


تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

محمد عظیم بشارت

عوض محبی

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

رسطان ۱۳۹۸

کابل، ناحیه 6، جاده فیض محمد کاتب، داراالمان، دفرت مرکزی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

aihrc@aihrc.org.af

www.aihrc.org.af

عنوان:

نویسنده:

دیزاین:

نارش:

تاریخ نرش:

آدرس:

آدرس الکرتونیکی:

سایت اینرتنتی:

شناسنامه:



گزارش تحقیق ملی

زنان، صلح و امنیت



أ

۱ ............................................................. پیام مقام محرتم ریاست کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

خالصه گزارش........................................................................................................... 2

۱0 .................................................................................................. فصل اول: کلیات و مفاهیم

۱۱ ................................................................................................................... مقدمه

۱۱ ........................................................................................................... زنان افغانستان

۱2 .................................................................................................................... صلح

پیشینه صلح در افغانستان.............................................................................................. ۱2

۱4 ................................................................................................................... امنیت

۱4 ............................................................................................................... دموکراسی

۱6 ..................................................................................................... فصل دوم: روش تحقیق

۱7 ........................................................................................................ روش تحقیق ملی

۱7 ................................................................................................... جلسات استامع عامه

 تحقیقات میدانی )پرسش نامه(......................................................................................... 20

2۱ ........................................................................................ معلومات شخصی جمعیت منونه

2۱ ...................................................................................................... الف: جنسیت

2۱ ........................................................................................................... ب: سن

22 .................................................................................................... ج: حالت مدنی

22 ................................................................................................... د: حالت جسمی

22 ........................................................................................................... ه: شغل

22 ................................................................................................... و: درجه تحصیل

مطالعات کتاب خانه ای................................................................................................. 24

24 ................................................................................................... شناسایی متغیرها

24 ........................................................................................................... مراحل اجرا

فصل سوم: چارچوب نظری یا مبانی حقوقی.................................................................................... 25

چارچوب نظری یا مبانی حقوقی............................................................................................ 26

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

26 ........................................................................................ الف: قانون اساسی )۱۳۸2(

ب: قانون کار افغانستان )۱۳۸6(.................................................................................... 27

ج: قانون انتخابات )۱۳۹5(......................................................................................... 2۸

فهرست



زنان،
صلح
 و امنیت

ب

2۸ .............................................................................. د: قانون منع خشونت علیه زن )۱۳۸۸(

ه: برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان )۱۳۸4(............................................... 2۸

2۹ ......................................... )NAP( و: پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت

۳۱ ................................................................. بخش دوم: ساختارها و میکانیزم های ملی حامیت از زنان

۳۱ .......................................................... بخش سوم: زنان  و مسئله صلح و امنیت در اسناد عام حقوق برش

۳۱ ..................................................................................... الف: منشور ملل متحد )۱۹45(

۳2 .............................................................................. ب: اعالمیه جهانی حقوق برش )۱۹4۸(

ج: میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی )۱۹66(.................................................................... ۳۳

۳4 ...................................................... د: میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی )۱۹66(

ه: اهداف انکشاف پایدار 20۱5..................................................................................... ۳5

 بخش چهارم: زنان و مسئله صلح و امنیت در اسناد خاص حقوق برش...................................................... ۳6

۳6 ............................................................... الف: کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان )۱۹7۹(

۳۸ ................................................................................. ب: اعالمیه کنفرانس پکن )۱۹۹5(

۳۹ ............................................................................ ج: قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت )2000(

4۱ ........................................................... بخش پنجم: ساختارها و میکانیزم های بین املللی حامیت از زنان

4۱ .................................................................................... )CSW( الف: کمیسیون مقام زن

4۱ .................................................................. ) CEDAW( ب: کمیته منع هر نوع تبعیض علیه زنان

4۱ ..................................................................... )UN WOMEN( ج: نهاد زنان سازمان ملل متحد

4۳ .................................................................. فصل چهارم: دریافت های جلسات استامع عامه و فوکس گروپ

44 ............................................................................ دریافت های جلسات استامع عامه و فوکس گروپ

44 ..................................................................................................... الف: دیدگاه زنان

44 ................................................................................................... ب نگرانی های زنان

45 .......................................................................................... ج: خواسته ها و مطالبات زنان

فصل پنجم: تحلیل داده های آماری........................................................................................... 47

تحلیل داده های آماری.................................................................................................... 4۸

الف: دسرتسی به حقوق مدنی و سیاسی................................................................................. 4۸

50 ....................................................................................................... امنیت فردی

5۱ ........................................................................................................ گشت وگذار

دالیل عدم احساس امنیت.......................................................................................... 5۱

52 ................................................................................................ خشونت های جنسی

5۳ ...................................................................... دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های جنسی

خشونت برمبنای وابستگی جنسیتی................................................................................... 54

54 ....................................................... دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های وابسته به جنسیت زنان

مراجع دریافت شکایت.............................................................................................. 55

56 .............................................................. رضایتمندی از روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن

دالیل عدم مراجعه به مراجع رسیدگی به قضایای خشونت.............................................................. 56

57 .......................................................................................... تهدید کرامت انسانی زنان

مقایسه وضعیت امنیتی زنان در دو دوره زمانی قبل و بعد از ۱۳۸۱....................................................... 5۹

مهاجرت و بیجا شدگی.............................................................................................. 60



زنان،
صلح

 و امنیت

ج

دالیل مهاجرت و بیجا شدگی داخلی................................................................................. 6۱

دسرتسی به حق تابعیت و اسناد قانونی................................................................................ 6۱

6۱ ........................................................................................ اخذ تذکره تابعیت و پاسپورت

موانع اخذ پاسپورت................................................................................................. 6۳

اخذ کارت رأی دهی................................................................................................. 6۳

دالیل عدم اخذ کارت رأی دهی...................................................................................... 64

65 ........................................................................ عالقه مندی زنان به رشکت در انتخابات ۱۳۹۸

دالیل عدم عالقه مندی به رشکت در انتخابات ۱۳۹۸.................................................................. 65

ساختارهای حامیت کننده حقوق برشی زنان........................................................................... 66

ب: دسرتسی به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی.................................................................... 67

دسرتسی زنان به حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی................................................................. 67

6۸ ....................................................... موانع رفنت زنان و دخرتان به مکتب و نهادهای تحصیالت عالی

6۹ ..................................................... ترک محل زندگی به هدف دسرتسی به مکتب و نهادهای تحصیلی

مقایسه دور های قبل و بعد از سال ۱۳۸۱............................................................................. 6۹

دسرتسی زنان به حق صحت......................................................................................... 7۱

7۳ ............................................................................................ دسرتسی زنان به حق کار

74 ................................................................................. چالش های دسرتسی زنان به حق کار

تبعیض علیه زنان در محیط کار...................................................................................... 75

77 ................................................................................................... زنان نان آور خانه

کار بدون مزد در خانه............................................................................................... 7۸

7۸ ............................................................... ج: خواسته ها آرمان های مورد تأکید زنان در تحقیق میدانی

7۸ ................................................................................................... آرمان دموکراسی

۸0 ................................................................................................. رضورت دموکراسی

۸0 ........................................................................................................ آرمان صلح

۸2 .......................................................................................... مشارکت زنان درروند صلح

۸۳ ........................................................................... رضورت حضور زنان در روند مذاکرات صلح

عالقه مندی رشکت در جلسات مشورتی............................................................................... ۸5

۸5 .................................................................................. راهکارهای افزایش میزان مشارکت

۸6 .............................................................. د: خواسته ها و توقعات زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح

خواسته های زنان از روند مذاکرات صلح.............................................................................. ۸6

خواسته های زنان از دولت افغانستان................................................................................. ۸7

۸۸ ......................................................................................... خواسته  های زنان از طالبان

خواسته های زنان از سازمان ملل متحد............................................................................... ۸۹

۹0 .................................................................................... خطوط اساسی در مذاکرات صلح

۹0 ............................................................... دیدگاه مصاحبه شوندگان در مورد نظام کنونی و طالبان 

۹2 ......................................................................................................... نتیجه گیری کلی

۹4 ............................................................................................................... پیشنهاد ها

۹6 ............................................................................................................. منابع و مأخذ



زنان،
صلح

 و امنیت

1

پیام مقام محرتم ریاست کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
زنان و دسرتسی آنان به حقوق و آزادی های برشی همواره یکی از پرسش های اصلی در افغانستان بوده و بر رغم تالش های که تاکنون انجام یافته 

هنوز مشکالتی جدی در این زمینه وجود دارد.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان عالوه بر این که به صورت متداوم از وضعیت حقوق برشی زنان نظارت به عمل آورده و جهت انکشاف 
زمینه ها و رشایط موردنیاز دسرتسی بهرت زنان به حقوق و آزادی های برشی تالش می کند، اینک دومین تحقیق ملی خویش را در رابطه به زنان با 
عنوان زنان، صلح و امنیت بعد از تحقیق ملی عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان، )۱۳۹2( انجام داده و گزارش مربوط 

به آن را به نرش می رساند.

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت زمانی به راه انداخته می شود که زنان افغانستان و جایگاه آنان در نظام سیاسی و ساختار قدرت با توجه به تحوالت 
مربوط به روند صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت با پرسش های خاصی مواجه بوده و این نگرانی وجود دارد که مبادا یک بار دیگر زنان افغانستان 
و حقوق برشی آنان قربانی معامالت سیاسی روند صلح گردیده و مشارکت آنان در ساختارهای ملی با محدودیت مواجه شده و زمینه های دسرتسی 

آنان به حقوق و آزادی های اساسی اعم از حق کار، حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی، حق صحت و سایر حقوق برشی محدود گردد.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این تحقیق ملی دیدگاه ها، نگرانی ها، خواسته ها و پیشنهادهای زنان در رابطه به صلح، امنیت، 
دموکراسی و انتخابات را به وسیله تحقیق میدانی و بحث های گروهی )جلسات استامع عامه و فوکس گروپ( دریافت و با امانت داری کامل در 
این گزارش به نرش می رساند؛ که امیدوارم دولت افغانستان، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و گروهای مخالف دولت به خصوص طالبان به 
دریافت های این تحقیق توجه کرده و به خواسته ها و پیشنهادهای مردم افغانستان اهمیت داده و برای عملی شدن پیشنهادهای این تحقیق تالش 
کنند. باوردارم که صلح دایمی و پایدار بدون رعایت ارزش های حقوق برشی و تأمین عدالت که از خواسته ها و پیشنهادهای مهم مردم افغانستان 

نیز است، به وجود نخواهد آمد.

اجرای این تحقیق ملی در پی تالش صادقانه ی همکارانم در دفاتر ساحوی و والیتی که باتحمل مشکالت و خطرات امنیتی به والیت های کشور 
سفرکرده، دیدگاه ها و نظریات مردم را از دورافتاده ترین قریه های کشور جمع آوری منودند و نیز تالش پیگیر کمیته تحقیق ملی که از همکاران 
دفرت مرکزی کمیسیون ترکیب یافته بود، ممکن گردید؛ بنابراین ضمن آرزوی موفقیت برای هریکی از همکارانم از خداوند بزرگ سالمتی و توفیق 

مزید برای آنان متنا دارم.

از مردم افغانستان به خصوص زنان کشور به خاطر سهم فعال که در اجرای این تحقیق ملی از طریق تکمیل پرسش نامه ها و اشرتاک در جلسات 
استامع عامه و فوکس گروپ داشتند نیز قدردانی می کنم. همچنین از مقامات حکومت های محلی در والیت ها به خصوص والیان و قوماندانان امنیه 
که درزمینۀ برگزاری جلسات و هامهنگی های محلی با همکاران کمیسیون، صادقانه همکاری کرده و امنیت را تأمین منودند نیز صمیامنه تشکری 

کرده و از خداوند متعال برای همه آنان توفیق بیشرت در خدمت به مردم افغانستان می خواهم

با احرتام
داکرت سیام سمر

رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
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خالصه گزارش
مطالعات منازعه و صلح در افغانستان ثابت می کند که عدم مشارکت همگانی شهروندان به خصوص زنان کشور در جریان های مربوط به صلح و 
مصالحه و نادیده گیری روند عدالت انتقالی و عدم رسیدگی به قضایای نقض حقوق برش و جرایم جنگی از مهم ترین دالیلی است که برنامه های 

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

از نیمه دوم دهه ی شصت هجری شمسی حداقل ۳ موافقت نامه عمده صلح در افغانستان به امضا رسیده است که هیچ یکی از آن ها نتوانسته 
از  بر خروج ارتش رسخ  با 25 حمل ۱۳67 مبنی  برابر  اپریل ۱۹۸۸  تاریخ ۱4  آورده نخستین توافقنامه در  به وجود  را  پایدار در کشور  صلح 
افغانستان و به ابتکار سازمان ملل متحد با اشرتاک منایندگان دولت افغانستان و دولت پاکستان به عنوان دو طرف مذاکره و منایندگان اتحاد 
جامهیر شوروی سابق و ایاالت آمریکا به عنوان ضامن اجرا یا ناظر به امضاء رسید که متأسفانه نه تنها به صلح و ختم جنگ منجر نگردید بلکه 

به روند منازعه در افغانستان ابعاد گسرتده تری داده و ریشه های خشونت را عمیق تر و پیچیده تر ساخت.

در  پی این توافق بود که رسان مجاهدین مقیم در پاکستان در ائتالف ناموفقی در خارج از کشور، بدون حضور و مشارکت زنان کشور و حتا 
منایندگان احزاب و اقوام هزاره افغانستان، دولت موقت را به ریاست حرضت صبعت الله مجددی به تاریخ 20 عقرب ۱۳6۹ به وجود آورد. 
جریانی که بدون تردید جنگ های خونین پس از خروج ارتش رسخ را در افغانستان ببار آورده و متأسفانه متام داشته های ملی و مردمی را از 
بین برده و قربانیان زیادی را بر مردم افغانستان تحمیل منود. با سقوط دولت داکرت نجیب الله در تاریخ ۸ ثور ۱۳7۱ حکومت موقت مجاهدین 
وارد کابل شده باگذشت کمرت از یک سال جنگ قدرت بین احزاب جهادی عضو حکومت موقت آغاز و افغانستان خونین ترین تاریخ خویش 

را تجربه منود.

دومین توافقنامه صلح بین احزاب و جریان های سیاسی و نظامی مجاهدین بعد از اوج گیری جنگ قدرت به خصوص در شهر کابل بود که 
مسوده آن در جریان نشستی در اسالم آباد با حضور منایندگان دولت های پاکستان، عربستان سعودی و ایران تهیه گردیده و در مقدس ترین 

مکان مسلامنان؛ شهر مکه و در خانه خدا در تاریخ ۱2 مارج ۱۹۹۳ برابر با 2۱ حوت ۱۳7۱ به امضاء رسید.

این معاهده بر رغم این که باتعهد رسان مجاهدین در یک مکان مقدس به امضا رسیده بود نیز به دلیل نادیده گیری خواسته ها و نظریات مردم 
افغانستان برمبنای اصل مشارکت ملی به خصوص زنان و قربانیان جنگ و منازعه، به نتیجه خاصی نرسیده و عملی نگردید.

توافق بین دولت افغانستان و کلبدین حکمیار؛ رهرب خزب اسالمی افغانستان سومین مورد از توافق نامه های است که در این اواخر به هدف قطع جنگ 
 و خشونت در افغانستان به امضاء رسیده است این توافق نامه که در تاریخ اول میزان ۱۳۹5 برابر با 22 سپتامرب 20۱6 بین منایندگان دو طرف امضا شد

 نیز پیامد جدی درزمینه ی تأمین امنیت و برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان نداشت.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان باور دارد تا زمانی که روند مذاکرات صلح بر مبنی تأمین عدالت و رعایت ارزش ها و اصول حقوق برشی 
شهروندان نبوده و به دردها و آالم قربانیان جنگ توجه نشده و میکانیزم های رسیدگی به آن پیش بینی نگردد به نتیجه ی نخواهد رسید. الزم 
است که اعتامد بین مردم و روند صلح به وجود آمده و هر شهروند کشور، خود را رشیک پروسه دانسته و اطمینان یابد که از ترس و نگرانی 

رهایی می یابند.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همچنین باور دارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه به گسرتدگی ابعاد منازعه در افغانستان 
و پیامدهای ناشی از آن و نیز به دلیل پیچیدگی روند، نباید باعجله و بدون دقت پیش برده شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که یک بار دیگر به 

نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح درگذشته رسیده و زمینه را برای تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور، فراهم کند.

زنان در ساختار قدرت
زنان افغانستان درحال حارص 4۹.05٪ کل جمعیت کشور را که ۳۱.6 میلیون نفر گفته شده است تشکیل می دهند. 2۱٪ از کارمندان ملکی و 
0.۸۳٪ اردوی ملی 2.۱5٪ پولیس ملی را زنان تشکیل می دهند. در سال ۱۳۹7 حضور زنان در کرسی های مدیریتی ۱0.7٪ گفته شده است. 
همچنین در حال حارض یک وزیر و دو رسپرست وزیر در کابنه دولت زن بوده و 27.6٪ از مجلس مناینده گان و 22.5٪ از مجلس سنا را زنان 

در اختیار دارند.

تعداد زنان در شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ به ۱۱.75٪ یعنی ۸ نفر در میان 6۸ عضو این شورا بوده و از ۳۳ عضو بورد عالی مشورتی برای 
صلح رصفاً دو نفر آنان از میان زنان است.
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رضورت اجرای تحقیق ملی
را  تازه ی  تالش  صلح  به  مربوط  مذاکرات  روند  خصوص  به  کشور  در  اخیر  تحوالت  به  توجه  با  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
راه اندازی  امنیت  و  صلح  زنان،  ملی  تحقیق  عنوان  با  صلح  مذاکرات  روند  از  زناان  خواسته های  و  نگرانی ها  دیدگاه ها،  دریافت  هدف  به 
پرسش نامه  آنان  با  مصاحبه  ضمن  که  میدانی  تحقیقات  در  نفر   ۳4۹6 شامل  نفر   52۸7 با  مجموع  در  ملی  تحقیق  این  در  است.  منوده 
و  نگرانی ها  دیدگاه ها،  و  شده  صحبت  فوکس گروپ،  جلسات  در  نفر   4۹0 و  استامع عامه  جلسات  در  نفر   ۱۳0۱ است،  گردیده  تکمیل 
والیت که   ۱4 در  استامع عامه  جلسه  چهارده  ملی  تحقیق  جریان  در  است.  گردیده  دریافت  تحقیق  موضوع  به  رابطه  در  آنان  خواسته های 
بودند و ۳6 جلسه فوکس گروپ در ۳۱ والیت کشور نفر )۳6.7٪( مرد رشکت کرده  نفر )6۳.۳٪( زن و 477  نفر شامل ۸24   در آن ها ۱۳0۱ 

 به استنای والیت های نورستان، زابل و پکتیکا که به دلیل ناامنی امکان برگزرای این جلسات نبود، دایر گردید. همکاران کمیسیون تالش 
منوده اند تا تعدادی از فعاالن حقوق برش و اعضای جامعه مدنی را از والیت های امن در جلسات فوکس گروپ والیت های همجوار دعوت منوده 

شامل برنامه سازند.

در هریکی از والیت های ننگرهار، بامیان، کندز، کرن و لغامن به دلیل درخواست باشندگان این والیت ها و عالقه مندی تعداد زیادی از فعاالن حقوق 
برش و اعضای جامعه مدنی برای اشرتاک در بحث، دو جلسه فوکس گروپ برگزار گردیده است.مجموع اشرتاک کنندگان جلسات فوکس گروپ 
تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت 4۹0 نفر شامل ۳60 زن و ۱۳0 مرد بوده است. همچنین در مطالعات میدانی این تحقیق ملی با ۳4۹6 نفر که 

اکرثیت ۹۹.۱٪ آنان شامل ۳466 نفر را زنان تشکیل می دهند در ۳۳ والیت کشور به غیر از نورستان پرسش نامه تکمیل گردیده است. 

دریافت های جلسات استامع عامه و فوکس گروپ
در این بخش از تحقیق ملِی زنان، صلح و امنیت تالش گردیده تا دیدگاه ها، نگرانی ها و خواسته های مردم افغانستان به خصوص  زنان از طریق 
جلسات استامع عامه و فوکس گروپ در رابطه به صلح، امنیت،  دموکراسی و انتخابات لیست گردد. حاکمیت قانون، دسرتسی به حقوق و آزادی های 
برشی، رهای از ترس، فقر، بی عدالتی و ظلم، مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح، حامیت از مذاکرات بین االفغانی، منع تبعیض و جریان های 
تحجر و بنیادگرای دینی با تأکید بر پیروی از اصول و ارزش های دین مقدس اسالم، اطالع رسانی از روند مذاکرات، حفظ دست آورد های ۱۸ سال 
اخیر، تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم و جنایت های زمان منازعه و جنگ، به عنوان جزء از پروسه صلح، مهم ترین خواسته ها و دیدگه های است 

که مردم افغانستان به خصوص زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح مطرح منوده اند.

تحلیل داده های آماری
تحلیل داده های آماری به بررسی دیدگاه ها و نظریات اشرتاک کنندگان تحقیق میدانی در مورد امنیت، صلح، دموکراسی و انتخابات، پرداخته 
است. نتایج به دست آمده از این بخش نشان می دهد که دوام جنگ و توسعه خشونت های مسلحانه، همه روزه تلفات سنگینی را بر مردم افغانستان 

ازجمله زنان تحمیل منوده و زمینه های درسرتسی آنان را به حقوق و آزادی های برشی شان محدود می مناید.

امنیت فردی 
بر اساس آمار کمیسیون در جریان ده سال گذشته از سال ۱۳۸۸ تاکنون 75۳۱6 نفر ملکی شامل 26۱62 کشته و 4۹۱54 زخمی، قربانی 

مخاصامت مسلحانه و حمالت تروریستی بوده اند که 57۱2 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند.

معلومات به دست آمده در رابطه به بهره مندی زنان از حق امنیت فردی، نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۳6.6٪ آنان )۱2۸۱ نفر( 
تأیید منوده اند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون خود یا کسانی از اعضای خانواده آنان قربانی مخاصامت مسلحانه یا حمالت تروریستی بوده، کشته یا 

زخمی گردیده اند و 6۳.4٪ شامل 22۱5 نفر از مصاحبه شوندگان گفته اند که تاکنون قربانی نبوده اند.

مصاحبه شوندگان تعداد قربانیان را ۳56۱ نفر گفته اند که شامل ۱477 نفر )4۱.5٪( کشته، ۱۱۳۱ نفر )۳۱.7٪( زخمی و ۹5۳ نفر )26.۸٪( معلول، 
می باشند. از میان ۳56۱ قربانی ۱02۱ نفر که 2۸.7٪ را تشکیل می دهند، زن بوده است. 

احساس ترس در زمان گشت وگذار
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۱۸۳7 نفر )52.5٪( گفته اند که در زمان گشت وگذار احساس امنیت نداشته و نگران تهدیداتی اند که در کوچه و 
محل زندگی از سوی مخالفان مسلح و افراد اوباش مثل انتحار و اختطاف وجود دارد. به این ترتیب ۱65۹ نفر )47.5٪( تأیید منوده اند که با تهدید 

خاصی مواجه منی باشند.
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خشونت های جنسی
بر اساس  مطالعات این تحقیق از میان ۳4۹6 نفر مصاحبه شونده ۳466 نفر آنان)۹۹.۱٪(  زن بوده و 5۱۹ نفر )۱4.۹7٪( تأیید کرده اند که از 
سال ۱۳۸۱ به این طرف قربانی خشونت های جنسی بوده اند. نقطه قابل تأمل این که ۱6۸ نفر آنان )۳2.4٪( مربوط به سال ۱۳۹7 بوده و ۳5۱ 

نفر )67.6٪( باقی مانده مربوط به سال های ۱۳۸۱ تا ختم ۱۳۹6 می باشند.

دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های جنسی
معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان 5۱۹ زن قربانی خشونت های جنسی تنها 2۹۳ نفر )56.5٪( زمینه داشته اند که به نهادهای 

عدلی و قضایی مراجعه منوده و شکایت ثبت منایند. اما 226 نفر باقی مانده که 4۳.5٪ را شامل می گردد این امکان را نداشته اند.

خشونت مبتنی بر جنسیت
معلومات به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که از سال ۱۳۸۱ به این طرف 74۹ زن )2۱.6٪( از میان ۳466 زن گفته اند که به دلیل زن 
بودن  مورد خشونت واقع شده اند ولی 27۱7 زن دیگر )7۸.4٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند. بر اساس معلومات داده شده در ۳۳۱ مصاحبه 
)44.2٪( شوهر، در 2۹0 مصاحبه )۳۸.7٪( اعضای خانواده، در ۳۱ مصاحبه )4.۱٪( اقارب دور خانواده و در 72 مصاحبه )۹.6٪( افراد ناشناس 

به عنوان عامل خشونت معرفی گردیده اند. 25 نفر باقی مانده )۳.۳٪( در مورد عامل خشونت کسی را نام نگرفته اند

دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های وابسته به جنسیت زنان
از میان 74۹ زن قربانی خشونت به دلیل وابستگی  جنسیتی آنان، 670 نفر )۸۹.5٪( تأیید منوده اند که به مراجع و نهادهای عدلی و قضایی 

شکایت منوده اند. اما 7۹ نفر دیگر )۱0.5٪( این امکان را نداشته اند .

مراجع دریافت شکایت
از میان قربانیان 674 نفرآنان  شکایت ثبت کرده اند. بر اساس این آمار 265 نفر از قربانیان )۳۹.6٪( به اعضای بزرگ خانواده، ۱7۸ نفر 
)26.6٪( به نهادهای عدلی و قضایی دولتی، ۱74 نفر )26٪( به کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و 5۳ نفر )7.۹٪( به سایر نهادهای 

مدافع حقوق برشی زنان مراجعه کرده، ضمن ثبت شکایت، برای تأمین عدالت دادخواهی منوده اند.

رضایت مندی از روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن
2۹۳ نفر از قربانیان خشونت جنسی و 670 نفر از قربانیان خشونت مبتنی جنسیتی که مجموعاَ ۹6۳ نفر از قربانیان را شامل می گردد تأیید کردند 
که برای دادخواهی به مراجع مراجعه منوده اند. 67۳ نفر )6۹.۹٪( از جریان رسیدگی راضی می باشند؛ اما 2۹0 نفر باقی مانده )۳0.۱٪( گفته اند 

که از جریان رسیدگی به قضایای شان راضی نبوده اند.

دالیل عدم مراجعه به مراجع رسیدگی به قضایای خشونت
از میان قربانیان خشونت  جنسی و خشونت متنی بر حنسیت که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نکرده و تعداد آنان به ۳05 نفر می رسند42 
نفر شامل ۱۳.۸٪ عدم اعتامد به نهادهای عدلی و قضایی، ۹۱ نفر )2۹.۸٪( ترس از شوهر، 4۹ نفر )۱6.۱٪( عدم دسرتسی به نهادهای عدلی 
و قضایی و ۱2۳ نفر دیگر )40.۳٪( دالیل دیگری مثل ترس از آبروریزی، رعایت عرف خانواده و تقاضای سایر اعضای خانواده را دلیل عدم 

مراجعه خویش برای دادخواهی عنوان منوده اند. 

تهدید کرامت انسانی زنان
از میان ۳466 زن مصاحبه شونده ۱25 نفر )۳.6٪( گفته اند که به دالیل مختلف مجبور گردیده تا معاینه بکارت انجام دهند. اما ۳۳7۱ نفر دیگر 
)۹6.4٪( گفته اند که تا حاال این مجبوریت را نداشته اند. همپنین از میان ۳4۹6 نفر مصاحبه شونده شامل زنان و مردان ۱52 نفر )4.۳٪( تأیید 
منوده اند که تاکنون یکی از اقارب آنان مجبور به معاینه بکارت گردیده است.۳۳44 نفر دیگر )۹5.۳٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند. 2۸ نفر 
که ۱۱.۹٪ کل این زنان را شامل می گردد، گفته اند که معاینه بکارت به درخواست پولیس و به هدف اثبات عمل زنا یا تجاوز جنسی انجام یافته 
است. 4۹ نفر )20.۹٪( از سارنوالی، ۳۱ نفر )۱۳.2٪( از محکمه، ۱۸ نفر )7.7٪( از مال امام مسجد، 6۱ نفر )26.0٪( از اعضای خانواده و 4۸ 

نفر )20.4٪( از نامزد خویش، به عنوان افراد یا نهادهای معرفی منوده اند که معاینه بکارت درنتیجه درخواست آن ها انجام یافته است.
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مقایسه وضعیت امنیتی زنان در دو دوره زمانی قبل و بعد از 13۸1
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 2۸4۹ نفر )۸۱.5٪( تأیید منوده اند که از سال ۱۳۸۱ به این طرف وضعیت خشونت آمیز در داخل خانه آنان بهرت 

شده اما 256 نفر )7.۳٪( گفته اند که وضعیت بدترگردیده است. ۳۹۱ نفر دیگر )۱۱.2٪( به این پرسش پاسخ نداده 

مهاجرت و بیجا شدگی
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 770 نفر )22.2٪( تأیید منوده اند که به دالیل مختلف از جمله تداوم جنگ و ناامنی بیجا شده ی داخلی بوده و 
4۳4 نفر )۱2.4٪( گفته اند که عودت کننده یا اخراج شده از کشورهای خارجی به وطن بوده اند. که به دلیل نا امنی قبال دست به مهاجرت زده 

بودند  درنهایت 22۹2 نفر )65.6٪( تأیید کرده اند که ازجمله مهاجرین اخراج شده یا عودت کننده و بیجا شدگان داخلی نبوده اند.

دالیل مهاجرت و بیجا شدگی داخلی
67.7٪ شامل 64۹ نفر دلیل مهاجرت و بیجا شدن خویش از محل زندگی شان را وضعیت بد امنیتی گفته اند. ۱۸.۸٪ شامل ۱۸0 نفر از وضعیت 
بد اقتصادی، ۱۱.2٪ شامل ۱07 نفر از کوچ برای ادامه درس در مکاتب و دانشگاه های که در شهرها واقع شده اند، 2.4٪ که دربرگیرنده 2۳ 

نفر می باشد از تغییرات اقلیمی به عنوان دالیل کوچ و مهاجرت از محل زندگی شان یاد منوده اند.

دسرتسی به حق تابعیت و اسناد قانونی
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۳0۳5 نفر )۸6.۸٪( گفته اند که تذکره تابعیت دریافت منوده اند اما 46۱ نفر )۱۳.2٪( تأیید منوده اند که تا حاال 

تذکره تابعیت نگرفته اند.

تاکنون  نفر )75.5٪( گفته اند که  دارند ولی 2540  پاسپورت  تأیید منوده اند که  نفر )٪24.5(  از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۸56  همچنین 
پاسپورت اخذ نکرده اند.

موانع اخذ پاسپورت
75 نفر )۳٪( گفته اند که من زن هستم؛ به پاسپورت نیاز ندارم، ۱۱22 نفر )44.2٪( تأیید منوده اند که توان پرداخت هزینه های موردنیاز را 
ندارند، 2۳5 نفر )۹.۳٪( اظهار داشته اند که دمل نخواسته است که پاسپورت داشته باشم، ۳72 نفر )۱4.6٪( از عدم اجازه فامیل و درنهایت 
42 نفر )۱.7٪( از مشکالت درروند اخذ پاسپورت برای نداشنت پاسپورت یاد کرده اند.6۹4 نفر باقی مانده )27.۳٪( به این پرسش پاسخ نداده 

است.

اخذ کارت رأی دهی
2۸47 نفر )۸۱.4٪( تأیید منوده اند که کارت رأی دهی داشته و در انتخابات نیز رشکت خواهند کرد؛ اما 64۹ نفر )۱۸.6٪( گفته هنوز کارت 

رأی دهی اخذ نکرده اند.

دالیل عدم اخذ کارت رأی دهی
بنا بر معلومات به دست آمده ۸5 نفر )۱۳.۱٪( تأیید منوده اند که به دلیل نداشنت اجازه فامیلی کارت رأی اخذ نکرده اند. 4۳ نفر )5.4٪( از 
مشکالت امنیتی و ۳5 نفر )۱۱.2٪( از نداشنت تذکره تابعیت، 6۸ نفر )۱0.5٪( از عدم اعتامد به پروسه انتخابات،7۳ نفر )۱۱.2٪( از عدم 

عالقه شخصی به عنوان دالیل عدم اخذ کارت رأی یاد منوده اند. ۳52 نفر باقی مانده )5۳.2٪( به این پرسش پاسخ نداده اند.

عالقه مندی زنان به رشکت در انتخابات 13۹۸
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 2422 نفر )6۹.۳٪( گفته اند که عالقه دارد در انتخابات ۱۳۹۸ رشکت کند اما 55۸ نفر )۱6٪( به این پرسش 

پاسخ منفی داده و 5۱6 نفر )۱4.۸٪( به این پرسش جواب نداده است.

دالیل عدم عالقه مندی به رشکت در انتخابات 13۹۸
به پروسه  از عدم اعتامد  نفر )٪20(  امنیتی، ۱۹4  بد  از تهدید طالبان و وضعیت  نفر )٪2۱.7(  از عدم اجازه فامیل، 2۱۱  نفر )٪5.۱(   50
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انتخابات ۳0 نفر )5.4٪( از نداشنت تذکره و کارت رأی دهی به عنوان دلیل برای عدم رشکت در انتخابات ۱۳۹۸ یادکرده اند. 7۳ نفر )٪۱۳.۱( 
به این پرسش پاسخ نداده اند.

نقش ساختارهای حامیت کننده حقوق برشی در توامنندسازی زنان برای دادخواهی 
۸0.۸٪ مصاحبه شوندگان شامل 2۸25 نفر تأیید منوده اند که موجودیت نهادهای احامیتی به خصوص کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
این توانایی را به زنان کشور داده است که برای دفاع از حقوق برشی خویش تالش منوده و در صورت نقض حقوق برشی شان برای دادخواهی 

و تأمین عدالت اقدام کنند. اما 67۱ نفر )۱۹٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند.

دسرتسی زنان به حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی
آمار اداره ملی احصائیه و معلومات در سال ۱۳۹7 نشان می دهد که تعداد شاگردان مکتب در دوره تعلیامت عمومی دولتی به ۸7244۸۸ نفر 

می رسند که ۳۸.۸5٪ آنان شامل ۳۳۸۹۸2۸ نفر را دخرتان تشکیل می دهند.

نفر می رسیدند که  به ۱۸6025  دولتی  عالی  نهادهای تحصیالت  در  تعداد محصالن  در سال ۱۳۹7  که  نشان می دهند  آمار  این  همچنین 
26.۳7٪ شامل 4۹07۱ نفر آنان را زنان و دخرتان تشکیل می دادند و تعداد محصالن در نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 20075۳ نفر 

بودند که 25.60٪ شامل 5۱۳۹7 نفر آنان از میان زنان و دخرتان بودند.

مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 265۳ نفر )75.۹٪( تأیید منوده اند که دخرتان و زنان خانواده 
در محل  آنان  خانواده  و دخرتان  زنان  گفته اند که   )٪24.۱( باقی مانده  نفر  اما ۸4۳  دارند.  تربیت دسرتسی  و  تعلیم  به  زادگاه شان  در  آنان 

زندگی شان به تعلیم و تربیت دسرتسی نداشته و با چالش های متعددی در این زمینه روبرو می باشند. 

موانع رفنت زنان و دخرتان به مکتب و نهادهای تحصیالت عالی
 نتایج این تحقیق نشان داده است که ۳٪ شامل 25 نفر از کسانی که تأیید منوده اند هنوز در زمینه دسرتسی زنان به مکتب و تحصیالت عالی 
مشکالتی وجود دارد، از عدم امنیت به عنوان مشکل یا مانع یاد منوده اند. همچنین 76 نفر )۹٪( از چالش های فرهنگی و حاکمیت عرف 
ناپسند که اجازه منی دهند زنان و دخرتان درس بخوانند و 227 نفر دیگر )26.۹٪( از دوری راه تا نهادهای آموزشی و تحصیلی، 22 نفر )٪2.6( 
از نبود مکتب و نهاد تحصیلی در محل زندگی شان، ۳2 نفر )۳.۸٪( از مشکالت اقتصادی خانواده ها، ۱5 نفر )۱.۸٪( از عدم عالقه مندی 
شخصی افراد به درس،۹0 نفر دیگر )۱0.7٪( از نداشنت سواد والدین و 5 نفر )0.6٪( از مشکالت خانوادگی به عنوان مانع نام برده اند. ۳5۱ 

نفر باقی مانده )4۱.6٪(به این پرسش پاسخ نداده اند.

مقایسه دور های قبل و بعد از سال 13۸1
6۱.۸٪ شامل 2۱5۹ تأیید منوده اند که ظرفیت های رفنت زنان و دخرتان به مکتب و دانشگاه بعد از سال ۱۳۸۱ نسبت به سال های قبل به 
شمول دوران طالبان و دوره های قبل از آن بهرت شده است. که از این میان 207 نفر )۹.6٪( از این افراد تأیید منوده اند که در حال حارض 
زنان افغانستان برای رفنت به مکتب و دانشگاه از حامیت های حقوقی و قانونی خوبی برخوردار می باشند. ۳40 نفر )۱5.7٪( از اراده حامیت 
بهرت  دولت افغانستان، 257 نفر دیگر )۱۱.۹٪( از اراده قوی جامعه جهانی برای حامیت از زنان در دسرتسی به حق تعلیم و تربیه و تحصیالت 
عالی در سال های بعد از ۱۳۸۱ سخن گفته و 465 نفر )2۱.5٪( از تهیه و تطبیق برنامه های خاص برای توسعه رشایط رفنت زنان و دخرتان 
به مکتب و دانشگاه و درنهایت 2۹۸ نفر )۱۳.۸٪( از افزایش عالقه مندی شخصی زنان به رفنت به مکتب و دانشگاه همچون دلیل بهرت شدن 

وضعیت یاد منوده اند. 5۹2 نفر دلیلی خاصی برای تأیید نظریه شان نداشته اند.

