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ــان  ــرای زن ــد ب ــل متح ــی1  اداره مل ــای قبل ــی ه ــب آگاه ــه تعقی ب

ــه  ــور ادام ــه منظ ــز ب ــی را نی ــمین آگاه ــن شش ــتان، ای در افغانس

برجســته ســازی تآثیــرات  شــیوع کوویــد-۱۹ بــاالی وضعیــت جنــدر 

در افغانســتان ارایــه مــی منایــد. ایــن آگاهــی روی مبانــی آجنــدای 

زنــان، صلــح و امنیــت و بویــژه مشــارکت زنــان در افغانســتان 

ــا از  ــد ت کنونــی متمرکــز اســت. مشــخصا ایــن آگاهــی تاکیــد میکن

طریــق مشــارکت رشکای ملــی و بیــن املللــی، از چگونگــی اشــراک 

موثــر زنــان در پروســه صلــح بیــن االفغانــی اطمینــان حاصــل شــود. 

ــدن و عــدم مشــارکت  ــه بررســی نحــوه حاشــیه ران ــن آگاهــی ب ای

ــان در پســت  هــای مدیریتــی و موانــع موجــود اعــال  ــادار زن معن

ــردازد. ــه مــی  پ ــط هــای کاری مردان ــوذ در محی نف

 بــا اینحــال، تعــداد زنــان متخصــص کــه آمــاده خدمــت بــه کشــور 

هســتند رو بــه افزایــش بــوده و طــی ســالیان اخیــر ظرفیــت هــای 

قابــل مالحظــه زنــان در کشــور حضــور دارنــد. بــا در نظــر داشــت 

موجودیــت زنــان متخصــص در امــور صلــح و مســایل امنیتــی، 

ــه  ــری ک ــع دیگ ــه موان ــا ب ــر دارد ت ــن در نظ ــی همچنی ــن آگاه ای

فــرا راه مشــارکت آنــان وجــود دارد و تاثیــرات آن بــاالی ثبــات 

سیاســی رســیدگی منایــد. ایــن آگاهــی افــزون بــر مــد نظــر گرفــن 

تاثیــرات فراگیــر جنســیتی کــه در آگاهیهــای قبلــی رشح داده شــد، 

نشــاندهنده آن اســت کــه چگونــه عــدم توجــه درســت بــه بیــاری 

همــه گیــر کوویــد-۱۹ میتوانــد ســاحات دیگــر را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد. همچنیــن، حصــول اطمینــان از ایــن کــه در جریــان قرنطیــن، 

فرصــت هــای مشــاوره هــای فراگیــر بــرای نهادهــای جامعــه مدنــی 

زنــان فراهــم  گردیــده و شــامل ســازی  مهــارت هــا و تجــارب  جنــدر 

و حقــوق بــر بــرای طــرف هــای مذاکــره کننــده در دســرس  

ــراردارد. ق

نرشیــه ۶: زنــان، صلــح و امنیــت و اطمینــان از مشــارکت موثــر 
زنــان در پروســه صلــح افغانســتان

1Available on UN Women’s Regional Website: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications.
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ــه مشــارکت  ــه معطــوف ب ــی ک ــن آگاهــی بســیاری از موضوعات ای

مؤثــر زنــان در مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی اســت را بررســی مــی 

ــا از طــرح راه حــل حســاس جنســیتی بــرای  کنــد و در نظــر دارد ت

پایــان بخشــیدن بــه کشــمکش هــا در افغانســتان اطمینــان حاصــل 

زمینه و چگونگی شکل گیری تأثیرات جنسیتی
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ــع  ــا و موان ــش ه ــه چال ــوط ب ــوارد مرب ــن م ــیاری از ای ــود. بس ش

