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ب

قدردانی
رسـالهی حاضـر نتیجـهی تلاش و زحمـات کسـانی اسـت که مسـووالنه رسـالت
مدنـی خویـش را درسـت و بـه موقـع انجـام داده انـد .نهـاد تحقیقاتی حقـوق زنان
و اطفـال از افـراد و نهادهاییکـه در تدویـن ایـن بیانیـه ،مـا را همـکاری کـرده انـد،
ُ
بـه ویـژه بنیـاد هاینرش بـل به خاطـر حمایت مالـی از ایـن برنامه ،اعضای شـورای
عالـی صلـح ،نهادهـای مدافـع حقـوق زنـان ،زنـان در سـطح محلات ،اعضـای
«کمیتـهی دادخواهـی افزایـش مشـارکت زنـان در رونـد صلـح» و همـه کسـانیکه
وقـت گذاشـته در گفتگوهـا و بحثهـا اشـتراک کـرده انـد ،سـپاسگزاری میکند.
همچنـان از بانـو سـمیرا حمیـدی کـه در تهیـهی ایـن بیانیـهی سیاسـی مـا را یاری
رسـانیده اسـت نیـز ،اظهـار امتنـان مینمایـد .در نهایـت از زحمـات و تالشهای
سـازندهی محمـد علـی فکـور و سـایر همـکاران نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و
اطفـال کـه در به فرجام رسـاندن این رسـال ه همکاری نمـود اند ،صمیمانـه قدردانی
مینمایـد .بـدون شـک ،تدویـن بیانـهی سیاسـی زنـان افغانسـتان در مـورد صلح،
امنیـت و مشـارکت سیاسـی ،بـدون حمایـت و تالشهـای بیدریـغ اشـخاص یـاد
شـده ،نمیتوانسـت غنامنـدی کنونی را داشـته باشـد.
زرقا یفتلی ،ر ییس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال

ج

در مورد نهاد تحقیقاتی حقوق زنان واطفال
نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و اطفـال یکـی از نهادهـای پیشـتاز در زمینـهی
دادخواهـی بـرای دفـاع از حقـوق زنـان و اطفـال در افغانسـتان اسـت .ایـن نهاد از
زمـان ایجـادش در سـال  2003میلادی تـا کنـون ،تالش نموده اسـت تـا از طریق
پژوهـش ،مسـتند سـازی ،دادخواهـی و آگاهـی عامه ،بـه توانمندی زنـان و کودکان
و تامیـن حقـوق آنهـا کمـک نماید.
هـدف ایـن نهـاد تحقـق عدالـت اجتماعـی و نهادینهسـازی حقـوق بشـری زنـان و
کـودکان در کشـور اسـت .مقاصـد اساسـی نهـاد عبارت انـد از:
 .1مبارزه در برابر خشونت بر زنان و دختران؛
 .2کار در راستای تغییر نگرشها و رفتارهای خشونتبار؛
 .3دادخواهی برای حمایت از حقوق زنان و کودکان؛
 .4بلندبردن ظرفیت و آگاهسازی رهبران محلی برای حمایت از ماموریت نهاد؛
 .5و توانمندسازی و ارتقاء ظرفیت بانوان در پیوند با حقوق اساسی شان.
ایـن نهـاد از زمـان تاسـیس تا اکنـون ،بیـش از  40برنامـهی مختلف را در راسـتای
دسـتیابی بـه اهـداف و مقاصـدش اجـرا نموده اسـت .فعالیتهـای نهاد بیشـتر در
زمینـه هـای پژوهـش ،دادخواهی و ظرفیـت پروری تمرکـز دارد.

د

بنیاد هاینرش ُبل ()HBS
بنیـاد هاینـرش ُبـل یـک بنیـاد آلمانی و بخشـی از جنبش سیاسـی سـبز اسـت .این
بنیـاد بـرای تقویت دموکراسـی ،حقوق بشـر و تامین عدالت فعالیت نموده و اساسـا
روی دموکراسـی مبتنـی بر جنسـیت یعنـی آزادی اجتماعی و تسـاوی حقـوق مرد و
زن تاکیـد مینمایـد .بنیـاد هاینریـش ُبـل متعهد به تسـاوی حقوق بـرای اقلیتهای
قومـی و فرهنگـی بـوده و علاوه بـر آن ،پالیسـیهای ضـد خشـونت و صلحجویانه
را ترویـج و توسـعه میدهـد .بنیـاد هاینـرش ُبـل فعالیتهـای خویـش را از سـال
 2003بدیـن سـو در افغانسـتان آغـاز نمـوده و اکنـون فعالیتهـای این بنیـاد روی
موضوعـات چـون دموکراسـی و همچنین برنامههـای برقراری صلـح و تامین امنیت
متمرکـز میباشـد .بـرای معلومات بیشـتر در مـورد فعالیتهـا و همکاران ایـن بنیاد
در افغانسـتان ،لطـف نمـوده بـه ویـب سـایت ( )www.boell.org.afمراجعـه
نماییـد و یـا بـرای ارتبـاط با ما بـه ایـن نشـانی ( )af@boell.orgایمیل بفرسـتید.