دسرتسی زنان به حق صحت
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۸7.4٪ شامل ۳056 نفر باور دارند که بعد از سال ۱۳۸۱ وضعیت تغییر کرده و رشایط دسرتسی زنان به خدمات 

صحی بهرت شده است. اما ۱2.6٪ شامل 440 نفر هنوز از موجود برخی از مشکالت در این زمینه سخن گفته اند.

5 نفر )۱.۱٪( از کسانی که از وضعیت راضی نبوده از وضعیت بد امنیتی، 2۹ نفر )6.6٪( از کمبود امکانات موردنیاز ارائه خدمات صحی، 
نفر )٪۳.6(  بد کارمندان نهادهای صحی و مراکز درمانی، ۱6  از برخورد  نفر )٪۸.2(  از کمبود و بی کیفیت بودن دوا، ۳6  نفر )٪4.۸(   2۱
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از موجودیت فساد در این نهادها، ۱4 نفر )۳.2٪( از پایین بودن سطح توانایی و دانش کارمندان مراکز صحی و درمانی، ۱۳ نفر )۳.٪( از 
مشکالت ناشی از عرف خانواده، 4 نفر )0.۹٪( از مشکالت اقتصادی خانواده ها به عنوان مشکالت دسرتسی زنان به خدمات صحی، یادآوری 

کرده اند. ۳02 نفر )6۸.6٪( دلیل خاصی برای اثبات ادعایشان ارائه نکرده اند.

دسرتسی زنان به حق کار
دیگر   ٪2۱ و  مرد  نفر   ۳۱۸55۱ شامل  آنان   ٪7۹ که  است  بوده  نفر   405604 دولتی  ادارات  ملکی  کارمندان  تعداد   ۱۳۹7 سال  در 
می رسید.  نفر   ۳656 به  کشور  داخله  امور  وزارت  و  ملی  دفاع  وزارت  در  شاغل  زنان  تعداد   ۱۳۹6 سال  در  بوده اند   زن  نفر   ۸705۳ شامل 
 ۱۹5000 زمان  عین  در  که  ملی  اردوی  تعداد  کل  با  نسبتش  که  بوده  نفر   ۱6۱۹ ملی  اردوی  در  شامل  زنان  تعداد  آمار  این  اساس  بر 
خورشیدی   ۱۳۹6 سال  در  ملی  پولیس  در  شامل  زنان  تعداد  همچنین  است.  بوده  درصد  یک  از  کمرت  یعنی   ٪0.۸۳ بود  گردیده  گزارش 
بود خواهد   ٪2.۱7 مردان  با  زنان  نسبت  بگیریم  نظر  در   ۱60000 زمان  عین  در  را  ملی  پولیس  کل  تعداد  اگر  که  است  بوده  نفر   ۳4۸7 
. این معلومات نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 6۱.6٪ شامل 2۱55 نفر نسبت به وضعیت امیدوار بوده و تأیید منوده اند که 
فرصت های شغلی برای زنان از سال ۱۳۸۱ به این طرف بهرت شده است. اما ۳۸.4٪ شامل ۱۳4۱ نفر گفته اند که هنوز مشکالتی وجود دارد.

چالش های دسرتسی زنان به حق کار
از میان ۱۳4۱ نفر که به بهبودی وضعیت باور نداشتند 2۳5 نفر )۱7.5٪( از پایین بودن سطح سواد زنان، 4۹ نفر )۳.7٪( از فرهنگ سنتی 
جامعه، ۱0 نفر )0.7٪( از تبعیض علیه زنان، ۳۱ نفر )2 و ۳٪( از مشکالت امنیتی، ۱۳۹ نفر )۱0.4٪( از فساد در ادارات، 27 نفر )2٪( از 
اشتغال در کارخانه و ۳6 نفر )2.7٪( از عدم اجازه فامیل به عنوان چالش های دسرتسی زنان به حق کار و اشتغال یاد منوده اند. ۸۱4 نفر دلیل 

خاصی را در این زمینه نداشته اند

تبعیض علیه زنان در محیط کار
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده  ۱72۸ )4۹.4٪(  گفته اندن که تبعیض علیه زنان در محیط کار  وجود دارد اما ۱265 نفر )۳6.2٪( گفته اند 

میکانیزم های حقوقی برای جلوگیری از تبعیض وجود دارد. 50۳ نفر )۱404٪( هیچ پاسخ نداده اند.

زنان نان آور خانه
۹۳2 نفر )26.۱٪( از میان ۳466 زن مصاحبه شونده تأیید منوده اند که آنان نان آوران خانه شان بوده و از طریق کار در بیرون از خانه مخارج 

موردنیاز خانواده شان را تأمین می کنند؛ اما 26۳4 نفر باقی مانده )7۳.۹٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند.

آرمان دموکراسی
مطالعات میدانی این تحقیق نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده که اکرثیت ۹۹.۱٪ آنان را زنان تشکیل می دهند، 2570 نفر یعنی 
7۳.5٪ تأیید منوده اند که نظام دموکراسی برای افغانستان یکی از مناسب ترین نظام های سیاسی می باشد. اما ۹26 نفر )26.5٪( باقی مانده 

گفته اند که به وجود دموکراسی در افغانستان به عنوان یک نظام مناسب باور ندارند.

از میان باورمندان به دموکراسی ۹۱.2٪ آنان شامل 2۳44 نفر، استدالل منوده اند دموکراسی تنها نظامی است که می تواند مردم افغانستان را 
که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان متنوعی ترکیب یافته و به زبان های مختلف حرف می زنند، متحد حفظ منوده و اعتامد را در میان 

آنان افزایش دهد؛ اما 226 نفر دیگر دلیل خاصی را به این هدف ارائه نکرده اند.

آرمان صلح
2۱22 نفر)60.7٪( تأیید منوده اند که در طول زندگی خویش هرگز دوره ی از صلح را در کشور تجربه نکرده اند.

اما ۱۳74 نفر دیگر )۳۹.۳٪گفته اند که گاهی در زندگی خویش صلح را تجربه منوده اند

مشارکت زنان درروند صلح
7۱.۸٪ مصاحبه شونده شامل 25۱0 نفر از میزان حضور و مشارکت زنان در روند صلح ناراضی بوده و تأیید منوده اند که مشارکت زنان در این 
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پروسه اندک بوده و باید افزایش یابد؛ اما 2۸.2٪ باقی مانده شامل 6۸۹ نفر از میزان مشارکت زنان راضی بوده اند.
 ۸5.2٪ کل مصاحبه شوندگان شامل 2۹7۹ نفر گفته اند که امکان ندارد صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان به وجود آید..

اما ۱4.۸٪ دیگر شامل 5۱7 نفر باور داشته اند که ممکن صلح بدون مشارکت زنان نیز در افغانستان به جود آید.

عالقه مندی رشکت در جلسات مشورتی
۱6۸5 نفر )4۸.2٪( گفته اند که دوست دارند در جلسات مشورتی برای صلح رشکت کنند اما ۱۸۱۱ نفر )5۱.۸٪( عالقه مند رشکت در جلسات 

مشورتی نبوده اند.

راهکارهای افزایش میزان مشارکت
24.۳٪ شامل ۸4۹ نفر گفته اند که برای تقویت حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات مربوط به صلح، باید جلسات مشورتی با زنان افزایش 
یابد، 22.5٪ شامل 7۸۸ نفر  از دادخواهی برای افزایش مشارکت و 24.۱٪ شامل ۸44 نفر از تأکید بر رعایت و حامیت ارزش ها و اصول 
حقوق برشی افراد، به عنوان راهکار افزایش مشارکت زنان در روند صلح یاد کرده اند. ۱5 نفر باقی مانده )0.6٪( از کسانی که تأیید منوده بودند 

مشارکت زنان درروند صلح کافی نیست به این پرسش پاسخ نداده اند.

دیدگاه مصاحبه شوندگان در مورد نظام کنونی و طالبان
۳۳4۸ نفر که ۹5.۸٪ کل مصاحبه شوندگان را نشان می دهد گفته اند که نظام کنونی مورد پسند و حامیت آنان بوده و از آن تأیید می کنند و ۱4۸ 

نفر )4.2٪( از اداره طالبان حامیت منوده اند.

خواسته های زنان از روند مذاکرات صلح
2۱۳۹ نفر از مصاحبه شوندگان )6۱٪( گفته اند که مهم ترین خواست و توقع آنان از روند مذاکرات، دستیابی به صلح و آمدن امنیت و آرامی 
است. 7۹4 نفر دیگر )22.۱٪( خواسته اند که دست آوردهای ۱۸ سال گذشته از بین نرفته و از ارزش های مثل حقوق برش و نظام، محافظت 
گردد. ۳54 نفر )۱0.۱٪( از عدم برگشت حکومت طالبان، احرتام به حقوق برش و رعایت حقوق زنان، ۹6 نفر )2.7٪( از دستیابی به صلح 
پایدار، 74 نفر )2.۱٪( از فراهم آوری زمینه های مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت خارجی ها و وادار ساخنت طالبان به صلح همچون خواست 

و توقع خود از روند مذاکرات صلح یاد منوده اند. 45 نفر ۱.۳٪ به این پرسش پاسخ نداده اند.

خواسته های زنان از دولت افغانستان
۱۳۳5 نفر)4۱٪(  از دولت افغانستان خواسته است که باید از حقوق و آزادی های برشی زنان در روند مذاکرات حامیت کند. ۳70 نفر )٪۱0.6( 
گفته اند که دولت باید کمک کند تا صلح به وجود آمده وجنگ قطع گردد، ۱۱0۳ نفر )۳۱.6٪( تأکید منوده اند که دولت باید از دست آوردهای 
۱۸ سال اخیر به شمول اصول و ارزش های حقوق برش به خصوص حقوق برشی زنان، قانون اساسی و نظام به خوبی محافظت کرده به هیچ وجه 

روی این اصول و ارزش ها معامله نکند.

6 نفر )0.2٪( خواسته است که دولت باید زمینه را برای حکومت موقت فراهم کند، ۳۳ نفر )0.۹٪( تأکید منوده اند که دولت نباید به طرح 
ایجاد حکومت موقت تن دهد، ۸۳ نفر )2.4٪( خواسته است که دولت در برابر مخالفان مسلح ازجمله طالبان کوتاه نیامده و با قاطعیت آنان 
را از بین بربد، 2 نفر )0.۱٪( پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را به نفع روند صلح به دولت داده است، ۱۱ نفر )0.۳٪( خواسته که به خارجیان 
اجازه دخالت در امور صلح را ندهند، ۱2۱ نفر )۳.5٪( خواسته است که دولت باید برای خلع سالح افراد مسلح غیرمسئول اقدام عملی کند، 
۳20 نفر )۹.2٪( از دولت خواسته است که علیه تبعیض قومی، زبانی، دینی و مذهبی با جدیت مبارزه کند. ۱2 نفر باقی مانده )0.۳٪( به این 

پرسش پاسخ نداده اند. 

خواسته  های زنان از طالبان
۱4۳5 نفر)4۱٪(  از طالبان خواسته است که باید به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص زنان، قانون اساسی و دست آوردهای 
۱۸ ساله اخیر احرتام کند. ۳70 نفر )۱0.6٪( گفته اند که طالبان باید کمک کند تا صلح به وجود آمده وجنگ قطع گردد، ۱۱0۳ نفر )٪۳۱.6( 
از معذرت خواهی این گروه ها از مردم افغانستان به خاطر ظلم که تاکنون مرتکب شده،74 نفر )2.۱٪( از گذاشنت سالح و تسلیم شدن به 
دولت، ۳4 نفر )۱٪( از فراهم آوری زمینه برای تعلیم و تحصیل شهروندان ازجمله زنان در مناطق تحت کنرتل شان، 2۸ نفر )0.۸٪( از ایفای 
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به تعهدات به عنوان خواست شان از طالبان یاد منوده اند.

4 نفر )0.۱٪( خواسته است که طالبان باید کمک کند تا حکومت موقت شکل گیرد و ۱ نفر )0.0۳٪( از تالش برای خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان، 5 نفر )0.۳٪( از تطبیق رشیعت اسالمی و ۱ نفر دیگر )0.0۳٪( از تالش برای از بین بردن نظام کنونی به عنوان خواسته های شان 

از طالبان مطرح منوده اند. 44۱ نفر )۱2.6٪( به این پرسش پاسخ نداده است. 

خواسته های زنان از سازمان ملل متحد
خواست بخش اعظم از مصاحبه شوندگان شامل ۱067 نفر )۳0.5٪( از سازمان ملل متحد در رابطه به روند صلح، این بوده که سازمان ملل 
متحد نباید مردم افغانستان را در این رشایط تنها گذاشته و به حال خودش واگذارد. 574 نفر )۱6.4٪( خواسته اند که سازمان باید برای تحقق 
آتش بس تالش کند ۱67 نفر )4.۸٪( از تالش برای خلع سالح گروه های غیرمسئول4۹۸ نفر )۱4.2٪(از تثبیت نقش دولت درروند صلح،  ۳7 
نفر )۱.۱٪( از تالش برای قناعت دادن دولت های همسایه افغانستان به عدم مداخله در امور داخلی کشور ۳۱۸ نفر )۹.۱٪( از به محاکمه 
کشاندن کسانی که علیه مردم ظلم منوده اند، 5۳۸ نفر )۱5.4٪( از تالش برای تأمین رشایط رعایت و حامیت از حقوق برش و آزا دی های 
اساسی برشی و ۱۸۳ نفر )5.2٪( از تالش برای ایجاد حکومت موقت به عنوان خواسته های شان از سازمان ملل متحد یاد گرده اند. ۱۱4 نفر 

باقی مانده که ۳.۳٪ را دربر می گیرد به این پرسش پاسخ نداده اند.

جمع بندی خواسته های مصاحبه شوندگان از روند صلح به صورت کلی و از سه طرف دخیل در حنگ افغانستان شامل دولت، مخالفان مسلح به 
خصوص طالبان و سازمان ملل متحد، نشان می دهند که اکرثیت مردم افغانستان روی چهار مورد شامل قطع جنگ و آتش بس فوری، احرتام 
به حقوق و آزادی های برشی شهروندان و مشارکت عمومی مردم به خصوص زنان در ساختارها و روندهای ملی، حامیت از دست آوردهای ۱۸ 
سال اخیر به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت های که علیه مردم افغانستان روا داشته شده است، با جدیت تأکید 

گردیده است. 

خطوط اساسی در مذاکرات صلح
از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۱۸02 نفر )5۱.5٪( از حفظ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، ۱2۹7 نفر ۳7.۱٪ از حفظ قانون اساسی و 

۳۹7 نفر )۱۱.4٪( از حامیت از نظام سیاسی به عنوان خطوط اساسی مذاکره با طالبان برای رسیدن به صلح یاد منوده اند.
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مقدمه
باآنکه زنان افغانستان در یک ونیم دهه ی گذشته با تالش های پیگیر و دوام دار و قربانی های فراوان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتامعی، 
اقتصادی و فرهنگی دست آوردهای چشم گیر داشته اند، اما هنوز با چالش ها و مشکالتی جدی مواجه  بوده و از میزان باالی آسیب پذیری رنج 
می برند. ازجمله، قربانیان اصلی مخاصامت مسلحانه در افغانستان زنان هستند، ادامه جنگ منجر به نقض حقوق برشی متام شهروندان 

کشور خصوصاً زنان می گردد.

مردم  دیرینه  آرمان های  از  یکی  باشد،  عدالت  تأمین  بر  مبتنی  که  پایدار  برمبنای صلح  امنیت شهروندان  تأمین  و  قطع جنگ  دلیل  این  به 
افغانستان به شمول زنان بوده و توقع می رود که متام مردم ازجمله زنان کشور بتوانند جایگاه و نقش خویش را درروند مذاکرات مربوط به صلح 

دریافته و مسؤولیت خویش در این زمینه را ادا منایند.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همواره به هدف دریافت حقایق و واقعیت های مربوط به حقوق برش به خصوص قضایای نقض حقوق 
برش تحقیقات موضوعی و دوره ی را انجام داده است که از سال ۱۳۸۱ تا امروز بیشرت از ۹5 عنوان گزارش تحقیقی را به نرش رسانده است که 

در این میان پنج عنوان مربوط به تحقیقات ملی بوده که روی جدی ترین موضوعات مربوط به حقوق برش انجام یافته اند.

را  امنیت  و  زنان، صلح  ملی  تحقیق  و مسئله صلح،  زنان  اهمیت بحث حقوق  به  توجه  با  افغانستان  بار کمیسیون مستقل حقوق برش  این 
راه اندازی منوده است تا بتواند بر رغم بررسی وضعیت دیدگاه ها، نگرانی ها و خواسته های زنان را در رابطه به روند مذاکرات مربوط به صلح 
جمع آوری منوده و ضمن گزارشی به مردم، دولت افغانستان، افراد، نهادها و کشورهای دخیل در پروسه، با پیشنهادهای مشخصی ارائه مناید. 

این تحقیق ملی از تاریخ ۱7 دلو ۱۳۹7 آغازشده و تا ختم ماه رسطان سال ۱۳۹۸ ادامه یافته است.

کار اجرایی این تحقیق ملی توسط کمیته تحقیق ملی تحت نظر و رهربی مستقیم مقام محرتم ریاست کمیسیون پیش برده شده و گزارش 
نهایی آن پس از دریافت و اعامل نظرات اصالحی به نرش رسیده است.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان امیدوار است دولت افغانستان، جامعه جهانی به خصوص کشورهای دخیل در امور افغانستان و سازمان 
ملل متحد دریافت ها و پیشنهادهای این تحقیق ملی را جدی گرفته و مبتنی بر آن برنامه ریزی منوده و روند مذاکرات مربوط به صلح را مدیریت 

منایند.

زنان افغانستان

زنان افغانستان در سال ۱۳۹7 مطابق برآورد اداره ملی احصائیه و معلومات 4۹.05٪ کل جمعیت کشور را که ۳۱.6 میلیون نفر گفته شده است 
تشکیل می دهند. حضور زنان در میان کارمندان ملکی ادارات دولتی 2۱٪ گزارش گردیده است در سال ۱۳۹6 میزان حضور زنان در وزارت 
دفاع ملی 0.۸۳٪ یعنی کمرت از یک درصد و در پولیس ملی حدود 2.۱5٪گزارش گردیده بود. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد، در سال 
۱۳۹7 حضور زنان در کرسی های مدیریتی ۱0.7٪ اعالن گردیده است که دولت تعهد کرده تا سال 2020 این تعداد را به ۱۳٪ افزایش دهد.
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زنان شامل کابینه در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی 4 نفر بودند ولی در حال حارض رصفاً یک زن در کابینه حکومت به عنوان وزیر و دو 
زن دیگر به عنوان رسپرست وزارت حضور دارد.

6٨ کريس  حداقل  وليس جرگه  ٢50 کريس  از  افغانستان  اسايس  قانون   ۸4 و   ۸۳ ماده های  اساس  بر  کشور  پارملان  در  زنان  میزان حضور 
)27.2٪( و از ١٠٢ کريس مرشانو جرگه حداقل ٢٣ کريس )22.۳٪( به زنان اختصاص داده شده است.

در دور شانزدهم ولسی جرگه 6۹ کرسی در اختیار زنان قرار داشت که یک کرسی بیشرت از سهم قانونی آنان بوده و بر اساس رقابت به دست آمده 
بود. در دور هفدهم پارملان نیز حضور زنان 6۹ نفر گزارش گردیده و یک کرسی بیشرت از سهمیه زنان در والیت دایکندی بر اساس رقابت با 

مردان نصیب زنان گردیده است.

تعداد زنان در شورای عالی صلح پس از ایجاد این شورا در سال ۱۳۸۹ هجری شمسی ۱۱.75٪ یعنی ۸ نفر در میان 6۸ عضو این شورا بوده 
و از ۳۳ عضو بورد عالی مشورتی برای صلح رصفاً دو نفر آنان از میان زنان است.

صلح

از واژه صلح در لغت نامه های متعددی معنی شده که خیلی متفاوت نبوده و نزدیک به یکدیگر است. لغت نامه کالینز از صلح به وضعیت و حالتی 
که در آن جنگ نباشد، مناسبات بین افراد و نهادها هامهنگ و متناسب بوده و آرامش و سکوت در زندگی اجتامعی حاکم باشد، معنی کرده 

است.

همچنین لغت نامه کمربج صلح را به معنی آزادی از جنگ و خشونت، به ویژه وقتی که مردم بدون اختالف نظر باهم زندگی می کنند و باهم کار 
می کنند. معنی منوده است.

بنابراین صلح به وضعیت یا حالتی گفته می شود که در آن جنگ وجود نداشته، روابط اجتامعی هامهنگ بوده و اعضای جامعه بدون اختالف نظر 
و تنش با یکدیگر کار می کنند.

کانت در کتاب صلح پایدار خویش صلح را به وضعیت معنی کرده است که در آن عوامل تهدیدکننده صلح مثل مداخله در امور دولت، آدم 
کشی، خیانت و ماجراجویی به ابزار دیپلامسی تبدیل نگردیده و به جمهوریت به عنوان نظام سیاسی قدرت، احرتام شده و حقوق بین امللل بر 

روابط بین دولت ها حاکم باشد.

امروزه نظریه پردازان صلح را فراتر از نبود جنگ و موجودیت هامهنگی در روابط بین افراد معنی کرده و بر بعد عملی و فعالیت های برشدوستانه 
در معنی صلح تأکید منوده است.

بنابراین صلح تنها به معنی نبود جنگ و موجودیت هامهنگی در روابط اجتامعی و احرتام به نظام و جمهوریت نبوده بلکه صلح به حالتی اطالق 
می گردد که در آن عالوه بر نبود جنگ و خشونت و موجودیت هامهنگی در روابط اجتامعی، به حقوق برشی افراد احرتام شده و ارزش های 

مثل آزادی، برابری و کرامت انسانی نادیده گرفته منی شود.

ازاین رو صلح پایدار و مثبت وضعیتی است که در آن ریشه ها و عوامل منازعه از بین رفته و اطراف منازعه داوطلبانه و با اطمینان دست از جنگ 
و خشونت بردارند. ارزش ها و اصول حقوق برشی را رعایت منوده، به قوام دموکراسی کمک کرده و به روند رسیدگی به شکایت های قربانیان 

دوره منازعه احرتام گذاشته و تأمین عدالت را حامیت منایند.

پیشینه صلح در افغانستان
مطالعات منازعه و صلح در افغانستان ثابت می کند که بخش عمده از جنگ ها و خشونت ها، مربوط به دالیلی است که ناشی از تبعیض علیه 
شهروندان و نادیده گرفنت حقوق و آزادی های اساسی آنان بوده و بر رغم تجارب متعدد که در دوره های مختلف از صلح و مصالحه وجود 
داشته، هنوز آتش جنگ در کشور شعله ور بوده و خشونت باگذشت زمان شکل پیچیده تری به خود گرفته و با ابعاد گسرتده تری ادامه می یابد.

عدم مشارکت همگانی شهروندان به خصوص زنان کشور در جریان های مربوط به صلح و مصالحه و نادیده گیری روند عدالت انتقالی و رسیدگی 
به قضایای نقض حقوق برش و جرایم جنگی از مهم ترین دالیلی است که برنامه های صلح و مصالحه را در افغانستان ناکام منوده و تداوم 
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جنگ و خشونت را همچنان ببار آورده است.

اگر از گذشته های دور منازعه و صلح در افغانستان بگذریم تنها در جریان سال های بعد از نیمه دوم دهه ی شصت هجری شمسی حداقل 
۳ موافقت نامه عمده صلح در افغانستان به امضا رسیده است که هیچ یکی از آن ها نتوانسته است صلح پایدار در کشور را به وجود آورده و از 

گسرتش منازعه و جنگ جلوگیری به عمل آورد.

نخستین توافقنامه در تاریخ ۱4 اپریل ۱۹۸۸ برابر با 25 حمل ۱۳67 مبنی بر خروج ارتش رسخ از افغانستان و به ابتکار سازمان ملل متحد 
با اشرتاک منایندگان دولت افغانستان و دولت پاکستان به عنوان دو طرف مذاکره و منایندگان اتحاد جامهیر شوروی سابق و ایاالت آمریکا 
به عنوان ضامن اجرا یا ناظر به امضاء رسید؛ که متأسفانه نه تنها به صلح و ختم جنگ منجر نگردید بلکه به روند منازعه در افغانستان ابعاد 
گسرتده تری داده و ریشه های خشونت را عمیق تر و پیچیده تر ساخت، زیرا در این برنامه با مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی منازعه 
مشورت نشده و حتا گروه های مجاهدین هیچ نقشی در این روند نداشت و طرف های مذاکره کننده تنها به خروج ارتش رسخ از افغانستان با 

تأکید بر حفظ منافع کشورهای پاکستان و ایالت متحده آمریکا از یک سو و شوری سابق از سوی دیگر بحث و توافق منوده بودند.

در  پی این توافق بود که رسان مجاهدین مقیم در پاکستان در ائتالف ناموفقی در خارج از کشور، بدون حضور و مشارکت زنان کشور و حتا 
منایندگان احزاب و اقوام هزاره افغانستان، دولت موقت را به ریاست حرضت صبعت الله مجددی به تاریخ 20 عقرب ۱۳6۹ به وجود آورد. 
جریانی که بدون تردید جنگ های خونین پس از خروج ارتش رسخ را در افغانستان ببار آورده و متأسفانه متام داشته های ملی و مردمی را از 
بین برده و قربانیان زیادی را بر مردم افغانستان تحمیل منود. با سقوط دولت داکرت نجیب الله در تاریخ ۸ ثور ۱۳7۱ حکومت موقت مجاهدین 
وارد کابل شده باگذشت کمرت از یک سال جنگ قدرت بین احزاب جهادی عضو حکومت موقت آغاز و افغانستان خونین ترین تاریخ خویش 

را تجربه منود.

دومین توافقنامه صلح بین احزاب و جریان های سیاسی نظامی مجاهدین بعد از اوج گیری جنگ قدرت به خصوص در شهر کابل بود که مسوده 
آن در جریان نشستی در اسالم آباد با حضور منایندگان دولت های پاکستان، عربستان سعودی و ایران تهیه گردیده و در مقدس ترین مکان 

مسلامنان؛ شهر مکه و در خانه خدا در تاریخ ۱2 مارج ۱۹۹۳ برابر با 2۱ حوت ۱۳7۱ به امضاء رسید.

این معاهده بر رغم این که با تعهد رسان مجاهدین در یک مکان مقدس به امضا رسید بود نیز به دلیل نادیده گیری خواسته ها و نظریات مردم 
افغانستان برمبنای اصل مشارکت ملی به خصوص زنان و قربانیان جنگ و منازعه، به نتیجه خاصی نرسیده و عملی نگردید.

تردیدی نیست که نادیده گرفنت اصل مشارکت و حضور شهروندان کشور به خصوص زنان که نیمی از جمعیت انسانی را تشکیل می دهند عالوه 
بر این که میزان موفقیت روند صلح را مترضر منوده است از عوامل مهم تداوم جنگ و خشونت و حتا توسعه آن به ابعاد وسیع تر ویژگی های 
پیچیده تری در افغانستان بوده و مردم به این دلیل که به موارد نقض حقوق برشی شان رسیدگی نگردیده و قربانیان جنگ و خشونت کامالً 

نادیده گرفته شده بودند، نتوانستند توافقات یادشده را قبول و در راستای عملی شدن آن تالش کنند.

توافق بین دولت افغانستان و کلبدین حکمیار؛ رهرب خزب اسالمی افغانستان سومین مورد از توافق نامه های است که در این اواخر به هدف قطع جنگ 
 و خشونت در افغانستان به امضاء رسیده است، این توافق نامه که در تاریخ اول میزان ۱۳۹5 برابر با 22 سپتامرب 20۱6 بین منایندگان دو طرف امضا شد

 نیز پیامد جدی درزمینه ی تأمین امنیت و برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان نداشت.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان باور دارد تا زمانی که روند مذاکرات صلح بر مبنی تأمین عدالت و رعایت ارزش ها و اصول حقوق برشی 
شهروندان نبوده و به دردها و آالم قربانیان جنگ توجه نشود و میکانیزم های رسیدگی به آن پیش بینی نگردد و نیز تا زمانی که اصل مشارکت 
ملی اعم از زنان و مردان کشور درروند مربوط به صلح رعایت نگردد، هیچ روندی نتیجه جدی در پی نخواهد داشت. صلح زمانی پایدار و 
دامئی خواهد بود که قبل از هر چیزی مشارکت ملی اعم از زنان و مردان در متامی برنامه ها و نشست های مربوط به آن در نظر گرفته شده و 
دیدگاه ها و خواسته های آنان شنیده شده و اعتامد بین مردم و روند صلح به وجود آید. متام شهروندان کشور، خود را رشیک پروسه دانسته و 
اطمینان یابد که در پی توافقات صلح دیگر قربانی نبوده، زمینه های دسرتسی به حقوق و آزادی های برشی آنان فراهم گردیده و از ترس و 

نگرانی رهایی می یابند.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همچنین باور دارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه به گسرتدگی ابعاد منازعه در افغانستان 
و پیامدهای ناشی از آن و نیز به دلیل پیچیدگی روند، نباید باعجله و بدون دقت پیش برده شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که یک بار دیگر به 

نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح درگذشته رسیده و زمینه را برای تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور، فراهم کند.
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به موفقیت روند صلح زمانی باور دارد که هر مرحله از این روند با حضور و مشارکت متام مردم افغانستان 
به خصوص زنان کشور که قربانیان اصلی جنگ و منازعه به حساب می آیند، پیش برده شده، به موارد نقض حقوق برش که در جریان سال های 
جنگ روی داده است رسیدگی شده و میکانیزم های حامیت از حقوق قربانیان جنگ و منازعه به وجود آمده و از اصول و ارزش های حقوق 

برشی حامیت به عمل آید.

امنیت
کلمه امنیت ریشه در واژه »امن« از زبان عربی دارد و به معنی در امان و آسایش بودن، مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر هست. 
لغت نامه کمربج این واژه را به »حفاظت از یک فرد، ساختامن، سازمان، یا کشور در برابر تهدیدهای مانند جرم و جنایت یا حمالت کشورهای 

خارجی.« معنی منوده است.

برداشت های سنتی از امنیت نیز مثل برداشت سنتی از صلح به معنی نبود تهدید و جنگ یا خشونت که افراد، جوامع و کشور ها را با خطر مواجه 
کند بوده و فراتر از آن به مفاهیم که امروزه از واژه امنیت تعریف می گردد، توسعه داده منی شد.

با نرش گزارش کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سالح مشهور به کمیسیون پامله در سال ۱۹۸2 امنیت با اصطالح امنیت انسانی تعریف 
وسیع تری گردیده و ابعاد گوناگونی را درزمینۀ دسرتسی شهروندان به حقوق و آزادی  های برشی شان شامل گردید.

مفهوم امنیت انسانی در گزارش سال ۱۹۹۳ برنامه توسعه سازمان ملل متحد موردتوجه بیشرتی قرارگرفته و از آن به بعد واژه امنیت با اصطالح 
امنیت انسانی گره خورده و مستند به متام حقوقی که انسان ها مبتنی بر اسناد بین املللی حقوق برش اعم از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی دارند تفسیر می شود.

 در گزارش های بعدی برنامه توسعه ملل متحد مفهوم عینی تری به این واژه داده شده و اصطالح امنیت انسانی به هفت مؤلفه ای که از این اصطالح 
استنباط می شود اشاره گردید که عبارت اند از؛ امنیت اقتصادی، )رهایی از فقر( امنیت غذایی، )دسرتسی به غذا( امنیت بهداشتی و صحی، 
)دسرتسی به مراقبت باکیفیت صحی و حامیت از بیامران( امنیت محیط زیستی، )حامیت در برابر آلودگی ها( امنیت شخصی )حامیت فیزیکی در 
 برابر شکنجه، جنگ، حمالت جنایی( امنیت اجتامعی )حفظ فرهنگ و اطمینان به حامیت های اجتامعی( و امنیت سیاسی )آزادی های سیاسی(

بنابراین اگر بخواهیم امنیت را تعریف کنیم باید به امنیت انسانی که درواقع هامن اطمینان خاطر است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، 
حیثیت، حقوق مادی و معنوی و تعلقات دنیوی و بهره مندی از حقوق و آزادی های اساسی برشی شان دارند، فکر کنیم.

دموکراسی
دموکراسی در فرهنگ لغت به معنی حکومت عامه یا حکومتی است که در آن حاکمیت در دست مردم بوده و کار به وسیله ی منایندگانی که عموم 

مردم انتخاب می کنند انجام می شود. دموکراسی نقطه مقابل حکومتی است که در دست یک طبقه ای خاص و ممتاز می باشد.

برابری میان مردم و نظام  آزادی و  به  از دموکراسی این گونه معنی منوده است: دموکراسی نظامی است که در آن اعتقاد  لغت نامه کمربج 
حکومتی وجود دارد. با این اصل که در آن قدرت توسط منایندگان منتخب یا به طور مستقیم توسط خود مردم مدیریت می شود:

بنابراین دموکراسی نوع نظام سیاسی است که با حضور و نقش زن و مرد اعم از رنگ ها، نژادها، زبان ها، ادیان و مذاهب مختلف در ساختار 
قدرت و سیاست، به وجود آمده و تجلی حاکمیت مردم بر مردم به شامر می رود. دموکراسی شکل گرفته از ارزش های است که در رابطه بین 

مردم و نظام، عدالت، برابری و تفاهم را حامیت منوده و بر مؤلفه های حقوق برشی بنا یافته است.

درواقع دموکراسی معلول نظام ارزشی ای است که مبنای آن اصول و ارزش های حقوق برشی بوده و این اصول جایگاه مادر یا زیربنا را در این 
نسبت دارد. با این تفاوت که دموکراسی منی تواند تجلی جامع از مؤلفه های مربوط به حقوق برش بوده و رصفاً قسمتی از مفاهیم که عمدتاً 

دربرگیرنده مفاهیم مربوط به رابطه بین مردم و حاکمیت می باشند را در بر خواهد داشت.

در توضیح بیشرت از دموکراسی باید گفت؛ دموکراسی نوع نظامی است که در آن رابطه بین مردم و حاکمیت بر مبتنی ارزش های حقوق برشی 
بنا یافته است که هر دو طرف متعهد به احرتام و حامیت از این ارزش ها می باشند. ارزش های مثل برابری، آزادی و کرامت انسانی که از اصول 

و ارزش های اساسی حقوق برش به شامر می رود.
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در نظام دموکراسی فراتر از اصل سهم مردم در قدرت، حاکمیت متعهد به اجرای مسؤولیت های خویش در برابر مردم که درواقع مالک نظام 
نیز به حساب می آیند بوده و عالقه مندانه وظیفه می گیرد تا زمینه ها و رشایط بهره مندی مردم را از اصول و ارزش های حقوق برشی فراهم منوده 

و برابری بین نظام و مردم را با تقویت توسعه ی ظرفیت های اعتامد و اطمینان مردم نسبت به نظام، ضامنت کند.

دموکراسی به این دلیل که خود زاده ارزش های حقوق برشی است هرگز عینیت نخواهد یافت مگر این که به حقوق و آزادی های برشی احرتام 
شده و برابری و عدالت بین شهروندان نهادینه شده باشد.
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روش تحقیق ملی
تحقیق ملی نسبتاَ روش جدیدی است که بر اساس بسته آموزشی مجمع آسیاپاسیفیک برای بررسی وضعیت عمده ترین وجدی ترین موضوعات 
حقوق برشی اجرا می گردد. در این روش عالوه بر بررسی وضعیت عمومی موضوع موردمطالعه، ریشه ها و عوامل اجتامعی، سیاسی و فرهنگی 
که سبب بروز مشکالت در آن زمینه گردیده است نیز با دقت موردبررسی قرار می گیرد. تا با شناسایی و دریافت عوامل یادشده راهکارهای دقیق 

و علمی مبارزه علیه مشکالت موجود تهیه و تدوین گردد.

عالوه بر این تحقیق ملی با شامل ساخنت مردم در برنامه، تالش می کند موضوع موردمطالعه تحقیق را به عنوان گفتامنی در سطح ملی مطرح 
منوده و آگاهی مردم را نسبت به آن از طریق رسانه های عامه افزایش دهد تحقیق ملی در تالش ایجاد رشایطی است که بتواند توجه دولت و 

نهادهای مسئول را در رابطه به موضوع جلب و ظرفیت های پاسخگویی آنان را نسبت به مسؤولیت هایشان افزایش دهد.

در تحقیق ملی عالوه بر سوالنامه و مطالعات کتاب خانه ی دو وسیله مهمی دیگر نیز برای جمع آوری معلومات در نظر گرفته شده است که شامل 
جلسات استامع عامه و جلسات فوکس گروپ می گردد.

جلسات استامع عامه
جلسات استامع عامه که با اشرتاک 50 تا ۱00 نفر برگزار می گردد، در سطح والیت یا زون بوده و در آن از مقامات بلندپایه حکومت محلی، 
علام و روحانیون، فعاالن نهادهای جامعه مدنی، فعاالن رسانه ای و مسئوالن نهادهای بین املللی و اهل خربه، و قربانیان دعوت به عمل می آید 
تا معلومات خویش را در رابطه به موضوع موردمطالعه ارائه و با برشامری مشکالت، نگرانی ها و چالش های موجود، راهکارهای مشخصی را 
نیز با توجه به تجارب و یافته های خویش، جهت حل مشکالت، پیشنهاد منایند. دیدگاه ها و نظریات اشرتاک کنندگان با دقت و امانت داری 

یادداشت گردیده و در گزارش نهایی تحقیق گنجانیده می شود.

امنیت، چهارده جلسه استامع عامه در ۱4 والیت برگزار گردیده است. مجموع اشرتاک کنندگان این  در جریان تحقیق ملی زنان، صلح و 
جلسات ۱۳0۱ نفر بوده که ۸24 نفر )6۳.۳٪( آنان را زنان و 477 نفر )۳6.7٪( دیگر را مردان تشکیل می دادند.