ــز وجــود  ــد-۱۹ نی ــل از کووی ــه قب موجــود در افغانســتان اســت ک

داشــته انــد. بــا ایــن حــال، توجــه بــه ایــن مســایل در دوران شــیوع 

کوویــد-۱۹ رضوری اســت زیــرا اجــرای موثــر آجنــدای زنــان، صلــح و 

امنیــت و قــرار دادن ایــن آجنــدا در اولویــت، بــرای کســب اطمینــان 

ــن آگاهــی توجــه خاصــی  ــح رضوری اســت. ای ــد صل ــداوم رون از ت

بــه ســاحات ذیــل )برعــالوه تجزیــه و تحلیــل چالــش هــای جدیــد 

ــان:  ــد-۱۹( دارد: )۱( اشــراک مســتقیم زن ــه شــیوع کووی ــوط ب مرب

ترتیــب و تنظیــم آجنــدا و اعــال نفــوذ؛ )۲( شــمولیت و مشــارکت 

ــل؛ )۳(  ــام مراح ــوق زنــان در مت ــن  حق جامعــه مدنــی و مدافعی

رســیدگی بــه  موانــع مشــارکت مؤثــر و معنــی دار زنــان در پروســه 

هــای مســتقیم و مشــاوره هــا؛ )۴( ایجــاد همبســتگی و انســجام در 

ــد-۱۹. شــیوع دوران کووی

ایــن آگاهــی همچنیــن در اخیــر شــامل یــک سلســله پشــنهادات و 

توصیــه هــای مقدماتــی بــرای حایــت از مشــارکت مؤثــر  ومعنــی 

دار  زنــان در پروســه هــای صلــح و امنیــت و بــه طــور مشــخص در 

ــن  ــی و بی ــه متوجــه رشکای مل ــوده ک ــی ب ــن االفغان ــای بی گفتگوه

املللــی مــی باشــد. ایــن آگاهــی بــر اســاس توصیــه هــای اخیــری کــه 

دربــاره زنــان، صلــح و امنیــت در گــزارش رسمنشــی ملــل متحــد در 

مــورد کشــور هــای عضــو ملــل متحــد و دیگــر رشکای بیــن املللــی 

ترصیــح گردیــده اســت و همچنیــن بــر اســاس الزامــات و تعهــدات 

دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان اســتوار اســت.

اشرتاک مؤثر زنان در گفتگوهای بین االفغانی

ــه  ــان در پروس ــارکت زن ــان از مش ــول اطمین ــان، حص ــام جه در مت

هــای صلــح 2 یــک چالــش عمــده اســت. رسمنشــی ملــل متحــد در 

ــر پیچیدگــی  ــا ب ــه تنه ــه شــورای امنیــت، ن ــن گــزارش خــود ب آخری

ایــن امــر در جهــان امــروزی تاکیــد کــرده اســت، بلکــه خاطرنشــان 

کــرد کــه گنجانــدن زنــان بــه عنــوان »مناینــدگان و تصمیــم گیرنــدگان 

از هــر زمــان بیشــر دشــوار شــده اســت« 

 بــا اســتناد بــه تــداوم جنــگ هــای درازمــدت و همچنیــن بازیگــران 

غیــر دولتــی کــه بــرای آنهــا »نابرابری جنســیتی نــه تنها نشــانه ای از 

ســاختارهای اجتاعــی تاریخــی اســت، بلکــه یــک هدف اســراتژیک 

هاهنــگ بــا ایدئولــوژی ضــد زن و نگــرش در مــورد حقــوق و نقش 

زنــان اســت.« 3 بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت، کــه وضعیــت در 

ســطح بســیاری از کشــور هــای جهــان ایــن گونــه اســت. بیــن ســال 

هــای ۱۹۹۰ تــا ۲۰۱۷ زنــان تنهــا ۲ درصــد از میانجــی گــری هــا، ۸ 

درصــد از گفتگــو کننــده هــا و۵ درصــد از امضــا کنندگان و شــاهدین 

را در متامــی پروســه هــای بــزرگ صلــح در رسارس جهــان بــر عهــده 

داشــتند.4  تنهــا ۳ از ۱۱ )۲۷ درصــد( موافقــت نامــه هــای صلــح در 

ــن  ــد.5 ای ــدر بودن ــه جن ــوارد پاســخگو ب ــده م ــال ۲۰۱۷ دربرگیرن س

وضعیــت بــا دسرســی بــه شــواهد موجــود کــه بیانگــر تاثیــر مثبــت 

و ارزشــمند حضــور زنــان در پروســه هــای صلــح اســت، تاکیــد مــی 

کنــد.

تحقیقــات کمیتــی انجــام شــده در افغانســتان نشــان مــی دهــد کــه 

ــا در ۲ نشســت از  ــان تنه ــی ۲۰۱۴ زن ــن ســال هــای ۲۰۰۵ ال در بی

۲۳ نشســت بــر رس میــز مذاکــره حــارض بودنــد. 6 عــالوه بــر ایــن، 

در جریــان پروســه کابــل در فــروری ۲۰۱۸ ، زنــان همچنــان مناینــده 

ــان  ــی زن ــه مدن ــای جامع ــازمان ه ــرای س ــد ب ــن رون ــد و ای نبودن

ــی، و مشــاوره هــای  ــت عموم ــق حای ــوذ از طری ــه خواهــان نف ک

ــان پروســه  ــت. 7 در جری ــه یاف ــد، ادام ــان بودن ــا طالب غیررســمی ب

فعلــی صلــح کــه پــس از امضــای موافقــت نامــه صلــح میــان آمریــکا 

ــان در فــروری امســال آغــاز شــد، در تیــم ۲۱ نفــره ای کــه  و طالب

ــا  ــح ب ــرای گفتگوهــای مســتقیم صل ــت افغانســتان ب از طــرف دول

ــا ایــن حــال، ایــن  طالبــان معرفــی شــد ۴ زن نیــز تعییــن شــدند. ب

ــورت  ــه ص ــی، و ب ــه جهان ــه جامع ــت ک ــم اس ــیار مه ــوع بس موض

خــاص رشکای ملــی بــه شــمول دولــت افغانســتان، نهادهــای جامعــه 

مدنــی و دیگــر گــروه هــای ذیربــط، کوشــش نهایــی خــود را انجــام 

دهنــد تــا نــه تنهــا زنــان عضویــت گــروه هــای مذاکــره کننــده صلــح 

ــه  ــن پروس ــا در ای ــص آن ه ــارب و تخص ــند و از تج ــته باش را داش

اســتفاده شــود بلکــه در گفتگوهــای صلــح مشــارکت جامعــه مدنــی 

زنــان در نظــر گرفتــه شــده و از حقــوق بــری زنــان حفاظــت شــود.