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مقدمه
نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و اطفـال در سـال  ۲۰۱۵پژوهشـی را در زمینـهی
مشـارکت زنـان در رونـد صلح 1در افغانسـتان انجـام داد .در این پژوهش ،شـماری
از چالشهـای اساسـی در زمینهی مشـارکت زنان در روند صلـح و عوامل بازدارنده
مشـارکت سیاسـی زنـان را در ایـن روند ،شناسـایی و معرفـی کرده اسـت .همچنان
ایـن پژوهـش بـرای برونرفت از ایـن معضـل و نیز افزایش مشـارکت سیاسـی زنان
در رونـد صلـح ،راه حلهـا و پیشـنهاداتی را به دولـت و نهادهـای بینالمللی مطرح
کرده اسـت.
علاوه بـر ایـن ،نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و اطفـال در سـال  ۲۰۱۶رهنمـودی
را در زمینـهی نقـش زنـان در رونـد صلـح تهیـه کـرده و بـر مبنـای یافتههـای ایـن
رهنمـود ،راهکارهـای مشـخصی را بـرای افزایش نقش زنـان در رونـد صلح تدوین
نمـود .2در کنـار ایـن فعالیتهـا ،نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و اطفـال «کمیتهی
دادخواهـی بـرای مشـارکت زنـان در رونـد صلح» را با عضویت بیسـت نهـاد مدنی
ایجـاد نمـود تـا ایـن کمیتـه بـرای تحقـق پیشـنهادات مطـرح شـده در پژوهـش و
رهنمـود نهـاد ،دادخواهـی کنـد .همچنـان به دنبـال تهیه رهنمـود ،نهاد بر آن شـد تا
بیانیـهی سیاسـی زنـان افغانسـتان را در رابطـه به صلح ،امنیت و مشـارکت سیاسـی
زنـان تدویـن نمایـد کـه هدف ایـن بیانیـه ،شناسـایی و بررسـی چالشهـا و ارایهی
پیشـنهادات مشـخص بـرای حـل این معضل اسـت.
پـس از سـقوط رژیم طالبـان و ایجاد دولت جدید در افغانسـتان ،با آنکه مشـارکت
سیاسـی زنـان در فراینـد دولـتداری ،یکـی از اولویتهـای تشـکیل نظام سیاسـی
1 http://wclrf.org.af/womens-participation-in-peace-process/
2 http://wclrf.org.af/projects-2/research/2016-2/guideline-engendering-the-peace-process-through-the-meaningful-engagement-of-women/
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کشـور و همـکاران بینالمللـی افغانسـتان بـود ،امـا بـا گذشـت بیـش از یـک و نیم
دهـه کار در ایـن زمینـه ،هنوز مشـارکت سیاسـی زنان در افغانسـتان پایدار نیسـت.
بهرغـم اینکـه زنـان در کابینـهی حکومت وحـدت ملی حضـور دارند ،امـا صدای
شـان بـرای تامین تسـاوی جنسـیتی به مشـکل شـنیده میشـود .بیـش از  25درصد
اعضـای پارلمـان کنونـی افغانسـتان را زنان تشـکیل میدهند ،اما مطالبات شـان در
پیونـد بـه حقـوق زنـان جدی گرفتـه نمیشـود .بنابـر این ،ایجـاب میکند کـه برای
نمایندگـی موثـر از حقـوق زنـان و مطالبات آنـان ،ایـن نماینـدگان و نمایندگانی که
در پارلمـان آینـده راه مییابنـد ،باید بیشـتر توانمند شـوند تا بتواننـد از نصف نفوس
کشـور نمایندگی فعـال کنند.
همینگونـه بدتـر شـدن وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان ،حضـور کمرنـگ زنـان
در حکومتهـای محلـی و عـدم حمایـت و حفاظـت از زنـان شـاغل ،بخشـی از
چالشهایی اسـت که روند مشـارکت سیاسـی زنان در افغانسـتان را متاثر میسـازد.
