و ارزش

 افزایش خواهد یافت.

تدویر جلسات مشورتی با 

زنان
دادخواهی رعایت و حمایت حقوق بشر بی جواب مجموع

تعداد ۱2۳ 3۱۱ ۱22 ۸2 ۱2۳6

درصد ۹2.4 ۹۸.6 ۹۹.۱ 4.6 ۸44

۱2۳ 3۱۱ ۱22

۸2

۱2۳6

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

راهکارهای تقویت مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح

تعداد درصد
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صلح کافی نیست، به این پرسش  درروندنموده بودند مشارکت زنان ( از کسانی که تأیید ٪4.6مانده )نفر باقی ۸2

 اند.پاسخ نداده و سکوت نموده

 ها و توقعات زنان در رابطه به روند مذاکرات صلحخواستهج: 

است  و توقعاتی هاخواستهشوندگان در مورد های اصلی در رابطه به روند مذاکرات صلح از مصاحبهیکی از پرسش

و توقعات زنان در رابطه به روند  هاخواستهزنان کشور از این روند داشته و دارند.  خصوصبهستان که مردم افغان

و توقعات زنان از اصل روند مذاکرات  هاخواستهگردد؛ ی تقسیم میکته گورمذاکرات صلح در مرحله اول به دو 

عات و توق هاخواستهیده است و کلی و بدون آدرس صرف در ارتباط به اصل روند، مطرح گرد صورتبهصلح که 

های درگیر در جنگ و مخاصمات که به آدرس دولت افغانستان، گروه طالبان و سازمان ملل متحد زنان از طرف

 مطرح گردیده است.

 ی زنان از روند مذاکرات صلحاهخواسته

سال اخیر، عدم  هجدهی وردهاآ دست، قطع جنگ و قطع حمالت انتحاری و دستیابی به امنیت، حفظ بسآتش

ی راهم آورفبرگشت حکومت طالبان، احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق زنان، دستیابی به صلح پایدار و عادالنه، 

و  اهخواستهترین ها و وادار ساختن طالبان به صلح از مهمهای مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت خارجیزمینه

  گردیده است. ارائه ر رابطه به اصل روند مذاکرات صلح،شوندگان دتوقعاتی است که توسط مصاحبه

 ترین خواست و توقع آنان از روند مذاکرات، دستیابی به صلحاند که مهم( گفته٪6۸) شوندگانمصاحبهنفر از  ۱۸۹۳

سال گذشته از بین نرفته و از  ۸۱ی وردهاآ دستاند که ( خواسته٪۱۱.۸نفر دیگر ) 3۳2و آمدن امنیت و آرامی است. 

( از عدم برگشت حکومت طالبان، احترام به حقوق ٪۸4.۸نفر ) ۹22ی حقوق بشری و نظام، محافظت گردد. هاارزش

از دستیابی  (٪۱.3نفر ) ۳6و درنهایت  ادکردهخواست و توقع خویش از روند صلح ی عنوانبهبشر و رعایت حقوق زنان 

دست یابی به امنیت
حفظ دست آورهای 

ساله۸۱
عدم برگشت طالبان

دستیابی به صلح 

پایدار وعادالنه

مذاکرات بین 

االفغانی و وادار 

نمودن طالبان به 

صلح

بی جواب مجموع

تعداد ۱۸۹۹ 3۳2 ۹22 ۳6 32 22 ۹2۳6

درصد 6۸.4 ۱۱.3 ۸4.۸ ۱.3 ۱.۸ ۸.۹ ۸44

۱۸۹۹
3۳2 ۹22 ۳6 32 22

۹2۳6

4244۸444۸244۱444۱244۹444۹2442444

خواسته ها و توقعات زنان از روند مذاکرات صلح

تعداد درصد
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های مذاکرات ی زمینهفراهم آور( از ٪۱.۸نفر ) 32 اندبردهنامخواست و توقع خود  عنوانهببه صلح پایدار و عادالنه 

ها و وادار ساختن طالبان به صلح همچون خواست و توقع خود از روند مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت خارجی