درکل ، نتیجــه ایــن اســت کــه زنــان از رشکــت مســتقیم در مذاکــره 

ــد  ــا رشکــت در تــالش  هــای دیپلاتیــک چن ــرای حــل اختالفــات ی ب

ــری هــا، ناظــران،  ــدگان، میانجــی  گ ــره کنن ــوان مذاک ــه عن ــه ب جانب

جامعــه مدنــی، رهــران، فعالیــن حقــوق بــر، و ...بــه حاشــیه رانده 

ــص  ــا مخت ــوع تنه ــن موض ــه ای ــه البت ــتند؛ ک ــروم هس ــده و مح ش

ــدم  ــه ع ــن موضــوع در نتیجــه منجــر ب ــه افغانســتان نیســت. ای ب

شــمولیت مــوارد حســاس جنســیتی در موافقــت نامــه هــای صلــح 

ــرای اجــرای موافقــت  ــن مــوارد حســاس جنســیتی ب مــی گــردد. ای

نامــه صلــح و پروســه هــای جانبــی شــکل گیــری صلــح مهــم بــوده 

ــده  ــح در آین ــداری صل ــه ناپای ــر ب ــا منج ــه آن ه ــه ب ــدم توج و ع

خواهــد شــد.

2For the purposes of this brief, the terminology of “peace process” refers to track I, formal diplomatic processes aimed at resolving armed conflict in Afghanistan. Additional 
references, including to track two and multi-track diplomacy, are specified. Further briefs may focus on track II processes.
3S/800/2019, para. 12.
4Data from the Council on Foreign Relations (5 January 2018). Women’s Participation in Peace Processes.
5S/900/2018, para. 42. See also, UN Peacemaker (http://peacemaker.un.org).
6Council on Foreign Relations, citing the 2010 talks in the Maldives (9 percent), and the 2012–2011 talks in France (10 percent).
7Ibid.
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مشارکت مستقیم زنان: تنظیم آجندا و اعامل نفوذ

از ســال ۲۰۰۱ تــا کنــون حکومــت افغانســتان عالقــه خاصــی را بــرای 

اجــرای تعهــدات و اصــول حقــوق بــری نشــان داده اســت و در راه 

ارتقــای حقــوق بــر و مخصوصاحقــوق بــری زنــان و آزادی بیــان 

بــه پیرفــت هــای خوبــی دســت یافتــه اســت. افغانســتان همچنــان 

ــای  ــت ه ــزوم حای ــر و ل ــوق ب ــه حق ــد خــود ب ــر تعه مجــدداً ب

ــن  ــب قوانی ــق تصوی ــود از طری ــدات خ ــق تعه ــرای تحق ــی ب قانون

ملــی مربوطــه 8 و همیــن طــور تصویــب معاهــدات بیــن املللــی و 
پروتــوکل هــای اختیــاری، تأکیــد مــی کنــد. 9

ایــن پیرفــت هــا در عرصــه حقــوق زنــان بخــش اعظــم آن 

حاصــل تــالش هــا و کوشــش هــای مــداوم و خســتگی ناپذیــر زنــان 

افغانســتان اســت. 10 دســتاوردهای مربــوط بــه حقــوق زنــان و 

توامننــد ســازی اجتاعــی و سیاســی زنــان بخــش اعظــم آن بــه دلیــل 

بســیج شــدن و تــالش هــای خــود زنــان و همیــن طــور تغییــرات در 

قانــون اساســی اســت چنانچــه دربــاال بــه  آن تذکــر یافــت. بــا دادن 

ــرای مذاکــره  ــان و فرصــت هایــی ب ــرای طالب مروعیــت سیاســی ب

در مــورد قانــون اساســی بــه عنــوان مؤلفــه ای از رونــد صلــح، ایــن 

ــون اساســی،  ــن اصالحــات در قان ــه ای خطــر واقعــی وجــود دارد ک

حقــوق و آزادی هــای همــه شــهروندان افغانســتان، بــه ویــژه 

ــه بــه صــورت مســتقیم  ــان را بــه شــدت تهدیــد منایــد. ایــن نکت زن

ــده  ــی، مناین ــم صاف ــرف مری ــد از ط ــل متح ــت مل ــورای امنی در ش

ــا  ــان افغانســتان رضوری اســت ت ــرای زن ــه شــد: »ب افغانســتان گفت

ــا در نتیجــه پروســه  ــرود ت ــه انتظــار می ــح را ک ــت صل ــت نوعی دول

مصالحــه حاصــل شــود، تعریــف کنــد. یافتــه هــای مــا نشــان مــی 

دهــد کــه زنــان معتقدنــد کــه آینــده حقــوق آنهــا کامــالً بــا نتایــج 
ــد خــورده اســت.« 11 ــح پیون ــد صل رون