یافتههـای یک بررسـی از حضـور زنـان در نهادهای امنیتی ،نشـان میدهـد که تنها
دو در صـد از کارمنـدان ایـن نهادهـا را زنـان تشـکیل میدهنـد .برعلاوه ،زنـان در
ایـن نهادهـا بـه سـمتهای رهبـری و تصمیمگیـری گماشـته نمیشـوند .زنـان بـه
مشـکالت متعـدد از جملـه تبعیـض ،خشـونت و آزار و اذیـت جنسـی مواجـه بوده
3
و در فضایـی کار میکننـد کـه امـکان سـهمگیری آنهـا را به حـد اقل میرسـاند.
نهـاد تحقیقاتـی حقـوق زنـان و اطفال ،بـا تدویـن بیانیهی سیاسـی زنان افغانسـتان
در بـاره صلـح ،امنیـت و مشـارکت سیاسـی ،چالشهـای عمـده فـرا راه زنـان را
بیشـتر مـورد بررسـی قـرار داده و فهرسـتی از پیشـنهادات کلیدی را نیـز به حکومت
افغانسـتان و کارگـزاران ذیربـط در سـطح بینالمللـی ،پیشـکش مینماینـد.

3 http://www.awn-af.net/index.php/cms/press_detail/986/12
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هدف از تدوین این بیانیه
ایـن بیانیـه نظریات ،توقعـات ،نگرانیها و پیشـنهادات زنـان افغانسـتان در رابطه به
مشـارکت سیاسـی زنـان ،نقش آنهـا در نهادهای امنیتی و مشـارکت آنهـا در روند
صلـح را بیـان میکنـد .افـزون بـر آن ،این بیانیـه اهداف زیـر را دنبـال میکند:
• تلاش و دادخواهـی بـرای رسـاندن پیشـنهادات زنـان به گـوش رهبران سیاسـی
کشـور و نهادهـای بینالمللـی؛
• تقویـت جایـگاه اجتماعـی و سیاسـی زنـان افغانسـتان و ایجـاد هماهنگی میان
تمـام اقشـار جامعـه بـرای تفاهم در دسـتیابی به ایـن هدف؛
• فراهمسـازی زمینـه بـرای تشـریک مسـاعی و اطالعـات میـان نهادهاییکـه
برنامههـای دادخواهـی بـر محـور حقـوق زنـان را رهبـری میکننـد.
روش تدوین بیانیه
بـرای تدویـن این سـند ،مطالعـات کتابخانهیی گسـترده صـورت گرفتـه و تحقیقات
کـه قبال در زمینهی مشـارکت سیاسـی زنان،مشـارکت زنان در رونـد صلح ،و نقش
آنـان در نظـام امنیتـی انجـام شـده ،مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .همینگونه از
سـایر اسـناد تهیـه شـده به وسـیلهی نهـاد ،به ویـژه رهنمود مشـارکت زنـان در روند
صلـح ،در این بیانیه اسـتفاده شـده اسـت.
بـه همیـن ترتیب با تعـدادی از نهادهـای فعال در حـوزهی حقوق زنـان ،زنان عضو
شـورای عالـی صلـح و زنانیکـه رهبـری اجتماعـات را در مناطق مختلـف به عهده
داشـتند ،گفتگـو صـورت گرفتـه اسـت .نظریـات و موضوعـات منعکـس شـده در
ایـن سـند به صـورت کامـل برگرفتـه از یافتههـای پژوهشهـا ،رهنمـود ،بحثهای
متمرکـز گروهـی و و مصاحبههایـی اسـت کـه در ایـن رابطه انجام شـده اسـت.
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یافتهها
بخش نخست :مشارکت زنان در روند صلح
نهـاد تحقیقاتـی حقوق زنـان و اطفال یکـی از نهادهای فعال در زمینـهی دادخواهی
بـرای افزایش مشـارکت زنـان در روند صلح ،بـر مبنای ظرفیت ،توانایی و مسـاوات
اسـت .نهاد بـا همـکاری کمیتهی دادخواهـی برای افزایش مشـارکت زنـان در روند
صلـح ،بـه صـورت پیوسـته از جریانـات مرتبـط بـه مشـارکت زنـان در رونـد صلح
نظارت کرده و خواهان تغییرات در سـطوح رهبری شـورای عالی صلح و کمیتههای
والیتی صلح به نفع زنان شـده اسـت .حضـور کمرنگ زنان در رونـد صلح و نادیده
گرفتـن نقـش آنها یکـی از جدیترین نگرانیهای فعـاالن حقوق زن ،بـه ویژه نهاد
و کمیتـهی دادخواهـی بوده اسـت .نهاد از تغییـرات اخیر در ترکیب اعضای شـورای
عالـی صلـح و افزایـش حضـور زنان در ایـن نهـاد ،اسـتقبال میکند .الزم بـه تذکر
اسـت کـه شـماری از زنـان تازه شـامل شـده در ترکیـب این شـورا از میان فهرسـتی
اسـت که توسـط نهاد تهیه گردیده و با شـورای عالی صلح شریک سـاخته شده بود.