 .اندبه این پرسش پاسخ نداده و سکوت نموده ٪۸.۹نفر  22اند. صلح تأیید نموده

 ی زنان از دولت افغانستاناهخواسته

شوندگان مطالعات میدانی این تحقیق از اصل و توقعات که مصاحبه هاخواسته در کنارگونه که اشاره گردید همان

 آنان در رابطه به روند مذاکرات صلح به آدرس خواسته عنوانبهروند مذاکرات صلح داشتند، برخی از موضوعات 

  گروه طالبان و سازمان ملل متحد، مطرح گردیده است.دولت افغانستان، 

 ٪۸4.6ی است که زنان کشور از دولت افغانستان داشته و از سوی اخواستهترین صلح و قطع جنگ یکی از مهم

ست ها را از دنفر مطرح گردیده است. به باور این تعداد دولت افغانستان نباید فرصت ۹34شامل  شوندگانمصاحبه

  تالش از این روند استفاده کرده و زمینه صلح پایدار را در کشور فراهم کند. بدهد و با

حمایت کند،  باقوتمذاکرات صلح  درروندهای زنان اند که دولت باید از حقوق و آزادی( گفته٪2۸نفر ) ۸۹۹2

های حقوق و ارزش سال اخیر به شمول اصول ۸۱ی دست آوردهااند که دولت باید از ( تأکید نموده٪۹۸.6نفر ) ۸۸4۹

ها معامله روی این اصول و ارزش وجهچیهبهی محافظت کرده خوببهحقوق بشری زنان و قانون اساسی  خصوصبهبشر 

( تأکید ٪4.۳نفر ) ۹۹( خواسته است که دولت باید زمینه را برای حکومت موقت فراهم کند، ٪4.۱نفر ) 6نکند، 

صلح و قطع 

جنگ

حفظ حقوق 

و 

آزادی ةای 

زنان

حفظ 

دست آورد 

۸۱های 

سال اعم از 

قانون 

اساسی و 

حقوق بشر

فراهم کردن 

زمینه برای 

ایجاد 

حکومت 

موقت

رد حکومت 

موقت

نابودی 

گروه های 

مخالف 

دولت

تعدیل قانون 

اساسی به 

نفع روند 

صلح

عدم دادن 

اجازه 

دخالت به 

خارجیان

خلع سالم 

افراد عیر 

مسؤول

منع تبعیض 

نژادی
بی جواب مجموع
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خواسته های زنان از دولت افغانستان

تعداد درصد
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که دولت در برابر  خواسته است( ٪۱.2نفر ) ۱۹کومت موقت تن دهد، اند که دولت نباید به طرح ایجاد حنموده

( پیشنهاد تعدیل قانون اساسی ٪4.۸نفر ) ۱طالبان کوتاه نیامده و با قاطعیت آنان را از بین ببرد،  ازجملهمخالفان مسلح 

اجازه دخالت در امور ( از دولت خواسته است تا به خارجیان ٪4.۹نفر ) ۸۸را به نفع روند صلح به دولت داده است، 

ند، اقدام عملی ک رمسئولیغ( خواسته است که دولت باید برای خلع سالح افراد مسلح ٪۹.2نفر ) ۸۱۸صلح را ندهند، 

نفر  ۸۱( از دولت خواسته است که علیه تبعیض قومی، زبانی، دینی و مذهبی با جدیت مبارزه کند. ٪۳.۱نفر ) ۹۱4

  اند.سخ نداده( به این پرسش پا٪4.۹مانده )باقی

 ی زنان از طالبانهاهخواست

سال اخیر، فراهم  ۸۱ی دست آوردهافوری و قطع جنگ و حمالت انتحاری، احترام به قانون اساسی و دیگر  آتش بس

شوندگان از ی مصاحبههاهخواستترین های دسترسی به تعلیم و تحصیل و سایر خدمات، جزء مهمآوری زمینه

  طالبان است که در رابطه به روند مذاکرات صلح مطرح گردیده است. خصوصبههای مخالف دولت گروه

ه نمود طالبان خواسته است که آتش بس خصوصبههای مخالف دولت ( از گروه٪۸4.6) شوندگانمصاحبهنفر از  ۹34

 به تأمین امنیت و روند صلح کمک نمایند.