ــی در  ــش های ــا چال ــان ب ــان همچن ــن دســتاوردها، زن ــی رغــم ای عل

اعــال نفــوذ در بســت هــای رهــری روبــرو انــد. هــان طــور کــه 

ــد در  ــر ش ــت ذک ــح و امنی ــان، صل ــورد زن ــی در م ــی قبل در آگاه

افغانســتان نیــز زن هــا، گــروه هــای مدافع حقــوق زنان، خرنــگاران، 

ــش  ــی، رهــران سیاســی و اجتاعــی و ســازندگان جنب ــاالن مدن فع

ــمول آزار  ــه ش ــا ب ــونت ه ــاالی خش ــار ب ــن آم ــان همچنی ــای زن ه

ــرار گرفــن  ــه خشــونت، هــدف ق ــد ب ــت در مــالء عــام، تهدی و اذی

مســتقیم و کشــته شــدن بــه خاطــر کار، چالــش هــای جنســیتی و 

ــم در  ــاع و ه ــم در اجت ــوی را ه ــای عنعن ــورم ه ــا و ن ــه ه کلیش
ــد. 12 ــه مــی کنن محیــط خصوصــی تجرب

ــه  ــه ب ــان، چ ــر زن ــارکت مؤث ــان از مش ــول اطمین ــور حص ــه منظ ب

صــورت مســتقیم و یــا چــه بــه صــورت مشــاوره ای در پروســه صلــح 

بیــن االفغانــی، ایــن موضــوع مهــم اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود 

کــه آن هــا مــی تواننــد آجنــدای ایــن مذاکــرات را تحــت تاثیــر قــرار 

داده و حــوزه هــای تخصــص آن هــا قدردانــی شــده و از تخصــص 

آن هــا در تیــم هــای مذاکــره کننــده اســتفاده صــورت گیــرد. ایــن 

ــه  ــان، از جمل ــرا زن ــر از تخصــص جنســیتی اســت، زی موضــوع فرات

ــد،  ــرار دارن ــره ق ــم مذاک ــارض در تی ــال ح ــه در ح ــان ک ــان افغ زن

ــف هســتند  ــف وســیعی از متخصــص بخــش هــای مختل دارای طی

13.  هیــچ راه حــل میانــری بــرای حــل ایــن چالــش وجــود نــدارد، بــه 

ویــژه اینکــه غلبــه بــر چنیــن موانعــی کامــالً مختــص بــه موقعیــت 

ــان  ــده باشــد، در می ــره کنن ــم مذاک ــک تی ــش در ی ــر چال اســت؛ اگ

نهادهــای جامعــه مدنــی کــه درگیــر طــرح هــای مــوازی دادخواهــی 

هســتند و یــا بخــش هــای دیگــر. در عــوض، حــل ایــن موضــوع نیــاز 

ــی و  ــن امللل ــی و بی ــی رشکای مل ــاص متام ــد خ ــت و تعه ــه حای ب

ــح دارد. ــان صل ــن اتحــاد و همبســتگی حامی همچنی

8This includes, for example, the Constitution (2004), the Law on Ending Violence Against Women (2009), the Criminal Procedure Code (2014), the Penal Code (2018), Anti-
Torture Law (2017), and Juvenile Code (2015).
9International Human Rights Law ratifications by Afghanistan, i.e.: i) CEDAW – 05 March 2003; ii) CRC-Op-Sale of Children – 19 September 2002; iii) CRC-Op-CAAC – 24 
September 2003; iii) CRPD – 18 September 2012; iv) OPCAT – 17 April 2018.
10In 2002, the first Women’s Summit brought together Afghan women from different countries. Women mobilized to be included in newly established transitional 
administration and government structures and the first Ministry of Women’s Affairs. In 2004, women further mobilized to ensure that their rights were reflected and 
protected in the 2004 Constitution, resulting in inclusion of Article 22, which is the foundation for incorporating principles of gender equality and nondiscrimination in 
government policies and initiatives and other provisions spanning rights for education, healthcare, welfare, and employment services for women.  These gains span the full 
scope of the WPS agenda, from participation and conflict prevention to protection and relief and recovery in partnership with the Government of Afghanistan. See e.g., 
https://www.usip.org/publications/10/2018/afghan-peace-process-work-women-must-be-involved.
11S/PV.2018( 8199).
12For one example, see Violence against Women in Afghanistan’s 2018 Parliamentary Elections, UN Women and Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) (2019) and 
Violence Against Women in Elections in Afghanistan: An IFES Assessment, International Foundation for Electoral Systems (2019).
13The current negotiating team is comprised of four women.