برعلاوه ،حضـور یـک زن بـه عنـوان معـاون و چهـار زن در کمیتـهی اجراییـهی
ایـن شـورا کـه عالیترین مرجـع تصمیمگیـری آن به شـمار مـیرود امیـدوار کننده
اسـت .امـا هنـوز هـم چالشهـای جـدی در زمینـهی حضور زنـان در رونـد صلح
وجـود دارد کـه در جریـان تهیـهی ایـن بیانیـه ،شناسـایی گردیـده اند.
اول) برخورد سیاسی و دوگانه

شـماری از زنـان عضـو در شـورای عالـی صلـح ،از آن جهـت کـه از نشـانی
جناحهـای مختلف سیاسـی معرفی شـده انـد ،با برخـورد دوگانه مواجه میشـوند.
ٌ
در ترکیـب ایـن شـورا عمدتـا مـردان از گروههـای سیاسـی و سـران قبایـل حضـور
دارنـد کـه برخـی از آنهـا اعضای پیشـین گـروه طالبان بـوده و باورمند به مسـاوات
و حقـوق زن نیسـتند کـه این امر سـبب شـده اسـت ،تـا حضـور زنـان و تاثیرگزاری
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صداهـای آنهـا را خیلـی کمرنـگ سـازد .عالوه بـر کمیت انـدک زنان در سـاختار
شـورای عالـی صلـح ،از آنجاییکـه شـماری از آنهـا از سـوی نهادهـای جامعهی
مدنـی و تعـدادی هـم توسـط گروههـای سیاسـی معرفـی شـدهاند ،هماهنگی الزم
میـان شـان وجـود نداشـته و از ایـن سـبب رهبـری شـورا در بسـا مـوارد ،نظریات و
خواسـتههای زنـان را جـدی نگرفتـه و بـه آن توجهـی نمینماید .این چالـش از یک
طـرف روحیـهی همـکاری در بیـن اعضـا را تضعیـف سـاخته و از سـوی دیگـر بـه
کیفیت کار شـورا آسـیب رسـانده اسـت.
دوم) موجودیت تبعیض جنسیتی

بـر هیچکـس پوشـیده نیسـت کـه افغانسـتان کشـور سـنتی اسـت و دیدگاههـای
حقارتآمیـز نسـبت بـه زنـان در تمـام سـطوح و الیههـای آن موجـود اسـت و
شـورای عالـی صلح نیـز از این اصل مسـتثنا نمیباشـد .یافتههـای این بیانیه نشـان
میدهـد کـه دیدگاههـای تبعیضآمیـز در میـان مـردان عضـو شـورای عالـی صلـح
وجـود داشـته و آنهـا تعریـف مردانـه از صلـح و جنـگ دارند کـه بر حاشـیه راندن
زنـان و دیدگاههایشـان منجـر میشـود .ایـن تلقـی باعـث شـده اسـت کـه نقـش
زنـان در رونـد صلـح زایـد و غیـر ضـروری بـه حسـاب آید.
سوم) عدم تطبیق کامل استراتیژی شورا

درحالیکـه در اسـتراتیژی شـورای عالـی صلـح بـر سهیمسـازی  30درصـدی
زنـان در سـاختار مرکـزی و کمیتههـای والیتـی صلـح تاکیـد شـده اسـت ،امـا حتا
تغییـرات جدیـد در سـاختار آن نیـز بازتـاب دهنـدهی ایـن اصـل نیسـت .بـا تمـام
تالشهـا و دادخواهیهـا ،حضـور زنـان اکنـون در ترکیـب شـورا  21درصـد اسـت
و در کمیتههـای والیتـی صلـح نیـز آمـار مشـخصی از درصـدی حضـور زنـان
موجـود نیسـت .برعلاوه ،حکومـت وحـدت ملـی ،بـه ویـژه وزارت امـور خارجه
و شـورای عالـی صلـح در تطبیـق پلان عمـل ملی بـرای تطبیـق قطعنامـهی 1325
نیـز نسـبتا نـاکام بـوده انـد .پلان عمـل ملـی زنـان ،صلـح و امنیـت دارای ارکانـی
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چـون (مشـارکت ،محافظـت ،جلوگیـری و رفاه و بهبود) اسـت .ایـن ارکان به هدف
تقویـت و مشـارکت زنـان در خدمـات ملکـی ،افزایـش دسترسـی زنان بـه عدالت،
تقویـت نقـش زنـان در نهادهـای امنیتـی و افزایـش مصوونیـت اقتصـادی زنـان،
مطرح شـده اسـت کـه چالشهـای حاضـر نمایانگر عملی نشـدن آنها میباشـد.