اشرتاک کنندگان جلسات استامع عامه ضمن بررسی وضعیت مربوط به زنان، صلح و امنیت، چالش ها و مشکالت موجود در این زمینه را با دقت 
مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهادهای خویش را به هدف بهبود رشایط مطرح منوده اند.

یادداشت  و  با دقت ثبت  موضوعاتی که سخرنانان و اشرتاک کنندگان در جلسات استامع عامه مطرح منوده اند توسط همکاران کمیسیون 
گردیده و پس از بررسی با روش تحلیل محتوایی دسته بندی گردیده و بدون تغییر در منت نهایی گزارش از آدرس جلسات استامع عامه، آورده 

شده است.

جدول زیر شامل معلوماتی است که مربوط به اشرتاک کنندگان جلسات استامع عامه این تحقیق می باشد.
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جلسات فوکس گروپ

۳6 جلسه فوکس گروپ در ۳۱ والیت کشور برگزار گردیده است. والیت های نورستان، زابل و پکتیکا، سه والیتی است که در آن ها جلسه 
ناامنی در این والیت ها وجود  فوکس گروپ برگزار نگردیده است؛ زیرا در زمان اجرای تحقیق امکان برگزاری جلسه فوکس گروپ به دلیل 
جلسات  در  والیت ها  این  از  را  مدنی  جامعه  اعضای  و  برش  حقوق  فعاالن  از  تعدادی  تا  منوده اند  تالش  کمیسیون  همکاران  اما  نداشت.  

فوکس گروپ والیت های همجوار دعوت منوده شامل برنامه سازند. 

جلسات فوکس گروپ در حلقه کوچک تری و با اشرتاک ۱5 تا ۳5 نفر از فعاالن حقوق برش، اعضای جامعه مدنی، اصحاب رسانه، اهل خربه، 
قربانیان نقض حقوق برش، علام و روحانیون، بزرگان محلی و برخی از مقامات دولتی در سطح والیت ها یا ولسوالی ها برگزار می گردد. در ابن جلسات 
روی پرسش های مربوط به موضوع که از قبل تهیه گردیده است، بحث صورت می گیرد. نتایج بحث و گفتگو با دقت ثبت و یادداشت گردیده و پس 
 از جمع بندی در گزارش نهایی مورداستفاده قرار می گیرد. در جریان تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت ۳6 جلسه فوکس گروپ در ۳۱ والیت کشور

 برگزار گردیده است. والیت های نورستان، زابل و پکتیکا، سه والیتی است که در آن ها جلسه فوکس گروپ برگزار نگردیده است؛ زیرا در زمان 
اجرای تحقیق امکان برگزاری جلسه فوکس گروپ به دلیل ناامنی در این والیت ها وجود نداشت.  اما همکاران کمیسیون تالش منوده اند تا 
تعدادی از فعاالن حقوق برش و اعضای جامعه مدنی را از این والیت ها در جلسات فوکس گروپ والیت های همجوار دعوت منوده شامل برنامه 

سازند.



زنان،
صلح

 و امنیت

1۹

ننگرهار،  از والیت های  هریکی  در 
بامیان، کندز، کرن و لغامن به دلیل 
درخواست باشندگان این والیت ها و 
عالقه مندی تعداد زیادی از فعاالن 
و اعضای جامعه مدنی  حقوق برش 
جلسه  دو  بحث،  در  اشرتاک  برای 

فوکس گروپ برگزار گردیده است.

جلسات  کنندگان  اشرتاک  مجموع 
زنان،  ملی  تحقیق  فوکس گروپ 
صلح و امنیت 4۹0 نفر شامل ۳60 

زن و ۱۳0 مرد بوده است.

معلومات به دست آمده از این جلسات 
نیز با دقت ثبت و یادداشت گردیده 
و سپس توسط همکاران کمیسیون 
دسته بندی شده و در گزارش نهایی 

مورداستفاده قرارگرفته است.

معلومات شخصی اشرتاک کنندگان 
تحقیق  این  فوکس گروپ  جلسات 
گردیده  دسته بندی  زیر  جدول  در 

است.
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 تحقیقات میدانی )پرسش نامه(
پرسشنامه یکی از مهم ترین وسایل جمع آوری معلومات در تحقیق ملی می باشد که در آن پس از تعیین جامعه آماری تعدادی مشخصی از 
افراد به عنوان جامعه منونه در نظر گرفته می شوند. جامعه منونه این تحقیق 34۹6 نفر بوده که اکرثیت ۹۹.۱٪ آنان را زنان تشکیل می دهند 
و در ۳۳ والیت کشور با آنان مصاحبه انجامشده است. نورستان تنها والیتی است که همکاران کمیسیون نتوانستند به دلیل ناامنی در آن سفر 

منوده و پرسش نامه تکمیل منایند.
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بنابراین جامعه منونه این تحقیق ۳4۹6 نفر می باشد که نسبتش با کل جمعیت کشور )۳2225560( یک نفر از میان ۹2۱7 نفر است. در تعیین 
محل مصاحبه از روش جدول انتخاب تصادفی استفاده گردیده است که در آن ولسوالی ها و نواحی شهری به عنوان یک واحد اداری در نظر 
گرفته شده و بر اساس جدول یادشده انتخاب گردیده است. پس از تکمیل جدول انتخاب تصادفی، همکاران کمیسیون برای انجام مصاحبه 

در واحدهای انتخاب شده سفر منوده و به 

تعداد از شهروندان به تناسب جمعیت هامن واحد اداری یعنی یک نفر از میان ۹2۱7 نفر که از قبل مشخص گردیده بود، مصاحبه انجام داده 
و پرسش نامه تکمیل منوده اند.

در تحقیق میدانی این برنامه، مصاحبه با زنان با توجه به ارتباط موضوع با زن و این که برخی از پرسش ها را باید تنها زنان پاسخ می دادند، در 
اولویت قرار داده شده است به همین دلیل بخش اعظم از مصاحبه شوندگان را زنان تشکیل می دهند.

معلوماتی که به وسیله سوالنامه و از طریق تحقیق میدانی و مصاحبه به دست آمده است توسط برنامه SPSS دسته بندی شده و با گذراندن آزمون 
آلفای کرونباخ در بخش تحلیل آماری گزارش، مورداستفاده قرارگرفته است.

معلومات شخصی جمعیت منونه
یکی از شاخص های مهم و معترب که درستی و دقیق بودن تحقیقات میدانی را ضامنت می کند، معلومات شخصی مصاحبه شوندگان است. 
معلومات شخصی مصاحبه شوندگان عالوه بر اینکه تعداد یا درصد حضور زنان و مردان در یک تحقیق را نشان می دهد، دربرگیرنده متغیرهای 

می باشد که هرکدام در جای خودش در افزایش یا کاهش اعتامد نسبت به معلومات داده شده تاثر جدی دارد.

جنسیت، سن، حالت مدنی، حالت جسمی، شغل و درجه تحصیل از مهم ترین متغیرهای می باشند که در این بخش از تحقیق مورد تجزیه وتحلیل 
قرارگرفته است.

به عنوان منونه میزان سواد یا سطح تحصیالت مصاحبه شوندگان این تحقیق، به عنوان یک متغیر، نقش بسیار ارزنده ی را در اهمیت معلومات 
دارد؛ زیرا تردیدی نیست که افراد باسواد و دارای تحصیالت عالی درک بهرت و متفاوت تری از وضعیت داشته و با مفاهیم مثل صلح، امنیت 
و حقوق زنان آشنایی بیشرتی دارند بنابراین معلومات که از آن ها به دست می آید، در کنار معلومات که از سوی افراد بی سواد ارائه می گردد، 

حیثیت تکمیل کننده را داشته و درنهایت به کسب اعتامد بیشرت نسبت به نتایج تحقیقات کمک می کند.

الف: جنسیت
جمعیت منونه در تحقیق میدانی این پروژه هامن گونه که در مباحث قبلی نیز یاد گردید ۳4۹6 نفر می باشند که به لحاظ جنسیتی ۳466 نفر 

)۹۹.۱٪( آنان زن، ۳0 نفر )0.۹٪( مرد درج گردیده است.

انتخاب قریب به متام جمعیت منونه از میان زنان هامن گونه که اشاره گردید به این دلیل بوده است که بخش عمده از پرسش ها مربوط به زنان 
بوده و تنها زنان می توانند به آن ها پاسخ دهند البته در موارد معدودی آن هم به این دلیل که در بخش از پرسش ها نیاز بوده است که دیدگاه 

مردان نیز دریافت گردد، با تعدادی از مردان نیز مصاحبه انجام شده است.

ب: سن
 ۱۸ تکمیل  تا   ۱2 سنین  بین  که  نی اند  کسا  اول  سنی  گروه  گردیده اند.  تقسیم  گروه  سه  به  سن  اساس  بر  تحقیق  این  مصاحبه شوندگان 
سالگی قرار داشتند. تعداد این گروه سنی ۱645 نفر ثبت گردیده اند که 47.۱٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند. گروه سنی دوم 
کسا نی اند که بین سنین ۱۹ تا تکمیل ۳۹ سالگی قرار داشتند. این افراد که تعداد آنان به ۱262 نفر می رسند ۳6.۱٪ گل مصاحبه شوندگان 
را تشکیل می دهند. گروه سنی سوم شامل کسا نی اند که باالی 40 سال قرار داشتند. تعداد این افراد به 5۸۹ نفر می رسد که ۱6.۸٪ کل 

مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند

اهمیت تشخیص سن مصاحبه شوندگان در این تحقیق، این است که افراد شامل مصاحبه به عنوان یک متغیر اساسی می توانند بر اساس درک 
و تجارب خویش از واقعیت های اجتامعی، اطالعات مفید و واقعی را در اختیار محققین قرار دهند. هامن گونه که مطالعه گردید افراد شامل 
این تحقیق از میان افراد باالی سن ۱2 انتخاب گردیده است. این واقعیت اعتبار تحقیق را بیشرت کرده و اعتامد مردم نسبت به اطالعات شامل 
تحقیق را افزایش می دهد؛ زیرا افراد شامل سنین یادشده از توانایی بهرتی در درک مفاهیم مربوط به زنان و صلح و امنیت برخوردار می باشند.
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ج: حالت مدنی
معلومات به ثبت رسیده از حالت مدنی مصاحبه شوندگان این تحقیق نشان می دهند که ۱۹۳۳ نفر )55.2٪( آنان متأهل، ۱256 نفر )٪۳5.۹( 

مجرد و 2۳4 نفر )6.7٪( بیوه بوده اند؛ و حالت مدنی 75 نفر باقی مانده که 2.۱٪ را تشکیل می دهند مطلقه درج گردیده است.

د: حالت جسمی
تشخیص حالت جسمی مصاحبه شوندگان بیشرت به این دلیل اهمیت دارد که چه تعداد از مصاحبه شوندگان از میان افراد دارای معلولیت بوده و 
چه تعداد دیگر از سالمتی کامل برخوردارند؛ زیرا افراد دارای معلولیت عمدتاً کسا نی اند که معلولیت آنان ناشی از حوادث مثل جنگ و خشونت 
بوده و قربانی به شامر می روند. در این تحقیق سعی بر این بوده است که دیدگاه  زنان قربانی در رابطه به روند صلح و امنیت جمع آوری گردد تا 
دیدگاه های آنان شامل نتایج کلی تحقیق گردیده و در برنامه ریزی های که به هدف تأمین صلح و امنیت تهیه و تطبیق می گردد در نظر گرفته 

شود.

معلومات به دست آمده در این تحقیق نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۱۹۳ نفر آنان که 5.5٪ کل جمعیت منونه را تشکیل 
می دهند از میان افراد دارای معلولیت بوده است. به این ترتیب ۳۳0۳ نفر دیگر که ۹4.5٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند، افراد غیر 

معلول بوده اند.

ه: شغل
نتایج این تحقیق نشان داده است که ۳5.۸٪ کل مصاحبه شوندگان که تعداد آنان به ۱252 نفر می رسند خانم خانه بوده و کاری در بیرون از 
خانه نداشته اند. همچنین 7.4٪ شامل 257 نفر، شغل آزاد داشته، 26.۳٪ شامل ۹2۱ نفر کارمند ادارات ملکی دولتی و غیردولتی و ۹.۱٪ متعلم 
بوده اند که شامل ۳۱۸ نفر می گردد. ۱7.۸٪ شامل 62۳ نفر محصل بوده و درنهایت شغل ۳.6٪ باقی مانده که ۱25 نفر را شامل می گردد، 

منسوب نهادهای دفاعی و امنیتی، به ثبت رسیده است.

و: درجه تحصیل
معلومات به دست آمده در این تحقیق نشان داده است که از مجموع افراد شامل جامعه منونه ۱.5٪ که 5۳ نفر را شامل می گردد، تحصیالت 
باالتر از لیسانس داشته و ۳0.7٪ شامل ۱072 نفر تا سویه لیسانس تحصیل منوده و 2۸.۱٪ شامل ۹۸2 نفر تا سطح بکلوریا و ۱5.5٪٪ شامل 

54۳ نفر پایین تر از سطح بکلوریا درس خوانده اند. همچنین 24.2٪ شامل ۸46 نفر بی سواد به ثبت رسیده اند.

معلومات شخصی جمعیت منونه در جدول زیر دسته بندی گردیده است.
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شامره

)۱(

مجموعدرصدتعدادجنسیت

۹۹.۱٪۳466زن
۳4۹6 نفر

0.۹٪۳0مرد

شامره

)2(

مجموعدرصدتعدادسن

47.۱٪۱۸۱645 تا تکمیل 2۹ سال

۳4۹6 نفر ۳6.۱٪۳0۱262 تا تکمیل ۳۹ سال

۱6.۸٪6۸۹باالی چهل سال

شامره

)۳(

مجموعدرصدتعدادحالت مدنی

55.2٪۱۹۳۱متأهل

۳4۹6 نفر
۳5.۹٪۱256مجرد

6.7٪2۳4بیوه

2.۱٪75مطلقه

شامره

)4(

مجموعدرصدتعدادحالت جسمی

5.5٪۱۹۳افراد دارای معلولیت
۳4۹6 نفر

۹4.5٪۳۳.7افراد سامل

شامره

)5(

مجموعدرصدتعدادشغل

۳5.۸٪۱252خانم خانه

۳4۹6 نفر

7.4٪257دارای شغل آزاد

26.۳٪۹2۱کارمند ادارات دولتی و غیردولتی

۹.۱٪۳۱۸متعلم

۱7.۸٪62۳محصل

۱25۳.6منسوب نهادهای دفاعی و امنیتی

شامره

)6(

مجموعدرصدتعداددرجه تحصیل

۱.5٪5۳باالتر از لیسانس

۳4۹6 نفر

۳0.7٪۱072لیسانس

2۸.۱٪۹۸2بکلوریا

۱5.5٪5۳4پایین تر از بکلوریا

24.2٪۸46بی سواد
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مطالعات کتاب خانه ای
بخش از معلومات موردنیاز این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای تهیه گردیده است. این معلومات که بیشرت شامل مبانی نظری و حقوقی 
تحقیق می گردد از طریق مطالعه اسناد بین املللی و قوانین و مقررات ملی تهیه و دسته بندی گردیده و با روش تحلیل محتوایی مورداستفاده 
قرارگرفته است. مطالعه گزارش ها و اسناد مربوط به وضعیت زنان، صلح و امنیت که قبالً توسط کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و 
سایر نهادهای تحقیقاتی تهیه و نرش گردیده است نیز از منابعی است که بخشی از مطالعات کتاب خانه ای در این تحقیق را شکل داده است.

شناسایی متغیرها
شناسایی متغیرهای این تحقیق درنتیجه ی مطالعه کتاب خانه ای ضمن بررسی و تحلیل عنارص شامل تحقیق صورت گرفته است. متغیرهای 
آنان  بوده اند و تعداد  افرادی است که شامل تحقیق در جلسات استامع عامه، فوکس گروپ و تحقیقات میدانی  این تحقیق عمدتاً  مستقل 
به 52۸7 نفر می رسد که شامل ۳4۹6 نفر جمعیت منونه در تحقیقات میدانی، ۱۳0۱ نفر اشرتاک کننده در جلسات استامع عامه و 4۹0 نفر 
اشرتاک کننده در جلسات فوکس گروپ، می گردد. امنیت، صلح، وضعیت بهره مندی زنان از حقوق و آزادی های اساسی آنان شامل دسرتسی 

به حقوق مدنی و سیاسی و دسرتسی به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ازجمله متغیرهای وابسته در این تحقیق به شامر می روند.

مراحل اجرا
تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت پس از تصمیم هیئت رهربی کمیسیون در جلسه مورخ ۱7 دلو ۱۳۹7 به دلیل وضعیت بد امنیتی در سطح ملی 
و چالش های که زندگی عادی و روزمره زنان را در کشور متأثر منوده و با در نظر داشت روند رو به افزایش آمار تلفات ملکی زنان در جنگ ها 
و منازعات مسلحانه و نیز با توجه به جدی شدن روند صلح بین دولت و مخالفان مسلح که از سوی شخصیت ها و نهادهای ملی، منطقه ای و 

منایندگان کشورهای دخیل در امور افغانستان پیگیری می شود، راه اندازی گردیده است.

تعیین عنوان، تهیه معرفی نامه، تهیه پرسش نامه و تهیه رهنمود های مربوط به آن توسط کمیته اجرایی با عنوان کمیته تحقیق ملی زنان، صلح 
و امنیت تحت نظر مستقیم و رهربی مقام محرتم ریاست کمیسیون انجام یافته است. کمیته تحقیق ملی با عضویت داکرت ثریا صبحرنگ 
مشاور کمیسیون در امور جندر، خانم لطیفه سلطانی هامهنگ کننده بخش حامیت از حقوق برشی زنان، عبداالحد فرزام رئیس دفرت ساحوی 
کابل کمیسیون، فرنگس شاه مشاور پالیسی در کمیسیون، بهزاد حکاک هامهنگ کننده بخش آمودزمن، محمد عامل عزیزی آمر بخش نظارت 
خاص و محمد عظیم بشارت آمر بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش، توانست با همکاری روسا و همکاران دفاتر ساحوی و والیتی ۱4 جلسه 

استامع  عامه و ۳۳ جلسه فوکس گروپ را برگزار مناید.

منت گزارش توسط محمد عظیم بشارت آمر بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش نوشته شده و کار آن از تاریخ 25 ماه جوزای ۱۳۹۸ آغاز گردیده 
بود در تاریخ 25 ماه رسطان پس از بازنگری و اعامل اصالحات در اختیار اعضای کمیته برای چاپ و نرش قرار داده شده است.
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چارچوب نظری یا مبانی حقوقی
حامیت از حقوق و آزادی های اساسی زنان به صورت گسرتده در قوانین ملی و قواعد و مقررات حقوق بین املللی انعکاس یافته و در اسناد 
متعددی به آن پرداخته شده است. حضور زنان در ساختار قدرت و جایگاه و نقش آنان در نهادهای دولتی و رویدادهای بزرگ و مهم ملی مثل 
امنیت و صلح یکی از موضوعاتی است که همواره در اسناد که به هدف حامیت از حقوق برشی زنان تهیه و تصویب گردیده  است، موردتوجه 

بوده و از آن حامیت شده است.

ساختارها و میکانیزم های متنوعی ملی و بین املللی نیز در این راستا شکل گرفته است تا عالوه بر تالش جهت توسعه همکاری های بین املللی 
درزمینه ی حامیت و انکشاف حقوق و آزادی های برشی زنان، ظرفیت های حقوقی و قانونی حامیت از حضور آنان را در ساختار قدرت و تعامالت 

کالن ملی، مدیریت کند.

خوشبختانه در افغانستان روند حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان و تعریف جایگاه و نقش آنان در ساختار قدرت و سیاست از مبنای 
حقوقی مناسبی برخوردار بوده و در سال های اخیر توجه خاصی نسبت به ایجاد و توسعه ی ساختارهای ملی حامیت از جایگاه و نقش زنان در 
روندهای بزرگ ملی به هدف توسعه ی ظرفیت های حضور آنان در ساختار قدرت و واحدهای مدیریتی سیاست و اقتصاد، صورت گرفته است.

بررسی مستندات حقوقی حامیت از حقوق و آزادی های اساسی زنان به خصوص تعریف جایگاه و نقش آنان در ساختار قدرت از طریق مشارکت 
و حضور آنان در نهادهای دولتی و رویدادهای بزرگ ملی مثل امنیت و صلح، به دلیل ابعاد گسرتده که دارد، نیازمند توضیحات جدی تری است 

که به تفصیل ضمن عناوین زیر به آن پرداخته می شود.

بخش اول: زنان و مسئله صلح و امنیت در قوانین ملی
زنان،  اساسی  آزادی های  و  از حقوق  راستای حامیت  در  بین املللی خویش  و  و مکلفیت های ملی  از مسؤولیت ها  تأسی  به  افغانستان  دولت 
گام های مهمی را تاکنون در عرصه قانون گذاری برداشته و عالوه بر قانون اساسی که برابری بین زن و مرد را تضمین منوده است در قوانین 

عادی نیز ظرفیت های مهم حامیتی را تسجیل منوده است.

الف: قانون اساسی )13۸2(
مهم ترین گام دولت افغانستان بعد از سقوط طالبان، در راستای تأمین برابری زنان و مردان در قوانین ، تصویب قانون اساسی جدید است. 

قانونی که در آن برابری زنان و مردان به خوبی تسجیل گردیده است.

ماده ی 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر قانون تسجیل منوده است۱.

ماده ی 44 قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامه های انکشافی به نفع سوادآموزی و انکشاف برنامه های آموزشی زنان 

۱. هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوی می باشند. )ماده 22 قانون 
اساسی افغانستان(
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منوده است۱.

بررسی دقیق ماده 44 قانون اساسی جدید افغانستان، نشان می دهد که قانون گذاران به نحوی در این ماده به تبعیض مثبت به نفع زنان تأکید 
داشته و دولت افغانستان را در برابر حق آموزش وپرورش زنان به صورت خاص هدایت داده و مکلف به ایجاد راهکارهای مؤثر در این زمینه 

منوده است2 که گامی مهمی در راستای تقویت توانایی های زنان به شامر می رود.

همچنین ماده ی 54 قانون اساسی افغانستان، مکلفیت دولت را در حامیت از خانواده تسجیل منوده است. در این ماده تضمین سالمتی روحی 
و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از مکلفیت های مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا رشایط الزم و مبتنی بر نیاز 
را در این زمینه، به وجود آورد۳. ماده 54 قانون اساسی به وضاحت به برنامه های تأکید دارد که باید از سوی دولت به هدف محافظت از زنان 

در هر رشایطی به خصوص در زمان جنگ و منازعه تهیه و تطبیق گردد.

بر اساس مفاد ماده ۸۳ قانون اساسی مشارکت زنان در ساختار قدرت موردحامیت بوده و تأکید منوده است که باید از هر واليت به طور اوسط 
حداقل دو وکيل زن به تناسب جمعیت والیت در ولسی جرگه راه یابد4. همچنین ماده ۸4 قانون اساسی به رئیس جمهور وظیفه می دهد تا 50 

درصد از یک سوم اعضای انتصابی مجلس سنا را که صالحیت تعیین آنان را رئیس جمهور دارد، از میان زنان تعیین کند5.

بر اساس مفاد این ماده فراهم آوری زمینه های مشارکت زنان در قدرت و سیاست و رویه های ملی مثل صلح، امنیت و توسعه یکی از وظایف 
دولت می باشد.

برابری حقوقی زن و مرد در امر استخدام در ادارات دولتی و خدمت به دولت ضمن ماده پنجاهم قانون اساسی تضمین گردیده است. بر 
اساس مفاد این ماده از قانون »اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هیچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته 

می شوند6.«

عالوه بر ماده های یادشده، ماده 7 قانون اساسی افغانستان، دولت را به رعایت متام اسناد بین املللی که افغانستان به آن ها ملحق شده است، 
مکلف می کند7. بر اساس مفاد این ماده قانون اساسی دولت وظیفه دارد تا به اجرای متام مواد مربوط به اسناد بین املللی که به آن ها ملحق 

گردیده است، احتامل ورزد.

ب: قانون کار افغانستان )13۸6(
این قانون در پیوند با قانون اساسی کشور در ماده نهم خویش با رصاحت بر برابری حقوق زن و مرد درزمینه استخدام تأدیه معاش و امتیازات 
مربوط به کار، انتخاب شغل و حرفه، کسب مهارت و تخصص، حق تحصیل و تأمینات اجتامعی، تأکید منوده و از حقوق و امتیازات برابر 

زنان و مردان حامیت منوده است۸.

همچنین برابری جنسیتی در استخدام کارمند، )ماده ی ۳ قانون کار( دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی مردان و زنان، )ماده ی ۸ قانون 
کار( برابری جنسیتی در سن تقاعد، )ماده ی ۱۳۸ قانون کار( داشنت امتیازات وقفه های کاری  یا رخصتی برای زنان، )ماده 54 قانون کار( منع 
استخدام زنان به کارها ی ثقیل و دشوار )ماده ی ۱20 قانون کار( منع استخدام زنان به کارهای شبانه )ماده ی ۱2۱ قانون کار( از مهم ترین 

1. دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبيق نمايد. 
)ماده 44 قانون اساسی افغانستان(

2. دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن وانکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق نمايد. 
)ماده 44 قانون اساسی افغانستان(

3. خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می دهد و موردحمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمين سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربيت 
اطفال و برای از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم تدابير الزم اتخاذ می کند. )ماده 54 قانون اساسی افغانستان(

4. در قانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمايندگی عمومی و عادالنه را برای تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر واليت 
طور اوسط حداقل دو وکيل زن در مجلس نمايندگان عضويت يابد. )بند 5 ماده ۸3 قانون اساسی(

5. يک ثلث باقی مانده ازجمله شخصيت های خبير و باتجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفرنماينده کوچی ها به تعيين رئيس جمهور برای 
مدت پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين می نمايد. )ماده ۸4 قانون اساسی(

6. قانون اساسی افغانستان بند آخر ماده 5۰
7. دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالميه جهانی حقوق بشر را رعايت می کند. )بند اول ماده 

7 قانون اساسی(
۸. وزارت عدليه دولت ج.ا.ا، قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، 13۸7، جريده رسمی شماره ۹51، ماده های 2، 1۰، 12. 17، 25 و 2۸
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مواردی است که در قانون کار جمهوری اسالمی افغانستان به نفع زنان تسجیل گردیده است.

حامیت های قانون کار افغانستان از زنان به معنی موجودیت ظرفیت های حضور و سهم گیری زنان در روندهای ملی و برنامه هایی است که در 
راستای توسعه، تأمین امنیت و برقراری صلح متداوم و پایدار تهیه و تطبیق می شود.

ج: قانون انتخابات )13۹5(
بر اساس ماده 5 قانون انتخابات متام شهروندان افغانستان که واجد رشایط رأی دهی می باشند حق دارند در انتخابات به عنوان رأی دهنده یا 
کاندید رشکت کنند همچنین بند 4 پاراگراف دوم ماده پنجم این قانون اعامل هر نوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر رأی دهندگان یا 
کاندیدان، بر اساس زبان، مذهب، قوم یا جنس، قبیله، سمت سکونت یا موقف اجتامعی یا وظیفه ای یا معلولیت را ممنوع اعالن منوده است۱.

عالوه بر این به تأسی از مفاد ماده ۸۳ قانون اساسی ماده 5۱ قانون انتخابات 6۸ کرسی )دو برابر تعداد والیت های کشور( از 250 کرسی 
با  برابر  و  آزاد  رقابت  امتیاز  از  نیز  آوردن سایر کرسی ها  به دست  برای  زنان  داده است. درحالی که  اختصاص  زنان  به  را  مجلس منایندگان 
مردان برخوردارند. در این ماده قانون گذار آشکارا به تبعیض مثبت، به نفع زنان پرداخته است. کاری که حضور فعال و مؤثر زنان را در نهاد 

قانون گذاری به خوبی ضامنت منوده و زمینه سهم گیری زنان در مدیریت های کالن ملی مثل روند صلح و توسعه را فراهم می کند.

د: قانون منع خشونت علیه زن )13۸۸(
تصویب قانون منبع خشونت علیه زن، یکی از اساسی ترین کارهای است که دولت افغانستان در جریان سال های گذشته، به نفع زنان انجام 

داده است.

مبتنی بر ماده ی دوم این قانون، هدف از تصویب این قانون، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و مبارزه 
علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می گردد، حامیت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند بردن سطح 

آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه زن، می باشد.

ماده ی ۸ تا ۱5 این قانون نهادهای حامیتی را معرفی منوده و مسؤولیت های هریکی از آن ها را در رابطه به رفع خشونت علیه زن، تذکر داده 
است. فصل سوم این قانون به مسائل جزایی جرایم خشونت علیه زن پرداخته است.

یکی از مهم ترین ماده های این قانون ماده ی 4۳ آن است که ترصیح می کند در صورت که احکام این قانون با سایر قوانین عادی کشور، در 
مغایرت باشد، به احکام این قانون ارجحیت داده می شود2.

قانون منع خشونت علیه زن اگرچه به صورت خاص در حامیت از برنامه های منع خشونت علیه زن به تصویب رسیده است ولی به عنوان یک 
مبنای مهم قانونی برای توسعه مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتامعی است؛ زیرا در صورت که خشونت علیه زن به خصوص در زندگی 
اجتامعی کاهش یافته و از بین برود، زمینه ی حضور و مشارکت فعال و مؤثر زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتامعی نیز توسعه می یابد.

ه: برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان )13۸4(
برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان در مشورت با کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، جامعه جهانی و هیئت 
کمک رسانی ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه گردیده است این برنامه بعد از این که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در سال 
۱۳۸4 هجری-شمسی نتایج مشوره ملی در مورد برخورد با عامالن جرایم علیه غیرنظامیان در جریان جنگ های خونین سال های ۱۳57 تا 

۱۳۸0 را با عنوان »صدای مردم برای تأمین عدالت« به نرش رساند. تهیه گردید.

هدف اصلی برنامه عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، نحوه ی برخورد با جرایم گذشته، تأمین عدالت و ایجاد راهکار ثابت 
و روشن برای همزیستی مساملت آمیز بین شهروندان کشور و ایجاد نظم مبتنی برگذشت و تسامح با تثبیت حاکمیت قانون بوده و سعی می شد 

تا رشایطی را به وجود آورد که در آن باریشه گرفنت بیشرت فضای صلح و امنیت در کشور، عدالت نیز تأمین شود.

این برنامه در کنفرانس هاک هالند که از 6 الی 7 جون 2005 برگزار گردیده بود، ارایه و مورد موافقت رشکت کنندگان که از دولت افغانستان، 

1. وزارت عدليه ج، ا، ا، قانون انتخابات، 13۹5 منتشره جريده رسمی 1226 ماده 5
2. هرگاه حکم اين قانون با حکمي از احکام ساير قوانين نافذه در مغايرت واقع گردد، حکم اين قانون مرجح دانسته مي شود
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، هیئت منایندگی سازمان ملل متحد، منایندگان دفرت کمیشرنی عالی حقوق برش ملل متحد، مناینده 
خاص اتحادیه اروپا، منایندگان کمیسیون اروپا، دولت های کانادا، فینلند، فرانسه، آملان، ایتالیا، هالند، سویدن، بریتانیا و امریکا وکارشناسان 
مرکز بین املللی عدالت انتقالی و پروژه عدلی افغانستان، منایندگی می گردند پذیرفته شده و چندی بعد مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.

در بخشی از مقدمه ی این برنامه به حضور زنان درروند صلح اشاره شده آمده است: »برنامه عمل اذعان دارد که کلیه راهکارهای ایجاد صلح 
و عدالت باید با مشارکت فعال و معنادار همه دست اندرکاران ملی از قبیل مراجع قضایی، جامعه مدنی، انجمن های حرفه ای، مجاهدین، 
گروه های سنتی و دینی، قربانیان، جنگجویان سابق و بخش های )عاری از جرم( رژیم های گذشته اجرا شود. توجه خاص باید به اشرتاک 

فعال زنان در این روند صورت گیرد۱.«

تعهداتی را که دولت در برنامه  ی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان به مردم کشور داده بود به صورت کلی به پنج بخش، 
تقسیم شده و با توجه به قابلیت های اجرایی هر بخش در چهارچوب یک دوره ی زمانی سه ساله، اولویت بندی گردیده بود که شامل برنامه های 

زیر می گردید:

اذعان به درد و رنج مردم افغانستان؛. ۱

تشویق مردم به بخشیدن عامالن جرایمی که علیه غیرنظامیان درگذشته ارتکاب یافته بودند؛. 2

حقیقت یابی و مسند سازی جرایم گذشته؛. ۳

ايجاد نهادهاي دولتي معترب و پاسخگو و پاک سازی نهادهاي دولتي از وجود ناقضان و جنايتکاران حقوق برشي؛. 4

ايجاد راهکارهاي مؤثر و معقول پاسخگويي به شمول ایجاد محکمه اختصاصی که در آن قضات ملی و قضات کشورها ی اسالمی . 5
حضور می یاقتند.

یکی از برنامه های پیش بینی شده در این سند، حقیقت یابی و مستندسازی جرایم بوده است که در جریان جنگ و منازعه توسط طرفین درگیری 
علیه زنان روی داده است. برنامه عمل پیشنهاد منوده بود که دولت وظیفه دارد تا روندی را با مشارکت زنان به وجود آورد که کار حقیقت جویی 

و مستندسازی جرایم خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان را با دقت انجام دهد.

با تصویب برنامه ی عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت در افغانستان، دولت ۱۹ ماه قوس برابر با دهم دسامرب را به عنوان روز ملی یادبود 
از قربانیان جنگ ثبت و در محفلی که بتاریخ ۱۹ ماه قوس ۱۳۸5 در شهر کابل برگزار گردیده بود رسامَ از سوی حامد کرزی ریس جمهرو وقت 

اعالن گردید.

عالوه بر این اعامر منار و موزیم شهدا بر روی یک قرب دسته جمعی در والیت بدخشان، ایجاد بورد مشورتی برای رئیس جمهور و راه اندازی 
برنامه مستند سازی که از سوی کمیسیون متسقل حقوق برش افغانستان اجرا گردید از مهم ترین گام هایست که در راستای تطبیق برنامه عمل 

برداشته شده است. 

متأسفانه برنامه ی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان پس از تصویب منشور مصالحه و آشتی ملی در تایخ ۱۱ ماه دلو 
۱۳۸5 عمالً کنار گذاشته شد.

)NAP( و: پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت
پالن عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳25 در ماه رسطان ۱۳۹4 توسط وزارت امور خارجه تهیه گردیده است.

اهداف این برنامه عمل به موارد زیر خالصه می گردد:

مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری و اجرایی خدمات اجتامعی، امنیت و استقرار مجدد صلح؛. ۱

مشارکت فعال زنان در انتخابات ملی و والیتی؛. ۲

دسرتسی زنان به سیستم عدلی مؤثر، فعال و مسئول؛. ۳

حامیت صحی و روانی برای قربانیان خشونت های جنسی و خانوادگی در متام افغانستان؛. ۴

۱. دولت ج.ا.ا برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان 13۹4
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حفاظت از زنان در برابر متام انواع خشونت و تبعیض؛. ۵

تدارک منابع مالی برای فعالیت های مرتبط به زنان در حالت اضطرار؛. ۶

تطبیق مقررات پالیسی بیجا شدگان داخلی مربوط به قطعنامه شورای امنیت؛. ۷

پایان دادن به مصئونیت از مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان و جرایم مربوط به آن؛. ۸

سهیم ساخنت پرسها و مردها در مبارزه با خشونت علیه زنان؛. ۹

حامیت و تأمین ظرفیت سازی برای جامعه مدنی )به ویژه نهادهای زنان( در مورد قطعنامه شورای امنیت و صلح و امنیت زنان؛. ۱۰

رشد امنیت اقتصادی برای زنان آسیب پذیر از طریق افزایش فرصت های شغلی؛. ۱۱

رشد دسرتسی به تعلیم و تحصیالت عالی برای دخرتان و زنان، به ویژه برای بی جا شدگان داخلی و عودت کنندگان۱.. ۱۲

برنامه عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳25 از نگرانی های جدی موجود در زمینۀ حقوق برشی زنان در سطح ملی یادآور شده و بر 
نیازمندی به توجه جدی در این موارد تأکید کرده است. در بخش این برنامه آمده است:

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

زنان در مقابل خشونت های جنسی ازجمله آزارواذیت جنسی، قاچاق، فحشا اجباری و ازدواج اجباری آسیب پذیر هستند؛	•

در ساحات دورافتاده زنان به عدالت دسرتسی ندارند؛	•

به دلیل درگیری های مسلحانه و به حاشیه راندن کلی زنان از جامعه، زنان دسرتسی درست به خدمات صحی، تعلیم و فرصت های شغلی 	•
ندارند؛

درنتیجه، آمار بی سوادی و بیکاری در بین زنان در باالترین سطح می باشد و آمار مرگ ومیر مادران در افغانستان به شکل قابل توجهی بلند 	•
است. مخصوصاً زنان بیجا شده داخلی وزنانی که در مناطق جنگ زده زندگی می کنند در مقابل ناامنی ها آسیب پذیرند2.