ــوق  ــان حق ــان و مدافع ــی زن ــه مدن ــا جامع ــل ب ــارکت و تعام مش

ــازی ــامد س ــر اعت ــمول تدابی ــل بش ــی مراح ــان در متام زن

ــروس  ــه شــیوع وی ــوط ب ــان واکنــش هــا مرب ــن حــال، در می در عی

کوویــد-۱۹ و تــالش  هــا بــرای دســتیابی بــه توقــف فــوری خصومــت  

ــل  ــر، فشــار قاب ــات فراگی ــس و توافق ــش  ب ــن آت ــق تامی هــا از طری

ــازی  ــه س ــرای  زمین ــزی ب ــه  ری ــع برنام ــور ترسی ــه منظ ــی ب  توجه

بــرای کمــک  هــای بردوســتانه و صحــی وجــود دارد. اطمینــان از 

ــای  ــش ه ــدان در بخ ــه کارمن ــت ک ــم اس ــیار مه ــوع بس ــن موض ای

ــوری  ــرات ف ــه تاثی ــد ب ــتانه بتوانن ــای بردوس ــک ه ــی و کم صح

شــیوع کوویــد-۱۹ بــاالی آن عــده از نفــوس کشــور کــه در معــرض 

ــای  ــک ه ــه کم ــری ب ــدی بیش ــزان نیازمن ــد و می ــرار دارن ــر ق خط

ــا آن هــم، رسعــت اقدامــات  ــد. ب ــد، کمــک رســانی کنن بــری دارن
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منــی توانــد دلیلــی بــرای کنــار گذاشــن مقــررات مربــوط بــه جنــدر، 

مشــورت بــا گــروه هــای زنــان و جامعــه مدنــی زنــان و نبــود نظارت 

جمعــی از میکانیــزم هــای مشــارکت زنــان از پروســه هــای مربــوط 

ــن و  ــا، از تعیی ــه ه ــه زمین ــت، در هم ــد. در حقیق ــح باش ــه صل ب

ترتیــب اجنــدای رونــد صلــح گرفتــه تــا اقدامــات مربــوط بــه ایجــاد 

ــتانه و  ــات بردوس ــه خدم ــی ب ــس، دسرس ــش ب ــد آت ــاد مانن اعت

توافــق نامــه مبادلــه یــا آزادی زندانیــان، دیــدگاه هــای جنســیتی و 

شــمولیت زنــان غالبــاً نادیــده گرفتــه مــی شــود. بهانــه هــای رایجــی 

ماننــد: »زنــان را بعــدا مشــارکت مــی دهیــم، حــاال بایــد بــرای حفــظ 

زندگــی مــردم کار کنیــم.« منــی توانــد پنهــان کننــده ایــن حقیقــت 

باشــد کــه شــمولیت زنــان و متخصصیــن امــور زنــان دقیقــا هــان 

چیــزی اســت کــه باعــث رســیدن بــه نتایــج پایــدار مــی شــود کــه 

مــی توانــد تاثیــر مثبتــی روی حفــظ و تــدوام زندگــی مرفــه زنــان و 

دخــران بگــذارد.