چهارم) مشارکت ضعیف

اشـتراک کننـدگان بحثهـای گروهـی بـه ایـن بـاور اند کـه هنوز هـم زنـان در این
شـورا از قـدرت تصمیمگیـری برخـوردار نبـوده و نقـش نمادیـن دارنـد .اکثریـت
تصامیـم در کمیتهی اجراییهی این شـورا توسـط مردان گرفته شـده و بـاالی اعضای
زن ایـن شـورا تحمیـل میگـردد .برعلاوه ،نتایـج مصاحبههـا نشـان میدهـد کـه
زنـان عضـو شـورای عالـی صلـح ،از بعضـی مجالـس ترتیـب شـده راجع بـه روند
صلـح افغانسـتان بیخبـر بودهانـد و در جریـان گذاشـته نشـدهاند .آنهـا از ایـن
مجالـس نـه اطالعـی داشـتند و نـه هم بـه این جلسـات دعوت شـده بودنـد که این
وضعیـت نمایانگـر مشـارکت ضعیـف زنـان در رونـد صلح اسـت.
پنجم) اختالف نظر در تصامیم و موضعگیر یها
به دلیل ترکیب چند جناحی شورا ،اعضای آن در تصامیم و موضعگیریهای اساسی
شان در رابطه به منازعات ،صلح و مشارکت معنادار زنان در روند صلح ،دیدگاه
متفاوت دارند که در کیفیت تصمیمگیری و اتحاد نظر اعضای شورا تاثیر منفی
میگذارد .به طور مثال ،با توجه به اینکه استراتیژی شورای عالی صلح به صورت
واضح از ایجاد یک تشکیل جداگانه به نام «بورد مشورتی زنان» به اشتراک زنان
خارج از شورای عالی صلح نام میبرد ،اما یافتهها نشان میدهد که اختالف نظر
میان اعضای این شورا سبب شده است که تا اکنون این بورد ایجاد نشود.
همچنان همکاری و هماهنگی میان اعضای شورای عالی صلح و زنان در سطح شهر
و روستا وجود ندارد و این باعث شده است که اکثریت زنان از مناطق مختلف از
موجودیت نهادی به نام شورای عالی صلح و کمیتههای والیتی آن اطالعی نداشته باشند.
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بخش دوم :حضور زنان در نهادهای امنیتی
بررسـیهای انجـام شـده از از حضور زنـان در نهادهـای امنیتی ،نشـان میدهد که
تنهـا دو در صـد از نیروهـای امنیتـی کشـور را زنـان تشـکیل میدهنـد .از مجمـوع
 ۱۹۵۰۰۰نیروهـای دفاعـی  ۱۴۰۰آنهـا را زنـان تشـکیل میدهنـد و بـه همیـن
ترتیـب از  ۱۵۰۰۰۰نیـروی پولیـس تنهـا  ۳۳۲۶تـن آن زنـان اسـت .همچنـان از
حضـور زنـان در ریاسـت امنیت ملـی ،هنوز آمار رسـمی بیرون داده نشـده اسـت،
امـا در مقایسـه بـه حضور زنـان در وزارتهـای دفـاع و داخله ،پیداسـت که درصد
حضـور زنـان در ایـن نهـاد هم بیـش از درصـد حضور شـان در دو وزارت یاد شـده
4
نخواهـد بود.
براسـاس نظریـات اشـتراک کننـدگان در بحثهـای گروهـی ،بزرگتریـن انگیـزهی
حضـور زنـان در نهادهـای امنیتـی را نیازهای مالی آنها تشـکیل میدهـد و معموال
آنهـا در نبـود دیگـر فرصتهـای شـغلی در نهادهـای دولتـی ،کار در نیروهـای
امنیتـی را بـرای امـرار معیشـت قبـول میکننـد .همچنـان اسـتخدام زنـان در نیـرو
هـای امنیتـی در مقایسـه بـا اسـتخدام مـردان بـا توجـه بـه حساسـیتهای فرهنگی
کشـور در سـطح پایین قـرار دارد.