صلح و قطع 

جنگ

حفظ حقوق 

و 

آزادی های 

زنان و 

احترام به 

دست 

آوردهای 

ساله۸۱

خواستن 

معذرت از 

مردم 

افغانستان

گذاشتن 

سالح به 

زمین و 

تسلیم شدن

به دولت

فراهم 

آوری زمینه 

تعلیم 

درمناطق 

تحت 

کنترول 

خود

عمل به 

تعهدات 

خود برای 

تأمین صلح

کمک به 

ایجادحکوم

ت موقت

تالش برای 

خروج 

نیروهای 

خارجی

تطبیق 

شریعت 

اسالمی

تالش برای 

نابودی نظام 

کنونی

بی جواب مجموع
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های اساسی شهروندان های مخالف باید به حقوق و آزادی( خواسته است که طالبان و سایر گروه٪2۸نفر ) ۸2۹2

 ساله اخیر مردم افغانستان احترام بگذارند. ۸۱ی دست آوردهازنان، قانون اساسی و  خصوصبه

د ظلم خو خاطرم افغانستان به های مخالف دولت خواسته است که از مرد( از طالبان و سایر گروه٪۹۸.6نفر ) ۸۸4۹

  معذرت بخواهند.

طالبان باید سالح خود را به زمین  خصوصبههای مخالف دولت ( تأکید نموده است که تمام گروه٪۱.۸نفر ) 32

 گذاشته و به دولت تسلیم شوند.

زنان  لهازجمروندان ی مخالف زمینه را برای تعلیم و تحصیل شههاگروه( خواسته است تا طالبان و دیگر ٪۸نفر ) ۹2

 خود فراهم کرده و هر گونه تهدید در این زمینه را از بین ببرند. کنترلدر مناطق تحت 

لح ص درروندهای مخالف باید به تعهدات خود در رابطه به ( خواسته است که طالبان و دیگر گروه٪4.۱نفر ) ۱۱ 

 پایبند بمانند

( از تالش برای ٪4.4۹نفر ) ۸کند تا حکومت موقت شکل گیرد و ( خواسته است که طالبان باید کمک ٪4.۸نفر ) 2

( تالش ٪4.4۹نفر دیگر ) ۸( تطبیق شریعت اسالمی و ٪4.۹نفر ) 2خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سخن گفته 

( به این پرسش ٪۸۱.6نفر ) 22۸اند. از طالبان مطرح نموده شانیهاخواسته عنوانبهبردن نظام کنونی را  نیاز ببرای 

  پاسخ نداده است.

 

 های زنان از سازمان ملل متحدخواسته

( از سازمان ملل متحد در رابطه به روند صلح، این ٪۹4.2نفر ) ۸463شامل  شوندگانمصاحبهخواست بخش اعظم از 

خودش واگذارد. باید  به حالدر این شرایط تنها گذاشته و بوده که سازمان ملل متحد نباید مردم افغانستان را 

  ادامه دهد. داردوام صورتبههای اقتصادی و سیاسی خود را از دولت افغانستان حمایت

( ٪2.۱نفر ) ۸63تالش کرده و روند صلح را حمایت کند.  اند که برای تحقق آتش بسخواسته (٪۸6.2)نفر  232

اند ( تأیید نموده٪۸2.۱نفر ) 2۳۱تالش کند.  رمسئولیغهای د باید برای خلع سالح گروهاند که سازمان ملل متحگفته

سازمان ملل  اند که( خواسته٪۸.۸نفر ) ۹3صلح کار کند.  درروندباید برای تثبیت نقش دولت ملل متحد که سازمان 

نفر  ۹۸۱در امور داخلی کشور تالش کند.  مداخلهعدمهای همسایه افغانستان به باید برای قناعت دادن به دولت متحد

نفر  2۹۱باید برای به محاکمه کشاندن کسانی که علیه مردم ظلم نموده تالش کند.  سازمان ملل متحد( خواسته ۳.۸٪)

اساسی  یهایزا دباید برای تأمین شرایط رعایت و حمایت از حقوق بشر و آ سازمان ملل متحداند که ( گفته۸2.2٪)