در ســال ۲۰۱۹ ایــن واقعیــت در بســیاری از اقدامــات دادخواهانــه 

نهادهــای جامعــه مدنــی زنــان و متخصصیــن زنــان، صلــح و امنیــت، 

ــس  ــش ب ــن آت ــه تامی ــوط ب ــات مرب ــاص در اقدام ــورت خ ــه ص ب

منعکــس شــده بــود. ایــن اولویــت هــا امــروز بیشــر از هــر زمــان 

دیگــر از جملــه نیــاز هــای کلیــدی هســتند زیــرا دولــت و طالبــان 

در حــال مذاکــره بــرای ادامــه آتــش بــس احتالــی مــی باشــند. 14 

برخــی از ایــن اولویــت هــای اصلــی قــرار ذیــل انــد: )۱( شــمولیت 

ــه در ســکتور هــای  ــی ک ــه زنان ــان؛ منجمل ــف زن گــروه هــای مختل

ــد در متامــی مراحــل پیرفــت مذاکــرات؛ )۲(  ــی کار مــی کنن امنیت

ــی کــه هــم در ســاحات تحــت  ــه شــمول زنان ــا مــردم ب مشــورت ب

حاکمیــت طالبــان و هــم در ســاحات تحــت حاکمیــت دولــت زندگی 

مــی کننــد در متامــی مــوارد؛ )۳( شــمولیت مــوارد کلیــدی مربــوط 

ــای  ــروه ه ــای گ ــر نیازه ــد بیانگ ــه بتوان ــات ک ــدر در توافق ــه جن ب

ــر  ــورد ه ــه در م ــه جانب ــاوره هم ــد؛ )۴( مش ــران باش ــان و دخ زن

ــه  ــان، جامع ــای زن ــروه ه ــا گ ــق ب ــی و تدقی ــه نظارت ــه پروس گون

ــان  ــان و قربانی ــای جوان ــروه ه ــی و گ ــده گان داخل ــی، بیجاش مدن

ــرات  ــن مذاک ــه طرفی ــی ک ــه زمان ــگ مخصوصــا در مراحــل اولی جن

ــا  ــاالی مــواردی کــه نقــض آتــش بــس و ی در مــورد آتــش بــس و ب

ــه موافقــه میرســند. خشــونت حســاب مــی شــوند؛ بحــث و ب

هــان طــور کــه در آگاهــی مربــوط بــه اقدامــات بردوســتانه  و 

جنــدر تذکــر داده شــد 15 کســب اطمینــان از مشــارکت کامــل زنــان 

در پــالن گــذاری هــا، رهــری و رســاندن کمــک هــای بردوســتانه 

در شــکل گیــری و رســیدن ایــن کمــک هــا بــه شــکلی کــه بتوانــد 

ــم  ــد، مه ــت کن ــردان مطابق ــان و م ــری زن ــوق ب ــای حق ــا نیازه ب

اســت. بــدون مشــارکت کافــی مناینــدگان زنــان در پــالن گــذاری هــا 

و کمــک هــای مربــوط بــه پاندیمــی کوویــد-۱۹ و عــدم مشــورت بــا 

گــروه هــای زنــان، باعــث نادیــده گرفــن بســیاری از نیازهــای ویــژه 

ــان خواهــد شــد. ایــن موضــوع مخصوصــا زمانــی اهمیــت پیــدا  زن

مــی کنــد کــه در تدابیــر و اقدامــات مربــوط بــه گفتگوهــای صلــح 

و پروســه صلــح مــواردی ماننــد بازگشــایی، رشوع دوبــاره و بیشــر 

کــردن ارایــه خدمــات اساســی مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد. بــدون 

موجودیــت زنــان متخصــص و مشــورت بــا زنــان بــه صــورت فــردی 

و یــا از طریــق نهادهــای زنــان کــه در خطــوط اول ارایــه خدمــات 

هســتند، ایــن گفتگــو هــا منــی توانــد بــرای زنــان و دخــران ســودمند 

واقــع شــود.

14At the time of writing, an Eid ceasefire had been signed on 24, May 2020.
15Issue I: Gender Alert on COVID 19 in Afghanistan: Ensuring a Gender Sensitive Humanitarian Response, UN Women (24 April 2020).
16Gender Alert on COVID19-, Afghanistan: Issue III: The Impact of COVID19- on the Implementation of the
Women, Peace and Security Agenda (7 May 2020).

رســیدگی بــه موانــع مشــارکت مؤثــر زنــان در پروســه های مســتقیم 

و مشاوره ای

ایــن چالــش هــا همچنیــن بــا مشــکالت اساســی تخنیکــی، عملیاتــی 

و مالــی کــه در جریــان ایــن دوره زمانــی اضافــه شــده انــد، همــراه 

میباشــد. هــان طــوری کــه در آگاهــی قبلــی جنــدر در مــورد زنــان، 

صلــح و امنیــت16 تذکــر بــه عمــل آمــد، اساســات حضــور و مشــارکت 

مؤثــر زنــان در پروســه هــای صلــح بــا آمــدن پاندیمــی کوویــد-۱۹ 

ــه اســت. مشــخصا؛ مســاوات در  ــرار گرفت تحــت فشــار بیشــری ق

مقابــل قانــون، شــمولیت گســرده، امنیــت و محفاظــت در مقابــل 

خشــونت هــا و دسرســی بــه خدمــات اجتاعــی اساســی از جملــه 

مــوارد حیاتــی اســت کــه بــرای کســب اطمینــان از مشــارکت مؤثــر 

زنــان الزم انــد؛ امــا دســتیابی بــه ایــن ارزش هــا هنــوز هــم دشــوار 

اســت.

ــن حقــوق بــر  ــی، مدافعی ــی، نهادهــای جامعــه مدن ــه طــور کل ب

ــان و دیگــر رشکای ملــی و بیــن  و نهادهــای حایــت کننــده قربانی

املللــی بــه حایــت اســتثنایی بیشــری بــرای غلبــه بــر فشــار هــای 

اقتصــادی، اجتاعــی و دیگــر فشــارها، در کنــار چالــش هــای عــادی 

کــه بــرای اجــرای برنامــه هــا در افغانســتان وجــود دارد، نیــاز 

ــن  ــان و داش ــمی زن ــتخدام رس ــد اس ــزان بلن ــم می ــی رغ ــد. عل دارن

نقــش هــای بلنــد رتبــه رهــری آنهــا، اکرثیــت زنــان در افغانســتان 

در حــال تجربــه افزایــش فشــار کارهــای مراقبتــی و کارهــای خانــه 

مــی باشــند. ایــن واقعیــت بیانگــر ایــن اســت کــه حتــی زنانــی کــه 

ــی کــه  ــا آن عــده از زنان ــد و ی ــاالی رهــری قــرار دارن در ســطوح ب

نهادهــای جامعــه مدنــی و دیگــر بخــش هــا را مدیریــت مــی کننــد 

نیــز بــا مشــکل کمبــود وقــت بــرای پرداخــن بــه زندگــی اجتاعــی 

و زندگــی حرفــه ای خــود دســت بــه گریبــان انــد. بــه همیــن دلیــل، 

رضوری اســت کــه رشکای ملــی و بیــن املللــی در نظــر بگیرنــد کــه 

ــاز  ــوب آغ ــه مطل ــه گون ــا را ب ــو ه ــن گفتگ ــد ای ــی  توانن ــه م چگون
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ــش   ــن چال ــه ای ــن ب ــه پرداخ ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت کنن