4 . http://www.awn-af.net/index.php/cms/press_detail/986/12
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در کنـار مـوارد یـاد شـده ،مـوارد زیر نیز بـه عنـوان چالشهای فـرا راه حضـور زنان
در نهـاد های امنیتی شناسـایی شـده اند:
اول) فرصتها و امکانات اندک برای زنان
نبـود فرصتهـا و امکانـات مناسـب بـرای زنـان ،سـبب شـده اسـت کـه بر شـمار
و حضـور آنهـا در نهادهـای امنیتـی تاثیـر منفـی بگـذارد .براسـاس یافتههـای
بحثهـای گروهـی در ایـن بیانیـه ،زنان در بسـا مـوارد بـه امکانات چـون اتاقهای
تبدیـل لبـاس ،تشـنابهای جداگانـه ،کودکسـتان و ترانسـپورت مطمین دسترسـی
ندارنـد .ایـن وضعیـت نشـاندهندهی تبعیـض سیسـتماتیک در توزیـع فرصتهـا
بـرای کارمنـدان نهادهـای امنیتـی اسـت .همچنـان از نظر مسـلکی زنـان در بخش
امنیتـی هنـوز هـم بـه وظایـف مسـلکی گماشـته نمیشـوند و بیشـتر از آنهـا برای
کارهـای حاشـیهیی و دونرتبـه اسـتفاده میشـوند.
دوم) آزار و اذیت جنسی
گزارشهـای متعدد از خشـونت جنسـی ،به ویـژه آزار و اذیت جنسـی در برابر زنان
در نهادهـای امنیتـی و دفاعی وجود دارد کـه وجود این مسـاله در نهادهای دفاعی و
امنیتـی ،یکـی از نگرانیهـای جدی زنـان و خانوادهها به شـمار مـیرود .وجود این
چالـش در شـماری از نهادهـای امنیتـی ،منجر به بیاعتمـادی خانوادههـا و زنان به
حضور در این بخشـی از حکومت شـده اسـت .همینگونه برخالف مردان ،شماری
از زنان باید سـالهای زیادی برای منظور شـدن ترفیع شـان منتظر بمانند و به همین
دلیل اسـت که تعداد زنان در پسـتهای بلند نهادهای امنیتی ،بسـیار اندک اسـت.
بخش سوم :مشارکت سیاسی زنان
بـا آنکـه مشـارکت سیاسـی زنـان در قانـون اساسـی افغانسـتان تضمیـن گردیـده
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اسـت ،سـهمیههای مشـخص برای زنان در انتخابـات پارلمانی و شـوراهای والیتی
در نظـر گرفته شـده اسـت و بنا بـر تعهدات ملـی و بینالمللی دولت افغانسـتان در
پیونـد بـه سـهم زنان در کابینه و سـایر پسـتهای بلنـد دولتی ،زنان در این پسـتها
حضـور دارنـد ،امـا یافتههـای ایـن بیانیـه نشـان میدهد کـه ایـن مشـارکت موثر و
قناعـت بخش نیسـت.
5

اول) نادیدهگیری حضور زنان در بحثهای ملی و بینالمللی
نتایـج بحثهـای گروهـی نشـان میدهـد کـه مشـارکت سیاسـی زنـان در امـور
مربـوط بـه تصمیمگیریهـای بـزرگ و رهبـری حکومـت وحـدت ملـی نـه تنهـا
افزایـش نیافتـه ،بلکـه بـه تدریـج کمرنـگ نیـز شـده اسـت .شـماری از زنانیکـه
در ردههـای مختلـف رهبـری حکومـت کار میکننـد ،از عـدم حضـور شـان در
بحثهـای اساسـی ملـی و بینالمللـی ،شـاکی انـد.
دوم) کاهش حضور زنان در ساختار رهبری حکومت وحدت ملی

در بعضـی از پسـتهای رهبـری حکومـت ماننـد وزرا و والیهـا کـه زنـان حضور
5 http://www.awn-af.net/index.php/cms/content/501
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داشـتند ،اخیـرا زنـان از پسـتهای شـان کنـار زده شـده و وظایـف شـان بـه مردان
واگذار شـده اسـت .از نظر تعدادی از زنان مصاحبه شـده ،این یـک امر تکاندهنده
اسـت؛ زیـرا حضـور زنـان را در رهبـری حکومت بیـش از پیش کاهش داده اسـت.
بـه گونـهی نمونـه ،رد صالحیـت شـدن دو وزیـر زن از سـوی مجلس نماینـدگان و
معرفـی نشـدن نامـزد وزیـران زن بـه جـای آنها همچنـان ،برکنـاری دو والـی زن و
جاگزینـی دو والـی مـرد به جـای آنها ،مایـهی نگرانی جدی زنان افغانسـتان شـده
اسـت .از سـوی دیگر نقش زنان در شـوراهای والیتی و سـایر سـاختارهای والیات
تـا هنـوز واضح نیسـت .زنـان در اکثـر والیـات در هیچ یـک از پروسـههای مربوط
بـه صلـح ،امنیت و انکشـاف ،سـهم ندارند.