( خواسته است که سازمان ملل متحد باید برای ایجاد حکومت موقت ٪2.۱نفر ) ۸۱۹د. درنهایت بشری کمک کن

 اند.گیرد به این پرسش پاسخ ندادهرا دربر می ٪۹.۹مانده که نفر باقی ۸۸2تالش کند. 
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شامل  نجنگ افغانستالی و از سه طرف دخیل در به شوندگان از روند صلح به صورت کهای مصاحبندی خواستهجمع

هار چدهند که اکثریت مردم افغانستان روی مسلح به خصوص طالبان و سازمان ملل متحد، نشان می دولت، مخالفان

های بشری شهروندان به خصوص زنان، حمایت از فوری، احترام به حقوق آزادی مورد شامل قطع جنگ و آتش بس

ستان های که علیه مردم افغانسال اخیر به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت ۸۱دست آوردهای 

  روا داشته شده است، با جدیت تأکید گردیده است.

 در مذاکرات صلح خطوط اساسی

ده شده یدر مذاکرات صلح با طالبان بحث شود از آنان پرس شوندگانمصاحبه که در رابطه به خطوط اساسیل از اینقب

  کنید؟ی را پسندیده و حمایت میکیکداماست که بین نظام حاکم و طالبان 

بوده و  آنان تیحماپسند و  مورداند که نظام کنونی دهد گفتهشوندگان را نشان میکل مصاحبه ٪۳2.۱نفر که  ۹۹2۱

 اند.از اداره طالبان حمایت نموده (٪2.۱نفر ) ۸2۱کنند و از آن تأیید می

ن مردم افغانستا

را تنها 

نگذاشته و 

حمایت های 

خود را ادامه 

دهد

کمک به 

ایجاد آتش 
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افراد عیر 
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به محاکمه 

کشاندن 

مجرمین 
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تالش برای 

حمایت از 
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دست اوردهای 

ساله۸۱

تالش برای 

اجیادحکومت 

موقت

بی جواب مجموع
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مذاکرات صلح  خطوط اساسی در موردشوندگان و اما پاسخ مصاحبه 

های اخیر، ی سالدست آوردها عنوانبهبا طالبان سه موضوع را 

 یاساسخطوط  عنوانبهتوجه به آن را و معامله دانسته و  مذاکرهرقابلیغ

های حقوق و آزادیمحافظت از که شامل  اندادکردهمذاکرات ی

و ه فصل دوم آن به ویژقانون اساسی ظت از محافاساسی شهروندی، 

 گردد.نظام سیاسی میمحافظت از 

حقوق و  ( محافظت از٪2۸.2نفر ) ۸۱4۱شونده مصاحبه ۹2۳6از میان 

 از نظام سیاسیمحافظت ( ٪۸۸.2نفر ) ۹۳3از قانون اساسی و محافظت  ٪۹3.۸نفر  ۸۱۳3های اساسی شهروندان، آزادی

 خطوط اساسی عنوانبه را

مذاکره با طالبان برای 

اند. رسیدن به صلح یاد نموده

به باور این تعداد از 

شوندگان هیچ فرد مصاحبه

یا نهادی حق ندارد روی 

 درروند ادشدهموضوعات ی

ها صلح مذاکره نموده و آن

  را مورد معامله قرار دهند.

 

 گیری کلینتیجه
ی نهیدرزمسال گذشته  ۸۱بر رغم دست آوردهای خوبی که در  افغانستانمطالعات این تحقیق نشان داد که زنان 

شکالتی ها و ماند هنوز نسبت به وضعیت نگران بوده و از چالشهای اساسی خویش داشتهدسترسی به حقوق و آزادی

 برند.امنیت و صلح رنج می حقبهدر راستای دسترسی  خصوصبهزیادی 

ه بر های مسلحانه بوده و عالوق زنان افغانستان قربانیان اصلی ادامه جنگ و خشونتیهای این تحقبر اساس دریافت

 ٪3.2۱اند، داده را در جریان جنگ و حمالت تروریستی از دست شوهرانشانکه تعداد زیادی از آنان فرزندان و این

 دهند.نیز زنان تشکیل می قربانیان را

های تا حاکمیت قانون صدمه دیده، تبعیض و تعصب فرصتیده های مسلحانه سبب گردجنگ و خشونت دوام

های مشارکت و حضور عادالنه و برابر تمام های بشری محدود کرده و زمینهدسترسی شهروندان را به حقوق و آزادی

 مردم به خصوص زنان کشور را در ساختارها و روندهای ملی با مشکالت مواجه کند.