ــه  ــان ب ــرای تقویــت مشــارکت زن هــا بخشــی از تعهــدات آن هــا ب

ــح اســت. ــد صل صــورت رســمی و غیررســمی در رون

ــح و کمــک  ــان، صل ــدوق زن ــد »صن ــی مانن در حــد امــکان، ابتکارات

ــا  ــه ب ــای اضطــراری مقابل ــدوق کمــک ه ــتانه و صن ــای بردوس ه

شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹«، کــه افغانســتان نیــز واجــد رشایــط آن 

ــا بتوانــد حایــت هــای  ــه و عملــی شــود ت ــد ارتقــا یافت اســت، بای

مــورد نیــاز را بــرای تقویــت متــام فعالیــن زن در پروســه صلــح 

ــرای  ــر ب ــهیالت بیش ــا تس ــت ت ــاز اس ــالوه نی ــد . برع ــم منای فراه

مشــارکت و مشــوره دهــی نهادهــای جامعــه مدنــی زنــان درپروســه 

هــای مربــوط بــه صلــح کــه بســیار حیاتــی انــد، تامیــن گــردد. هان 

طــور کــه ایــن اقدامــات از گذشــته هاهنــگ بــوده انــد، ایــن امکان 

وجــود دارد کــه بــا افزایــش هاهنگــی و شناســایی میکانیــزم  هــای 

ثابــت و قابــل  دســرس بــرای حایــت مالــی از نهــاد  هــای زنــان و 

ــن  ــگام ظهــور ای ــرای مشــارکت شــان در هن حایــت فــردی آنهــا ب

فرصــت هــا، زمینــه فراهــم گــردد.

ایجاد ائتالف ها در دوران کووید-۱۹

ــه  ــی ک ــن امللل ــی و بی ــی رشکای مل ــا متام ــه تقریب ــوالی ک ــروز س ام

در بخــش زنــان، صلــح و امنیــت در افغانســتان بــا آن روبــرو انــد؛ 

ایــن اســت کــه چگونــه مــی  تــوان نهــاد  هــای جامعــه مدنــی زنــان  

ــرار  ــت ق ــورد حای ــن شــکل م ــه بهری ــوق زن را ب ــان حق و مدافع

داد تــا بــه ایجــاد جنبــش و ائتــالف در محــور اولویــت  هــای خــود 

بــرای صلــح ادامــه دهنــد؟ ایــن ســوال در کشــوری مثــل افغانســتان 

ــته  ــی داش ــت دسرس ــه انرن ــت آن ب ــد از جمعی ــا ۱۴ درص ــه تنه ک

ــراک  ــن اش ــای آنالی ــت ه ــا و نشس ــوره ه ــه مش ــد ب ــی توانن و م

کننــد، جــواب واضحــی نــدارد. روش پســندیده بــرای دیپلوماســی و 

میانجیگــری، گفتگــو هــا و پروســه هــای حضــوری میباشــد. اینکــه 

چــرا ایــن روش ارجحیــت دارد و پســندیده تریــن روش اســت یــک 

ــرای  ــاز ب ــوان از نی ــه میت ــال دارد کــه منجمل ــل را در قب تعــداد دالی

ــای  ــه ه ــه در پروس ــاس ک ــات حس ــت از معلوم ــاط و محافظ احتی

ــر،  ــادآور شــد. از ســوی دیگ ــرد را ی ــرار میگی ــورد بحــث ق ــح م صل

ارتباطــات آنالیــن در افغانســتان نــه تنهــا بــه دالیــل امنیتــی چالــش 

بــر انگیــز اســت بلکــه بــه علــت دسرســی کــم بــه فضــای آنالیــن 

و انرنــت  ضعیــف در ایــن کشــور و عــدم توانایــی مشــارکت بلنــد 

مشــرکین و اســتفاده کننــده گان، موثریــت ایــن نــوع ارتباطــات نیــز 

کمــر خواهــد بــود.