سوم) چالشهای امنیتی برای نامزدان و رای دهندههای زن
انتخابـات پارلمانـی سـال  ۲۰۱۸به دلیـل افزایـش نگرانیهای امنیتـی ،در معرض
تهدیدهـای فـراوان قـرار دارنـد .ایـن نگرانیهـا ،بیشـتر از همـه زنـان را آمـاج قـرار
داده و حضـور انـدک آنهـا را در انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای والیتـی پیشـرو
کمرنگتـر میسـازد .زنـان چه در نقـش رایدهنده یـا نامـزد انتخابات و یـا کارمند
انتخاباتـی ،بـا چالشهـای جـدی امنیتـی رو بـه رو میشـوند.
جمعبندی
رسـیدن بـه رفـاه ،پویایـی و رشـد ،تامیـن امنیـت و نیـز رسـیدن بـه صلـح در هـر
جامعـه ،نیازمنـد حضـور فعـال و موثـر تمـام شـهروندان اسـت .از آنجـا کـه زنان
نصـف نفـوس افغانسـتان را تشـکیل میدهنـد ،حضـور موثـر و تصمیـم گیرنـدهی
آنهـا در رونـد صلـح ،نهادهای امنیتی و عرصهی سیاسـی کشـور ،یـک نیاز جدی
و حیاتی اسـت.
بـا توجـه به جایـگاه برابر زنـان و مـردان در قوانین ملـی و بینالمللی و نیـز تعهدات
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دولـت افغانسـتان بـر حضـور فعـال و موثـر زنـان در عرصههـای یـاد شـده ،الزم
اسـت کـه زنـان در ایـن عرصه حضـور فعـال و تصمیمگیرنـده داشـته و از حضور و
مشـارکت شـان حمایـت عملـی صورت گیـرد ،امـا چنانچـه یافتههـای ایـن بیانیه
نشـان میدهـد ،حضـور زنان در ایـن نهادهـا ،بهویژه در سـطح تصمیمگیـری موثر
نبـوده و در بسـا مـوارد مشـکالت و چالشهای زیادی فـرا راه حضور شـان قرار دارد
کـه ایـن خود زمینـهی مشـارکت فراگیر زنـان را ،محـدود نمـوده و موانعـی را فرا راه
شـان ایجاد نموده اسـت.
بنابرایــن ،نیــاز اســت تــا حکومــت و نهادهــای بینالمللــی بــه خواســتهای
بیانی ـهی سیاســی زنــان افغانســتان ،توجــه و عمــل بیشــتر نمــوده و در حــل ایــن
معضــل مطابــق بــه تهعــدات شــان ب ـرای مــردم افغانســتان بــه خصــوص زنــان،
اقدامــات جــدی نماینــد.
پیشنهادات
بیانیـهی سیاسـی زنـان افغانسـتان در مـورد صلـح ،امنیـت و مشـارکت سیاسـی،
پیشـنهادهای زیـر را بـه حکومـت وحـدت ملـی و نهادهـای بینالمللـی پیشکـش
میکنـد.
 .1پیشنهادات به حکومت وحدت ملی
الف) مشارکت زنان در روند صلح
• حکومت باید بر اسـاس پالن عمل ملی برای تطبیق قطعنامهی  ،۱۳۲۵از حضور
و مشـارکت فعـال زنـان در رونـد صلـح ،بهویـژه شـورای عالـی صلـح و کمیتههای
والیتـی صلـح عمـل نمـوده و از افزایـش نقش فعـال زنـان در رهبری رونـد صلح و
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تسـهیل ابتـکارات در ایـن زمینه به زنان و نهادهـای فعال حقـوق زن ،اطمینان دهد.
• زنـان عضـو شـورای عالـی صلـح و زنـان متخصـص در زمینـهی اعمـار صلـح
در خـارج از ایـن شـورا ،بایـد در روندهـای مربـوط بـه مذاکـرات ،مباحثـات،
میانجیگریها و گفتگو های مربوط به روند صلح افغانسـتان شـامل سـاخته شوند.
• همکاریهـای تخنیکـی و تخصصـی جهـت بلنـد بـردن سـطح تواناییهـای
اعضـای زن شـورای عالی صلـح در رابطه بـه میانجیگری ،گفتگـو ،تحلیل منازعه،
مذاکـره وسـایر مـوارد برنامهریـزی و تطبیـق گردد.
• حکومـت وحـدت ملـی در همکاری با شـورای عالـی صلح ،باید بورد مشـورتی
زنـان را در مطابقـت بـا اسـتراتیژی این شـورا و تعهداتیکـه در موقع نشـر رهنمود به
زنـان و جامعهی مدنـی نموده بـود ،ایجاد کند.