محافظت از حقوق و 

آزادی های اساسی 

شهروندی

محافظت از قانون اساسی محافظت از نظام سیاسی مجموع
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ونی های قابل قبولی که به لحاظ حقوقی و قاند که در حال حاضر بر رغم ظرفیتکنهای این تحقیق تأیید میدریافت

 های، خشونتتیآزارواذو دختران افغانستان با تهدید  ی حمایت و حفاظت از زنان وجود دارد، هنوز زناننهیدرزم

ق مدنی و دسترسی به حقوتنی بر جنسیت، روبرو بوده و از تهدیدهای که علیه آن در راستای بهای مو خشونت جنسی

 باشند.سیاسی وجود دارد، نگران می

وقی حتا باور ندارند که داشتن اسناد حق کهنیااز همه  بدترتعداد زیادی از زنان کشور هنوز تذکره تابعیت نداشته و 

 .رودمار میشان در زندگی مدنی و سیاسی به شی آنان از حقوق اساسی و بنیادیدمنبهرهمربوط به هویت، نخستین قدم 

های یتظرف عنوانبههای مثل انتخابات و حق رأی نکرده و به ارزش اخذدهی بخشی از زنان افغانستان هنوز کارت رأی

اعتماد کامل ندارند. تعدادی نیز به دالیل مختلفی مثل ممانعت اعضای  ،مؤثر بر زندگی شخصی و جمعی در آینده

های دسترسی زنان به حق کار و اشتغال فرصت .ندادهینگرددهی کارت رأی های امنیتی موفق به اخذخانواده و چالش

زنان در  تبعیض علیهکند. های فساد و تبعیض در اداره بیشتر از دیگران زنان را تهدید میهنوز محدود بوده و چالش

زنان افغانستان را اند که در حال حاضر هایترین پرسشاز مهم های مثل آزارواذیت در محل کارادارات و چالش

 کند.تر از هر وقت دیگر به انزا کشانده و محدود میپیش

ا تعلیم و تحصیل ب حقبهداده است که زنان افغانستان در دسترسی  نهمچنین مطالعات این تحقیق ملی نشا

تهدیدهای ناشی از حمالت مسلحانه و تروریستی علیه مکاتب  خصوصبههای مثل تهدیدهای امنیتی محدودیت

ود ها و کمبهای اقتصادی خانوادهخیابانی، چالش تیآزارواذمخالفت اعضای خانواده، کمبود معلمین زن، دخترانه، 

 ٪۹۱.۱2ها تن دهندکه نیمی از جمعیت انسانی کشور را تشکیل میدر این زمینه، روبرو بوده و درحالی ازیموردنامکانات 

 دهند.از محصلین نهادهای تعلیمی و تحصیلی دولتی را زنان و دختران تشکیل می ٪۱6.۹3از متعلمین و 

الت های زیادی مواجه بوده و از وجود مشکنیز زنان افغانستان با چالش تیفیباکی به خدمات صحی دسترسدر عرصه 

 برند.میکار در بیرون از خانه رنج  حقبهی دسترسی کامل نهیدرزم

قوق ی دسترسی به حنهیدرزمها و مشکالت زنان های این تحقیق ملی نشان داده است که بخش عمده از چالشبررسی

جنگ و دوام حمالت مسلحانه و تروریستی بوده و نبود صلح و آرامی سبب گردیده از تأثر م های اساسی،و آزادی

ی به حقوق های کامل و مور نیاز دسترسبه وضعیت که در آن ظرفیتزنان کشور نتوانند  ژهیوبهکه مردم افغانستان  است

 های اساسی زنان وجود داشته باشد، دست یابند.و آزادی

 نکوهشا ر های مسلحانهبنابراین زنان افغانستان در کنار مردان کشور با قاطعیت و جدیت تمام دوام جنگ و خشونت