برنامه عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳25 فعالیت های زیر را به عنوان ستون های پالن عمل ملی با عنوان مشارکت، محافظت، 
جلوگیری و توسعه و بهبود، لیست منوده است که شامل موارد زیر می باشند:

مشارکت:

گسرتش مشارکت مؤثر زنان در بخش های تصمیم گیری و اجرایی خدمات عامه؛	•

تضمین مشارکت فعال و مؤثر زنان دربست های رهربی اداره های امنیتی؛	•

تضمین مشارکت مؤثر زنان در پروسه صلح؛	•

تشویق مشارکت زنان در طرح اسرتاتژی ها وپالیسی های صلح و امنیت؛	•

تقویت مشارکت فعال زنان در انتخابات.	•

حفاظت:

محافظت از زنان از متامی اشکال خشونت و تبعیض از طریق تنفیذ، نظارت و اصالح قوانین موجود و تنظیم قوانین و پالیسی های جدید؛	•

ترویج حقوق برشی زنان و ارزش یابی جنسیتی قوانین، پالیسی ها و اصالحات اداری؛	•

ایجاد و فعال سازی محیطی که زنان در آن از طریق مشارکت مؤثر در قوه قضایی به عدالت دسرتسی داشته باشند؛	•

حامیت از زنان در برابر متامی انواع خشونت از طریق بلند بردن آگاهی و توسعه عمومی؛	•

ارائه خدمات صحی، روانی و اجتامعی برای قربانیان خشونت در رستارس افغانستان؛	•

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

1. وزارت امور خارجه ج. ا. ا، پالن عمل ملی افغانستان برای تطبيق قطعنامه 1325 شورای امنيت، سرطان 13۹4، ص 2
2. قبلی، ص 2 و 3
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جلوگیری:

جلوگیری از خشونت علیه زنان؛	•

محو فرهنگ معافیت در بخش خشونت علیه زنان؛	•

تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و ساختارهای قضایی؛	•

اجرای اصالحات مرتبط به جنسیت در سکتورهای امنیتی و عدلی؛	•

سهیم ساخنت پرسها و مردها در مبارزه علیه متام انواع خشونت علیه زنان؛	•

گسرتش آگاهی در میان زنان در مورد حقوق و نقش شان در جلوگیری از خشونت و حل اختالفات.	•

توسعه و بهبود:

ارائه خدمات آسایش و بهبود برای زنان مترضر از جنگ و جابه جایی داخلی زنان قربانی خشونت؛	•

توجه به نیازهای اجتامعی و اقتصادی زنان در طرح، تطبیق و ارزیابی برنامه های توسعه و بهبود؛	•

 تطبیق مقررات پالیسی قطعنامه ۱۳25 برای بیجا شدگان داخلی۱.	•

برنامه عمل ملی دولت افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳25 یکی از بهرتین برنامه ها به حساب می آید. در برنامه عمل ملی از حضور و جایگاه 
امنیت و توسعه،  زنان در ساختار قدرت و سیاست به خوبی در بخش های مختلف آن حامیت شده و مشارکت زنان در روندهای مثل صلح، 

تضمین گردیده است.

بخش دوم: ساختارها و میکانیزم های ملی حامیت از زنان
وزارت امور زنان و وزارت کار، امور اجتامعی و شهدا و معلولین ج.ا. ا، شورای ملی یا پارملان افغانستان، اداره حامیت از حقوق برش، واحدهای 
منع  زنان، کمیسیون  علیه  منع خشونت  افغانستان، کمیسیون  برش  خانه ها، کمیسیون مستقل حقوق  وزارت  در ساختار  و حقوق برش  جندر 
سوءاستفاده جنسی از زنان و اطفال، سارنوالی منع خشونت علیه زنان، محاکم فامیلی و کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار2 از مهم ترین 

ساختارهای ملی اند که در راستای حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان تأسیس و فعالیت دارند.

فراهم آوری زمینه های مشارکت زنان در سیاست و قدرت از طریق توسعه مشارکت آنان در ساختارهای دولتی و غیردولتی و برنامه های ملی مثل 
صلح و امنیت، محافظت از زنان در برابر خشونت و نقض حقوق برشی آنان، تهیه و تطبیق برنامه های ملی جلوگیری از نقض حقوق برشی 
زنان و تهیه و تدوین برنامه های خاص جهت توسعه و بهبود وضعیت حقوق برشی زنان از مهم ترین اهدافی است که در برنامه های نهادها و 

ساختارهای ملی یادشده جای گرفته است.

بخش سوم: زنان  و مسئله صلح و امنیت در اسناد عام حقوق برش
اسناد عام حقوق برش که از آن به عنوان قواعد عام نیز یاد می گردد، تعهدات عام شمولی است که در نظام حقوقی بین املللی از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده و به اصول و ارزش های کلی حقوق برشی اشاره دارد که به متام اعضای جامعه برشی تعلق داشته و مبنی شکل گیری قواعد 
خاص حقوق برشی نیز می تواند باشد۳. منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از منونه های مهم این اسناد به حساب می آیند.

الف: منشور ملل متحد4 )1۹45(
منشور ملل متحد یکی از مهم ترین اسنادی است که به حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان به خصوص حضور و جایگاه آنان در ساختار 
قدرت و رویدادهای بزرگ ملی تأکید منوده است. در نخستین پاراگراف مقدمه این منشور از تأمین امنیت عمومی و عدم تبعیض بین زن و 

۱. قبلی صفحات 6 الی ۸
2. ASDGs

۳. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، آموزش حقوق برش، ۱۳۹4، ص ۹۳ قابل دریافت در آدرس الیکرتونیکی زیر:
 https://www.aihrc.org.af/files/education-section/Human20%Rights20%Book_Final.pdf

4. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، مصوب 26 جون 1۹45
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مرد در متامی زمینه های زندگی اجتامعی اشاره شده و از حضور مصئون زنان و نقش مؤثر آنان در جامعه و جریان ها و رویدادهای ملی به صورت 
برابر با مردان، حامیت گردیده است.

تأمین صلح و امنیت جزء مهم ترین اهداف منشور سازمان ملل متحد به حساب می آید که عالوه بر مقدمه در ماده های متعددی از آن به عنوان 
یک حق برشی عام برای جامعه برشی بدون تبعیض بین مرد و زن مورد تأکید قرارگرفته است۱.

ماده اول منشور بر تأمین صلح و تعهد به برداشنت تهدیدات علیه صلح به صورت مشرتک و دسته جمعی بین نیروهای انسانی و ملت ها تأکید 
منوده2 و به نقش و جایگاه زنان به عنوان یک عضو مؤثر جامعه برشی در روندهای بزرگ ملی مثل امنیت و صلح، اذعان منوده است۳.

بند سوم ماده دوم منشور به تأمین صلح و امنیت با رشایطی که عدالت را صدمه نزند اشاره منوده است4. بر اساس مفاد این ماده هرگاه و به هر 
دلیل که روند ملی صلح نتواند عدالت را تأمین کند موردحامیت نبوده و با مشکالتی روبرو می باشد؛ بنابراین زنان افغانستان به عنوان نیمی از 
جامعه برشی کشور و با توجه به درد و رنجی عمیقی را که از نزدیک به چهار دهه جنگ و بحران در کشور متحمل گردیده اند، این حق رادارند تا 
عالوه بر حضور مؤثر در ساختارهای ملی و جریان های مثل روند صلح و تأمین امنیت، از زمینه ها و رشایط دسرتسی به عدالت محروم نگردیده 
و حقوق آنان در راستای دادخواهی برای تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم که علیه آنان در جریان سال های جنگ و خشونت تحمیل گردیده 

است، نادیده گرفته نشود.

ب: اعالمیه جهانی حقوق برش5 )1۹4۸(
در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق برش احرتام و شناسایی کرامت انسانی اعضای جامعه برشی اعم و زن و مرد به عنوان بنیاد آزادی، صلح و 
عدالت اعالن شده و نادیده گرفنت آن به هر بهانه که باشد نقض حقوق برشی افراد عنوان گردیده است6؛ بنابراین نادیده گیری زنان و عدم 
حضور آنان در ساختار قدرت و سیاست و رویدادهای که به منافع عمومی ارتباط داشته و رسنوشت آنان را متأثر می سازد، در مغایرت با این منت 
اعالمیه جهانی حقوق برش بوده و هرگونه برخورد سهل انگارانه و بی توجهی نسبت به آن، تخطی از این اصل اساسی حقوق برش، به حساب 

می آید.

ماده اول این اعالمیه به برابری انسان ها به لحاظ حقوق و حیثیت تأکید منوده و متام اعضای جامعه برشی را به برخورد برادرانه و مساملت آمیز 
با یکدیگر دعوت منوده است7. اصلی که مسؤولیت برابری زنان و مردان را در تعامالت زندگی اجتامعی به خصوص ایجاد زمینه ها و رشایط 

موردنیاز یک جامعه امن و مرفه را مورد تأکید قرار داده و از برابری جایگاه و حقوق متام اعضای جامعه برشی، تأیید به عمل آورده است.

ماده دوم این اعالمیه مؤکدا بر اصل عدم تبعیض بین متام اعضای جامعه به خصوص تبعیض بین مرد و زن در متامی عرصه های زندگی 
فردی، خانوادگی و اجتامعی، اذعان منوده۸ و در ماده سوم اعالمیه از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی اعضای جامعه برشی اعم از زن و 

1. ما مردم ملل متحد با اعالم مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت ها اعم 
از کوچک و بزرگ وايجاد شرايط الزم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه ها و ساير منابع حقوق بين المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرايط 

زندگی بهتر با آزادی بيشترو... )پاراگرفت 2 تا 4 مقدمه منشور(
2. حفظ صلح و امنيت بين المللی و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگيری و برطرف کردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن 
هرگونه عمل تجاوز يا ساير کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين المللی يا وضعيت هايی که ممکن است منجر به نقض 

صلح گردد با شیوه های مسالمت آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل )بند اول ماده اول منشور(
۳. حصول همکاری بين المللی در حل مسائل بين المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی يا بشردوستی است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق 

بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب؛ )بند سوم ماده اول منشور(
4. کليه اعضاء اختالفات بين المللی خود را به وسايل مسالمت آميز به طريقی که صلح و امنيت بين المللی و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند کرد. )بند سوم ماده 

دوم منشور(
5. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، مصوب ۱0 دسامرب ۱۹4۸

6. ازآنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري وحقوق يک سان وانتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت وصلح را درجهان تشکيل ميدهد. ازآنجا 
که عدم شناساي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه يي گرديده است که روح بشريت را به عصيان وادشته وظهور دنيايي که درآن افراد بشردربيان عقيده، 

آزاد و ازترس وفقر، فارغ باشند به عنوان باالترين آمال بشراعالم شده است. )پاراگراف اول مقدمه اعالميه جهانی حقوق بشر(
7. تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت وحقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان ميباشند وبايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتارکنند. 

)ماده اول اعالميه جهانی حقوق بشر(
۸. هرکس ميتواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً ازحيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگر و همچنين مليت ها وضع اجتماعي، ثروت 

والدت يا هر موقعيت ديگر ازمتام حقوق وكليه آزاديهايي كه دراعالميه حارض ذكر شده است بهره مند گردد. )ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق برش(
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مرد حامیت گردیده است۱؛ بنابراین زنان جامعه به عنوان عضو از جامعه برشی حق دارند تا از حقوق و آزادی های اساسی خویش بدون تبعیض 
برخوردار باشند.

ماده 2۱ اعالمیه جهانی حقوق برش از حق برابر مشارکت زنان و مردان در امور عمومی کشور حامیت منوده و تأیید منوده است که هر زن 
و مردی حق دارد تا در یک وضعیت برابر به مشاغل عمومی و ملی ایفای وظیفه مناید2. بر اساس مفاد این ماده، اشرتاک و حضور زنان در 
ساختارهای ملی و جریان های مثل روند صلح و امنیت به مثابه یکی از دو بخش عمده جامعه، رضوری بوده و یکی از گام های اساسی در 

راستای تقویت نظام مردمی بر اساس معیارهای دموکراتیک به شامر می رود.

دسرتسی برابر و بدون تبعیض زنان و مردان به ظرفیت های تأمین عدالت و حق برخورداری بدون تبعیض از فرصت ها و رشایط زندگی در یک 
جامعه امن و مرفه، اصولی دیگری است که ضمن ماده های دهم۳ و بیست و دوم4 اعالمیه جهانی حقوق برش تسجیل گردیده است.

ج: میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی5 )1۹66(
میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی در کنار سایر اسناد عام حقوق برش به اصول و ارزش های تأکید منوده است که به عموم اعضای جامعه 

برشی بدون تبعیض ارتباط داشته و مبنای حقوقی زندگی مصئون و مرفه جمعی و باهمی است.

این میثاق در مقدمه خویش به تبعیت از منشور ملل متحد حیثیت ذاتی و کرامت انسانی را مبنی آزادی، عدالت و صلح دانسته و با نفی تبعیض 
بین اعضای جامعه برشی اعم از زن و مرد تأیید منوده است6 که هر عضو از جامعه برشی در زندگی اجتامعی مسؤولیت های خاص خودش را 
داشته و باید در روابط خویش با دیگران به ترویج و رعایت حقوق شناخته شده در میثاق، اهتامم ورزد7. مقدمه این میثاق تأکید واضحی است 

بر حق مشارکت برابر زنان و مردان در امور مربوط به مدیریت و ساختار قدرت و سایر ظرفیت های مربوط به زندگی اجتامعی.

ماده دوم این میثاق به تعهد دولت ها درزمینۀ احرتام عاری از تبعیض به حقوق و آزادی های اساسی شهروندانش اعم و زن و مرد۸، ایجاد 
ظرفیت های حقوقی و قانونی حامیت یکسان از شهروندان۹ و فراهم آوری زمینه ها و رشایط دسرتسی شهروندان به عدالت۱0، اشاره منوده 
است. بر اساس مفاد این ماده هر شهروند کشور اعم از زن و مرد حق دارد که حقوق و  آزادی های اساسی آنان در قوانین ملی تسجیل و رعایت 
گردیده و مورداحرتام باشد. همچنین دولت ها وظیفه دارند تا زمینه ها و رشایط رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی را به صورت عادالنه در سطح 

ملی، فراهم منایند.

در ماده سوم این میثاق آمده است: »دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدين 
و سیاسی پیش بینی شده در اين ميثاق تأمین كنند۱۱.« بنابراین دولت افغانستان با توجه به اینکه به میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی در 

1. هرکس حق زنده گي، آزادي وامنيت شخصي دارد. )ماده سوم اعالميه جهانی حقوق بشر(
2. هرکس حق دارد که دراداره امور عمومي کشورخود، خواه مستقيماً وخواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.

هرکس حق دارد که باتساوي شرايط، بامشاغل عمومي کشور خود نايل آيد. )بند اول و دوم ماده 21 اعالميه جهانی حقوق بشر(
۳. هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطريف، منصفانه و علناً رسيده گي شود و چنني دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر 

اتهام جزايي که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصميم بنمايد. )کاده دوهم العاميه جهانی حقوق بشر(
4. هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد ومجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که 

الزمهء مقام و رشد آزادانه ء شخصيت اوست با رعايت تشکيالت ومنابع هرکشور به دست آورد. )ماده 22 اعالميه جهانی حقوق بشر(
5. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مصوب 16 دسامبر 1۹66

6. باتوجه به اين كه برطبق اصويل كه در منشور ملل متحد اعالم گرديده است شناسايي حيثيت ذايت وحقوق يكسان وغري قابل انتقال كليه اعضای خانواده برش بر مبناي 
آزادي – عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به اين که حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است. )پاراگرفا اول و دوم ميثاق حقوق مدنی و سیاسی(
7. با درنظر گرفتن اين حقيقت که هر فرد نسبت به افراد ديگر ونيز نسبت به اجتماعي که بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است و مکلف است به اين که در ترويج 

ورعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد. )پاراگراف آخر مقدمه ميثاق حقوق مدنی و سياسی(
....  دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که حقوق شناخته شده دراين ميثاق را در بارة کليه افراد مقيم در قلمرو وتابع حاکميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از  ۸
قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ديگر، اصل ومنشا ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده وتضمين بکنند. 

)بند اول ماده دوم ميثاق حقوق مدنی و سياسی(
۹. هردولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود که برطبق اصول قانون اساسي خود ومقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري وغير آن به منظور تنفيذ 

حقوق شناخته شده در اين ميثاق که قباَل به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر الزم االجرا نشده است بعمل آورد. )بند دوم ماده دوم ميثاق حقوق مدنی و سياسی(
1۰. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود که: الف تضمين کند براي هرشخصي که حقوق وآزاديهاي شناخته شده دراين ميثاق در باره او نقض شده باشد. وسيله 

مطمين احقاق حق فراهم بشود )بند 3 ماده 2 ميثاق حقوق مدنی و سياسی(
۱۱. ماده سوم ميثاق حقوق مدنی و سياسی
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تاریخ 24 جنوری ۱۹۸۳ الحاق منوده است۱ وظیفه دارد تا در هر حالتی زمینه های مشارکت زنان در امور مدنی و سیاسی را بدون تبعیض، 
فراهم مناید که اشرتاک درروند صلح و مذاکرات مربوط به آن نیز یکی از مصادیق حقوق مدنی و سیاسی زنان به شامر می رود.

حق آزادی و امنیت شخصی متام اعضای جامعه به شمول زنان از دیگر حقوقی است که موردحامیت در ماده های ششم تا دهم این میثاق 
بوده2 و مبتنی بر آن، دولت ها وظیفه دارند تا زمینه ها و رشایط موردنیاز حامیت از این حقوق را در سطح ملی فراهم کنند.

د: میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی3 )1۹66(
میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی نیز در مقدمه خود از کرامت انسانی و حیثیت ذاتی برابر و غیرقابل انتقال برش به عنوان 
مبنای آزادی، صلح و عدالت در جامعه یاد منوده4 و اذعان منوده است که برخورداری متام اعضای جامعه برشی بدون تبعیض و تفکیک از 
حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی شان در کنار سایر حقوق برشی، سبب برخورداری انسان از آزادی و رهایی از فقر و گرسنگی و ترس در 

زندگی می شود5.

تأکید میثاق بین املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در این بخش نشان می دهد که احرتام به کرامت ذاتی برش و عدم تبعیض بین زن 
و مرد دلیل اصلی شکل گیری جامعه ی آزاد، مصئون و عادالنه است؛ بنابراین رعایت حقوق و آزادی های برشی زنان و احرتام به جایگاه قانونی 
و حقوقی آنان در زندگی اجتامعی عالوه بر اینکه سبب تقویت اعتامد ملی و افزایش باور به توانایی های زنان در اجرای موفقانه ی برنامه ها و 
روندهای ملی خواهد شد، باعث می گردد تا سهم زنان در مدیریت های کالن ملی و حضور آنان در فعالیت های اجتامعی و رویدادهای مثل 

روند صلح و امنیت در جامعه، بیشرت شده و امکان موفقیت این برنامه ها را محتمل تر سازد.

بند دوم ماده دوم این میثاق، به تضمین رشایط برابر و بدون تبعیض اعامل حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بر متام اعضای جامعه 
برشی ازجمله زنان و مردان از سوی دولت ها تأکید منوده6 و در ماده سوم به تأمین رشایط مناسب و برابر و بدون تبعیض بهره مندی شهروندان 
از حقوق و آزادی های اساسی شان اشاره گردیده است7. گفتنی است دولت افغانستان نیز در تاریخ 24 جنوری ۱۹۸۳ به این کنوانسیون الحاق 

منوده و مکلف به رعایت آن است۸.

بهره مندی زنان به عنوان یک عضو برابر جامعه برشی از حقوق مربوط به کار، در ماده های ششم۹ تا نهم این میثاق و بهره مندی آنان از حقوق 
تا پانزدهم  مربوط به دریافت حامیت های اجتامعی در زمینه های صحت۱0، تعلیم و تربیت۱۱، خانواده۱2 و فرهنگ۱۳، ضمن ماده های دهم 

1. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN)13۹7 گرفته سده به تاريخ 25 حمل( 
2. ماده های 6 الی 1۰ ميثاق حقوق مدنی و سياسی

3. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16 دسامبر 1۹66
4. با توجه به اين که برطبق اصولي که درمنشور ملل متحد اعالم گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يکسان وغير قابل انتقال کليه اعضاي خانواده بشر برمبناي 

آزادي، عدالت وصلح درجهان است. )پاگراف اول مقدمه ميثاق حقوق اقتصادی: اجتماعی و فرهنگی(
5. با اذغان به اين که برطبق اعالمية جهاني حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته واز ترس وفقر فقط درصورتي حاصل ميشود که شرايط تمتع هرکس 

ازحقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود و همچنين ازحقوق مدني وسياسي او ايجاد شود. )پاگراف دوم مقدمه ميثاق حقوق اقتصادی: اجتماعی و فرهنگی(
6. کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که اعمال حقوق مذکور دراين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض ازحيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي 

يا هر گونه عقيده ديگر. اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند. )بند 2 ماده 2 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(
7 . کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که تساوي حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تامين 

نمايند. )ماده 3 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(
8. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN)13۹7 گرفته سده به تاريخ 25 حمل( 

....  کشورهای طرف اين ميثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به اين که فرصت يابد به وسيله و کاری که آزادانه انتخاب يا قبول می نمايد معاش خود  ۹
را تأمين کند، به رسميت می شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ اين حق معمول خواهند داشت. )بند اول ماده 6 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

1۰. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از بهترين حال سالمت جسمي و روحي ممکن الحصول به رسميت مي شناسند. بند 1 ماده 12 ميثاق حقوق 
اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی

11. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسد )بخش از بند اول ماده 13 ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(
12. خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت ومساعدت بحد اعالي ممکن بر خوردار گردد، بويژه براي تشکيل و استقرار آن ومادامی که مسووليت 
نگاهداري و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين که قصد آن را دارند واقع شود )بند اول ماده دهم ميثاق حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(
13. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در امور ذيل به رسميت ميشناسند: الف)شرکت در زنده گي فرهنگي. ب( بهره مند شدن از يشرفتهاي علمي و مجاري 
آن. ج( بهره مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري که مصنف )يا مخترع( آن است.)بند اول ماده 15 ميثاق حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(
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میثاق، تسجیل گردیده است.

در محور حقوق یادشده است که زنان در زندگی اجتامعی سهم فعال داشته و هامن گونه که حق دارند تا از رشایط و زمینه های مناسب دستیابی 
به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی خویش بهره مند گردند، حق دارند تا زمینه ها و فرصت های مناسب را نیز داشته باشند که در مدیریت 
کالن ملی سهیم بوده و با حضور مؤثر خویش در ساختارهای ملی و رویدادهای مؤثر بر رسنوشت آنان مثل روند صلح و امنیت در جامعه، 

اشرتاک ورزند.

ه: اهداف انکشاف پایدار1 2015
و  به حقوق  و چالش های دسرتسی  فقر، گرسنگی  توسعه  و  بد جهان  هزاره2، وضعیت  انکشاف  اهداف  ساله  دوره ۱5  آخرین سال های  در 
آزادی های اساسی برشی، رهربان جهان را متقاعد ساخت تا در سال 20۱2 تالش های تازه ی را جهت بهبود زندگی مردم جهان آغاز و سندی 

را با عنوان اهداف انکشاف پایدار از مجرای سازمان ملل متحد به تصویب برسانند۳.

این سند در سپتامرب سال 20۱5 و پس از سه سال رأی زنی و نظرسنجی جهانی با تعیین ۱7 هدف یا آرمان، ۱6۹ مقصد و 2۳2 شاخص نهایی 
گردید4.

حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان اعم از ایجاد ظرفیت های حامیتی و فرصت های حضور در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتامعی 
موضوعی است که در متام هفده هدف انکشاف پایدار به نحوی مورد تأکید بوده است؛ اما در این میان هدف پنجم این سند با عنوان تساوی 
جنسیتی و شعار دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنندسازی متام زنان و دخرتان، تأکید خاصی است بر حامیت از حقوق و آزادی های اساسی 

زنان از طریق توامنندسازی آنان که در آن 6 مقصد اصلی و ۳ مقصد فرعی تعریف گردیده و دارای ۱۳ شاخص می باشد.

محو تبعیض، محو خشونت، محو عنعنات ناپسند، ارزش دهی به کار بدون مزد زنان در خانواده5 چهار مقصد اولی هدف پنجم است که در 
حامیت از زنان تعریف گردیده و دولت های عضو سازمان ملل متحد که افغانستان نیز شامل آن ها است تعهد داده اند که تا سال 20۳0 به این 

مقاصد، نائل آیند.

در مقصد پنجم هدف پنج به اشرتاک مؤثر و معنی دار زنان در ساختار قدرت با این عبارت: »حصول اطمینان از مشارکت کامل و مؤثر زنان و 
همچنان فرصت های مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی وزندگی عامه6« اشاره گردیده است. خوشبختانه دولت 
افغانستان نیز این مقصد را با عین عبارت در سند نهایی اهداف انکشاف پایدار ملی به عنوان یک تعهد، مورد تأیید قرار داده است؛ که تناسب 

حضور زنان در مجلس منایندگان و تناسب حضور زنان در موقف های مدیریتی دو شاخص مهم این مقصد می باشد.

دسرتسی زنان به خدمات باکیفیت صحی و ظرفیت های عینی داشنت حق مالکیت و کسب دارایی و همچنین دسرتسی به تکنالوزی مدرن 
به هدف توامنندسازی زنان و ایجاد ظرفیت های حقوقی و قانونی حامیت از برابری زنان و مردان در سطوح ملی از مواردی دیگری است که 
ضمن مقصد ششم و سه مقصد فرعی آن7 در این سند مهم بین املللی از سوی دولت ها تعهد شده و اطمینان داده شده است که تا سال 20۳0 

به آن ها نائل آیند.

۱. سازمان ملل متحد، اعالمیه اهداف انکشاف پایدار، نشست مورخ 25 الی 27 سپتامرب 20۱5
2. MDGs
3. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

4. وزارت اقتصاد ج. ا. ا، سند نهایی اهداف انکشاف پایدار 20۱5 تا 20۳0، اهداف، تارگیت ها و شاخص های ملی، ۱۳۹7 ص ۱0
5. 5.1. محو تمام انواع تبعيض عليه زنان و دختران در همه جا؛ 5.2. محو تمام انواع خشونت عليه زنان و دختران در محيط عامه و خصوصی، از جمله قاچاق، سوء 
استفاده جنسی و ديگر انواع سوء استفاده؛ 5.3. محو همه رسوم زيان آور مانند ازدواج اطفال، ازدواج های اجباري و زود هنگام؛5.4. تشخيص و ارزش دهی کارهای 
بدون پرداخت داخلی از طريق ارائه خدمات عامه، زيرساخت ها و سياست های مصئونيت اجتماعی و ترويج مسئوليت مشترک در فاميل و خانواده مطابق به باورهای 

)SDGs ملی. )مقصد 1 تا 4 هدف پنجم
SDGs مقصد پنجم هدف پنجم  .. 6

....  ـ 5.6. حصول اطمينان از دسترسی همگانی به خدمات صحی جنسی و باروری و حقوق متوافقه باروری در مطابقت با برنامه عملی کانفرانس بين المللی نفوس و  7
انکشاف و چارچوب عملی بيجنگ« و اسناد ترتيب شده کنفرانس های برگزار شده؛ 5. الف. تطبيق اصالحات جهت دستيابی مساوی زنان به منابع اقتصادی و همچنان 
حق مالکيت و کنترول باالی زمين و ساير انواع مالکيت، خدمات مالی، ميراث و منابع طبيعی، بر اساس قوانين ملی؛ 5. ب. افزايش استفاده از تکنالوژی قابل دسترس 
به ويژه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، جهت توانمند سازی زنان؛ 5. ج. اتخاذ و تقويت پاليسی های موثر و قوانين قابل اجرا جهت بهبود تساوی جنسيتی و توانمند 

)SDGs سازی زنان و دختران در تمام سطوح. )مقصد اصلی ششم و سه مقصد فرعی هدف پنجم
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صلح، عدالت و نهادهای نیرومند، عنوان شانزدهمین هدف از اهداف انکشاف پایدار است که با شعار »ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول 
برای انکشاف پایدار، فراهم آوری دسرتسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، حسابده و همه شمول در متام سطوح« به عنوان یک 
تعهد از سوی دولت ها اعالن گردیده است. این هدف دارای ۱0 مقصد اصلی و دو مقصد فرعی است که جهت دستیابی به مقاصد یادشده 

24 شاخص در نظر گرفته شده است.

کاهش  عدالت،  به  دسرتسی  فرصت های  افزایش  و  قانون  حاکمیت  ترویج  جنگ،  از  ناشی  تلفات  و  مرگ ومیر  جنگ،  خشونت،  کاهش 
جرایم سازمان یافته، کاهش فساد و رشوه ستانی در سطح ملی، انکشاف نهادهای شفاف و پاسخگو، حصول اطمینان از تصمیم گیری های 
پاسخگو، فراگیر و مشارکتی در متام سطوح، اطمینان از دسرتسی عامه به اطالعات و حامیت از آزادی های اساسی مطابق با قوانین ملی و 
موافقت نامه های بین املللی و ترویج و اجرای قوانین و پالیسی های غیر تبعیض آمیز برای انکشاف پایدار از مهم ترین موضوعاتی است که در 

این هدف به عنوان مقصد، تعیین گردیده است۱.

شاخص های این هدف نشان می دهد که صلح پایدار و امنیت دامئی تا زمانی که دولت ها به روند خشونت و جنگ خامته نداده و از مرگ ومیر 
ناشی از خشونت و تلفات ملکی در جنگ ها جلوگیری به عمل نیاورند و در تالش تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم که در جریان جنگ روی داده 

است نباشد، ممکن نخواهد بود

همچنین برمبنای شاخص های این هدف از بین بردن فساد، تقویت اعتامد ملی و ایجاد نهادهای پاسخگو و شفاف در مشارکت همگانی به 
شمول زنان و مردان از رضوریات تأمین صلح و امنیت پایدار به حساب می آید.

 بخش چهارم: زنان و مسئله صلح و امنیت در اسناد خاص حقوق برش
دسته ی از اسناد بین املللی حقوق برشی که به هدف حامیت از حقوق و آزادی های یک بخش خاص از جامعه برشی مثل زنان یا اطفال، 
از  حامیت  در  خاص  به صورت  که  بین املللی  اسناد  تعداد  می گردد2.  یاِد  برشی  حقوق  خاص  اسناد  به عنوان  باشند  گردیده  تصویب  و  تهیه 
حقوق و آزادی های اساسی زنان به تصویب رسیده است، کم نیست و شامل چندین سند در قالب اعالمیه، میثاق، پروتکل های الحاقی و 
قطعنامه های بین املللی می گردد. میثاق بین املللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان، )۱۹7۹( اعالمیه کنفرانس جهانی زن در پکن، )۱۹۹5( 
قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت سازمان ملل متحد، )2000( اعالمیه محو خشونت علیه زنان، )۱۹۹۳( اعالمیه رفع تبعیض علیه زنان، )۱۹67( 
وکنوانسیون حقوق سیاسی زنان )۱۹52( ازجمله اسنادی اند که به صورت خاص در حامیت از حقوق و آزادی های برشی زنان به تصویب رسیده 

یا صادرشده اند.

الف: کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان3 )1۹7۹(
کنوانسیون بین املللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان، یکی از مهم ترین اسناد خاص حقوق برشی در حامیت از حقوق زنان بوده و در توسعه مبانی 
حقوقی و قانونی ای حامیت از حقوق زنان در سطوح ملی و بین املللی نقش عمده ی را تاکنون ایفا منوده است. دولت افغانستان این کنوانسیون 
را در ۱4 آگست ۱۹۸0 امضاء و در 5 مارچ 200۳ به آن الحاق منوده است4؛ بنابراین متام مواد این سند مهم بین املللی بدون هیچ تغییری در 

سطح ملی مرعی االجرا است. به گونه  که نادیده گرفنت آن در جایگاه نقض قوانین ملی بوده و قابل پیگرد می باشد.

1 ـ i16.1 کاهش قابل مالحظه خشونت به تمام اشکال آن و مرگ و مير نسبی در همه جا؛ 16.2 محو تمام اشکال خشونت ها عليه اطفال از جمله قاچاق، استثمارو 
شکنجه؛ 16.3 ترويج حاکميت قانون به سطح ملی و بين المللی و حصول اطمينان از دسترسی به عدالت همه شمول؛ 16.4 تا سال 2۰3۰، کاهش قابل مالحظه انتقال 
های مالی و تسليحاتی غيرقانونی و تقويت، بهبود و بازگشت دارايی های سرقت شده و مبارزه عليه تمام اشکال جرايم سازماندهی شده. 16.5 کاهش قابل مالحظه 
فساد و رشوه ستانی در تمام از اشکال؛ 16.6 انکشاف نهاد های شفاف، موثر و پاسخگو در تمام سطح؛ 16.7 حصول اطمينان از تصميم گيری پاسخگو، فراگير و 
مشارکتی در تمام سطوح؛ 16.۸ تقويت و گسترش اشتراک کشور های درحال توسعه در نهاد های حکومتی جهانی؛ 16.۹ تا سال 2۰3۰، تهيه هويت حقوقی يا قانونی 
برای همه، ازجمله ثبت تولد و توزيع تذکره؛16.1۰ اطمينان از دسترسی عامه به اطالعات و حمايت از آزادی های اساسی، مطابق با قوانين ملی و موافقتنامه های بين 
المللی؛ 16. الف. تقويت و ايجاد ظرفيت های نهاد های ملی مربوطه، از جمله توسط همکاری های بين المللی در تمام سطوح بخصوص در کشور های درحال توسعه 
بمنظور جلوگيری از خشونت و مبارزه عليه تروريزم و جرايم؛ 16. ب. ترويج و اجرای قوانين غيرتبعيض آميز و پاليسی ها برای انکشاف پايدار. )مقاصد اصلی و فرعی 

)SDGs 16 هدف
..  کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، آموزش حقوق برش، ۱۳۹4، ص ۹۳ قابل دریافت در آدرس الیکرتونیکی زیر: 2

 https//:www.aihrc.org.af/files/education-section/Human20%Rights20%Book_Final.pdf
۳. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین املللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان، ۱۸ دسامرب ۱۹7۹

4. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN )13۹7 اخذشده از ويبسايت در تاريخ 2۸ حمل(
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در مقدمه این سند که در استناد به منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق برش نگاشته شده است، از برابری حقوق و جایگاه زنان و مردان 
در متام زمینه های زندگی اعم از ساختار قدرت و مدیریت سیاسی و اقتصادی و موقعیت های اجتامعی و فرهنگی، حامیت گردیده است۱.

در ادامه مباحث مقدمه به این موضوع اشاره گردیده است که اعامل تبعیض علیه زنان سبب نقض اصول برابری و حقوقی در نظام اجتامعی 
گردیده و بی احرتامی به کرامت ذاتی انسان محسوب می گردد. همچنین این تبعیض مانع رشکت زنان درروند توسعه ملی و درنتیجه سبب 
کندی رشد و انکشاف به خصوص در سطح ملی خواهد شد2. واقعیتی که بدون تردید فقر و تنگدستی را به دنبال داشته و زنان را از فرصت های 

دسرتسی برابر به خدمات صحی، تعلیم و تربیت و اشتغال نیز محروم می کند.

برمبنای مفاد ماده اول این کنوانسیون هر نوع فرق گذاشنت بین زن و مرد در عرصه های سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی، تبعیض 
به حساب می آید۳؛ بنابراین دولت های عضو این کنوانسیون وظیفه دارند تا بر اساس مفاد ماده های دوم4 و سوم5 آن، ظرفیت های تبعیض در 
متامی زمینه های یادشده را ضمن قانون گذاری و تعدیل آن عده از مواد قوانینی که ظرفیت های تبعیض علیه زنان رادارند، از بین برده و در 
انکشاف مبانی حقوقی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی برابری و عدم تبعیض بین زن و مرد، تالش ورزند تا زمینه های بهره مندی زنان از حقوق 
و آزادی های اساسی شان فراهم گردد. کنوانسیون بین املللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی که به هدف حامیت از 
روند برابری بین زن و مرد توسط دولت ها روی دست گرفته می شود را به عنوان تبعیض مثبت تلقی منوده و نه تنها آن را رد منی کند بلکه اجرای 

آن را به دولت ها ضمن ماده چهارم خویش توصیه منوده و مفید ارزیابی کرده است6.

به این دلیل اتخاذ تدابیری که به زنان فرصت های بیشرتی را نسبت به مردان می دهد، به خصوص در کشورهای درحال توسعه مثل افغانستان، 
سبب ترسیع روند تأمین عدالت و برابری بین زنان و مردان گردیده و نباید از سیاست های دولت حذف شود.

دادن امتیاز خاص برای زنان در به دست آوردن تعدادی از کرسی های پارملان، یکی ازاین گونه روش ها است که در حال حارض به نفع زنان در 
افغانستان ضمن قانون انتخابات کشور، تسجیل گردیده است.

تدوین الگوهای فرهنگی حامیت از جایگاه برابر زنان و مردان و حصول اطمینان از شناسایی جایگاه و نقش برابر زنان و مردان در خانواده، از 
بین بردن ظرفیت های حقوقی و فرهنگی سوءاستفاده از زنان از موضوعاتی دیگری است که ضمن مواد پنجم و ششم این کنوانسیون به عنوان 

تعهدات دولت های عضو، به آن ها اشاره گردیده است7.