• زنـان نگرانانـد کـه دسـتاوردهای یک و نیم دههی پسـین شـان قربانـی مذاکرات
و گفتگوهـای صلـح بـا گروههـای تنـدرو و مخالـف حقـوق زنـان گـردد ،بنابرایـن
پیشـنهاد میشـود تـا زنـان در گفتگوهـای صلـح حکومـت بـا طالبـان و دیگـر
گروههـای تنـدرو ،حضـور فعـال و تصمیمگیرنـده داشـته باشـند.
ب) حضور زنان در نهادهای امنیتی
• حکومـت بایـد میکانیـز م مشـورتی بـا نماینـدگان نهادهـای غیردولتـی بـرای
تشـریک اطالعـات و ارایـهی همکاریهـای تخنیکـی بـرای زنـان را در سـاختار
نیروهـای امنیتـی ایجـاد نمایـد.
• وزارتهـای دفـاع و داخلـه بایـد برنامههـای گسـتردهی ظرفیتسـازی جهـت
بلنـد بـردن تواناییهـای زنـان در بخـش پولیـس ،ارتـش و امنیـت در مطابقـت بـا
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مکلفیتهـای شـان در برنامـهی عمـل ملـی قطعنامـهی  ۱۳۲۵راهانـدازی نماینـد.
• حکومـت بایـد بـرای افزایـش اسـتخدام زنـان در پولیـس و ارتـش ،مکانیـزم
انگیزهدهـی بـه خانوادههـا را در نظـر گیـرد .ایـن مکانیـزم میتواننـد خلـق انگیـزه،
آگاهیدهـی ،برابـر دانسـتن وظایـف زنـان بـا مـردان ،حمایتهـای مالـی و دیگـر
مسـاعدتها باشـد.
ج) مشارکت سیاسی زنان
• زنـان بایـد بـر اسـاس تواناییهـا و ظرفیتهـای شـان برای احـراز پسـتهای مهم
دولتـی در مرکـز و والیات شناسـایی و اسـتخدام گردنـد .برعالوه ،از نقـش زنان در
تصمیمگیـری و رهبـری از طریق ایجـاد برنامههـای متمرکز به موضوعات جنسـیتی
در سـطح دفاتـر وزرا،والیـان و ولسـواالن نظـارت و حمایت بـه عمل آید.
• برنامـهی حمایـت از زنانیکـه در انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی آینده
نامـزد انـد ،بایـد روی دسـت گرفته شـود .این برنامـه باید شـامل تعلیمـات مدنی،
تامیـن امنیـت و نیـز فراهمسـازی زمینه بـرای کمپاین برای زنـان نامزد و نیز تشـویق
زنـان به حضـور پر رنـگ در انتخابات باشـد.
• افزایـش حضـور زنـان در رهبـری حکومـت و سـطوح تصمیمگیـری در سـطح
والیـات .جامعـهی مدنـی و سـایر کنشگـران در ایـن حـوزه ،حاضـر انـد کـه در
زمینـهی معرفـی چهرههـای واجـد شـرایط بـا حکومـت هـمکاری کننـد.
 -2پیشنهادات به جامعهی بین المللی
الـف) از نهادهـای بینالمللـی توقـع مـیرود کـه همکاریهـای مالـی و تخنیکـی
شـان را مشـروط بـه افزایـش و سهیمسـازی فعـال زنـان در رونـد صلـح ،امنیـت و
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مشـارکت سیاسـی در اختیـار حکومـت وحـدت ملـی قـرار دهند.
ب) نهادهاییکـه بـه صـورت مسـتقیم بـا سـکتورهای امنیتی افغانسـتان به شـمول
همـکاری در افزایـش سـهم زنـان دخیـل میباشـند ،بایـد بـا نهادهـای غیـر دولتی
و جامعـهی مدنـی در زمینـهی چگونگـی اجـرای ایـن همکاریهـا مشـوره نموده و
آنهـا را در ایـن برنامههـا دخیل سـازند.
ج) از جامعـهی بینالمللـی تقاضـا میشـود کـه از نقـش ناظـر جامعـهی مدنـی
در راسـتای نظـارت از تطبیـق پالیسـیهای تسـاوی جنسـیتی ،بـه ویـژه برنامه عمل
ملـی بـرای تطبیـق قطعنامـهی  ،۱۳۲۵اسـتراتیژی شـورای عالـی صلـح ،برنامـهی
عمـل زنان افغانسـتان و سـایر اسـناد مهـم به منظور افزایش حسـابدهی و بررسـی
موفقیتهـا و همچنـان ایجـاد شـفافیت در ایـن روندهـا حمایـت کند.