 .اندکردههای خاصی حمایت نموده و از روند مذاکرات صلح با نگرانی

 درروند( نسبت به حضور و نقش زنان ٪3۸.۱کشور )نتایج این تحقیق ملی ثابت نموده است که تعداد زیاد از زنان 

 دهد.اند هوشدار میقرار گرفته هیحاش که بهمذاکرات صلح نگران بوده و از این
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ها و روندهای مردم کشور باور دارند که حضور و نقش زنان در برنامه از ٪3۹.2ای این تحقیق ملی هبر اساس دریافت 

 و به تناسب، بین مردان و زنان در تمام تعامالت کالن شدهگرفتهمذاکرات صلح باید جدی  روند مربوط به ازجملهملی 

 سیاسی و ملی اهمیت داده شود.

مند مشارکت در تعامالت کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی الوه براینکه عالقهاین تحقیق نشان داده است که زنان ع

ز به شمار های یاد شده نیترین عناصر تأثیرگذار بر روند توسعه و انکشاف در تمام زمینهباشند، از مهمو فرهنگی می

 د.های انکشافی با موفقیت پیش برده شووند برنامهحضور آنان سبب خواهد شد که ررفته و 

ابت ی تبیین کرده و ثروشنبهی دموکراساز این تحقیق ملی همچنین دیدگاه زنان را در مورد  آمدهدستبهمعلومات 

شور را تواند مردم کزنان کشور، دموکراسی تنها نظامی است که می خصوصبهنموده است که از دید مردم افغانستان 

 د.نگهدارقومی، زبانی و دینی مذهبی دارند، متحد و یکجا  ازلحاظهای متفاوت که بر رغم ظرفیت

یا  هارترین بستهای بسیار اساسی زندگی جمعی بوده و از مهماین تحقیق نشان داده است که امنیت یکی از ارزش

ز ا این دلیل صلح و تأمین امنیتبه  رود.های بشری شهروندان به شمار میهای دسترسی به سایر حقوق و ازادیزمینه

ر جلسات شونده یا اشتراک کننده دهای اصلی اکثریت کسانی بوده است که در این تحقیق به عنوان مصاحبهاولویت

 اند. گروپ، سهم داشتهعامه و فوکساستماع

 گروپعامه و فوکسنفر شامل کسانی که در جلسات استماع 2۱۱3این تحقیق ملی که تعداد آنان به  کنندگانشرکت

نی که از و توقعاتی روش هاخواسته بر رغمرسند، اند، میو نیز کسانی که در تحقیق میدانی سهم داشته شرکت نموده

مخالف دولت و سازمان ملل متحد در رابطه  های مسلحاز دولت افغانستان، گروه اندداشتهاصل روند مذاکرات صلح 

ز صلح پایدار که هرگ اندنمودهها تأکید اند. آنشتههای را دابه روند صلح، آتش بست و دسترسی به عدالت نیز خواسته

 کهنیاجنگی و خشونت علیه مردم افغانستان به وجود نخواهد آمد. لذا برای  جرائمبدون تأمین عدالت و رسیدگی به 

ساله اخیر محافظت گردیده، نظام  ۸۱های های بشری و ارزشبتوانیم به صلح پایدار برسیم نیاز است تا حقوق و آزادی

ی تروریستی رسیدگ و حمالتجمهوری، اصل انتخابات آزاد و قانون اساسی احترام شده، به حقوق قربانیان جنگ 

 قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم در راستای تأمین عدالت به دست آورده شود. خصوصبهشده و اعتماد مردم 

 اندفتهگمذاکرات صلح نیز صحبت نموده و  درروندافغانستان  مردم از خطوط اساسیکنندگان این تحقق ملی اشتراک 

 مذاکرات مربوط به اند که نباید درهایاساسی و نظام کنونی از ارزش های اساسی بشری، قانونکه حقوق و آزادی

  مورد معامله قرار گیرد. صلح 
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 هاپیشنهاد