ماده هفتم این کنوانسیون در رابطه به حق مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتامعی تأکید منوده می نویسد:

1. دول عضو کنوانسيون حاضر، باعنايت به اينکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابري حقوق زن ومرد تاکيد مجدد دارد. 
)بخش ازپاراگراف اول مقدمه کنوانسيون منع هر تبعيض عليه زنان(

2. با اعتقاد براينکه اعالميه جهاني حقوق بشربراصل جايزنبودن تبعيض تاکيد دارد واعالم ميدارد که کليه افراد بشرآزاد به دنيا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوق 
يکسان بوده و مجاز به استفاده از کليه حقوق و آزاديها بدون هيچگونه تمايزي ازجمله جنسيت مي باشند، با تاکيد براينکه دول عضو ميثاق هاي بين المللي حقوق 
بشرمتعهد ميباشند تا زنان ومردان ازحقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني وسياسي برخودار گردند، با درنظرگرفتن اينکه کنوانسيون هاي بين المللي که تحت نظر 
سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي منعقد گرديده موجب استيفاء حقوق زن ومرد گرديده. )بخش ازپاراگراف اول مقدمه کنوانسيون منع هر تبعيض عليه زنان(
۳. واژه »تبعيضات عليه زنان« در اين کنوانسيون به معني قايل شدن هرگونه وجه تمايز، قايل شدن استثناء يا محدوديتي براساس جنسيت است که به رسميت شناختن 
آزاديهاي اساسي زنان حق بهره وري ورعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه هاي سياسي واقتصادي واجتماعي و فرهنگي و مدني ويا ساير موارد بدون توجه به 

وضعيت تأهل آنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آسيب وارد آورد. )ماده اول کنوانسيون منع تبعيض عليه زن(
4. دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شکلي محکوم کرده و موافقت مينمايند بدون درنگ و به طرق مقتضي سياست رفع تبيعضات عليه زنان درپيش گرفته شود 

وبدين منظور در مورد مسايل زير تعهد مي نمايند. )بند اول ماده 2 کنوانسيون منع تبعيض عليه زن(
5. دول عضو درمتام زمينه ها باال خص زمينه هاي سيايس، اجتامعي، اقتصادي وفرهنگي كليه اقدامات الزم ازجمله وضع قوانني را به منظور رشد وپيرشفت كامل زنان 

به عمل مي آورند تا اجراي حقوق بشروبهره مندي        آنها ازآزادي هاي اساسي برميناي مساوات بامردان تضمين گردد. )ماده سوم کنوانسيون منه تبعيض عليه زن(
6. اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو که هدف آن تسريع دو فاکتور مساوات بين مردان وزنان ميباشد، بنابه تعريف اين کنوانسيون نبايد )تبعيض( تلقي گردد؛ 
اما به هيچ وجه حفظ ستنداردهاي جدا و نابرابر رابه عنوان يک پي آمد دربرنخواهد داشت. اين اقدامات پس ازتحقق رفتار و فرصت هاي برابر متوقف خواهد شد. 
)ماده 4  تلقي گردد.  تبعيض آميز  ازمادران صورت مي گيرد ونبايد  براي حمايت  اقداماتي هستند که دراين کنوانسيون  ازجمله  تدابيرويژه توسط دول عضو  اتخاذ 

کنوانسيون منع تبعيض عليه زن(
7. دول عضو اقدامات مقتضي زيررابعمل مي آورند: الف: تغيير الگوهاي اجتماعي وفرهنگي رفتارمردان وزنان به منظور ازميان برداشتن تعصبات، سنت ها وروش 
هايي که مبتني برآرمان طرز فکر، پست نگري يا برترنگري جنسيت ويا نقش هاي کليشه يي براي مردان وزنان ميباشد. ب: حصول اطمينان ازاين که تربيت خانواده، 
درک صحيح ازوظيفه اجتماعي مادر وشناسايي مسئوليت مشترک مرد وزن درپرورش وتربيت کودکان راشامل ميگردد، منافع کودکان درتمام موارد در اولويت 
قراردارد. )ماده 5 کنوانسيون نع تبعيض عليه زن( دول عضو کليه اقدامات مقتضي ازجمله وضع قوانين رابه منظور جلوگيري از سؤ داستفاده اززنان واستثمارانان بعمل 

خواهند آورد. )ماده 6 کنوانسيون منع تبعیض عليه زن(
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دول عضو به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در زندگي سيايس و اجتامعی كشور، كليه اقدامات مقتيض را به عمل خواهند آورد. باألخص در 
رشايط مساوي با مردان حقوق زير را به زنان اعطا خواهند کرد:

الف: حق رشكت در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومي و واجد صالحيت بودن براي انتخاب شدن در متام ارگان های منتخب مردمي.

ب: حق رشكت در تعیین سياست دولت و اجراي آن در دواير دولتي و انجام كليه وظايف عمومي در متام سطوح دولت.

ج: حق رشكت در سازمان ها و انجمن هاي غريدولتي كه بازندگی سيايس و اجتامعی كشور در ارتباط باشد۱.

ماده هفتم کنوانسیون حامیت رصیح  از حقوق و جایگاه برابر زنان با مردان در سطح ملی به عمل آورده و به دولت ها وظیفه داده است تا متامی 
چالش های حقوقی، اجتامعی و فرهنگی موجود در این مسیر را برداشته و از حضور مؤثر و معنی دار زنان در مدیریت های کالن ملی و متامی 

روندهای مربوط به تعیین سیاست دولت و منافع ملی، حامیت به عمل آورده است.

دسرتسی زنان به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی شامل حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق کار، حقوق مربوط به خانواده و ظرفیت های 
موردنیاز حقوقی و ساختاری در حامیت از زنان قریه ها و دهات از مواردی دیگری است که ضمن مواد ۸ تا ۱6 این کنوانسیون موردحامیت بوده 
و به دولت های عضو وظیفه داده شده تا عالوه بر ایجاد زمینه ها و رشایط بهره مندی زنان از این حقوق، فرصت های را نیز به وجود آوردند که از 

جایگاه زنان در مدیریت برنامه های حامیتی در موارد یادشده نیز حامیت کند.

ب: اعالمیه کنفرانس پکن2 )1۹۹5(
چهارمین کنفرانس جهانی زن که از تاریخ 4 تا ۱5 سپتامرب ۱۹۹5 در شهر پکن چین برگزار گردیده بود، اعالمیه را صادر منوده است که برنامه 
عمل برای بهبود وضعیت حقوق برشی زنان نیز نام گرفته است. سه کنفرانس قبل از آن شامل کنفرانس مکزیکو، )۱۹75( کنفرانس کوپنهاگن 

)۱۹۸0( و کنفرانس نایروبی )۱۹۸5( می گردد که به هدف حامیت و بهبود حقوق برشی زنان دایر گردیده بودند۳.

در اعالمیه کنفرانس پکن سه هدف کلی مورد تأکید بوده است که شامل برابری، توسعه و صلح برای زنان می گردد4. برای دسرتسی به این 
اهداف در اعالمیه به منایندگی از دولت ها تعهد سپرده شده است که به برابری زنان و مردان در دسرتسی به متام حقوق و آزادی اساسی برشی 
احرتام قائل بوده و از مشارکت برابر زنان و مردان در جریان های مربوط به رسنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه حامیت صورت گیرد. همچنین 
در این اعالمیه آمده است که دولت ها مکلف به اجرای متامی تعهداتش در قبال اسناد بین املللی مربوط به زنان بوده و حقوق برشی زنان را 

رعایت و حامیت خواهند کرد5.

در اعالمیه به پیگیری از راهربدهای حامیتی زنان در اسناد بین املللی حقوق برش و مصوبات کنفرانس های مربوط به رنان و اطفال تأکید گردیده 
است که به هدف حامیت، توسعه و انکشاف حقوق برشی زنان به تصویب رسیده اند6.

زمینه های  آوری  فراهم  پایدار،  و صلح  توسعه  درروند  زنان  از مشارکت  در حامیت  تأکید منوده است که  برنامه های  اجرای  به  اعالمیه  این 
توامنندسازی زنان، ایجاد زمینه های دسرتسی برابر زنان به منابع و فرصت  های ملی و توسعه حامیت های حقوقی و ساختاری از زنان تدوین 

می گردد7.

۱. ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض علیه زن.
2. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/)13۹7 گرفته از ويبسايت در تاريخ 2۸ حمل( 

۳. قبلی
4. ما دولتهاي  شرکت کننده  در چهارمين  کنفرانس  جهاني  دربارة  زنان ، که  در اينجا، در پکن ، در پنجاهمين  سال  تأسيس  سازمان  ملل  متحد گرد آمده ايم ، عزم  جزم  

کرده ايم  تا اهداف  برابري ، توسعه  و صلح  براي  عموم  زنان  را در سراسر جهان  به  سود کل  بشريت  پيش  بريم ، )بند 1 تا 3 اعالميه پکن(
5. به  حقوق  برابر و حيثيت  ذاتي  انساني  زنان  و مردان  و ساير مقاصد و اصولي  که  در منشور ملل  متحد ثبت  گرديده ، به  اعالمية  جهاني  حقوق  بشر و ساير اسناد بين المللي  
حقوق  بشر، بويژه  کنوانسيون  امحاي  جميع  صور تبعيض  عليه  زنان  و کنوانسيون  حقوق  کودک  و همچنين  کنوانسيون  امحاي  خشونت  عليه  زنان  و اعالمية  حق  توسعه . 
به  تضمين  اجراي  کامل  حقوق  بشر مربوط  به  زنان  و کودکان  دختر به  عنوان  بخش  جدايي ناپذير و پيوسته  و تقسيم ناپذير جميع  حقوق  بشر و آزادي هاي  بنيادين . )بند 

۸ و ۹ اعالميه پکن(
6. بند ۱0 تا ۱2 اعالمیه پکن

7. بندهای ۱۳ تا ۳۸ اعالمیه پنکن
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ج: قطعنامه 1325 شورای امنیت1 )2000(
 قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مهم ترین اسنادی است که به هدف حامیت از حقوق وآزادی های اساسی زنان در 
جریان منازعات مسلحانه و مشارکت آنان درروند صلح صادرشده و آن گونه که در مقدمه خویش آورده است، در پیوند به اعالمیه کنفرانس 

جهانی زن در پکن بوده و به روند اجرایی شدن این اعالمیه تأکید می کند.

مبتنی بر مفاد مواد 24، 25 و 4۸ منشور ملل متحد2 قطعنامه های شورای امنیت ازجمله منابع حقوق بین امللل بوده و از ویژگی الزام آوری در 
کشورهای عضو سازمان ملل متحد برخوردار است. بنابراین دولت های عضو سازمان ملل متحد که افغانستان نیز یکی از آن هاست، وظیفه دارند 
تا جهت ایجاد ظرفیت های اجرایی قطعنامه های شورای امنیت تالش ورزیده و رشایط موردنیاز آن را به وجود آورند. نادیده گیری قطعنامه های 

شورای امنیت پیامد حقوقی خواهد داشت.

در قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت چهاراصل محوری در حامیت از برابری زنان و مردان درروند توسعه و صلح، مطرح گردیده است که شامل 
اصل مشارکت زنان، اصل محافظت از زنان، اصل پیش گیری از تجاوز به حقوق برشی زنان و اصل رفاه و بهبود وضعیت حقوق برشی زنان، 

می گردد.

اصل مشارکت زنان، به مسؤولیت دولت ها درزمینه ی طرح و تدوین برنامه های اشاره دارد که مشارکت مؤثر و معنی دار زنان را در ساختار قدرت 
یا نهادهای سیاسی و اقتصادی و روندهای بزرگ ملی تضمین می کند که به هدف مدیریت برنامه ها و میکانیزم های مربوط به توسعه و صلح 
پایدار و حل وفصل منازعات، راه اندازی می شود. حضور زنان در حلقه های که به هدف تأمین و محافظت از صلح در سطح ملی و بین املللی 

ایجاد می گردد، یکی از نکات موردتوجه این اصل می باشد.

در این اصل اشرتاک هرچه فعال تر زنان در میکانیزم ها و ساختارهای مربوط به صلح به عنوان یک وظیفه برای دولت های عضو سازمان ملل 
متحد مطرح گردیده است.

اصل مشارکت زنان ضمن مقدمه قطعنامه ۱۳25 با عبارت »... با تائيد به نقش مهم زنان در امر جلوگیری از برخوردها، عادی ساخنت اوضاع 
و تأمین صلح و با برجسته ساخنت اصل عمده بودن  اشرتاک مساويانه و همه جانبه زنان در تالش هایی که به خاطر تأمین صلح و مساعدت 
برای استحکام صلح و امنيت به عمل می آيد...« و بند اول قطعنامه۳ به روشنی مورد تأکید بوده است. همچنین بند 2 تا 5 قطعنامه ۱۳25 نیز 

به نحوی به موضوع مشارکت زنان در روند صلح اشاره منوده است.

و  تجاوز  برابر  در  زنان  محافظتی  ظرفیت های  تقویت  معنی  به  قطعنامه  این  زنان،  علیه  جرایم  به  رسیدگی  و  زنان  از  محافظت  اصل 
نقش حقوق برشی آنان می باشد. توسعه دانش تخصصی زنان در راستای مدیریت برنامه های مربوط به حامیت و محافظت از زنان، ایجاد 
میکانیزم های حقوقی و ساختاری به هدف جلوگیری از نقض حقوق برشی زنان، ایجاد ظرفیت های رسیدگی به جرایم علیه زنان که در جریان 

خشونت و منازعه روی می دهد، از مهم ترین موضوعاتی است که در این اصل مورد تأکید بوده است.

تأمین امنیت زنان و ایجاد رشایط موردنیاز محافظت از آنان یکی از ظرفیت های تأمین صلح پایدار در جامعه بوده و به توامنندسازی زنان در 
برخورد با چالش های امنیتی در جریان منازعات مسلحانه و خشونت، کمک خواهد کرد.

ازاین رو دولت ها وظیفه دارند تا زمینه ها و فرصت های را به وجود آورند که بتواند به تقویت رشایط امنیتی برای زنان و روند تأمین عدالت و 
رسیدگی به جرایم علیه زنان به خصوص در جریان منازعات مسلحانه، کمک منوده و زمینه های دسرتسی به حقوق و آزادی های اساسی زنان 

1. شورای امنيت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1325، مصوب در نشست 4213 - مورخ  31  اکتوبر سال 2۰۰۰ 
2. به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللی را به شورای امنيت واگذار می نمايند و موافقت 
می کنند که شورای امنيت در اجرای وظايفی که به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد. شورای امنيت در اجرای اين وظايف بر طبق مقاصد 
و اصول ملل متحد عمل می کند. اختيارات مخصوصی که برای انجام ظايف مذکور به شورای امنيت واگذار گرديده در فصول 6، 7، ۸ و 12 بيان شده است. شورای 
امنيت گزارش های ساالنه و در صورت اقتضا گزارش های مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقديم می دارد. )ماده 24 منشور ملل متحد( اعضاء ملل متحد 
موافقت می نمايند که تصميمات شورای امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند. )کاده 25 منشور ملل متحد( برای اجرای تصميمات شورای امنيت جهت حفظ 
صلح و امنيت بين المللی همه يا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخيص شورای امنيت اقدام الزم معمول خواهند داشت. اعضای ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات 

خود در سازمان های بين المللی مربوط که عضو آن هستند تصميمات مذکور را اجرا خواهند کرد. )ماده 4۸ منشور ملل متحد(
3. دولتهای عضور جداً فراه می خواند تا اشتراک هر چه فعالتر زنان را در تمام سطوح اتخاذ تصاميم در چوکات انستيتوت های ملی، منطقوی و جهانی و مکانيزم های 

جلوگيری از جنگ و حل و فصل برخورد ها، تامين نمايد. )بند اول قطعنامه 1325 شورای امنيت(
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را در سطح ملی، فراهم کند.

اصل محافظت از زنان و رسیدگی به جرایم علیه زنان ضمن بندهای ۹، ۱0. ۱۱ قطعنامه موردحامیت می باشد. بند نهم این قطعنامه به مسؤولیت 
دولت های عضو درزمینۀ رعایت نورم های حقوق بین املللی درزمینۀ حامیت از زنان اشاره منوده می نویسد: »متام جوانب  فرا خوانده می شود تا 
در منازعات مسلحانه، نورم های حقوقی بین املللی را درزمینۀ حقوق زنان و دفاع از زنان و دخرتان به ویژه به مثابه شهروندان به طور کامل رعايت 
منايند.۱.« همچنین دربند دهم این قطعنامه آمده است: »متام جوانب را فرا می خواند تا در منازعات مسلحانه جهت دفاع از زنان و دخرتان در برابر 
روابط جنسی اجباری و به خصوص در برابر تجاوز جنسی و ساير اشکال توهني جنسی، تعميل زور در حاالت منازعات مسلحانه، تدابري اختصاصی 
اتخاذ منايد2.« در پیوند به همین موضوع بند یازدهم این سند آورده است: »به ویژه خاطرنشان می سازد که متام دولت ها در برابر اينکه بايد به 
بی قانونی خامته بخشيده شود، مسؤوليت دارند و آن هایی را که در رابطه همدستی به شمول جناياتی که بر ضد برشيت صورت می گريد و جنايت 

جنسی و اشکال ديگر تعميل زور در مورد زنان و دخرتان، گناهکارند، تحت تعقيب عدلی قرار بدهند۳.«

اصل پیش گیری از نقض حقوق برشی زنان سومین اصل مورد تأکید قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به دولت ها 
وظیفه می دهد تا در جریان منازعات مسلحانه و در راستای دستیابی به توسعه و صلح پایدار عالوه بر اینکه ظرفیت های قانونی و حقوقی حامیت 
از حقوق برشی زنان را به وجود می آورند، تدابیری را جهت جلوگیری از وقوع جرایم علیه زنان روی دست گرفته و از قربانی شدن زنان در جریان 

منازعات مسلحانه با رعایت اصول حقوق برشدوستانه بین املللی، جلوگیری به عمل آورد.

این اصل به نحوی در متام منت قطعنامه مورد تأکید بوده ولی دربند دوازدهم4 و چهاردهم5 به صورت واضح ترین مورد تأیید بوده است.

ی زنان به مسؤولیت دولت ها در طرح و تدوین برنامه های تأکید دارد که به هدف حمایت از زنان  اصل رفاه و بهبود وضعیت حقوق ب�ش
ی آنان به خصوص در جریان منازعات مسلحانه تدوین گردیده و به رفاه و بهبود وضعیت آنان در سطح میل کمک  در برابر نقض حقوق ب�ش

می مناید. تحقق این اصل به ظرفیت های دسرتسی به توسعه و صلح پایدار نیز می افزاید.

بنابراین ایجاد فرصت های دسرتسی زنان به خدمات صحی، تعلیم و تربیت، تحصیالت عالی، کار و سایر حقوق و آزادی های اساسی آنان، از 
وظایف مهم دولت هاست که باید آن ها را در جریان منازعات مسلحانه در حامیت از زنان و در راستای دستیابی به توسعه و صلح پایدار در نظر 

داشته باشند.

این اصل ضمن بند هشتم پاراگراف ج6 و بند نهم7 قطعنامه مورد تأکید قرارگرفته است.

اصول مورد تأکید در قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت تأیید می کند که تأمین رشایط مشارکت زنان در ساختار قدرت و روندهای ملی، تهیه و تطبیق 
برنامه های محافظتی از زنان، ایجاد رشایط امن و مصئون برای زنان در زندگی اجتامعی و ایجاد ظرفیت های دسرتسی به حقوق و آزا دی های 

اساسی زنان از مسؤولیت های مهم دولت ها می باشند.

بر اساس مؤکدات این قطعنامه تنها زما�ن دست یا�ب به توسعه و صلح پایدار ممکن خواهد بود که از حضور زنان درروند مربوط به صلح و 
یس به عدالت و مجازات کسا�ن که مرتکب جرایم علیه زنان گردیده است، فراهم باشد. امنیت، ضمانت گردیده و زمینه ها و فرصت های دس�ت

۱. بخش از بند ۹ قطعنامه 1325 شورای امنيت.
2. همان، بند 1۰
۳. هامن بند ۱۱

پناهنجويان  را محترم بشمرند و تقاضا های  تا کرکتر ملکی و بشری اردوگاه ها و محالت تجمع  4. تمام جوانب در گير در منازعات مسلحانه را  فرا می خواند 
اختصاصی زنان و دختران را منجمله در هنگام طرحريزی در نظر بگيرند )بند 12 قطعنامه 1325 شورای امنيت(

5. آمادگی خود را تائيد می نمايد تا در هر باريکه مطابق ماده 14 منشور سازمان ملل متحد تدابير اتخاذ گردد عواقب باالقوه آنها را برای اهالی ملکی با توجه به مطالبات 
احتصاصی زنان و دختران به خاطر در نظر گرفتن استثنات بشر دوستانه در نظر بگيرد. )بند 14 قطعنامه 1325 شورای امنيت(

6. تدابريی که دفاع و احرتام به حقوق برش زنان و دخرتان را تامني می منايد و به خصوصی آنچه به قانون اساسی، سيستم انتخابات و عملکرد پوليس و ارگان های قضايی 
ارتباط می گردد. )بند ۸ پاراگراف ج قطعنامه 1325 شورای امنيت(

7. تمام جوانب  فرا می خوانده می شود تا در منازعات مسلحانه، نورمهای حقوقی بين المللی را در زمينة حقوق زنان و دفاع از زنان و دختران به ويژه به مثابه شهروندان 
به طور کامل رعايت نمايند به خصوص تعهداتی که در ين زمينه در ميثاق های ژنيوا سال 1۹4۹ و پروتکول های تکميلی ميثاق های سال 1۹77، ميثاق های 1۹51  در 
مورد مهاجرين وپروتوکول سال 1۹67  مربوط به آن ، ميثاق سال 1۹7۹  در زمينة از بين بردن تمام اشکال تبعيص در رابطه به زنان و پر. توکول سال 1۹۹۹  که رعايت 
آن داو طلبانة می باشد و  ميثاق های سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و دو پروتوکول داو طلبانه مورخ  25  ماه می سال 2۰۰۰  را به طور کامل رعايت نمايند 

و موازين مربوط در اساسنامه روم محکمه جنايی بين المللی را در نظر بگيرند. )بند ۹ قطعنامه 1325 شورای امنيت(
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بخش پنجم: ساختارها و میکانیزم های بین املللی حامیت از زنان
سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هامهنگی و ترسیع روند بین املللی حامیت از زنان و پیگیری آن در سطوح ملی و بین املللی در کنار ساختارها و 
رویه های مثل شورای حقوق برش و سازوکار یو، پی، آر۱ ساختارها و رویه های خاصی را نیز ایجاد منوده است که با صالحیت های خاص در راستای 
حامیت از حقوق و آزادی های زنان فعالیت دارند. کمیته منع هرگونه تبعیض علیه زنان، نهاد زنان سازمان ملل متحد و کمیسیون موقف زن از 

مهم ترین ساختارهای می باشند که به صورت خاص به هدف حامیت از حقوق و ازا دی های زنان به وجود آمده اند.

)CSW( الف: کمیسیون مقام زن
کمیسیون مقام زن یکی از ساختارهای مهم میان دولتی است که در 2۱ جون ۱۹۹6 توسط شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل متحد به 

وجود آمده و متشکل از 45 کشور است2.

کمیسیون مقام زن یکی از مهم ترین ارگان سازمان ملل متحد درزمینٔه تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد جایگاه و مقام زنان است که به صورت 
متداوم در رابطه به هر موضوعی که به زنان ارتباط داشته باشد، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش می دهد۳.

کمیسیون مقام زن روند مشارکت زنان و ظرفیت های حامیت از زنان در ساختار قدرت و رویدادهای مثل جنگ و صلح و موضوعات مربوط به امنیت 
زنان را با دقت مطالعه منوده و از آن به سازمان ملل متحد، گزارش می دهد.

در سال ۱۹۹6 شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت تا ضمن قطعنامه ۱۹۹6/6 خود به کمیسیون مقام زن صالحیت 
نظارت بر تطبیق برنامه عمل ۱۹۹5 پکن را داده و وظیفه دهد تا روند پیرشفت و چالش های موجود در این زمینه را موردبررسی قرار دهد.

لذا کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یکی از نهادهای مهمی است که می تواند از تطبیق برنامه های که در سطوح ملی و بین املللی و در حامیت 
از حقوق و آزادی های اساسی زنان اجرا می شود، نظارت منوده و بر سهم و حضور زنان در قدرت و روندهای ملی و بین املللی تأکید کند.

) CEDAW( ب: کمیته منع هر نوع تبعیض علیه زنان
کمیته منع هر نوع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸2 به هدف نظارت بر اجرای کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان ایجاد و متشکل از 2۳ 
کارشناس منتخب کشورهای عضو می باشد4.  اعضای کمیته که از میان افرادی با توانایی های علمی و شهرت نیک می باشند، برای یک دوره 

چهارساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجدد آنان نیز وجود دارد.

هامن گونه که گفته شد کمیته، صالحیت نظارت بر تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان را دارد که نظارت از روند دسرتسی بدون تبعیض 
زنان در سازوکارها و رویه های مربوط به توسعه و صلح پایدار، نیز از صالحیت این کمیته می باشد.

)UN WOMEN( ج: نهاد زنان سازمان ملل متحد
نهاد زنان سازمان ملل متحد به عنوان یک ساختار محوری سازمان ملل متحد در راستای حامیت از برابری و توامنندسازی زنان فعالیت داشته و 
در سال 20۱0 توسط مجمع عموی سازمان ملل متحد ایجاد گردید5. پس از ایجاد نهاد زنان سازمان ملل متحد که گام مهمی در راستای ترسیع 
روند حامیت از برابری و توامنندسازی زنان به حساب می آید، چهار نهاد دیگر شامل دفرت مناینده خاص رسمنشی سازمان در امور جندر یا جنسیت 
)OSAGI( بخش پیرشفت زنان، )DAW( صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه زنان )UNIFEM( و نهاد آموزش و تحقیقات بین املللی برای 
پیرشفت زنان، )INSTRAW( که به هدف حامیت از حقوق برشی زنان ایجاد گردید بودند، به هم مدغم گردیده و وظایف و صالحیت های آن ها به 

این نهاد واگذار گردید6.

مهم ترین وظایف نهاد زنان سازمان ملل متحد عبارت اند از؛ محو تبعیض علیه زنان، توامنندسازی زنان، تحقق برابری میان زنان و مردان، حامیت 
از حقوق و جایگاه زنان در روندهای مربوط به صلح و امنیت، حامیت از مشارکت زنان در قدرت و ساختارهای سیاسی و محو خشونت علیه زنان.

1. UPR
2. http://www.unwomen.org/en/csw

۳. قبلی
4. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
5. http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women

6. قبلی
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بنابراین نهاد زنان سازمان ملل متحد یکی از مهم ترین ساختارهای بین املللی است که در راستای حامیت از حقوق و آزادی های اساسی زنان در 
ساختار قدرت و سهیم ساخنت آنان در روندی مثل صلح و امنیت به وجود آمده و از حضور زنان در رویه های ملی، به عنوان یکی از ظرفیت های 

مهم دسرتسی به توسعه و صلح پایدار حامیت می کند.



فصل چهارم

دریافت های جلسات

دریافت های جلسات استامع عامه و فوکس گروپ استامع عامه و فوکس گروپ

دیدگاه زنان

نگرانی های زنان

خواسته ها و مطالبات زنان

تصویر: تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت والیت ننگرهار
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دریافت های جلسات استامع عامه و فوکس گروپ
حق بر صلح، امنیت، دموکراسی و انتخابات از ارزش های اساسی حقوق برشی شمرده شده و بعد از شکل گیری حکومت موقت و انتقالی 
در نخستین سال های دهه ی هشتاد، در افغانستان بیشرت مورد توجه بوده است. با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸2 این ارزش ها 
از  و  بوده  نظام دموکراتیک  ملزومات یک  از  انتخابات  نظیر  فرایندهایی  در  زنان  قرارگرفته است. مشارکت  موردقبول  و  یافته  قانونی  مبنای 

پیش رشط های اساسی دستیابی به صلح و جامعه ی عاری از خشونت به شامر می رود.

با توجه به نکتة فوق، در این بخش از تحقیق ملِی زنان، صلح و امنیت تالش صورت گرفته تا دیدگاه ها، نگرانی ها و خواسته های  زنان در 
و  امانتد أارانه لیست  انتخابات که در جریان جلسات استامع عامه و فوکس گروپ مطرح گردیده است  امنیت،  دموکراسی و  رابطه به صلح، 

گزارش گردد.

الف: دیدگاه زنان
صلح پایدار صلحی است که عدالت را تأمین کرده و حاکمیت قانون را تقویت مناید؛ صلحی که فضای واقعی را که هر انسان . ۱

من حیث انسان در آن محیط امن و عاری از ترس، فقر، ظلم و بی عدالتی را احساس مناید.

دولت افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی و اراده ملت افغانستان شکل گرفته و باید به منایندگی از ملت افغانستان . 2
طرف مذاکره با گروه طالبان باشد و نباید نقش تعیین کننده دولت در این روند نادیده گرفته.

زنان به عنوان یک بخش عمده از قربانیان جنگ چهل ویک ساله در افغانستان، همواره مجبور به تحمل بار سنگین جنگ شده و دردهای . ۳
عمیقی را با از دست دادن جان عزیزان و مال خود بدوش کشیده اند؛ اما حضور آنان در ساختار قدرت و روندهای مثل گفتگوهای صلح 

و توسعه همیشه کمرنگ بوده و از مشارکت فعال، مؤثر و معنی دار در تحوالت کالن ملی محروم بوده اند.

صلح هامن گونه که نیازمند تقویت ظرفیت های دموکراسی در کشور می باشد، در غیاب حکومت داری خوب و حاکمیت قانون به دست . 4
منی آید. دسرتسی محدود و ناکافی مردم به خدمات عامه زمینه تبعیض و دوگانگی را در کشور ایجاد کرده و اعتامد بین دولت و مردم 

را صدمه می زند.

مردم تجربه های تلخی از زمان حاکمیت گروه طالبان در افغانستان دارند و هرگز منی خواهند دوباره به آن دوره برگردند؛ زیرا آن ها با . 5
ایجاد نظامی با طرز فکر متحجرانه و بنیادگرایانه، کشور را از توسعه بازداشته و مردم را به زور شالق به خاموشی کشانده بودند.

یکی از مهم ترین رشایط صلح پایدار در جامعه دسرتسی بدون تبعیض متام شهروندان به حقوق برشی شان بوده و تبعیض و نادیده . 6
گرفنت بخش یا بخش هایی از جامعه، زمینه ی منازعه را فراهم منوده و صلح دامئی را صدمه زده و با شکست مواجه می سازد.

شفافیت یک اصل اساسی در مدیریت و برنامه ریزی است بنابراین نیاز است که مردم افغانستان در جریان تتحوالت مربوط به مذاکرات . 7
صلح بوده و از مهم ترین موضوعات مربوط به مذاکرات صلح آگاه شده و متام دستاورد های ۱۸ سال اخیر که به قیمت قربانی شدن 

هزاران هم وطن ما به دست آمده است حفظ گردیده و نباید مورد معامله سیاسی کوتاه مدت قرار گیرد.

صلح تنها زمانی پایدار خواهد بود که تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم و جنایت های زمان منازعه و جنگ، جزء از پروسه صلح باشد. . ۸
نادیده گرفنت این امر بی احرتامی به حقوق قربانیان حمالت ترور ستی و منازعات مسلحانه بوده و در مغایرت رصیح با منافع ملی قرار 

دارد.

ب نگرانی های زنان
پس از چهار دهه جنگ در افغانستان، اکنون پروسه و گفتگوهای صلح بین نیروهای مختلف درگیر در منازعه و طالبان به صورت جدی تر مطرح 
است، عالوه بر امیدواری های که در این عرصه مطرح است، اقشار و اصناف مختلف جامعه، خصوصاً زنان، با توجه به دست آوردهای ۱۸ 
سال گذشته، نگران حفظ حقوق و آزادی های اساسی خود پس از تأمین صلح می باشند. اشرتاک کنندگان جلسات استامع عامه و فوکس گروپ 

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت موارد زیر را به عنوان عمده ترین نگرانی های خود مطرح کرده اند:

هنوز بخش بزرگی از مردم افغانستان، خصوصاً زنان در مذاکرات صلح به صورت جدی رشکت نداشته و به صورت خاص از اشرتاک فعال ( ۱
زنان درروند گفتگوها و مذاکرات صلح در کشور اطمینان و جود ندارد،

مردم افغانستان اعم از زنان، جوانان و فعاالن مدنی از احتامل اینکه طالبان با هامن طرز فکر زن ستیزانه و افراطی خود شامل نظام ( 2
سیاسی شوند، شدیداً نگران هستند که دستاورد و ارزش هایی که در یک و نیم دهه اخیر به دست آمده است، در پروسه صلح نادیده 
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گرفته شده و مورد معامله قرار گیرند و خصوصاً بر حقوق و آزادی های اساسی زنان محدودیت وضع گردد.

زنان در روستاهای افغانستان به مراتب بیشرت از شهرها از جنگ رنج می برند و آن ها نگران اند که حقوق زنان روستایی در جریان مذاکرات ( ۳
صلح مدنظر گرفته نخواهد شد!

درصورتی که عدالت درروند صلح مدنظر گرفته نشود و حقوق قربانیان تأمین نگردد، این نگرانی وجود دارد که مردم یک بار دیگر دست ( 4
به انتقام گیری شخصی زده و به این ترتیب چرخه خشونت دوام مناید.

از ساختارها و نهادهای دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی که در ۱۸ سال گذشته با قربانی های فراوان مردم افغانستان تأسیس شده ( 5
است، باید حراست و محافظت شده و تقویت گردد.

قانون اساسی افغانستان به عنوان میثاق ملی مردم افغانستان مبتنی براساسات و احکام دین مقدس اسالم بوده بنابراین، نگرانی جدی ( 6
وجود دارد که مبادا حقوق آزادی های اساسی شهروندان معامله سیاسی در این زمینه صورت گیرد.

ج: خواسته ها و مطالبات زنان
خواسته ها و آرمان های زنان در رابطه به دموکراسی، صلح و روند مذاکرات مربوط به آن شامل خواسته های است که زنان در راستای حامیت 
از حقوق و آزادی های اساسی خویش و مشارکت درروند مذاکرات صلح دارند. عملی شدن این خواسته ها عالوه بر این که در تأمین صلح 
پایدار و عادالنه کمک می کند، موجب استحکام ارزش های دموکراتیک و حکومت داری خوب در سطح ملی نیز می گردد. در جریان تحقیق 
ملِی زنان، صلح و امنیت، زنان اشرتاک کننده در جلسات استامع عامه و فوکس گروپ موارد زیر را به عنوان خواسته ها و پیشنهادهای خویش 

مطرح منوده اند:

با توجه به این واقعیت تلخ که زنان قربانیان اصلی جنگ هستند، باید در متام مراحل پروسه صلح اعم از پالن گذاری برای صلح جریان ( ۱
مذاکرات و تطبیق توافقنامه صلح حضورداشته و این فرصت را داشته باشند تا صدای خویش را بلند کنند؛ یعنی مردان نباید در مذاکرات 
صلح از زنان منایندگی منایند، بدون حضور و مشارکت مستقیم، معنی دار و مؤثر زنان و قربانیان جنگ، صلح با طالبان به نتیجه ای 

نخواهد رسید.

التیام ( 2 باید  درروند صلح  پا شود.  زیر  درنتیجه صلح عدالت  نباید  و  باشد  باید محور اصلی صلح  قربانیان  به  و رسیدگی  تأمین عدالت 
بخشیدن به درد و رنج قربانیان جنگ افغانستان مدنظر گرفته شود و بخشی اصلی از پروسه صلح باشد.

ارزش های حقوق برش به عنوان اصول غیر قابل معامله و اغامض در مصالحه در جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان مد نظر گرفته ( ۳
شود، زیرا این ارزش ها ماحصل سال ها تالش و قربانی شدن مردم افغانستان بوده و انکار ارزش های حقوق برشی باعت دوام جنگ، 
پذیری، عدالت اجتامعی و  زمینه همدیگر  به گونه طراحی و عملی گردد که  باید  پروسه صلح  منازعه می گردد. همچنان  و  خشونت 

حکومت داری خوب را فراهم منوده و جلو تداوم خشونت را بگیرد.

با در نظرداشت شکاف های عمیق اجتامعی و سیاسی در جامعه افغانستان، الزم است از حضور جدی تری سازمان ملل متحد برای ( 4
نظارت از پروسه صلح از جانب جامعه جهانی حامیت صورت گیرد.

نظام جمهوری اسالمی در نظام سیاسی موجود، قانون اساسی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، ساختارهای دموکراتیک و اصِل ( 5
انتخابات آزاد و عادالنه جهت اشرتاک شهروندان افغانستان برای تعیین رسنوشت کشور از خطوط اساسی غیر قابل معامله بوده و دولت 

افغانستان مکلف است تا از آن در جریان مذاکرات صلح پاسداری مناید.

صلح رصفاً به معنای قطع جنگ نیست، عوامل و بسرت های اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جنگ شناسایی شده و رفع شود و ( 6
زمینه های زندگی با کرامت و رهای از ترس ناشی از فقر، گرسنگی و تداوم جنگ فراهم گردد تا تداوم صلح تضمین گردد.

آتش بس زمینه ساز تفاهم، تبادل نظر و اعتامد بیشرت شده و رشایط را جهت بهرمندی بهرت از آزادی بیان، آزادی گشت گذار، آزادی ( 7
اجتامعات و مشارکت متام اقوام و اقشار جامعه به شمول زنان، گروپ های سیاسی و طرفین منازعه در رسارس کشور بدون ترس فراهم 
می کند؛ بنابراین، طرف های مخاصامت مسلحانه خواسته می شود که باید از هرچه زودتر از ادامه جنگ دست برداشته و بر آتش بس 

فوری توافق منایند.

دولت افغانستان باید در گفتگوهای صلح از حقوق اساسی مردم، حقوق شهروندی، حقوق زنان، عدالت و برابری، حقوق اقلیت های ( ۸
قومی و مذهبی، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت و حقوق سایر اقشار آسیب پذیر و دستاورهای ۱۸ سال گذشته حفاظت 
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و حراست مناید.

با توجه به تجارب تلخ دوره های تاریخی گذشته تا زمانیکه صلح عادالنه و پایدار تأمین نشده و ضامنت ّهای الزم برای عدم برگشت ( ۹
افغانستان به حالت جنگ ایجاد نگردیده، نیاز است که سازمان ملل و جامعه جهانی حضور خویش را در افغانستان حفظ منوده و از 

دولت افغانستان حامیت مناید.

سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید بر حفظ دستآوردهای ۱۸ ساله مردم افغانستان تأکید کرده و از حقوق اساسی مردم افغانستان، ( ۱0
منجمله حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت، حقوق اقلیتها و حقوق قربانیان جنگ دفاع و حامیت کنند و از 

طرفین منازعه و به صورت خاص از طالبان تضمینات کافی در زمینه رعایت این ارزش ها اخذ گردد.

جامعه جهانی باید زمینه سازی کند تا فرهنگ معافیت خامته داده شده و که عامالن جنایات جنگی و قاتلین مردم، مورد محاکمه قرار ( ۱۱
گیرند تا حقوق قربانیان تروریزم و حنگ نادیده گرفته نشود.