بوط در مذاکرات مر ژهیوبهباشد و باید در هر شرایطی بحث می رقابلیغهای بشری شهروندان حقوق و آزادی .۸

بوده، حمایت و تقویت گردد. تنها در این صورت است که دسترسی به صلح پایدار ممکن گردیده  مورداحترامبه صلح 

 گردد.های دسترسی شهروندان به حقوق بشر فراهم میفرصت انکشافو زمینه 

ه صلح مثبت تأکید صورت گیرد که صرف به نبود جنگ خالص ازیموردنهای صلح باید به عناصر در گفتگو .۱

 ازیموردنهای ی زمینهفراهم آورهای بشری توجه شده و برای گردد بلکه به رعایت و حمایت از حقوق و آزادینمی

یرد تا صورت گ بسآتشاید در فضای های صلح بگردد. گفتگوو عاری از ترس و اضطراب تالش  می زندگی آرام

ی خود را داشته بنابراین با روند هایدگیچیپسال منازعه  2۸فوری خاتمه یابد. ما باور داریم که  صورتبهتلفات ملکی 

 صلح پایدار به وجود آید تامندی برخورد صورت گرفته و زمان طوالنی نیاز است باحوصلهصلح باید 

له تطبیق ی و مرحریگمیتصمی، زیربرنامهدر  ژهیوبهصلح،  درروندزنان افغان ی و سهم برابر بامعنمشارکت  .۹

متمادی  هایاقشار جامعه در طول سال نیتردهیدرنجو  نیرتریپذبیآس، زیرا زنان درمیان شودیمآن حتمی پنداشته 

گذار بر ی، تفسیر متون تأثیرریگمیتصم. پس الزم است تا در تمام روند مربوط به صلح اعم از اندداشتهجنگ قرار 

گرفته  ی از گفتگوها و توافقات صلح نباید نادیدهان در هیچ مرحلهآنزندگی آنان، مشارکت فعال و برابر داشته و نقش 

 شود.

راده باید نمایندگی از ا گردندیماشخاصی که به نمایندگی از مردم افغانستان در مذاکرات صلح انتخاب  .2

اشند. ، سیاسی و منافع شخصی بزیآمضیتبعمردم افغانستان نمایند، نه اینکه دارای آجندای منافع  نیواالترعموم و 

و حکومت افغانستان باید تضمین نمایند که تمام مردم افغانستان در این دور مذاکره نمایندگی و سهم  یالمللنیبجامعه 

 ولیت، زنان، اطفال، بیجا شدگان داخلی و عودت، اشخاص دارای معلهاتیاقلبرابر داشته باشند اعم از قربانیان جنگ، 

 کنندگان.

خشونت علیه زنان، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعالمیه محو در زنان  تیموردحماحقوق  .2

ی صلح بوده و بودجه الزم برای هر یک از این تعهدات تخصیص گفتگوهای واصلباید معیارهای الزامی  ۸۹۱2قطعنامه 

تضمین گردد. افزون بر این، بودجه حکومت افغانستان باید دارای یک روش حساس  هاآنی بامعنتطبیق  داده شود تا

 ی چون فقیر سازی زنان جلوگیری گردد.ادهیپدباشد تا از  شمولهمهجنسیتی و 

ی خوب، از میان برداشتن فرهنگ معافیت از مجازات، خویش خوری و دارحکومتتعهد پایدار به تقویت  .6

باید  کیاتدموکری انهادهی و تقویت دموکراساحترام و اراده سیاسی در راستای حاکمیت قانون، توسعه پایدار  فساد،

 در محراق گفتگوهای صلح و هر توافق دیگر بین طرفین منازعه باشد.
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باشند، باید در برابر تطبیق و استقرار صلح پایدار، ی که دخیل روند صلح میالمللنیبهمه فعالین ملی و  .3

و فعال باشند و  پاسخگو گردد،ی رسمی و قانونی، تأمین میهاجناحکه از سوی  و الزامی ،شمولهمهدرازمدت، 

 ی اتخاذ گردد که از منازعات بیشتر جلوگیری به عمل آید.ریتداب

باید ایجاد شود تا تضمین نماید که همه ساحات توافق و تعهدات صلح  طرفیب کنندهنظارتیک ظرفیت  الف:

 .گرددیمرعایت 

و امضا گردد که بتواند در صورت عدم ایفای تعهد  ها تصویبافزون بر این باید یک میکانیزم از سوی همه جناح ب:

تا  اشدبیمبرای حل منازعات  طرفیبقرار دهد. این کار نیازمند یک ساختار  مورد بازخواستی از طرفین را کیهر

 های طرفین را حل فصل نماید.همه شکایت

 ثیمن ح هاآنی مستقل، جامعه مدنی و کارشناسان در نظر گرفته شود و به نهادهاهای در این طرح باید دیدگاه :ج

را ایفا نمایند. سهم مساویانه و فعال حکومت افغانستان، ملل  شانمشخصی هانقشفعالین کلیدی وظیفه داده شود تا 

 ی در این طرح باید در نظر گرفته شود.المللنیبمتحد و جامعه 

صص علوم افراد متخ خصوصبهروشن در حضور متخصصین،  صورتبههر تفسیر و تعبیر متون دینی باید  .۱

قش، متونی که در رابطه به ن ژهیوبهی، تعریف گردد، لمللانیبی مستقل و همکاران نهادهادینی از آدرس جامعه مدنی 

 باشد.ی نژادی و دینی میهاتیاقلو  موقف و آینده زنان

های ملی باید این فرصت را داشته باشند تا توافقات مربوط به صلح را بدون سانسور، ترس و تهدید رسانه .۳

 به نشر برسانند آزادانه صورتبه

ر د ها تضمین گردد، تهدیداتبه روند خلع سالح توافق نمایند تا کاهش خشونتی درگیر باید هاجناحهمه  .۸4

ی مبدل تسیتروری هاسازمانمیان مردم فروکش نماید و اطمینان حاصل گردد که افغانستان دیگر به النه امن برای 

 نخواهد شد.

 گرفته شود.ی آنان در جامعه روی دست هاخانوادهادغام جنگجویان طالب و  روند بازسازی و .۸۸

سراسری مردم را درمان و به  و آالمبخش روند صلح باشد تا درد  نیترمهمعدالت انتقالی باید جز  .۸۱

 نظریات نظر داشت، باید با در کنندهمذاکرهی هاجناحساله پایان بخشد.  2۸ی انتقام جویانهکشتارهاو  هایجوئانتقام

ق عدالت یجاد میکانیزم درست تطبیابانیان، احترام گذاشته در ی جامعه مدنی و قرهاگروهمتخصصین عدالت انتقالی، 

ی باید این لالملنیبآندرکاران انتقالی با چوکات زمانی و اهداف قابل نیل، کمک کنند. حکومت افغانستان و دست

 پروسه را تقویت نموده و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند.

ن طراحی و های آناها و خواستهو روند رسیدگی به شکایت جادشدهیایی قربانیان شناساباید یک میکانیزم  .۸۹

ردد که و تضمین گ شدهینیبشیپاین روند  ازیموردنتقویت گردد. بودجه  اننآهای جبران خسارت وارده بر ظرفیت
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دنی انجام ی جامعه مهاسازمانی مستقل، انهادهاین روند عاری از فساد باشد. این روند باید در همکاری نزدیک با 

ر برابر مردم د هاآنی یک چارچوب توافق شده تعهد نمایند که برمبناباید  کنندهمذاکرهی هاجناحشود. افزون بر این، 

ها عاملین جنگ و حتا قدرتمنداناساسی برای تقویت اعتماد بین مردم و  راهکباشند. این روند یافغانستان پاسخگو می

 خواهد بود. و منازعه

دم افغانستان مر کیدموکراتحق  کینیای صورت گیرد، زیرا پشت باناز یک انتخابات آزاد و منصفانه باید  .۸2

تا  دینمایمی و سازمان ملل متحد را ترغیب المللنیباست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حکومت، جامعه 

ه یا کاندید، شناسایی و زمینه را برای یک نددهیرأ ثیمن حبه انتخابات را  اشتراکهای فرا روی زنان در چالش

 ، فراهم سازند.رشیپذقابلانتخابات سالم، آزاد، معیاری و  
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