طرفین منازعه افغانستان باید یافته ها و سفارش های این تحقیق را جدی گرفته و در راستای عملی شدن آن تدابیر الزم را اتخاذ مناید.( ۱2
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تحلیل داده های آماری
و  دموکراسی  صلح،  امنیت،  مورد  در  میدانی  تحقیق  کنندگان  اشرتاک  نظریات  و  دیدگاه ها  بررسی  به  بخش  این  آماری  داده های  تحلیل 
انتخابات، پرداخته و پیامدهای ناشی از ارزش های یادشده را روی دستیابی زنان به حقوق برشی شان اعم از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، بررسی منوده است.

اولین بحث این بخش به بررسی دیدگاه های مصاحبه شوندگان در رابطه به چالش های حقوق برشی زنان که ناشی از وضعیت بد امنیتی و عدم 
موجودیت صلح پایدار می باشد، اختصاص یافته و ضمن عناوین جداگانه ادامه یافته است.

الف: دسرتسی به حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس تعهدات ملی و بین املللی دولت ها وظیفه دارند تا از حقوق برشی شهروندان خویش به شمول زنان در هر رشایطی حامیت منایند. 
دولت افغانستان نیز به تأسی از مفاد ماده 5 قانون اساسی که در بخشی از آن آمده است: »... تأمني امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف 
اساسی دولت می باشد۱« وظیفه دارد تا امنیت را در کشور تأمین منوده و عوامل ناامنی و تهدید را از بین بربد و زمینه های دسرتسی آنان را به 

حقوق برش اعم از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، فراهم کند.

زنان افغانستان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، حق دارند در رفاه و آسایش برس برده و از امنیت فردی و اجتامعی بهره مند بوده و به حقوق 
برشی خویش دسرتسی داشته باشند. تردیدی نیست که موجودیت صلح پایدار و امنیت عالوه بر اینکه خود یکی از مصادیق حقوق برشی 
افراد شمرده می شود، از مهم ترین ظرفیت ها و رشایط بهره مندی از سایر حقوق و آزادی های برشی شهروندان نیز بوده و در نبود آن دسرتسی 

به حقوق و آزادی های برشی با مشکل مواجه خواهد بود.

ماده 6 قانون اساسی بر مسؤولیت دولت درزمینۀ تأمین عدالت اجتامعی و حفظ کرامت انسانی از طریق ایجاد یک جامعه مرفه و مرتقی اشاره 
منوده می نویسد: »دولت به ايجاد يک جامعۀ مرفه و مرتقی بر اساس عدالت اجتامعی، حفظ کرامت انسانی، حاميت حقوق برش، تحقق 

دموکراسی، تأمني وحدت ملی، برابری بني همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد2.«

همچنین عدم تبعیض و برابری بین شهروندان ضمن ماده 22 قانون اساسی افغانستان با عبارت »هر نوع تبعيض و امتیاز بني اتباع افغانستان 
ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق وجایب مساوی می باشند۳.« موردحامیت قرارگرفته است.

ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی و کرامت انسانی شهروندان را یک اصل قابل احرتام دانسته می نویسد: آزادی حق طبيعی انسان است. 
اين حق جز آزادی ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. 

دولت به احرتام و حامیت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد4.

1. دولت ج. ا. ا، قانون اساسی 13۸2، ماده 5
2. همان، ماده 6
3. همان ماده 22
4. همان ماده 24



زنان،
صلح

 و امنیت

4۹

تأکید قانون اساسی بر مسؤولیت دولت درزمینه ی تأمین امنیت و صلح پایدار به هدف ایجاد رشایط مناسب برای حفظ کرامت انسانی و توسعه 
ظرفیت احرتام و حامیت از آزادی، برابری و عدالت بین شهروندان، رابطه بین امنیت و صلح پایدار از یک طرف و بهره مندی از اصول و 
ارزش های مثل برابری، آزادی و کرامت انسانی۱ را از طرف دیگر، روشن می مناید. لذا عدم توجه به آن به این دلیل که رشایط بهره مندی از 

اصول یادشده را از بین خواهد برد، نقض قانون اساسی و نادیده گرفنت حقوق برشی شهروندان اعم از زن و مرد، شمرده می شود.

تأمین امنیت و ایجاد رشایط رعایت و حامیت حقوق برشی زنان عالوه بر قانون اساسی در قوانین عادی کشور مثل قانون کار، قانون انتخابات، 
قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون منع خشونت علیه زن و سایر قوانین ملی نیز موردحامیت بوده و در این قوانین بتأسی از قانون اساسی بر 

مکلفیت های دولت درزمینۀ ایجاد ظرفیت های مناسب حامیت و بهبود حقوق برشی شهروندان ازجمله زنان تأکید گردیده است.

قواعد و مقررات بین املللی شامل منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش و میثاق های حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتامعی 
و فرهنگی، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون های جنیوا و پروتکل های مربوط به آن ها، اعالمیه های که به هدف حامیت از حقوق 
برشی زنان به نرش رسیده و قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای امنیت به خصوص قطعنامه ۱۳25 و قطعنامهاهای بعد از آن از مهم ترین 

اسنادی اند که از حامیت و توسعه حقوق برشی زنان به عنوان یک وظیفه برای دولت ها نام برده اند.

ماده ۳ مشرتک کنوانسیون های جنیوا و محتوای پروتکل شامره دوم کنوانسیون های یادشده بر تأمین امنیت افراد ملکی به خصوص زنان و 
اطفال در زمان جنگ و مخاصامت مسلحانه اشاره رصیح داشته و از دولت ها و گروه های که درگیر مخاصامت مسلحانه می باشند، می خواهد 
تا عالوه بر تأمین امنیت افراد غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان، رشایط بهره مندی آنان از حقوق و آزادی های اولیه ی برشی شان را نیز 

به وجود آورند.

مطالعات کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از وضعیت حقوق برشی زنان کشور در سال های اخیر نشان داده است که در حال حارض 
رشایط دسرتسی زنان به حقوق و آزادی های برشی شان تا حدودی بهرت بوده و با دوره های قبل از حکومت موقت به خصوص دوران حاکمیت 

طالبان در افغانستان، قابل مقایسه نیست.

در حال حارض زنان افغانستان به خصوص در شهرهای کشور، فرصت دسرتسی به تعلیم و تربیت، تحصیالت عالی و کار را به لحاظ قانونی 
دارا بوده و از رشایط حامیتی بهرتی در برابر خشونت و تبعیض برخوردار می باشند. مفاهیمی مثل دموکراسی و حقوق برش به عنوان مهم ترین 

ارزش های زندگی اجتامعی موردحامیت بوده و از ظرفیت های قانونی و ساختاری بهرتی جهت توسعه و انکشاف برخوردار می باشند.

اما بر رغم خوش بینی های موجود در این زمینه، دوام جنگ و توسعه خشونت های مسلحانه، مشکالتی را در راستای دسرتسی زنان به حقوقی 
برشی شان به وجود آورده و هنوز مردم افغانستان به خصوص زنان کشور، با مشکالت خاصی در این زمینه مواجه می باشند. ناامنی و دوام جنگ 

همه روزه تلفات سنگینی را بر مردم افغانستان ازجمله زنان تحمیل منوده و قربانی می گیرد.

بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در جریان ده سال گذشته از سال ۱۳۸۸ تاکنون 75316 نفر ملکی شامل 26۱62 
کشته و 4۹۱54 زخمی، قربانی مخاصامت مسلحانه و حمالت تروریستی بوده اند که 5712 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند2. تردیدی نیست 
که تعداد تلفات درواقع خیلی بیشرت از این رقم است زیرا رقم یادشده رصف شامل کسانی می گردد که توسط کمیسیون مستقل حقوق برش 
افغانستان شناسایی و لیست گردیده اند درحالی که تعداد زیادی نیز می باشند که قربانی مخاصامت مسلحانه و حمالت تروریستی بوده بدون 

این که شناسایی و لیست گردیده باشند.

آمار یادشده نشان می دهد که زنان کشور، قربانی اصلی مخاصامت مسلحانه و حمالت تروریستی می باشند زیرا عالوه بر اینکه تعداد زیادی از 
زنان خود قربانی بوده اند، مردان و اطفال قربانی نیز درواقع همرس یا فرزند آنان بوده اند. بنابراین زنان از قربانیان اصلی مخاصامت مسلحانه 

و حمالت تروریستی بوده و بیشرتین صدمه را متحمل گردیده اند.

نتایج تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این بخش از تحقیق ملی، چالش های را که ناشی از جنگ و ناامنی عدم موجودیت 
صلح پایدار بوده و سبب محدودیت دسرتسی زنان به حقوق و آزادی های برشی آنان گردیده به ترتیب لیست منوده است.

۱. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، آموزش حقوق بشر، حمل 13۹5، صفحه 15
2. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقيق ميلی حمايت از حقوق قربانيان مخاصمات مسلحانه و تروريزم 13۹7، صفحه 4۰/ کميسيون مستقل حقوق 

بشر افغانستان، گزارش تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه افغانستان 13۹7، صفحه 1۸
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امنیت فردی
هامن گونه که اشاره گردید تأمین امنیت فردی و حفظ جان و سالمتی شهروندان از مسؤولیت های اصلی دولت بوده و ایجاب توسعه ظرفیت های 

حقوقی و ساختاری بهرتی را می مناید.

معلومات به دست آمده در رابطه به بهره مندی زنان از حق امنیت فردی، نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۳6.6٪ آنان )۱2۸۱ نفر( 
تأیید منوده اند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون خود یا کسانی از اعضای خانواده آنان قربانی مخاصامت مسلحانه یا حمالت تروریستی بوده، کشته 

یا زخمی گردیده اند و 6۳.4٪ شامل 22۱5 نفر از مصاحبه شوندگان گفته اند که تاکنون قربانی نبوده اند.

مصاحبه شوندگان تعداد قربانیان را ۳56۱ نفر گفته اند که شامل ۱477 نفر )4۱.5٪( کشته، ۱۱۳۱ نفر )۳۱.7٪( زخمی و ۹5۳ نفر )٪26.۸( 
معلول می گردد. از میان ۳56۱ قربانی ۱02۱ نفر آنان که 2۸.7٪ را تشکیل می دهند، زن بوده است. رقمی که بدون تردید نشان دهنده وخامت 

وضعیت بوده و خرب از تهدید جدی علیه زندگی و سالمتی شهروندان اعم از زن و مرد می دهد. 
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در ادامه پرسش ها از مصاحبه شوندگان در مورد تعداد قربانی و نوع صدمه در سال ۱۳۹7 پرسیده شده است. پاسخ آنان نشان می دهد که تنها 
در سال ۱۳۹7 هجری شمسی 7۳۳ نفر شامل 2۹۳ نفر )40٪( کشته، 2۳5 نفر )۳2٪( زخمی و 205 نفر )2۸٪( معلول، قربانی گردیده اند که 

درمجموع 2۱2 نفر آنان که 2۸.۹٪ را دربر می گیرد، از میان زنان بوده اند.

از محل زندگی شان یاد منوده اند.

گشت وگذار
موجودیت فضای صلح و امنیت یکی از مهم ترین رشط های گشت وگذار در محل زندگی است. نبود امنیت سبب می گردد تا هیچ کسی نتواند 
بدون ترس و با اطمینان سفر کرده یا گشت وگذار منایند. تداوم جنگ و خشونت سبب می گردد تا عالوه بر اینکه راه های مواصالتی والیت ها 
و ولسوالی ها به مرکز ناامن گردیده و تهدیدآمیز و خطرناک باشد، وضعیت قریه ها و شهرها نیز ازلحاظ امنیتی بد شده و گشت وگذار شهروندان 

به خصوص زنان در قریه ها و جاده ها و کوچه های شهرها با تهدید و خطر همراه گردد.

معلومات به دست آمده در این تحقیق نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۱۸۳7 نفر )52.5٪( گفته اند که در زمان گشت وگذار 
در محل زندگی خویش احساس امنیت نداشته و نگران تهدیداتی است که در کوچه و محل زندگی از سوی مخالفان مسلح و افراد اوباش 
وجود دارد. به این ترتیب ۱65۹ نفر )47.5٪( تأیید منوده اند که با تهدید خاصی در محل زندگی شان به خصوص در هنگام گشت وگذار مواجه 

منی باشند.

دالیل عدم احساس امنیت
آزارواذیت، حمالت انتحاری و اختطاف از مهم ترین دالیلی اند که مصاحبه شوندگان به عنوان دالیل عدم احساس امنیت در گشت وگذار در 
محل زندگی شان ارائه منوده اند. ۹25 نفر )50.4٪( از کسانی که گفته بودند در گشت وگذار احساس امنیت منی کنند، از آزارواذیت خیابانی، 
70۱ نفر )۳۸.2٪( از ترس از حمالت انتحاری و ۱۸۹ نفر )۱0.۳٪( از ترس از اختطاف به عنوان عامل تهدید و عدم احساس امنیت نام برده اند. 

22 نفر دیگر ۱.2٪ که احساس ترس و ناامنی را در گشت وگذار تأیید منوده بودند دلیل خاصی را برای ترس خویش بیان نکرده اند.
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خشونت های جنسی
خشونت های جنسی همواره یکی از واقعیت های تلخ جامعه ما بوده و ساالنه قربانیان زیادی را از میان زنان و دخرتان کشور می گیرد. ناامنی 
و تداوم جنگ همیشه یکی از عوامل افزایش خشونت های جنسی به خصوص تجاوز جنسی به شامر می رود. گزارش های مختلفی از تجاوز به 
زنان و آزارواذیت آنان در جریان جنگ های مسلحانه از مناطق جنگی به نرش رسیده و در بسیاری از جنگ ها زنان یکی از قربانیان اصلی جنگ 

و خشونت بوده است.
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معلومات این تحقیق ملی نشان داده است که در حال حارض تعداد زیادی از زنان قربانی خشونت های جنسی بوده و بر رغم کارهای خوبی که 
تاکنون به هدف جلوگیری از افزایش این جریان ناگوار انجام یافته است، هنوز روند خشونت های جنسی علیه زنان در محیط خانه و بیرون از 

خانه رو به افزایش گزارش می گردد. 

هامن گونه که در بحث روش تحقیق اشاره گردید، از میان ۳4۹6 نفری که با آنان در تحقیق میدانی مصاحبه انجام یافته است ۳466 نفر 
آنان زن بوده است که ۹۹.۱٪ کل جامعه منونه را تشکیل می دادند از میان زنان مصاحبه شونده 5۱۹ نفر آنان که ۱4.۹7٪ کل آنان را تشکیل 
آنان )٪۳2.4(  نفر  این که ۱6۸  قابل تأمل  نقطه  بوده اند.  این طرف قربانی خشونت های جنسی  به  از سال ۱۳۸۱  تأیید کرده اند که  می دهند 
مربوط به سال ۱۳۹7 بوده و ۳5۱ نفر )67.6٪( باقی مانده مربوط به سال های ۱۳۸۱ تا ختم ۱۳۹6 می باشند. رقمی که افزایش بسیار جدی 

در قضایای خشونت جنسی را در سال اخیر )۱۳۹7( نشان می دهد.

دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های جنسی
مطالعات تفصیلی قربانیان خشونت های جنسی نشان داده است که زنان قربانی کمرت امکان آن را داشته اند که به نهادهای عدلی و قضایی 

برای دادخواهی مراجعه منوده و شکایت ثبت کنند.
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معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان 5۱۹ زن قربانی خشونت های جنسی تنها 2۹۳ نفر که 56.5٪ کل زنان قربانی را تشکیل 
می دهند این فرصت و زمینه را داشته اند که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه منوده و شکایت ثبت منایند؛ اما 226 نفر باقی مانده که ٪4۳.5 

را شامل می گردد این امکان و فرصت را نداشته اند که برای دادخواهی به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند.

خشونت برمبنای وابستگی جنسیتی
خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی جنسیتی آنان نیز در افغانستان از نگرانی های جدی محسوب می گردد که ریشه در فرهنگ و باورهای 
سنتی مردم دارد. در برخی از مناطق دورافتاده و محروم کشور که به دالیل مختلف مثل جنگ و ناامنی از روند انکشاف و توسعه بازمانده و 
سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین می باشد، زنان نه تنها از جایگاه مساوی با مردان در خانواده و اجتامع برخوردار منی باشند بلکه نسبت به آنان 

به عنوان یک کاال نگرسته شده و کرامت، شخصیت و هویت انسانی آنان نادیده گرفته می شود.

معلومات به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که از سال ۱۳۸۱ به این طرف 74۹ زن )2۱.6٪( از میان ۳466 زن که در تحقیقات میدانی 
با آنان مصاحبه گردیده گفته اند که به دلیل وابستگی جنسیتی مورد خشونت واقع شده اند ولی 27۱7 زن دیگر )7۸.4٪( به این پرسش پاسخ 

منفی داده اند. 

شوهر، اعضای خانواده ی پدری و شوهری، اقارب دور و افراد ناشناس از کسانی بوده اند که به گفته زنان قربانی از عوامل خشونت علیه آنان 
به دلیل وابستگی جنسیتی شان بوده و قربانیان را به این دلیل که زن بوده  مورد خشونت قرار داده اند. بر اساس معلومات داده شده در ۳۳۱ 
مصاحبه )44.2٪( شوهر، در 2۹0 مصاحبه )۳۸.7٪( اعضای خانواده، در ۳۱ مصاحبه )4.۱٪( اقارب دور خانواده و در 72 مصاحبه )٪۹.6( 
افراد ناشناس به عنوان عامل خشونت معرفی گردیده اند. 25 نفر باقی مانده )۳.۳٪( که از خشونت به دلیل جنسیت علیه خودش تأیید منوده اند 

در مورد عامل خشونت کسی را نام نگرفته و در پاسخ به این پرسش سکوت منوده اند. 

دادخواهی برای رسیدگی به خشونت های وابسته به جنسیت زنان
از میان 74۹ زن قربانی خشونت به دلیل وابستگی  جنسیتی آنان، 670 نفر )۸۹.5٪( تأیید منوده اند که توانسته اند خشونت های اعامل شده بر 
خودشان را به مراجع و نهادهای عدلی و قضایی گزارش داده و برای رسیدگی به آن دادخواهی کنند اما 7۹ نفر دیگر )۱0.5٪( تأیید منوده اند 

که این امکان را نداشته اند که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه منوده و علیه خشونت اعامل شده بر خودش شکایت ثبت کنند.
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مراجع دریافت شکایت
در این بخش از تحقیق میدانی از زنان قربانی خشونت پرسیده شده است که برای دادخواهی به چه کسانی یا چه نهادهای مراجعه کرده و از 
خشونت علیه خودش، شکایت منوده اند. اعضای بزرگ خانواده، نهادهای عدلی و قضایی دولتی، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و 

سایر نهادهای مدافع حقوق برش از مهم ترین مراجعی اند که به گفته قربانیان خشونت به آن ها برای دادخواهی مراجعه صورت گرفته است.

آمار به دست آمده در این زمینه نشان می دهد که درمجموع 674 نفر از قربانیان این نوعی از خشونت به کسانی یا نهادهای مراجعه کرده و 
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خواهان رسیدگی به قضیه خشونت علیه خودش گردیده اند. بر اساس این آمار 265 نفر از قربانیان )۳۹.6٪( به اعضای بزرگ خانواده برای 
دادخواهی و رسیدگی به قضیه مراجعه منوده اند همچنین ۱7۸ نفر )26.6٪( به نهادهای عدلی و قضایی دولتی، ۱74 نفر )26٪( به کمیسیون 
مستقل حقوق برش افغانستان و 5۳ نفر )7.۹٪( به سایر نهادهای مدافع حقوق برشی زنان مراجعه کرده، ضمن ثبت شکایت، برای تأمین 

عدالت دادخواهی منوده اند.

رضایتمندی از روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن
مطالعات انجام یافته از قربانیان خشونت های جنسی و خشونت های مبتنی بر وابستگی جنسیتی زنان، نشان داده است که درمجموع 2۹۳ نفر 
از قربانیان خشونت جنسی و 670 نفر از قربانیان خشونت بر مبنی وابستگی جنسیتی که مجموعه ۹6۳ نفر از قربانیان را شامل می گردد به 
مراجع خاصی برای دادخواهی مراجعه منوده اند. از این میان 67۳ نفر )6۹.۹٪( تأیید منوده اند که به دوسیه آنان رسیدگی شده و از جریان 
رسیدگی راضی می باشند؛ اما 2۹0 نفر باقی مانده )۳0.۱٪( گفته اند که از جریان رسیدگی به قضایایشان راضی نبوده و در رسیدگی به قضیه، 

عدالت تأمین نگردیده است.

دالیل عدم مراجعه به مراجع رسیدگی به قضایای خشونت
معلومات مربوط به قربانیان خشونت های جنسی و خشونت علیه زن به دلیل وابستگی جنسیتی آنان، نشان داد که 226 نفر از زنان قربانی 
خشونت های جنسی که 4۳.5٪ کل قربانیان را شامل می گردید و 7۹ نفر )۱0.5٪( از قربانیان خشونت بر مبتنی وابستگی جنسیتی )اعامل 
خشونت به دلیل زن بودن( به مراجع عدلی و قضایی برای دادخواهی و ثبت شکایت مراجعه نکرده اند. دالیل مختلفی از سوی این تعداد از 
قربانیان که مجموعاَ به ۳05 نفر می رسند برای عدم مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی ارائه گردیده است. دالیلی که شامل عدم اعتامد به 

نهادهای یادشده، ترس از شوهر و عدم دسرتسی به نهادهای عدلی و قضایی می گردد.
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به نهادهای عدلی و قضایی را دلیل عدم مراجعه  نفر شامل ۱۳.۸٪ عدم اعتامد  از تحقیقات میدانی، 42  بر اساس معلومات به دست آمده 
خویش برای دادخواهی گفته اند. ۹۱ نفر )2۹.۸٪( ترس از شوهر، 4۹ نفر )۱6.۱٪( عدم دسرتسی به نهادهای عدلی و قضایی و ۱2۳ نفر 
دیگر )40.۳٪( دالیل دیگری مثل ترس از آبروریزی، رعایت عرف خانواده و تقاضای سایر اعضای خانواده را دلیل عدم مراجعه خویش جهت 

دادخواهی عنوان منوده اند.

تهدید کرامت انسانی زنان
کرامت انسانی از حقوقی است که به صورت مکرر در اسناد حقوقی ملی و بین املللی موردحامیت بوده و نقض و نادیده گرفنت کرامت انسانی 
به عنوان عمل خالف قانون در سطح ملی جرم انگاری گردیده است. هامن گونه که در بحث مبانی حقوقی این تحقیق اشاره گردید ماده 24 
قانون اساسی آزادی و کرامت انسان را از تعرض مصون دانسته و بر مکلفیت دولت به احرتام و حامیت از آزادی و کرامت انسانی تأکید منوده 

است.

یکی از رفتارهای که در کنار شکنجه، کرامت انسانی زنان را صدمه زده و تهدید می کند، معاینه نسایی زنان به بهانه های مختلف مثل اثبات 
زنان  از  تحقیق  بخش  این  در  می گردد.  ارائه  نامزد  یا  خانواده  اعضای  از سوی  که  است  دیگر  دالیل  یا  جنسی  تجاوز  زنا،  مجرمانه  عمل 
تأیید  پاسخ مصاحبه شوندگان  انجام دهید؟  بکارت  معاینه  تا حاال مجبور شده اید که  زندگی تان  در  آیا شام  که  است  پرسیده  مصاحبه شونده 
می کند که از میان ۳466 زن مصاحبه شونده ۱25 نفر )۳.6٪( به دالیل مختلف مجبور گردیده تا معاینه بکارت انجام دهند؛ اما ۳۳7۱ نفر دیگر 

)۹6.4٪( گفته اند که تا حاال این مجبوریت را نداشته اند.
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در مرحله بعدی از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که آیا تاکنون کسی از اقارب یا اعضای خانواده شام غیر از خودتان به دالیل یادشده 
مجبور به انجام معاینه بکارت گردیده است؟ از میان ۳4۹6 نفر مصاحبه شونده شامل زنان و مردان ۱52 نفر )4.۳٪( تأیید منوده اند که تاکنون 
یکی از اقارب آنان مجبور به معاینه بکارت گردیده است.۳۳44 نفر دیگر )۹5.۳٪( در پاسخ به این پرسش گفته اند که تاکنون کسی از اقارب 

آنان مجبور به معاینه بکارت نگردیده است.
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در ادامه تحقیقات میدانی از مصاحبه شوندگان در مورد افراد یا نهادهای پرسیده شده است که زنان را مجبور به انجام معاینه بکارت منوده اند. 
پاسخ مصاحبه شوندگان معلومات زیر را ارائه منوده است. 

2۸ نفر که ۱۱.۹٪ کل زنان را که مجبور به معاینه بکارت گردیده اند شامل می گردد، گفته اند که معاینه بکارت به درخواست پولیس و به هدف 
اثبات عمل زنا یا تجاوز جنسی انجام یافته است. 4۹ نفر )20.۹٪( سارنوالی، ۳۱ نفر )۱۳.2٪( محکمه، ۱۸ نفر )7.7٪( مال امام مسجد، 6۱ 
نفر )26.0٪( اعضای خانواده و 4۸ نفر )20.4٪( نامزد خویش را به عنوان افراد یا نهادهای معرفی منوده اند که معاینه بکارت درنتیجه درخواست 

آن ها انجام یافته است.

مقایسه وضعیت امنیتی زنان در دو دوره زمانی قبل و بعد از 13۸1
بین  افغانستان، )۱۳۸0/۱0/۱( سال ۱۳۸۱ نقطه عطفی است  اداره طالبان )۱۳۸0/۸/2۳( و شکل گیری حکومت موقت در  از سقوط  پس 
سال های حاکمیت طالبان که در آن زنان از متامی حقوق و آزادی های اساسی خویش محروم گردیده بودند و دوره حکومت که برمبنای اراده 

مردم و مبتنی بر معیارهای حقوقی و از مجاری دموکراتیک به وجود آمده است.

در این بخش از تحقیق از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که آیا از سال ۱۳۸۱ به این طرف در خانواده شام وضعیت خشونت آمیز علیه 
زنان افزایش یافته یا کاهش؟

در پاسخ به این پرسش از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 2۸4۹ نفر )۸۱.5٪( تأیید منوده اند که وضعیت بهرت شده و برخوردهای خشونت آمیز علیه 
زنان کاهش یافته است؛ اما 256 نفر )7.۳٪( گفته اند که از سال ۱۳۸۱ به این طرف برخورد های خشونت آمیز در خانواده علیه زنان بیشرت گردیده 

است. درنهایت ۳۹۱ نفر دیگر )۱۱.2٪( به این پرسش پاسخ خاصی نداده و دیدگاهشان را در رابطه به وضعیت بیان نکرده اند.

مقایسه دو دوره قبل و بعد از ۱۳۸۱ نشان می دهد که بخش اعظم از زنان باور دارند که وضعیت خشونت آمیز در خانواده علیه زنان از سال ۱۳۸۱ 
به این طرف با شکل گیری حکومت موقت بهرت شده و تهدید کمرتی علیه زنان نسبت به دور های قبل وجود دارد.
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مهاجرت و بیجا شدگی
یکی دیگر ار پیامدهای جنگ، ناامنی و عدم موجودیت صلح پایدار در کشور، مهاجرت به خارج از کشور و بیجا شدگی داخلی است که در 
این بخش تحقیق موردمطالعه قرارگرفته است. معلومات به دست آمده نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 770 نفر )22.2٪ کل 
مصاحبه شوندگان( تأیید منوده اند که بیجا شده ی داخلی بوده و 4۳4 نفر )۱2.4٪( گفته اند که عودت کننده یا اخراج شده از کشورهای خارجی 
به وطن بوده اند. که درمجموع ۱204 نفر را شامل می گردد.  درنهایت 22۹2 نفر )65.6٪( تأیید کرده اند که ازجمله مهاجرین اخراج شده یا 

عودت کننده و بیجا شدگان داخلی نبوده اند.
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دالیل مهاجرت و بیجا شدگی داخلی
67.7٪ شامل 64۹ نفر از مصاحبه شوندگان دلیل مهاجرت و بیجا شدن خویش از محل زندگی شان را وضعیت بد امنیتی گفته اند. ۱۸.۸٪ شامل 
۱۸0 نفر از وضعیت بد اقتصادی، ۱۱.2٪ شامل ۱07 نفر از کوچ برای ادامه درس در مکاتب و دانشگاه های که در شهرها واقع شده اند، ٪2.4 

که دربرگیرنده 2۳ نفر می باشد از تغییرات اقلیمی به عنوان دالیل کوچ و مهاجرت

دسرتسی به حق تابعیت و اسناد قانونی
بر اساس مفاد ماده 40 قانون اساسی هر تبعه افغانستان می تواند ملکیت شخصی خویش را داشته و هيچ شخصی از کسب ملکيت و ترصف 

در آن منع منی شود، مگر در حدود احکام قانون.

همچنین مبتنی بر مفاد بند دوم ماده ۹ قانون تابعیت افغانستان »شخصی که در قلمرو افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان 
را داشته باشند، تولد گردد، تبعه افغانستان محسوب می شود۱.« بنابراین هرکسی که در خاک افغانستان یا از پدر و مادر افغانستانی که در 

خارج اقامت دارند متولد گردد، بدون هیچ رشطی تبعه افغانستان بوده و حق دارد تذکره تابعیت و سایر اسناد مربوط به هویت را دریافت کند.

ماده های 5، ۱2 و ۱4 قانون پاسپورت افغانستان نیز این حق را به شهروندان کشور داده است که بدون تبعیض در صورت سفر به خارج 
می توانند با داشنت نذکره تابعیت، پاسپورت اخذ منایند2.

اخذ تذکره تابعیت و پاسپورت
با توجه به مبانی قانونی یادشده متام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد حق دارند عالوه برداشنت تذکره تابعیت پاسپورت و سایر اسناد حقوقی 

که مربوط به هویت و اثبات ملکیت آن ها است را داشته و از مزایای آن استفاده منایند.

 معلومات به دست آمده از مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۳0۳5 نفر )۸6.۸٪( گفته اند که تذکره 
تابعیت دریافت منوده اند اما 46۱ نفر )۱۳.2٪( تأیید منوده اند که تا حاال تذکره تابعیت نگرفته اند.

۱. وزارت عدليه امارت اسالمی افغانستان، سال 1421 هجری قمری برابر با 137۸ هجری شمسی، جريده رسمی شماره 7۸2
2. وزارت عدليه ج. ا. ا. قانون پاسپورت 3/ ۸/ 13۹4، منتشره در جريده رسمی شماره 11۹3
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همچنین از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که پاسپورت دارد یا خیر؟ ۸56 نفر )24.5٪( از داشنت پاسپورت اطمینان داده ولی 2540 
)75.5٪( گفته اند که تاکنون پاسپورت اخذ نکرده اند.
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موانع اخذ پاسپورت
در ادامه پرسش قبلی از مصاحبه شوندگان در مورد علت نداشنت پاسپورت پرسیده شده است. دالیل یا عللی که مصاحبه شوندگان ارائه منوده اند 

متنوع و شامل موارد زیر می گردد:

75 نفر )۳٪( گفته اند که من زن هستم؛ به پاسپورت نیاز ندارم، ۱۱22 نفر )44.2٪( تأیید منوده اند که توان پرداخت هزینه های موردنیاز را 
ندارند، 2۳5 نفر )۹.۳٪( دلیل نداشنت پاسپورت را خواست دلشان گفته و اظهار داشته اند که دمل نخواسته است که پاسپورت داشته باشم، 
۳72 نفر )۱4.6٪( از عدم اجازه فامیل حرف زده و گفته اند که اعضای خانواده به آنان اجازه گرفنت پاسپورت را منی دهند و درنهایت 42 نفر 
)۱.7٪( از مشکالت درروند اخذ پاسپورت سخن گفته و اظهار داشته اند که گرفنت پاسپورت رسگردانی زیاد دارد.6۹4 نفر باقی مانده )٪27.۳( 

به این پرسش پاسخ نداده است.

اخذ کارت رأی دهی
کارت رأی دهی یکی از اسناد مهمی است که نداشنت آن سبب می گردد افراد از حق رأی یا رشکت در انتخابات محروم گردند. بر اساس مفاد 

ماده ۳۳ قانون اساسی »اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند۱.«

همچنین مبتنی بر ماده 5 قانون انتخابات هر »تبعه واجد رشایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارد به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام منوده 
در انتخابات رشکت مناید2.«

در این بخش از تحقیق میدانی از زنان مصاحبه شونده پرسیده شده است که آیا کارت رأی دهی دارید و در انتخابات رشکت می کنید؟ 2۸47 نفر 
که ۸۱.4٪ کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند تأیید منوده اند که کارت رأی دهی داشته و در انتخابات نیز رشکت خواهند کرد؛ اما 64۹ 

نفر )۱۸.6٪( گفته هنوز کارت رأی دهی اخذ نکرده اند.

۱. قانون اساسی افغانستان ماده 33
2. وزارت عدليه ج. ا. ا. قانون انتخابات 13۹5 ماده 5 منتشره در جريده رسمی 1226
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دالیل عدم اخذ کارت رأی دهی
مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است زنان که تأیید منوده اند کارت رأی دهی اخذ نکرده اند، دالیلی متنوع و مختلفی را برای این کارش 

داشته اند.

نداشنت اجازه از طرف اعضای خانواده به خصوص مردان خانه، مشکالت امنیتی، نداشنت تذکره تابعیت، عدم اعتامد به پروسه انتخابات از 
مهم ترین دالیلی اند که از سوی این افراد ارائه گردیده است.
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بنا بر معلومات به دست آمده ۸5 نفر )۱۳.۱٪( تأیید منوده اند که به دلیل نداشنت اجازه فامیلی کارت رأی اخذ نکرده اند. 4۳ نفر )5.4٪( از 
مشکالت امنیتی و ۳5 نفر )۱۱.2٪( از نداشنت تذکره تابعیت، 6۸ نفر )۱0.5٪( از عدم اعتامد به پروسه انتخابات به عنوان مانع اخذ کارت 
رأی دهی تأیید منوده اند همچنین 7۳ نفر )۱۱.2٪( گفته اند که به این کار عالقه نداشته و بااراده شخصی از اخذ کارت رأی دهی خودداری 
کرده اند. درنهایت ۳52 نفر باقی مانده که 5۳.2٪ را شامل می گردد دلیل خاصی را برای نگرفنت کارت رأی دهی بیان نکرده و در پاسخ به این 

پرسش سکوت منوده اند.

عالقه مندی زنان به رشکت در انتخابات 13۹۸
رشکت در انتخابات و سهم گیری در تعیین رسنوشت سیاسی، یکی از مسؤولیت های جدی شهروندان ازجمله زنان کشور است. رشکت گسرتده 
و آگاهانه زنان در انتخابات به عنوان کاندید یا رأی دهنده ممثل حضور آنان در ساختار قدرت و مدیریت پروسه های ملی به نفع زنان و درنهایت 
به نفع عدالت و برابری در کشور است. به این دلیل عالقه مندی و عزم زنان به رشکت در انتخابات نشانه اراده جدی آنان به ایفای نقش 

در.تعامالت کالن ملی و تعیین رسنوشت و آینده کشور بوده و از حضور آنان در ساختار قدرت اطمینان می دهد.

با این برداشت کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان سعی منوده است در این بخش از تحقیق به جمع آوری معلوماتی بپردازد که اراده و 
عالقه مندی زنان را به رشکت در انتخابات ۱۳۸۱ نشان بدهد.

پرسشی که به این هدف ضمن پرسشنامه ی تحقیق میدانی طرح گردیده از مصاحبه شوندگان پرسیده است که آیا تصمیم دارید که در انتخابات 
۱۳۹۸ رشکت کنید؟ از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 2422 نفر )6۹.۳٪( پاسخ مثبت داده و گفته اند که در انتخابات ۱۳۹۸ رشکت خواهند کرد؛ 

اما 55۸ نفر )۱6٪( به این پرسش پاسخ منفی داده و 5۱6 نفر )۱4.۸٪( به این پرسش جواب نداده است.

دالیل عدم عالقه مندی به رشکت در انتخابات 13۹۸
به تعقیب پرسش قبلی از زنان که تأیید منوده اند تصمیم ندارند در انتخابات ۱۳۹۸ رشکت کنند پرسیده شده است که چرا رشکت منی کنند؟ 
پاسخ مصاحبه شوندگان نشان می دهد که 50 نفر )5.۱٪( از عدم اجازه فامیل، 2۱۱ نفر )2۱.7٪( از تهدید طالبان و وضعیت بد امنیتی، ۱۹4 
نفر )20٪( از عدم اعتامد به پروسه انتخابات ۳0 نفر )5.4٪( از نداشنت تذکره و کارت رأی دهی به عنوان دلیل برای عدم رشکت در انتخابات 

۱۳۹۸ یادکرده اند. 7۳ نفر باقی مانده که ۱۳.۱٪ را شامل می گردد به این پرسش پاسخ نداده و سکوت منوده اند.
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ساختارهای حامیت کننده حقوق برشی زنان
در بحث مبانی حقوقی این تحقیق از وجود برخی از ساختارهای حامیت کننده حقوق زنان در کشور صحبت گردیده بوده که کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان یکی از این ساختارها بود. در این بخش از تحقیق میدانی از مصاحبه شوندگان پرسیده  شده است که آیا وجود ساختارهای 
زنان  بهبودی وضعیت حقوق برشی  برای  دادخواهی  درزمینه ی  توانای شامرا  افغانستان  برش  مستقل حقوق  کمیسیون  به خصوص  حامیتی 
افزایش داده است؟ پاسخ ۸0.۸٪ مصاحبه شوندگان   شامل 2۸25 نفر )۸۱٪( به این پرسش مثبت بوده و تأیید منوده اند که موجودیت نهادهای 
حامیتی به خصوص کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان این توانایی را به زنان کشور داده است که برای دفاع از حقوق برشی خویش تالش 
منوده و در صورت نقض حقوق برشی شان برای دادخواهی و تأمین عدالت اقدام کنند؛ اما 67۱ نفر )۱۹٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند.
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ب: دسرتسی به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی
در این بحث دیدگاه مصاحبه شوندگان در رابطه به وضعیت دسرتسی زنان به برخی از مهم ترین حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی زنان، 
تحت تأثیر جنگ، ناامنی و عدم موجودیت صلح پایدار در استناد به اطالعات به دست آمده از تحقیق میدانی، به بررسی گرفته شده است. به 
دلیل گسرتدگی مصادیق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در این تحقیق رصف حق تعلیم و تحصیل، حق صحت، حق کار و حق ملکیت 

از عناوینی اند که موردبررسی قرارگرفته و دیدگاه مصاحبه شوندگان تنها در بخش های یادشده دریافت و انعکاس داده شده است.

دسرتسی زنان به حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی
دسرتسی به تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی یکی از مهم ترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی شهروندان بوده و عالوه بر 
اسناد بین املللی حقوق برش ضمن قوانین ملی کشور ازجمله ماده 4۳ قانون اساسی با منت زیر تسجیل گردیده است. »تعليم حق متام اتباع 
افغانستان است که تا درجه ی ليسانس در مؤسسات تعليمی دولتی به صورت رايگان از طرف دولت تأمني مي گردد. دولت مکلف است به منظور 
تعميم متوازن معارف در متام افغانستان، تأمني تعليامت متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق منايد و زمینه ی تدريس زبان های 

مادری را در مناطق که به آن ها تکلم می کنند فراهم کند۱.«

قانون اساسی افغانستان عالوه بر تأکیدی که به صورت کلی روی مکلفیت دولت در رابطه به فراهم آوری زمینه ها و رشایط تعلیم و تربیت 
و آموزش برای شهروندان داشته است ضمن ماده 44 خویش بر دسرتسی زنان به حق تعلیم و تربیت و آموزش به صورت خاص تأکید منوده 
کشور،  در  بی سوادی  امحای  و  کوچيان  تعليم  بهبود  زنان،  برای  تعليم  انکشاف  و  توازن  ايجاد  به منظور  است  مکلف  »دولت  می نویسد: 

پروگرام های مؤثر طرح و تطبيق منايد2.«

بنابراین دولت وظیفه دارد تا عالوه بر ایفای مسؤولیت های خویش درزمینه ی توسعه و انکشاف فرصت ها و رشایط موردنیاز دسرتسی بهرت 
شهروندان به حق آموزش و تحصیالت عالی، برنامه ها و تدابیر خاصی را جهت توسعه ظرفیت های دسرتسی زنان کشور به حق تعلیم و تربیه و 

تحصیالت عالی روی دست گرفته و امکان بهره مندی زنان را از این حق به صورت برابر با مردان در رسارس کشور، فراهم کند.

آمار به نرش رسیده از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در سال ۱۳۹7 نشان می دهد که تعداد شاگردان مکتب در دوره تعلیامت عمومی 
دولتی به ۸7244۸۸ نفر می رسند که ۳۸.۸5٪ آنان شامل ۳۳۸۹۸2۸ نفر را دخرتان تشکیل می دهند۳.

که  نفر می رسیدند  به ۱۸6025  دولتی  عالی  نهادهای تحصیالت  در  تعداد محصالن  در سال ۱۳۹7  که  نشان می دهند  آمار  این  همچنین 
26.۳7٪ شامل 4۹07۱ نفر آنان را زنان و دخرتان تشکیل می دادند و تعداد محصالن در نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 20075۳ نفر 

بودند که 25.60٪ شامل 5۱۳۹7 نفر آنان از میان زنان و دخرتان بودند4.

مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 265۳ نفر )75.۹٪( تأیید منوده اند که دخرتان و زنان خانواده 
آنان در زادگاهشان به تعلیم و تربیت دسرتسی داشته و با مانع خاصی در این زمینه روبرو منی باشند اما ۸4۳ نفر باقی مانده )24.۱٪( در پاسخ 
به این پرسش گفته اند که زنان و دخرتان خانواده آنان در محل زندگی شان به تعلیم و تربیت دسرتسی نداشته و با چالش های متعددی در این 

زمینه روبرو می باشند.

۱. قانون اساسی افغانستان ماده 43
2. همان، ماده 44

۳. ج.ا.ا. اداره ملی احصائيه و معلومات، سالنامه احصائيوی 13۹7 صفحه 7۸
4. ج.ا.ا. اداره ملی احصائيه و معلومات، سالنامه احصائيوی 13۹7 صفحه 4۸
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موانع رفنت زنان و دخرتان به مکتب و نهادهای تحصیالت عالی
نبود امنیت، عدم دسرتسی به مکتب و نهادهای تحصیلی، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند، مشکالت اقتصادی خانواده ها، عدم عالقه مندی 
شخصی، بی سوادی والدین و مشکالت خانوادگی از مهم ترین موانعی اند که مصاحبه شوندگان برای نرفنت زنان و دخرتان خانواده های خویش 

به مکتب و نهادهای تحصیلی از آنان نامربده اند.

نتایج این تحقیق نشان داده است که ۳٪ شامل 25 نفر از کسانی که گفته اند مانع وجود دارد از عدم امنیت به عنوان مانع یاد منوده اند. همچنین 
76 نفر )۹٪( از چالش های فرهنگی و حاکمیت عرف ناپسند که اجازه منی دهند زنان و دخرتان درس بخوانند و 227 نفر دیگر )26.۹٪( از 
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دوری راه تا نهادهای آموزشی و تحصیلی، 22 نفر )2.6٪( از نبود مکتب و نهاد تحصیلی در محل زندگی شان، ۳2 نفر )۳.۸٪( از مشکالت 
اقتصادی خانواده ها، ۱5 نفر )۱.۸٪( از عدم عالقه مندی شخصی افراد به درس، به عنوان مانع رفنت زنان و دخرتان به مکتب و نهادهای 
تحصیلی یاد منوده اند. به همین ترتیب ۹0 نفر دیگر )۱0.7٪( از نداشنت سواد والدین و 5 نفر )0.6٪( از مشکالت خانوادگی به عنوان مانع 
نام برده اند. ۳5۱ نفر باقی مانده که 4۱.6٪ کل مصاحبه شوندگان را که تأیید کرده اند که زنان و دخرتان خانواده های آنان به مکتب منی روند، 

به این پرسش پاسخ نداده اند.

ترک محل زندگی به هدف دسرتسی به مکتب و نهادهای تحصیلی
یکی از پرسش های که از مصاحبه شوندگان در مورد دسرتسی به تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی پرسیده است این بوده که آیا پس از این که 
متوجه شدید فرزندانتان به خصوص فرزندان دخرتتان به دالیل مختلف منی توانند در محل زندگی شان به مکتب یا دانشگاه بروند، تصمیم 
گرفتید که باید محل زندگی تان را ترک منوده و به جای که امکان دسرتسی فرزندانتان به خصوص فرزندان دخرتتان به مکتب و نهادهای 

تحصیلی وجود دارد، کوچ کنید؟

626 نفر که ۱7.۹٪ کل مصاحبه شوندگان را نشان می دهد به این پرسش پاسخ مثبت داده و تأیید منوده اند که پس ازاین که متوجه شدند 
فرزندان آنان به خصوص فرزندان دخرت آنان منی توانند در محل زندگی شان به دالیل مختلفی مکتب یا دانشگاه بروند، محل زندگی شان ترک 

کرده و به جای دیگری که امکان دسرتسی به مکتب و نهادهای تحصیلی برای فرزندانشان وجود داشته باشد، کوچ کرده اند.

مقایسه دور های قبل و بعد از سال 13۸1
دسرتسی زنان و دخرتان به حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی در دوره های مختلف با چالش های متنوعی روبرو بوده است. این حق در دوران 
طالبان کامالً از زنان گرفته شده و هیچ زن و دخرتی حق نداشت که به مکتب رفته و درس بخواند؛ اما بعد از به وجود آمدن حکومت موقت و 
سقوط طالبان زمینه ها و رشایط تغییر کرده و ظرفیت های حقوقی و ساختاری دسرتسی زنان و دخرتان به تعلیم و تربیت و نهادهای تحصیلی 
افزایش یافت. در حال حارض به لحاظ قانونی هر زن و دخرتی حق دارد مکتب رفته و درس بخواند؛ اما هنوز چالش های ساختاری و فرهنگی 

و مهم تر از همه چالش های امنیتی وجود دارد که سبب نرفنت زنان و دخرتان به مکتب و دانشگاه می گردد.

در این بخش تحقیق از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که آیا از سال ۱۳۸۱ به این طرف زمینه ها و رشایط بهرتی برای رفنت زنان و 
دخرتان به مکتب و دانشگاه فراهم شده است یا خیر؟ 6۱.۸٪ شامل 2۱5۹ نفر در پاسخ به این پرسش تأیید منوده اند که ظرفیت های رفنت زنان 

و دخرتان به مکتب و دانشگاه بعد از سال ۱۳۸۱ نسبت به سال های قبل به شمول دوران طالبان و دوره های قبل از آن افزایش یافته است.
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207 نفر )۹.6٪( از کسانی که به بهرت شدن وضعیت باور داشته، تأیید منوده اند که در حال حارض زنان افغانستان برای رفنت به مکتب و 
دانشگاه از حامیت های حقوقی و قانونی خوبی برخوردار می باشند. همچنین ۳40 نفر )۱5.7٪( گفته اند که در سال های بعد از ۱۳۸۱ دولت 

افغانستان بااراده بهرتی از رفنت زنان و دخرتان به مکتب و دانشگاه حامیت می کند.

257 نفر دیگر )۱۱.۹٪( از اراده قوی جامعه جهانی برای حامیت زنان در دسرتسی به حق تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی در سال های بعد 
از ۱۳۸۱ سخن گفته و 465 نفر )2۱.5٪( از تهیه و تطبیق برنامه های خاص برای توسعه رشایط رفنت زنان و دخرتان به مکتب و دانشگاه 
به عنوان دلیل بهرت شدن وضعیت یاد منوده و درنهایت 2۹۸ نفر )۱۳.۸٪( از افزایش عالقه مندی شخصی زنان به رفنت به مکتب و دانشگاه 

همچون دلیل بهرت شدن وضعیت یاد منوده اند.
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5۹2 نفر باقی مانده از کسانی که تأیید منوده بودند وضعیت نسبت به سال های قبل از ۱۳۸۱ بهرت شده است دلیلی خاصی برای تأیید نظریه شان 
نداشته و در پاسخ به این پرسش سکوت منوده اند.

اما درعین حال ۳۱.۸٪ مصاحبه شوندگان شامل ۱۳۳2 نفر از مشکالتی در برابر رفنت زنان و دخرتان به مکتب یادکرده و گفته اند که هنوز زنان 
کشور درزمینه ی دسرتسی به حق تعلیم و تربیه و حق آموزش با مشکالتی مواجه بوده و عوامل چون وضع بد امنیتی از دید 65۳ نفر )٪4۹( 
دیدگاه منفی مردم نسبت به تعلیم و تحصیل زنان و دخرتان از نگاه ۱۸6 نفر )۱4٪( کمبود مکتب دخرتانه و دوری راه تا مکتب و همچنین 
مشکالت دسرتسی به نهادهای تحصیلی ازنظر 2۱2 نفر )۱5.۹٪( و عدم عالقه والدین به شمولیت فرزندانشان به مکتب و دانشگاه به باور 

۱2۸ نفر )۹.5٪( به عنوان دلیل برای موجودیت مشکالت در راستای دسرتسی زنان به حق تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی ارائه شده است.

دسرتسی زنان به حق صحت
دسرتسی به حق صحت و سالمتی نیز ازجمله حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی شهروندان بوده و عالوه بر این که در اسناد بین املللی حقوق 
برش موردحامیت می باشد در ماده های 52 تا 54 قانون اساسی افغانستان نیز تسجیل گردیده است. در بخشی از ماده 52 قانون اساسی آمده 

است: »دولت وسايل وقایه و عالج امراض و تسهيالت صحی رايگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمني می منايد.«

از خانواده می نویسد: »دولت به منظور تأمني سالمت جسمی وروانی خانواده،  همچنین ماده 54 قانون اساسی به صورت خاص در حامیت 
باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم تدابري الزم اتخاذ می کند.«

بنابراین تأمین زمینه ها و رشایط دسرتسی به خدمات صحی جزء مسؤولیت های دولت می باشد عالوه بر این که وظیفه دارد تا جهت تهیه و 
تطبیق برنامه های خاص حامیت از زنان و حق سالمتی آنان، تالش مناید.

تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در سال ۱۳۹5 درزمینه ی دسرتسی به خدمات صحی باکیفیت نشان داده بود که در آن زمان 
57٪ کل جمعیت کشور شامل مردان و زنان به خدمات صحی اساسی دسرتسی داشتند۱.

مطالعات میدانی این تحقیق از وضعیت دسرتسی زنان به حق صحت یا خدمات صحی باکیفیت نشان داده است که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 
۸7.4٪ شامل ۳056 نفر باور دارند که بعد از سال ۱۳۸۱ وضعیت تغییر کرده و رشایط دسرتسی زنان به خدمات صحی بهرت شده است.

اما ۱2.6٪ شامل 440 نفر هنوز از موجودیت برخی از مشکالت در این زمینه سخن گفته و معتقدند که زنان کشور درزمینه ی دسرتسی به حق 
صحت با مشکالتی مواجه اند.

۱. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقيق ملی وضعت حق دسترسی به خدمات صحی باکيفيت 13۹6 صفحه 2۹
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تعدادی از شهروندان که باور دارند وضعیت دسرتسی زنان به خدمات صحی هنوز با مشکالتی روبرو می باشد دالیل خاصی را برای اثبات 
ادعایشان ارائه منوده اند. 5 نفر )۱.۱٪( از کسانی که از وضعیت راضی نبوده و تأکید منوده اند که هنوز دسرتسی به حق صحت با مشکالتی 
امنیتی باعث گردیده که  بد  امنیتی را دلیل عدم دسرتسی به خدمات صحی دانسته و تأکید منوده اند که وضعیت  روبرو است، چالش های 
شهروندان کشور ازجمله زنان نتوانند به درستی به خدمات صحی دسرتسی داشته باشند.2۹ نفر )6.6٪( از کمبود امکانات موردنیاز ارائه خدمات 
صحی، 2۱ نفر )4.۸٪( از کمبود و بی کیفیت بودن دوا، ۳6 نفر )۸.2٪( از برخورد بد کارمندان نهادهای صحی و مراکز درمانی، ۱6 نفر )٪۳.6( 
از موجودیت فساد در این نهادها، ۱4 نفر )۳.2٪( از پایین بودن سطح توانایی و دانش کارمندان مراکز صحی و درمانی، ۱۳ نفر )۳.٪( از 
مشکالت ناشی از عرف خانواده و این که اجازه منی دهند زنان برای تداوی نزد دکرتان مراجعه کنند و 4 نفر )0.۹٪( از مشکالت اقتصادی 
خانواده ها برای تأمین هزینه های تداوی به عنوان مشکالت و چالش های دسرتسی به خدمات صحی یا حق صحت زنان، یادآوری منوده اند. 
درنهایت ۳02 نفر )6۸.6٪( از کسانی که به مشکالت درزمینه ی دسرتسی به حق صحت باور داشته و وضعیت را خوب منی دیدند، دلیل خاصی 

برای اثبات ادعایشان ارائه نکرده اند.
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به  نامناسب  دسرتسی  دلیل  به  مرده  والدت های  تعداد  مورد  در  مصاحبه شونده  زنان  از  پرسش ها  از  یکی  تحقیق  این  میدانی  مطالعات  در 
مراقبت های صحی است که از سال ۱۳۸۱ به این طرف داشته یا تجربه کرده اند. در پاسخ به این پرسش ۱۹.۳٪ مصاحبه شوندگان زن تأیید 
منوده اند که از سال ۱۳۸۱ به این طرف به دلیل عدم دسرتسی به مراقبت های صحی نوزاد مرده به دنیا آورده اند. از میان 674 نفر 20 نفر )٪۳( 
تأیید منوده اند که از سال ۱۳۸۱ به این طرف پنج یا بیشرت از پنج بار به دلیل دسرتسی نامناسب به مراقبت های صحی والدت مرده داشته، 22 
نفر )۳.۳٪( چهار بار والدت مرده، ۱۱۸ نفر )۱7.5٪( سه بار، 4۸ نفر )7.۱٪( دو بار و 240 نفر )۳5.6٪( یک بار والدت مرده را به دلیل عدم 

دسرتسی به مراقبت های صحی مناسب تأیید منوده اند.

دسرتسی زنان به حق کار

دسرتسی برابر زنان و مردان به حق کار همواره یکی از پرسش های جدی در افغانستان بوده و بر رغم تأکیدات که در قواعد و مقررات بین املللی 
و قوانین ملی در این زمینه صورت گرفته است، هنوز چالش های متنوع و مختلفی در راستای حق اشتغال و کار زنان وجود دارد. عالوه بر ماده 
22 قانون اساسی افغانستان که هر نوع تبعیض و نابرابری بین شهروندان کشور به شمول نابرابری بین زن و مرد در اشتغال و کار را ممنوع 
قرار داده است ماده 4۸ قانون اساسی تأکید منوده که کار حق هر افغان اعم از زن و مرد است و هر افغان اعم از زن و مرد حق دارد به صورت 
آزادانه در حدود احکام قانون شغل و حرفه انتخاب کند۱. همچنین ماده نهم قانون کار افغانستان هر نوع تبعیض و نابرابری در اشتغال بین 
شهروندان کشور اعم از زن و مرد را ممنوع قرار داده است2؛ بنابراین هامن گونه که ایجاد هرگونه محدودیت در برابر کار و اشتغال زنان مبتنی 
بر مفاد قوانین ملی ممنوع بوده و نقض قانون به شامر می رود، دولت افغانستان وظیفه دارد تا در راستای فراهم آوری زمینه ها و رشایط برابر 

اشتغال و کار برای زنان و مردان کشور تالش کند.

معلومات به نرش رسیده از سوی اداره مرکزی احصائیه نشان می دهد که در سال ۱۳۹7 تعداد کارمندان ملکی ادارات دولتی 405604 نفر بوده 
است که 7۹٪ آنان شامل ۳۱۸55۱ نفر مرد و 2۱٪ دیگر شامل ۸705۳ نفر از میان زنان بوده است۳ یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق 
برش افغانستان در سال ۱۳۹6 نشان داده بود که تعداد زنان شاغل در وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله کشور به ۳656 نفر می رسید. بر 
اساس این آمار تعداد زنان شامل در اردوی ملی ۱6۱۹ نفر بوده که نسبتش با کل تعداد اردوی ملی که در عین زمان ۱۹5000 گزارش گردیده 
بود 0.۸۳٪ یعنی کمرت از یک درصد بوده است. همچنین گزارش یادشده نشان داده بود که تعداد زنان شامل در پولیس ملی در سال ۱۳۹6 

۱. قانون اساسی افغانستان ماده 4۸
2. وزارت عدليه دولت ج.ا.ا، قانون کار افغانستان، 13۸5، جريده رسمی شماره ۹14، ماده ۹

۳. ج.ا.ا. اداره ملی احصائيه و معلومات، سالنامه احصائيوی 13۹7 صفحه 2۰
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خورشیدی ۳4۸7 نفر بوده است که اگر تعداد کل پولیس ملی را در عین زمان ۱60000 در نظر بگیریم نسبت زنان با مردان 2.۱7٪ خواهد 
بود۱. این در حالی است که دولت افغانستان در سند اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان متعهد به ایجاد فرصت برابر زنان و مردان در متام 
عرصه های زندگی اجتامعی ازجمله کار و اشتغال بوده است2. بر اساس معلومات که توسط وزارت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹7 ضمن سند 
اهداف انکشاف پایدار افغانستان به نرش رسید بس الین حضور زنان در کرسی های مدیریتی ۱0.7٪ اعالن گردیده است که دولت تعهد کرده 

تا سال 2020 این تعداد به ۱۳٪ افزایش یابد۳.

تردیدی نیست که عالوه بر وضعیت بد امنیتی در کشور، دالیل دیگری مثل فرهنگ سنتی و تسلط نگاه مرد ساالرانه در زندگی خانوادگی و 
اجتامعی بخش اعظم از مردم کشور، نیز سبب گردیده تا زمینه ها و رشایط دسرتسی زنان به حق کار و اشتغال به ویژه در بیرون از خانه محدود 

گردیده و زنان نتوانند به صورت برابر با مردان از این حق برخوردار گردند.

معلومات به دست آمده از مطالعات میدانی این تحقیق ملی نشان می دهد که در حال حارض زنان افغانستان نسبت به سال های قبل از ۱۳۸۱ 
به وضعیت امیدوار بوده و بخش اعظم از مصاحبه شوندگان رشایط را رو به بهبودی توصیف منوده است.

این معلومات نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده 6۱.6٪ شامل 2۱55 نفر نسبت به وضعیت امیدوار بوده و تأیید منوده اند که 
فرصت های شغلی برای زنان از سال ۱۳۸۱ به این طرف بهرت شده است؛ اما ۳۸.4٪ شامل ۱۳4۱ نفر گفته اند که هنوز مشکالتی خاصی در 

برابر دسرتسی زنان به حق کار وجود داشته و زنان در این زمینه با محدودیت های روبرو می باشند.

چالش های دسرتسی زنان به حق کار

مصاحبه شوندگان که باور داشته اند هنوز وضعیت بهبود نیافته و زنان در دسرتسی به حق کار با مشکالتی مواجه  می باشند، چالش های مشخصی 

۱. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش بررسی وضعيت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنيتی 13۹6 صفحه 13
2. ج.ا.ا. استراتژی انکشاف ملی افغانستان، فشرده استراتژی 13۸7 الی 13۹1 صفحه 16

۳. ج.ا.ا. وزارت اقتصاد، سند اهداف انکشاف پايدار افغانستان 2۰15 تا 2۰3۰ صفحه 212
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در این زمینه برشمرده اند. از میان ۱۳4۱ نفر که به بهبودی وضعیت باور نداشتند 2۳5 نفر )۱7.5٪( گفته اند که پایین بودن سطح سواد زنان 
سبب گردیده است که آنان نتوانند به حق کار و اشتغال به صورت کامل دست یابند.

همچنین 4۹ نفر )۳.7٪( فرهنگ سنتی جامعه، ۱0 نفر )0.7٪( تبعیض علیه زنان، ۳۱ نفر )2 و ۳٪( مشکالت امنیتی، ۱۳۹ نفر )٪۱0.4( 
فساد در ادارات، 27 نفر )2٪( اشتغال در کارخانه و ۳6 نفر )2.7٪( عدم اجازه فامیل را به عنوان چالش های دسرتسی زنان به حق کار و اشتغال 

یاد منوده اند.

۸۱4 نفر باقی مانده که به بهبودی وضعیت نسبت به سال های قبل از ۱۳۹۱ باور نداشتند دلیل خاصی را در این زمینه نداشته و رصف تأیید 
منوده اند که وضعیت همچنان با مشکالتی مواجه است.

تبعیض علیه زنان در محیط کار
تبعیض علیه زنان در محیط کار یکی از نگرانی های جدی فعاالن حقوق زن در افغانستان است. این نگرانی بیشرت متأثر از فرهنگ سنتی و 
مردساالرانه ی است که درگذشته های تاریخی کشور فرصت را برای کار زنان در بیرون از خانه تنگ منوده و گاهی تا آنجا پیرشفته است که 
هیچ زنی در افغانستان حق کار در بیرون از خانه را نداشته است. دوران حاکمیت طالبان از منونه های این وضعیت به شامر می رود که زنان 

بدون محرم مرد حتا حق بیرون آمدن از خانه نیز را نداشتند. 

اما در حال حارض و با تصویب قانون اساسی ۱۳۸2 و کدجزای کشور که آزارواذیت زنان و اطفال را ضمن ماده های 66۸ تا 672 جرم انگاری 
منوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین منوده است اگرچه ظرفیت های حقوقی کار زنان در ادارات توسعه یافته ولی هنوز به لحاظ ساختاری 

این احتامل وجود دارد که تبعیض علیه زنان به خصوص در محیط کار وجود داشته باشد.

به این دلیل در این بخش از تحقیق میدانی از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که آیا در اداره ی که کار می کنید کدام چوکات قانونی وجود 
دارد که بتواند از تبعیض علیه زنان نظارت کند؟ از میان ۳4۹6 مصاحبه کننده ۱265 نفر )۳6.2٪( از وجود میکانیزم های حقوقی و قانونی که 
از اعامل تبعیض علیه زنان را نظارت می مناید، اطمینان داده و تأیید منوده اند که زنان در این زمینه از حامیت های حقوقی و قانونی برخوردار 
می باشند؛ اما ۱72۸ )4۹.4٪( به این پرسش پاسخ منفی داده و گفته اند که هیچ میکانیزم یا چوکاتی مشخصی در ادارات وجود ندارد که بتواند 

از اعامل تبعیض علیه زنان در محیط کار جلوگیری مناید. 50۳ نفر )۱404٪( دیگر به این پرسش پاسخ روشنی نداده و سکوت منوده اند.
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سؤال بعدی در این زمینه در رابطه به موجودیت زمینه ها و رشایط دادخواهی است که اگر زنی در یک اداره مورد تبعیض قرارگرفته باشد این 
امکان و توانایی را دارد که به مراجع باالتر برای دادخواهی و رسیدگی مراجعه کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش از میان ۱265 نفری که 
به موجودیت میکانیزم یا چوکات حقوقی منع تبعیض علیه زنان در ادارات اطمینان داده بودند، ۱24۱ نفر که ۹۸.۱٪ کل این افراد را شامل 
می گردد تأیید منوده اند که بلی این امکان و توانایی وجود دارد تا اگر زنی مورد تبعیض در اداره قرار گیرد به مراجع باالتری مراجعه کرده و برای 
تأمین عدالت دادخواهی کند. تنها 24 نفر که ۱.۹٪ باقی مانده را شامل می گردد، امکان و توانایی مراجعه به مقامات باالتر و دادخواهی برای 

تأمین عدالت را نفی کرده است.

برای روشن شدن بیشرت موضوع از مصاحبه شوندگان در مورد نتایج کار این سیستم یا ساختار قانونی در ادارات پرسیده شده است که ۹5۸ نفر 
آنان )77.2٪( از نتایج موفقیت آمیز و رضایت بخش کار سیستم یا ساختار نظارت بر اعامل تبعیض علیه زنان در ادارات اطمینان داده و 2۸۳ 

نفر باقی مانده )22.۸٪( این اطمینان را نداده اند.



زنان،
صلح

 و امنیت

77

زنان نان آور خانه

در بخشی از تحقیقات میدانی از زنان مصاحبه شونده پرسیده شده است که آیا آنان نان آوران خانه شان می باشند؟ ۹۳2 نفر )26.۱٪( از میان 
۳466 زن مصاحبه شونده تأیید منوده اند که آنان نان آوران خانه شان بوده و از طریق کار در بیرون از خانه مخارج موردنیاز خانواده شان را تأمین 

می کنند؛ اما 26۳4 نفر باقی مانده )7۳.۹٪( به این پرسش پاسخ منفی داده اند.

زنان نان آور خانه کسا نی اند که به محیط سامل برای کار در بیرون از خانه نیاز شدید داشته و هرگونه تهدید یا محدودیت در این زمینه می تواند 
عالوه بر تأثیر ناگوار روی اقتصاد خانواده و افزایش خطر گرسنگی و پیامد های ناشی از آن، محدودیت های خاصی را برای سایر اعضای 

خانواده به خصوص در زمینه ی ادامه تعلیم و تحصیل آنان ببار آورد.



زنان،
صلح
 و امنیت

7۸

کار بدون مزد در خانه

معلومات به نرش رسیده در سال ۱۳۹7 از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات، نشان داد که نسبت زنان شاغل در ادارات ملکی با مردان ٪2۱ 
است. اگر تعداد شامالن کار در نهادهای دفاعی و امنیتی را نیز در نظرگیریم ممکن نسبت زنان شاغل با مردان اندکی بیشرت از 2۱٪ گردد؛ 

بنابراین سایر زنان، یعنی 7۹٪ آنان عمالً کارگرانی  خواهد بود که بدون مزد در خانه کار  می کنند.

مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان ۳466 زن مصاحبه شونده ۳۳5۹ نفر که در بیرون از خانه کار منی کنند در خانه بدون 
مزد، کاری از دو تا بیشرت از ده ساعت انجام می دهند.

این معلومات تأیید می کند که از میان ۳۳5۹ زن مصاحبه شونده 67۸ نفر )20.2٪( گفته اند که از دو تا چهار ساعت در روز کار بدون مزد در 
خانه انجام می دهند. 52۱ نفر )۱5.5٪( چهارتا شش ساعت، 500 نفر )۱4.۹٪( شش تا هشت ساعت، 4.6 نفر )۱2.۱٪( هشت تا ده ساعت 

و ۳2۱ نفر )۹.6٪( بیشرت از ده ساعت کار بدون مزد در خانه را تأیید منوده اند.

ج: خواسته ها آرمان های مورد تأکید زنان در تحقیق میدانی
یکی از مهم ترین پرسش های که در حال حارض اذهان عامه را نسبت به خود جلب منوده و در رابطه به آن دیدگاه و نظریات متفاوت و حتا 
متضاد مطرح می شود، باورها و آرمان های مردم افغانستان به خصوص زنان کشور در رابطه به مفاهیمی مثل دموکراسی و صلح است که از 

مصادیق حقوق برشی افراد محسوب می گردد.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این بخش از تحقیق از مصاحبه شوندگان در رابطه به باورها و آرمان های زنان نسبت به مفاهیم 
یادشده پرسیده است.

آرمان دموکراسی
هامن گونه که در بحث کلیات و مفاهیم یادآور شدیم دموکراسی یکی از مهم ترین ارزش های شهروندی است که ظرفیت های سامل روابط 

اجتامعی را توسعه داده و سیاست و حکومت داری را مرشوعیت بخشیده و ساختارهای قدرت و حاکمیت را قابل اعتامد معرفی می کند.

دموکراسی در عین حالی که مهم ترین بسرت تفاهم بین مردم و دولت به شامر می رود، از مظاهر عینی اقتدار شهروندی و حضور هریکی از آنان 
اعم از زن و مرد در ساختار دولت به شامر می رود.

دموکراسی نظام مورد تأیید اکرثیت قریب به اتفاق جمعیت انسانی روی زمین است که برای رسیدن به آن تا امروز هزینه های زیادی به خصوص 
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از سوی مردم ضعیف و بیرون از قدرت پرداخته شده است.

منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق حقوق مدنی و سیاسی از مهم ترین اسناد بین املللی اند که قوام و توسعه دموکراسی 
را توصیه منوده و از متام دولت ها و ملت ها خواسته است تا در راستای تحقق آن از هیچ تالشی دریغ نورزند.

قانون اساسی افغانستان، در نخستین ماده خویش تأیید منوده است که »افغانستان، دولت جمهوری اسالمی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزيه 
می باشد۱.« دولت جمهوری یعنی دولتی که بر اساس آراء مردم و شهروندان کشور به وجود آمده و مبتنی بر انتخابات به عنوان یکی از اصول 

و پایه های اساسی دموکراسی باشد.

»حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط منایندگان خود آن را اعامل می کند2.« این منت بخش از ماده 
چهارم قانون اساسی افغانستان است که مهم ترین مبنای حاکمیت مردم و نظام دمکراتیک یا اصل دمکراسی در دولت داری و ساختار قدرت، 

به شامر می رود.

قانون انتخابات افغانستان و قوانین دیگری مثل قانون اجتامعات، اعتصابات و تظاهرات از دیگر اسناد حقوقی اند که به هدف حامیت و توسعه 
دموکراسی در کشور به تصویب رسیده و نافذ می باشند.

به حساب می آید که ضمن اسناد  تأثیرگذار  از عنارص مهم و  زنان و مردان در قدرت و سیاست یکی  در بحث دموکراسی اشرتاک مساوی 
بین املللی حقوق برش نیز مورد حامیت بوده است. منشور ملل متحد ضمن بند سوم ماده دوم خویش از تأمین صلح پایدار مبتنی بر عدالت و 

مشارکت متام شهروندان اعم از زن و مرد حامیت منوده است که می تواند ضامنت مهمی باشد در راستای توسعه دموکراسی در کشور۳.

حق مشارکت برابر زنان و مردان در قدرت، ضمن ماده 2۱ اعالمیه جهانی حقوق برش نیز به خوبی تسجیل گردیده است. بر مبنای این ماده 
»هركس حق دارد كه دراداره امور عمومي كشورخود، خواه مستقيامً وخواه با وساطت منايندگاين كه آزادانه انتخاب شده باشند، رشكت جويد. 

هركس حق دارد كه باتساوي رشايط، بامشاغل عمومي كشور خود نايل آيد4.

ماده سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی در حامیت از حق مشارکت زنان آورده است: »دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي 
حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدين و سیاسی پیش بینی شده در اين ميثاق تأمین كنند5.«

مشارکت زنان در قدرت و سیاست اعم از روندهای ملی مثل صلح در متام اسناد بین املللی که در حامیت از حقوق زنان به تصویب رسیده اعم 
از کنواسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان، قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت و قطعنامه ۀای بعد از آن که در حامیت از حقوق زنان صادر شده اند، 
نیز به خوبی مورد تأیید قرار گرفته است. کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان سندی دیگری است که ضمن مقدمه و ماده های اول و هفتم 
خویش بر اصل مشارکت زنان در زندگی اجتامعی و سیاسی با جدیت تأکید منوده و واضحاَ از حق رشکت در انتخابات، حق رشکت در تعیین 

واجرای سیاست دولت و حق رشکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی حامیت منوده است6. 

بنابراین مشارکت زنان در نهادهای ملی قدرت به عنوان یکی از عنارص اصلی دموکراسی عالوه بر این که در قوانین ملی ما مورد حامیت بوده 
است ضمن قواعد و مقررات بین املللی نیز به خوبی مورد حامیت قرار گرفته است.

معلومات به دست آمده از مطالعات میدانی این تحقیق نشان می دهد که از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده که اکرثیت ۹۹.۱٪ آنان را زنان تشکیل 
می دهند، 2570 نفر یعنی 7۳.5٪ تأیید منوده اند که نظام دموکراسی برای افغانستان یکی از مناسب ترین نظام های سیاسی می باشد.

اما ۹26 نفر )26.5٪( باقی مانده گفته اند که به وجود دموکراسی در افغانستان به عنوان یک نظام مناسب باور ندارند.

۱. قانون اساسی افغانستان، ماده اول
2. قانون اساسی افغانستان. بخش از ماده 4
۳. منشور سازمان ملل متحتدؤ ماده 3 بند 2

4.  اعالميه جهاين حقوق بشر، ماده 21 بند اول و دوم
5. ماده سوم ميثاق حقوق مدنی و سياسی

6. دول عضو به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در زندگي سياسي و اجتماعی کشور، کليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد. باألخص در شرايط مساوي با مردان 
حقوق زير را به زنان اعطا خواهند کرد: الف: حق شرکت در کليه انتخابات و همه پرسی های عمومي و واجد صالحيت بودن براي انتخاب شدن در تمام ارگان های 
منتخب مردمي. ب: حق شرکت در تعيين سياست دولت و اجراي آن در دواير دولتي و انجام کليه وظايف عمومي در تمام سطوح دولت. ج: حق شرکت در سازمان ها 

و انجمن هاي غيردولتي که بازندگی سياسي و اجتماعی کشور در ارتباط باشد



زنان،
صلح
 و امنیت

۸0

رضورت دموکراسی
از میان آنعده از کسانی که تأیید منوده اند نظام دموکراسی یکی از مناسب ترین نظام سیاسی برای مدیریت قدرت در افغانستان است، ٪۹۱.2 
آنان شامل 2۳44 نفر، استدالل منوده اند دموکراسی تنها نظامی است که می تواند مردم افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و 
ادیان متنوعی ترکیب یافته و به زبان های مختلف حرف می زنند، متحد حفظ منوده و اعتامد را در میان آنان افزایش دهد؛ اما 226 نفر دیگر 

که نظام دموکراسی را برای افغانستان تأیید منوده اند دلیل خاصی را به این هدف ارائه نکرده و در پاسخ به این پرسش سکوت منوده اند.

آرمان صلح
صلح یکی از انسانی ترین و زیباترین آرمان های برشی بوده و پیام امنیت، زندگی مساملت آمیز و توسعه و انکشاف در یک جامعه است. صلح 
درست نقطه مقابل جنگ و خشونت بوده و صلح واقعی به معنی قوام عدالت، برابری، آزادی و کرامت انسانی است. در جامعه که صلح وجود 

داشته و جنگ طرفدار ندارد، انسان ها به همدیگر احرتام گذاشته و از اخالق اجتامعی و ارزش های مربوط به آن حامیت می گردد.

رفاه، سعادت وزندگی شیرین و توأم باکرامت انسانی از پیامد های قطعی صلح و امنیت در یک جامعه است که در نبود آن هرگز منی توان به 
خوشبختی و آرامش دست یافت.



زنان،
صلح

 و امنیت

۸1

آرمان صلح، آرمان زندگی و آرمان سعادت برشیت بوده و هر انسانی باید از داشنت چنین آرمانی به خود افتخار کند. مبتنی بر چنین انگیزه ای 
است که تالش برای تأمین صلح یکی از مسؤولیت های ملی و بین املللی ملت ها و دولت ها بوده و ضمن اسناد حقوقی متعدد بین املللی توصیه 
گردیده است. منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در صدر این اسناد قرار دارد. قطعنامه ۱۳25 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد سند دیگری است که به هدف تأکید بر اهمیت نقش زنان در پیش گیری از جنگ ها، ایجاد صلح، کمک های برشدوستانه و روند 
بازسازی پس از جنگ در اکتوبر سال 2000 میالدی به تصویب رسید. این سند متام کشورهای عضو را که دولت افغانستان یکی از آن ها 
است، مکلف به رعایت و حامیت روند صلح با تأکید بر نقش زنان در آن منوده و وظیفه داده است تا در راستای تحقق این آرمان مشرتک 

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 اذعان گردیده است که بدون 
حضور مؤثر زنان صلح به نتیجه نخواهد رسید۱.

منشور ملل محتد نیز ضمن ماده اول خود بر تعهد دولت ها به برداشنت تهدیدات علیه صلح به صورت مشرتک و دسته جمعی به عنوان یک 
وظیفه برای دولت ها تأکید منوده است2 منشور جایگاه و نقش زنان را به عنوان یک بخش عمده از جمعیت انسانی در روندهای بزرگ ملی مثل 

امنیت و صلح، مؤثر و با اهمیت تعریف منوده است۳.

آرمان صلح و حامیت از آن در قانون اساسی ضمن ارزش های مثل تعهد به حفظ امنیت، تثبیت حاکمیت و اقتدار ملی، قانون مداری، تعهد به 
عدالت اجتامعی و حفظ کرامت انسانی، تعهد به رعایت اسناد حقوق برشی وزندگی مساملت آمیز با حسن هم جواری که در ماده های 4 تا ۸ آن 

موردحامیت بوده است، به خوبی متثیل گردیده و دولت افغانستان متعهد گردیده است تا برای تحقق آن تالش ورزد.

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت باانگیزه تعریف اهمیت حضور و نقش زنان درروند صلح و مذاکرات مربوط به آن در این بخش تالش کرده تا 
باورها و آرمان های زنان کشور را در رابطه به صلح و روند مذاکرات مربوط به آن دریافت و گزارش مناید.

نخستین پرسش در این زمینه این بوده است که آیا در طول زندگی خود دوره از صلح را تجربه کرده اید؟ مصاحبه شوندگان که تعداد آنان به 
۳4۹6 نفر شامل ۳466 زن و ۳0 مرد می رسید در پاسخ به این پرسش به دودسته تقسیم گردیده اند. دسته اول که تعداد آنان 2۱22 نفر بود و 
60.7٪ کل جمعیت مصاحبه شونده را تشکیل می دهد به این پرسش پاسخ منفی داده و تأیید منوده اند که در طول زندگی خویش هرگز دوره ی 

از صلح را در کشور تجربه نکرده اند.

اما ۱۳74 نفر دیگر که دربرگیرنده ۳۹.۳٪ کل جمعیت مصاحبه شونده است، به این پرسش بلی، گفته و اذعان منوده اند که در طول زندگی 
خویش دوره های را نیز تجربه کرده اند که در آن صلح وجود داشته است.

1. »... با تائيد به نقش مهم زنان در امر جلوگيری از برخوردها، عادی ساختن اوضاع و تأمين صلح و با برجسته ساختن اصل عمده بودن  اشتراک مساويانه و همه جانبه 
زنان در تالش هايی که به خاطر تأمين صلح و مساعدت برای استحکام صلح و امنيت به عمل می آيد...«

2. حفظ صلح و امنيت بين المللی و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگيری و برطرف کردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن 
هرگونه عمل تجاوز يا ساير کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين المللی يا وضعيت هايی که ممکن است منجر به نقض 

صلح گردد با شيوه های مسالمت آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل )بند اول ماده اول منشور(
3. حصول همکاری بين المللی در حل مسائل بين المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی يا بشردوستی است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق 

بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب؛ )بند سوم ماده اول منشور(
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مشارکت زنان درروند صلح
در مرحله بعدی از مصاحبه شوندگان در مورد میزان مشارکت زنان در روند صلح و این که از آن راضی هستند یا خیر پرسیده شده است. ٪7۱.۸ 
از مصاحبه شونده شامل 25۱0 نفر نسبت به میزان حضور زنان در روند صلح ناراضی بوده و تأیید منوده اند که مشارکت زنان در این پروسه اندک 
بوده و باید افزایش یابد؛ اما 2۸.2٪ باقی مانده شامل 6۸۹ نفر رضایت خویش از میزان حضور و مشارکت زنان درروند صلح را کافی دانسته و 

از آن راضی بوده اند. 
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در ادامه پرسش ها از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که آیا باور دارید که صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان ممکن نبوده و تحقق 
نخواهد یافت؟ ۸5.2٪ کل مصاحبه شوندگان شامل 2۹7۹ نفر گفته اند که امکان ندارد صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان به وجود آید. 
این تعداد حضور زنان و مشارکت آنان را درروند مذاکرات مربوط به صلح حتمی دانسته و بر مؤثریت آن تأکید منوده اند.اما ۱4.۸٪ دیگر شامل 

5۱7 نفر باور داشته اند که صلح بدون مشارکت زنان نیز ممکن در افغانستان به جود آید.

رضورت حضور زنان در روند مذاکرات صلح
کسانی که معتقد بودند صلح بدون مشارکت زنان در افغانستان به وجود نخواهد آمد، دالیل مختلفی را برای اثبات ادعایشان بیان کرده اند که 

در این بخش از تحقیق موردمطالعه قرارگرفته است.

نخستین گروه از مصاحبه شوندگان که باور داشتند صلح بدون مشارکت زنان ناممکن خواهد بود گفته اند که زنان نصف جمعیت انسانی کشور 
است و رسنوشت مشرتک با مردان دارند. لذا هر برنامه ی که بدون حضور این نصف از جمعیت کشور ادامه یابد بی نتیجه خواهد بود. تعداد این 

افراد ۱7۸6 نفر بوده است که 60٪ کل مصاحبه شوندگان را شامل می گردد. 

6۳4 نفر )2۱.۳٪( از مصاحبه شوندگان مشارکت زنان را به این دلیل درروند مذاکرات صلح جدی و حتمی می دانند که به باور آنان زنان همیشه 
قربانی بوده و بیشرت از مردان از جنگ مترضر شده اند؛ زیرا عالوه بر رضر که شخصاً از جنگ و ناامنی متقبل گردیده اند مردان قربانی نیز همرس 

یا فرزند زنان بوده اند که درنهایت درد و رنج از دست دادن آن را باید زنان تحمل کرده و بار سنگین ناشی از نبود آنان را باید بدوش بکشند.

و جمعی متام  فردی  زندگی  به  مربوط  آن  پیامد های  و  بوده  که صلح یک روند همه شمول  گفته اند  از مصاحبه شوندگان   )٪۱0.7( نفر   ۳20
شهروندان اعم از زن و مرد است. لذا باید زنان در این روند سهم و مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانند حضوراً از منافع خویش درروند مذاکرات 

مربوط به آن، حامیت و محافظت کنند.

درنهایت 67 نفر )2.2٪( گفته اند که مشکل اصلی طالبان با زنان است و به نظر می رسد طالبان با حضور و نقش زنان در جامعه مخالف باشد. 
به این دلیل مشارکت زنان درروند صلح رضوری است تا زنان بتواند حضوراَ اقتدار خویش را ثابت کرده و به مخالفان بفهامند که بدون زنان 

امکان آمدن صلح وجود ندارد. ۱72 نفر )5.۸٪( باقی مانده به این پرسش پاسخ نداده اند.
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کسانی که حضور و مشارکت زنان را درروند مذاکرات صلح خیلی جدی فکر منی کردند و باور داشنت که روند صلح بدون مشارکت زنان نیز به 
موفقیت خواهد رسید نیز دالیلی خاصی را برای ادعایشان بیان منوده اند.

۸6 نفر )۱6.6٪( از میان 5۱7 نفر که باور داشتند صلح می تواند بدون مشارکت زنان به وجود آید گفته اند که جنگ و صلح هر دو کار مردان 
است پس حضور و نقش زنان در این روند زیاد رضوری نبوده و مؤثر منی باشد. 2۳6 نفر )45.6٪( گفته اند که به روند مذاکرات صلح اعتامد 

نداشته و باور ندارند که اصالً به نتیجه برسند. لذا حضور زنان نیز در آن مهم نخواهد بود.

همچنین 6 نفر دیگر )۱.2٪( از این جمع، باور داشته اند که طالبان با زنان میانه خوبی ندارند لذا عدم حضور آنان درروند بهرت است و به موفقیت 
آن کمک خواهد کرد. ۱۸۹ نفر )۳6.6٪( که حضور و مشارکت زنان درروند صلح جدی منی دانستند دلیل خاصی برای اثبات ادعای خویش 

نیاورده و در پاسخ به این پرسش سکوت منوده اند.
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عالقه مندی رشکت در جلسات مشورتی
آیا شام شخصاً دوست دارید که در جلسات مشورتی  در ادامه بحث مشارکت زنان درروند صلح از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که 
مقامات دولتی در رابطه به صلح رشکت کنید؟ ۱6۸5 نفر )4۸.2٪( گفته اند که دوست دارند در این گونه جلسات رشکت کنند اما ۱۸۱۱ نفر 

)5۱.۸٪( عالقه مند رشکت در جلسات مشورتی نبوده اند.

راهکارهای افزایش میزان مشارکت
عدم مشارکت زنان در روند مربوط به صلح یکی از پرسش های جدی است لذا در این بخش از مصاحبه شوندگان در مورد کارهای پرسیده شده 
است که باید برای تقویت حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات صلح انجام شود. تدویر جلسات مشورتی، دادخواهی و تأکید بر رعایت و 
احرتام حقوق برش سه راهکاری است که از سوی مصاحبه شوندگان برای تقویت حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات صلح پیشنهاد گردیده 

است.

24.۳٪ شامل ۸4۹ نفر گفته اند که برای تقویت حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات مربوط به صلح، نیاز است تا جلسات مشورتی با زنان 
افزایش یافته و دیدگاه ها و نظریات آنان در مورد هر موضوع که در مذاکرات صلح مطرح می گردد، پرسیده شود.

22.5٪ مصاحبه شوندگان شامل 7۸۸ نفر گفته اند که برای تقویت حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات صلح باید دادخواهی صورت گیرد که 
زنان کشور از هر گوشه و کنار اطالع به دست آورده و یکجا شوند تا مدیران برنامه های مربوط به صلح، وادار گردد که مشارکت زنان درروند را 

افزایش دهند.

در نهایت 24.۱٪ شامل ۸44 نفر تأیید منوده اند که مناسب ترین راهکار برای تقویت یا افزایش حضور و مشارکت زنان درروند مذاکرات صلح 
تأکید بر رعایت و حامیت ارزش ها و اصول حقوق برشی افراد در سطح ملی است. به باور این تعداد وقتی حقوق برش رعایت و ارزش های 

مربوط به آن احرتام گردد، مشارکت زنان در متام روند های ملی نیز افزایش خواهد یافت.

و سکوت  نداده  پاسخ  این پرسش  به  نیست،  کافی  درروند صلح  زنان  بودند مشارکت  تأیید منوده  از کسانی که   )٪0.6( باقی مانده  نفر   ۱5
منوده اند.
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د: خواسته ها و توقعات زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح
افغانستان  مردم  که  است  توقعاتی  و  خواسته ها  مورد  در  مصاحبه شوندگان  از  صلح  مذاکرات  روند  به  رابطه  در  اصلی  پرسش های  از  یکی 
به خصوص زنان کشور از این روند داشته و دارند. خواسته ها و توقعات زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح در مرحله اول به دو کته گوری 
تقسیم می گردد؛ خواسته ها و توقعات زنان از اصل روند مذاکرات صلح که به صورت کلی و بدون آدرس رصف در ارتباط به اصل روند، مطرح 
گردیده است و خواسته ها و توقعات زنان از طرف های درگیر در جنگ و مخاصامت که به آدرس دولت افغانستان، گروه طالبان و سازمان ملل 

متحد مطرح گردیده است.

خواسته های زنان از روند مذاکرات صلح
آتش بس، قطع جنگ و قطع حمالت انتحاری و دستیابی به امنیت، حفظ دست آوردهای هجده سال اخیر، عدم برگشت حکومت طالبان، 
احرتام به حقوق برش و رعایت حقوق زنان، دستیابی به صلح پایدار و عادالنه، فراهم آوری زمینه های مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت 
خارجی ها و وادار ساخنت طالبان به صلح از مهم ترین خواسته ها و توقعاتی است که توسط مصاحبه شوندگان در رابطه به اصل روند مذاکرات 

صلح، ارائه گردیده است. 
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2۱۳۹ نفر از مصاحبه شوندگان )6۱٪( گفته اند که مهم ترین خواست و توقع آنان از روند مذاکرات، دستیابی به صلح و آمدن امنیت و آرامی 
است. 7۹4 نفر دیگر )22.۱٪( خواسته اند که دست آوردهای ۱۸ سال گذشته از بین نرفته و از ارزش های حقوق برشی و نظام، محافظت 
گردد. ۳54 نفر )۱0.۱٪( از عدم برگشت حکومت طالبان، احرتام به حقوق برش و رعایت حقوق زنان به عنوان خواست و توقع خویش از روند 
صلح یادکرده و درنهایت ۹6 نفر )2.7٪( از دستیابی به صلح پایدار و عادالنه به عنوان خواست و توقع خود نام برده اند 74 نفر )2.۱٪( از فراهم 
آوری زمینه های مذاکرات بین االفغانی بدون دخالت خارجی ها و وادار ساخنت طالبان به صلح همچون خواست و توقع خود از روند مذاکرات 

صلح تأیید منوده اند. 45 نفر ۱.۳٪ به این پرسش پاسخ نداده و سکوت منوده اند.

خواسته های زنان از دولت افغانستان
هامن گونه که اشاره گردید در کنار خواسته ها و توقعات که مصاحبه شوندگان مطالعات میدانی این تحقیق از اصل روند مذاکرات صلح داشتند، 
برخی از موضوعات به عنوان خواسته  آنان در رابطه به روند مذاکرات صلح به آدرس دولت افغانستان، گروه طالبان و سازمان ملل متحد، مطرح 

گردیده است. 

صلح و قطع جنگ یکی از مهم ترین خواسته ای است که زنان کشور از دولت افغانستان داشته و از سوی ۱0.6٪ مصاحبه شوندگان شامل ۳70 
نفر مطرح گردیده است. به باور این تعداد دولت افغانستان نباید فرصت ها را از دست بدهد و با تالش از این روند استفاده کرده و زمینه صلح 

پایدار را در کشور فراهم کند. 

۱۳۳5 نفر )4۱٪( گفته اند که دولت باید از حقوق و آزادی های زنان درروند مذاکرات صلح باقوت حامیت کند، ۱۱0۳ نفر )۳۱.6٪( تأکید 
منوده اند که دولت باید از دست آوردهای ۱۸ سال اخیر به شمول اصول و ارزش های حقوق برش به خصوص حقوق برشی زنان و قانون اساسی 
به خوبی محافظت کرده به هیچ وجه روی این اصول و ارزش ها معامله نکند، 6 نفر )0.2٪( خواسته است که دولت باید زمینه را برای حکومت 
موقت فراهم کند، ۳۳ نفر )0.۹٪( تأکید منوده اند که دولت نباید به طرح ایجاد حکومت موقت تن دهد، ۸۳ نفر )2.4٪( خواسته است که دولت 
در برابر مخالفان مسلح ازجمله طالبان کوتاه نیامده و با قاطعیت آنان را از بین بربد، 2 نفر )0.۱٪( پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را به نفع روند 
صلح به دولت داده است، ۱۱ نفر )0.۳٪( از دولت خواسته است تا به خارجیان اجازه دخالت در امور صلح را ندهند، ۱2۱ نفر )۳.5٪( خواسته 
است که دولت باید برای خلع سالح افراد مسلح غیرمسئول اقدام عملی کند، ۳20 نفر )۹.2٪( از دولت خواسته است که علیه تبعیض قومی، 

زبانی، دینی و مذهبی با جدیت مبارزه کند. ۱2 نفر باقی مانده )0.۳٪( به این پرسش پاسخ نداده اند. 
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خواسته  های زنان از طالبان
آوردهای ۱۸ سال اخیر، فراهم آوری زمینه های  به قانون اساسی و دیگر دست  انتحاری، احرتام  آتش بس فوری و قطع جنگ و حمالت 
دسرتسی به تعلیم و تحصیل و سایر خدمات، جزء مهم ترین خواسته  های مصاحبه شوندگان از گروه های مخالف دولت به خصوص طالبان است 

که در رابطه به روند مذاکرات صلح مطرح گردیده است. 

۳70 نفر از مصاحبه شوندگان )۱0.6٪( از گروه های مخالف دولت به خصوص طالبان خواسته است که آتش بس منوده به تأمین امنیت و روند 
صلح کمک منایند.

۱4۳5 نفر )4۱٪( خواسته است که طالبان و سایر گروه های مخالف باید به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص زنان، قانون 
اساسی و دست آوردهای ۱۸ ساله اخیر مردم افغانستان احرتام بگذارند.

۱۱0۳ نفر )۳۱.6٪( از طالبان و سایر گروه های مخالف دولت خواسته است که از مردم افغانستان به خاطر ظلم خود معذرت بخواهند. 74 
نفر )2.۱٪( تأکید منوده است که متام گروه های مخالف دولت به خصوص طالبان باید سالح خود را به زمین گذاشته و به دولت تسلیم شوند.

۳4 نفر )۱٪( خواسته است تا طالبان و دیگر گروه های مخالف زمینه را برای تعلیم و تحصیل شهروندان ازجمله زنان در مناطق تحت کنرتل 
خود فراهم کرده و هر گونه تهدید در این زمینه را از بین بربند.

 2۸ نفر )0.۸٪( خواسته است که طالبان و دیگر گروه های مخالف باید به تعهدات خود در رابطه به درروند صلح پایبند مبانند

4 نفر )0.۱٪( خواسته است که طالبان باید کمک کند تا حکومت موقت شکل گیرد و ۱ نفر )0.0۳٪( از تالش برای خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان، سخن گفته 5 نفر )0.۳٪( تطبیق رشیعت اسالمی و ۱ نفر دیگر )0.0۳٪( تالش برای از بین بردن نظام کنونی را به عنوان 

خواسته هایشان از طالبان مطرح منوده اند. 44۱ نفر )۱2.6٪( به این پرسش پاسخ نداده است. 
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خواسته های زنان از سازمان ملل متحد
خواست بخش اعظم از مصاحبه شوندگان شامل ۱067 نفر )۳0.5٪( از سازمان ملل متحد در رابطه به روند صلح، این بوده که سازمان ملل 
متحد نباید مردم افغانستان را در این رشایط تنها گذاشته و به حال خودش واگذارد. باید حامیت های اقتصادی و سیاسی خود را از دولت 

افغانستان به صورت دوام دار ادامه دهد. 

574 نفر )۱6.4٪( خواسته اند که برای تحقق آتش بس تالش کرده و روند صلح را حامیت کند. ۱67 نفر )4.۸٪( گفته اند که سازمان ملل 
متحد باید برای خلع سالح گروه های غیرمسئول تالش کند. 4۹۸ نفر )۱4.2٪( تأیید منوده اند که سازمان ملل متحد باید برای تثبیت نقش 
باید برای قناعت دادن به دولت های همسایه افغانستان به  دولت درروند صلح کار کند. ۳7 نفر )۱.۱٪( خواسته اند که سازمان ملل متحد 
عدم مداخله در امور داخلی کشور تالش کند. ۳۱۸ نفر )۹.۱٪( خواسته سازمان ملل متحد باید برای به محاکمه کشاندن کسانی که علیه مردم 
ظلم منوده تالش کند. 5۳۸ نفر )۱5.4٪( گفته اند که سازمان ملل متحد باید برای تأمین رشایط رعایت و حامیت از حقوق برش و آزا دی های 
اساسی برشی کمک کند. درنهایت ۱۸۳ نفر )5.2٪( خواسته است که سازمان ملل متحد باید برای ایجاد حکومت موقت تالش کند. ۱۱4 نفر 

باقی مانده که ۳.۳٪ را دربر می گیرد به این پرسش پاسخ نداده اند.

جمع بندی خواسته های مصاحبه شوندگان از روند صلح به صورت کلی و از سه طرف دخیل در جنگ افغانستان شامل دولت، مخالفان مسلح به 
خصوص طالبان و سازمان ملل متحد، نشان می دهند که اکرثیت مردم افغانستان روی چهار مورد شامل قطع جنگ و آتش بس فوری، احرتام 
به حقوق آزادی های برشی شهروندان به خصوص زنان، حامیت از دست آوردهای ۱۸ سال اخیر به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم 

جنگی و خشونت های که علیه مردم افغانستان روا داشته شده است، با جدیت تأکید گردیده است. 
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خطوط اساسی در مذاکرات صلح
قبل از این که در رابطه به خطوط اساسی مصاحبه شوندگان در مذاکرات صلح با طالبان بحث شود از آنان پرسیده شده است که بین نظام حاکم 

و طالبان کدام یکی را پسندیده و حامیت می کنید؟ 

دیدگاه مصاحبه شوندگان در مورد نظام کنونی و طالبان 
۳۳4۸ نفر که ۹5.۸٪ کل مصاحبه شوندگان را نشان می دهد گفته اند که نظام کنونی مورد پسند و حامیت آنان بوده و از آن تأیید می کنند و ۱4۸ 

نفر )4.2٪( از اداره طالبان حامیت منوده اند.

اخیر،  سال های  آوردهای  دست  به عنوان  را  موضوع  سه  طالبان  با  صلح  مذاکرات  اساسی  خطوط  مورد  در  مصاحبه شوندگان  پاسخ  اما  و 
غیرقابل مذاکره و معامله دانسته و توجه به آن را به عنوان خطوط اساسی مذاکرات یادکرده اند که شامل محافظت از حقوق و آزادی های اساسی 

شهروندی، محافظت از قانون اساسی به ویژه فصل دوم آن و محافظت از نظام سیاسی می گردد.
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از میان ۳4۹6 مصاحبه شونده ۱۸02 نفر )5۱.5٪( محافظت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، ۱2۹7 نفر ۳7.۱٪ محافظت از قانون 
اساسی و ۳۹7 نفر )۱۱.4٪( محافظت از نظام سیاسی را به عنوان خطوط اساسی مذاکره با طالبان برای رسیدن به صلح یاد منوده اند. به باور 
این تعداد از مصاحبه شوندگان هیچ فرد یا نهادی حق ندارد روی موضوعات یادشده درروند صلح مذاکره منوده و آن ها را مورد معامله قرار دهند. 
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نتیجه گیری کلی
و  به حقوق  درزمینه ی دسرتسی  در ۱۸ سال گذشته  که  آوردهای خوبی  رغم دست  بر  افغانستان  زنان  که  داد  نشان  تحقیق  این  مطالعات 
آزادی های اساسی خویش داشته اند هنوز نسبت به وضعیت نگران بوده و از چالش ها و مشکالتی زیادی به خصوص در راستای دسرتسی به حق 

امنیت و صلح رنج می برند.

بر اساس دریافت های این تحقیق زنان افغانستان قربانیان اصلی ادامه جنگ و خشونت های مسلحانه بوده و عالوه بر این که تعداد زیادی از 
آنان فرزندان و شوهرانشان را در جریان جنگ و حمالت تروریستی از دست داده اند، 7.5۸٪ قربانیان را نیز زنان تشکیل می دهند.

دوام جنگ و خشونت های مسلحانه سبب گردیده تا حاکمیت قانون صدمه دیده، تبعیض و تعصب فرصت های دسرتسی شهروندان را به حقوق 
و آزادی های برشی محدود کرده و زمینه های مشارکت و حضور عادالنه و برابر متام مردم به خصوص زنان کشور را در ساختارها و روندهای 

ملی با مشکالت مواجه کند.

دریافت های این تحقیق تأیید می کند که در حال حارض بر رغم ظرفیت های قابل قبولی که به لحاظ حقوقی و قانونی درزمینه ی حامیت و 
حفاظت از زنان وجود دارد، هنوز زنان و دخرتان افغانستان با تهدید آزارواذیت، خشونت های جنسی و خشونت های مبتنی بر جنسیت، روبرو 

بوده و از تهدیدهای که علیه آن در راستای دسرتسی به حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد، نگران می باشند.

تعداد زیادی از زنان کشور هنوز تذکره تابعیت نداشته و بدتر از همه این که حتا باور ندارند که داشنت اسناد حقوقی مربوط به هویت، نخستین 
قدم بهره مندی آنان از حقوق اساسی و بنیادی شان در زندگی مدنی و سیاسی به شامر می رود.

بخشی از زنان افغانستان هنوز کارت رأی دهی اخذ نکرده و به ارزش های مثل انتخابات و حق رأی به عنوان ظرفیت های مؤثر بر زندگی شخصی 
و جمعی در آینده، اعتامد کامل ندارند. تعدادی نیز به دالیل مختلفی مثل مامنعت اعضای خانواده و چالش های امنیتی موفق به اخذ کارت 
رأی دهی نگردیده اند. فرصت های دسرتسی زنان به حق کار و اشتغال هنوز محدود بوده و چالش های فساد و تبعیض در اداره بیشرت از دیگران 
زنان را تهدید می کند. تبعیض علیه زنان در ادارات و چالش های مثل آزارواذیت در محل کار از مهم ترین پرسش های اند که در حال حارض 

زنان افغانستان را پیش تر از هر وقت دیگر به انزا کشانده و محدود می کند.

همچنین مطالعات این تحقیق ملی نشان داده است که زنان افغانستان در دسرتسی به حق تعلیم و تحصیل با محدودیت های مثل تهدیدهای 
امنیتی به خصوص تهدیدهای ناشی از حمالت مسلحانه و تروریستی علیه مکاتب دخرتانه، کمبود معلمین زن، مخالفت اعضای خانواده، 
آزارواذیت خیابانی، چالش های اقتصادی خانواده ها و کمبود امکانات موردنیاز در این زمینه، روبرو بوده و درحالی که نیمی از جمعیت انسانی 
را زنان و دخرتان تشکیل  تعلیمی و تحصیلی دولتی  نهادهای  از محصلین  از متعلمین و ٪26.۳7  تنها ٪۳۸.۸5  را تشکیل می دهند  کشور 

می دهند.

در عرصه دسرتسی به خدمات صحی باکیفیت نیز زنان افغانستان با چالش های زیادی مواجه بوده و از وجود مشکالت درزمینه ی دسرتسی 
کامل به حق کار در بیرون از خانه رنج می برند.

بررسی های این تحقیق ملی نشان داده است که بخش عمده از چالش ها و مشکالت زنان درزمینه ی دسرتسی به حقوق و آزادی های اساسی، 
متأثر از جنگ و دوام حمالت مسلحانه و تروریستی بوده و نبود صلح و آرامی سبب گردیده است که مردم افغانستان به ویژه زنان کشور نتوانند 

به وضعیت که در آن ظرفیت های کامل و مور نیاز دسرتسی به حقوق و آزادی های اساسی زنان وجود داشته باشد، دست یابند.

بنابراین زنان افغانستان در کنار مردان کشور با قاطعیت و جدیت متام دوام جنگ و خشونت های مسلحانه را نکوهش منوده و از روند مذاکرات 
صلح با نگرانی های خاصی حامیت کرده اند.

نتایج این تحقیق ملی ثابت منوده است که تعداد زیاد از زنان کشور )7۱.۸٪( نسبت به حضور و نقش زنان درروند مذاکرات صلح نگران بوده 
و از این که به حاشیه قرار گرفته اند هوشدار می دهد.

 بر اساس دریافت های این تحقیق ملی 7۳.5٪ از مردم کشور باور دارند که حضور و نقش زنان در برنامه ها و روندهای ملی ازجمله روند مربوط 
به مذاکرات صلح باید جدی گرفته شده و به تناسب، بین مردان و زنان در متام تعامالت کالن سیاسی و ملی اهمیت داده شود.

این تحقیق نشان داده است که زنان عالوه براینکه عالقه مند مشارکت در تعامالت کالن سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی می باشند، 
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از مهم ترین عنارص تأثیرگذار بر روند توسعه و انکشاف در متام زمینه های یاد شده نیز به شامر رفته و حضور آنان سبب خواهد شد که روند 
برنامه های انکشافی با موفقیت پیش برده شود.

معلومات به دست آمده از این تحقیق ملی همچنین دیدگاه زنان را در مورد دموکراسی به روشنی تبیین کرده و ثابت منوده است که از دید مردم 
افغانستان به خصوص زنان کشور، دموکراسی تنها نظامی است که می تواند مردم کشور را بر رغم ظرفیت های متفاوت که ازلحاظ قومی، زبانی 

و دینی مذهبی دارند، متحد و یکجا نگهدارد.

این تحقیق نشان داده است که امنیت یکی از ارزش های بسیار اساسی زندگی جمعی بوده و از مهم ترین بسرتها یا زمینه های دسرتسی به سایر 
حقوق و ازادی های برشی شهروندان به شامر می رود. به این دلیل صلح و تأمین امنیت از اولویت های اصلی اکرثیت کسانی بوده است که در 

این تحقیق به عنوان مصاحبه شونده یا اشرتاک کننده در جلسات استامع عامه و فوکس گروپ، سهم داشته اند. 

نیز  نفر شامل کسانی که در جلسات استامع عامه و فوکس گروپ رشکت منوده و  به 52۸7  آنان  این تحقیق ملی که تعداد  رشکت کنندگان 
کسانی که در تحقیق میدانی سهم داشته اند، می رسند، بر رغم خواسته ها و توقعاتی روشنی که از اصل روند مذاکرات صلح داشته اند از دولت 
افغانستان، گروه های مسلح مخالف دولت و سازمان ملل متحد در رابطه به روند صلح، آتش بست و دسرتسی به عدالت نیز خواسته های را 
داشته اند. آن ها تأکید منوده اند که هرگز صلح پایدار بدون تأمین عدالت و رسیدگی به جرائم جنگی و خشونت علیه مردم افغانستان به وجود 
نخواهد آمد. لذا برای این که بتوانیم به صلح پایدار برسیم نیاز است تا حقوق و آزادی های برشی و ارزش های ۱۸ ساله اخیر محافظت گردیده، 
نظام جمهوری، اصل انتخابات آزاد و قانون اساسی احرتام شده، به حقوق قربانیان جنگ و حمالت تروریستی رسیدگی شده و اعتامد مردم 

به خصوص قربانیان مخاصامت مسلحانه و تروریزم در راستای تأمین عدالت به دست آورده شود.

اشرتاک کنندگان این تحقق ملی از خطوط اساسی مردم افغانستان درروند مذاکرات صلح نیز صحبت منوده و گفته اند که حقوق و آزادی های 
اساسی برشی، قانون اساسی و نظام کنونی از ارزش های اند که نباید در مذاکرات مربوط به صلح مورد معامله قرار گیرد.  
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پیشنهاد ها
حقوق و آزادی های برشی شهروندان غیرقابل بحث می باشد و باید در هر رشایطی به ویژه در مذاکرات مربوط به صلح مورداحرتام بوده، . ۱

پایدار ممکن گردیده و زمینه انکشاف فرصت های دسرتسی  تنها در این صورت است که دسرتسی به صلح  حامیت و تقویت گردد. 
شهروندان به حقوق برش فراهم می گردد.

در گفتگو های صلح باید به عنارص موردنیاز صلح مثبت تأکید صورت گیرد که رصف به نبود جنگ خالصه منی گردد بلکه به رعایت و . 2
حامیت از حقوق و آزادی های برشی توجه شده و برای فراهم آوری زمینه های موردنیاز زندگی آرام و عاری از ترس و اضطراب تالش  
می گردد. گفتگو های صلح باید در فضای آتش بس صورت گیرد تا تلفات ملکی به صورت فوری خامته یابد. ما باور داریم که 4۱ سال 
منازعه پیچیدگی های خود را داشته بنابراین با روند صلح باید باحوصله مندی برخورد صورت گرفته و زمان طوالنی نیاز است تا صلح پایدار 

به وجود آید

مشارکت بامعنی و سهم برابر زنان افغان درروند صلح، به ویژه در برنامه ریزی، تصمیم گیری و مرحله تطبیق آن حتمی پنداشته می شود، . ۳
زیرا زنان درمیان آسیب پذیرترین و رنج دیده ترین اقشار جامعه در طول سال های متامدی جنگ قرار داشته اند. پس الزم است تا در 
متام روند مربوط به صلح اعم از تصمیم گیری، تفسیر متون تأثیرگذار بر زندگی آنان، مشارکت فعال و برابر داشته و نقش آنان در هیچ 

مرحله ی از گفتگوها و توافقات صلح نباید نادیده گرفته شود.

اشخاصی که به منایندگی از مردم افغانستان در مذاکرات صلح انتخاب می گردند باید منایندگی از اراده عموم و واالترین منافع مردم . 4
باید  افغانستان  و حکومت  بین املللی  جامعه  باشند.  منافع شخصی  و  تبعیض آمیز، سیاسی  آجندای  دارای  اینکه  نه  افغانستان منایند، 
تضمین منایند که متام مردم افغانستان در این دور مذاکره منایندگی و سهم برابر داشته باشند اعم از قربانیان جنگ، اقلیت ها، اشخاص 

دارای معلولیت، زنان، اطفال، بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان.

حقوق موردحامیت زنان در اعالمیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و قطعنامه ۱۳25 باید معیارهای . 5
الزامی واصلی گفتگوهای صلح بوده و بودجه الزم برای هر یک از این تعهدات تخصیص داده شود تا تطبیق بامعنی آن ها تضمین گردد. 
افزون بر این، بودجه حکومت افغانستان باید دارای یک روش حساس جنسیتی و همه شمول باشد تا از پدیده ای چون فقیر سازی زنان 

جلوگیری گردد.

تعهد پایدار به تقویت حکومت داری خوب، از میان برداشنت فرهنگ معافیت از مجازات، خویش خوری و فساد، احرتام و اراده سیاسی . 6
در راستای حاکمیت قانون، توسعه پایدار دموکراسی و تقویت نهاده ای دموکراتیک باید در محراق گفتگوهای صلح و هر توافق دیگر 

بین طرفین منازعه باشد.

همه فعالین ملی و بین املللی که دخیل روند صلح می باشند، باید در برابر تطبیق و استقرار صلح پایدار، درازمدت، همه شمول، و الزامی . 7
که از سوی جناح های رسمی و قانونی، تأمین می گردد، پاسخگو و فعال باشند و تدابیری اتخاذ گردد که از منازعات بیشرت جلوگیری 

به عمل آید.

الف: یک ظرفیت نظارت کننده بی طرف باید ایجاد شود تا تضمین مناید که همه ساحات توافق و تعهدات صلح رعایت می گردد.

ب: افزون بر این باید یک میکانیزم از سوی همه جناح ها تصویب و امضا گردد که بتواند در صورت عدم ایفای تعهد هریکی از طرفین 
را مورد بازخواست قرار دهد. این کار نیازمند یک ساختار بی طرف برای حل منازعات می باشد تا همه شکایت های طرفین را حل فصل 

مناید.

ج: در این طرح باید دیدگاه های نهادهای مستقل، جامعه مدنی و کارشناسان در نظر گرفته شود و به آن ها من حیث فعالین کلیدی 
وظیفه داده شود تا نقش های مشخص شان را ایفا منایند. سهم مساویانه و فعال حکومت افغانستان، ملل متحد و جامعه بین املللی در 

این طرح باید در نظر گرفته شود.

هر تفسیر و تعبیر متون دینی باید به صورت روشن در حضور متخصصین، به خصوص افراد متخصص علوم دینی از آدرس جامعه مدنی . ۸
نهادهای مستقل و همکاران بین املللی، تعریف گردد، به ویژه متونی که در رابطه به نقش، موقف و آینده زنان و اقلیت های نژادی و 

دینی می باشد.

رسانه های ملی باید این فرصت را داشته باشند تا توافقات مربوط به صلح را بدون سانسور، ترس و تهدید به صورت آزادانه به نرش برسانند. ۹

همه جناح های درگیر باید به روند خلع سالح توافق منایند تا کاهش خشونت ها تضمین گردد، تهدیدات در میان مردم فروکش مناید و . ۱0
اطمینان حاصل گردد که افغانستان دیگر به النه امن برای سازمان های تروریستی مبدل نخواهد شد.

روند بازسازی و ادغام جنگجویان طالب و خانواده های آنان در جامعه روی دست گرفته شود.. ۱۱
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عدالت انتقالی باید جز مهم ترین بخش روند صلح باشد تا درد و آالم رسارسی مردم را درمان و به انتقام جوئی ها و کشتارهای انتقام . ۱2
جویانه4۱ ساله پایان بخشد. جناح های مذاکره کننده، باید با در نظر داشت نظریات متخصصین عدالت انتقالی، گروه های جامعه مدنی 
و قربانیان، احرتام گذاشته در ایجاد میکانیزم درست تطبیق عدالت انتقالی با چوکات زمانی و اهداف قابل نیل، کمک کنند. حکومت 

افغانستان و دست آندرکاران بین املللی باید این پروسه را تقویت منوده و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند.

باید یک میکانیزم شناسایی قربانیان ایجادشده و روند رسیدگی به شکایت ها و خواسته های آنان طراحی و ظرفیت های جربان خسارت . ۱۳
وارده بر آنان تقویت گردد. بودجه موردنیاز این روند پیش بینی شده و تضمین گردد که این روند عاری از فساد باشد. این روند باید در 
با نهاده ای مستقل، سازمان های جامعه مدنی انجام شود. افزون بر این، جناح های مذاکره کننده باید برمبنای یک  همکاری نزدیک 
چارچوب توافق شده تعهد منایند که آن ها در برابر مردم افغانستان پاسخگو می باشند. این روند یک راه اساسی برای تقویت اعتامد بین 

مردم و قدرمتندان و حتا عاملین جنگ ها و منازعه خواهد بود.

از یک انتخابات آزاد و منصفانه باید پشت بانی صورت گیرد، زیرا این یک حق دموکراتیک مردم افغانستان است. کمیسیون مستقل . ۱4
حقوق برش افغانستان حکومت، جامعه بین املللی و سازمان ملل متحد را ترغیب می مناید تا چالش های فرا روی زنان در اشرتاک به 

انتخابات را من حیث رأی دهنده یا کاندید، شناسایی و زمینه را برای یک انتخابات سامل، آزاد، معیاری و  قابل پذیرش، فراهم سازند.
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