ــوع را  ــن موض ــت  ای ــح و امنی ــان، صل ــورد زن ــی در م ــی قبل آگاه

ــش  ــر جنب ــت هــای بیشــر ب ــه وضــع محدودی برجســته ســاخت ک

هــا و مجامــع زنــان در راســتای محافظــت صحــت عامــه، بــه ایــن 

معنــی اســت کــه نهــاد هایــی کــه قبــل از ایــن روی ایجــاد ائتــالف 

هــا و حرکــت هــا بــه منظــور کســب اطمینــان از انعــکاس حقــوق 

شــان در رونــد گفتگوهــای بیــن االفغانــی کار مــی کردنــد از جهــت 

هــای زیــادی تحــت فشــار انــد و فعالیــت ایــن نهــاد هــا بــه حالــت 

تعلیــق درآمــده اســت. همــکاران اداره ملــل متحــد بــرای زنــان کــه 

ــد  ــد؛ رون ــی کنن ــات و ولســوالی هــای کشــور کار م در ســطح والی

جلســات و گردهآمیــی هــای مربــوط بــه پروســه صلــح را کــه هــدف 

آن تقویــت نقــش زنــان بــی ســواد و کــم ســواد در دفــاع از حقــوق 

ــدگاه آنهــا در  ــات و دی ــردن ســطح تجربی ــد ب ــن بلن شــان و همچنی

مــورد رونــد صلــح بــه مثابــه ســطح ملــی میباشــد را نیــز بــه تعلیــق 

ــه  ــوط ب ــاد هــای مرب ــن حــال بعضــی از نه ــد. در همی در آورده ان

ــان  ــع زن ــه مجام ــه ب ــی ک ــک های ــات و کم ــود امکان ــا کمب ــان ب زن

ــد.  ــد، مواجــه ان ــه مــی کردن ــوری شــان ارای ــع نیازهــای ف ــرای رف ب

ایــن واقعیــت هــا بــرای نهــاد هایــی کــه در حــال حــارض در بخــش 

زنــان کار مــی کننــد و بــه حایــت مســتمر بــرای رفــع ایــن چالــش 

ــود  ــی را بوج ــی و امنیت ــی، مال ــرات عملیات ــد ، خط ــاز دارن ــا نی ه

آورده اســت. پاندیمــی کوویــد-۱۹ وضعیــت خاصــی را بوجــود 

آورده اســت؛ طــوری کــه بــا اعــال مقــررات فاصلــه فزیکــی و اتخاذ 

تدابیــر صحــی کــه نیــاز اســت مراعــات شــود، ابتــکار عمــل نهــاد هــا 

و ادارات مربوطــه را در یــک مقطــع بحرانــی بــرای پیرفــت پروســه 

هــای صلــح در افغانســتان بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت.

ــن  ــطح پایی ــر س ــد بناب ــل بای ــراف دخی ــی اط ــوم، متام ــورت عم بص

ــیار  ــتان بس ــودن آن در افغانس ــت نب ــت  و ثاب ــه انرن ــی  ب دسرس

محتاطانــه در عرصــه انتقــال ایــن گفتگــو هــا را بــه فضــای آنالیــن 

عمــل مناینــد. ایــن تــالش هــا بایــد بــا حایــت هــای بیشــر تخنیکــی، 

ــان و  ــان و زن ــی زن ــه مدن ــای جامع ــرای نهاده ــی ب ــی و عملیات مال

دخــران بــه عنــوان ذینفعــان طراحــی و انکشــاف کمــک هــا همــراه 

باشــد تــا از دسرســی وســیع و مشــارکت گســرده متــام بخــش هــای 

جامعــه در ایــن رونــد اطمینــان حاصــل شــود.

 پشنهادات:

پشــنهادات مقدماتــی ذیــل منعکــس کننــده درخواســت هــای کلــی 

ــا از هاهنگــی، همــکاری و  ــی اســت ت ــن امللل ــی و بی از رشکای مل

تعهــد نســبت بــه مشــارکت مؤثــر و مطلــوب زنــان در گفتگوهــای 

بیــن االفغانــی اطمینــان حاصــل شــود. این موضوع شــامل مشــارکت 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــره کنن ــم مذاک ــان در تی ــتقیم زن مس

ــه فراهــم شــود  ــن زمین ــرای شــان ای ــا ب پشــتیبانی ســاختاری از آنه

ــا در متــام تصمیــم گیــری هــای تیــم مذاکــره کننــده نقــش تآثیــر  ت

گــذار داشــته و مــورد حایــت و پشــتیبانی همــه جانبــه قــرار گیرند. 
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ــکاران  ــی و هم ــای دولت ــاد ه ــه نه ــت ک ــر الزم اس ــب دیگ از جان

ــت مشــارکت  ــتای تقوی ــات گســرده را در راس ــی   اقدام ــن امللل بی

ــان روی دســت گرفتــه و از ایــن رونــد  نهادهــای جامعــه مدنــی زن

حایــت بــه عمــل آورنــد. در کنــار ایــن اقدامــات، اداره ملــل متحــد 

بــرای زنــان بــا همــکاری نهادهــای جامعــه مدنــی زنــان تــالش  هــای 

همــه جانبــه را در ســطح والیــات و ولســوالی هــا جهــت مشــارکت 

زنــان و نهــاد هــای جامعــه مدنــی زنــان افغــان در رونــد صلــح ادامه 

خواهنــد داد. بــر عــالوه، اداره  ملــل متحــد بــرای زنــان بــه حایــت 

ــت  ــه منظــور تقوی ــی ب ــن امللل ــی و بی هــای خــود از همــکاران مل

ــا  ــح و امنیــت ادامــه میدهــد ت ــان، صل ــه زن ــوط ب تــالش هــای مرب

متــام فعالیــت هــا در ایــن زمینــه هاهنــگ، منســجم، همــه شــمول 

و پاســخگو بــه نیــاز هــای جنــدر باشــند.

نهادهای ذیربط ملی و بین املللی

ــا روی دســت  ــد ب نهادهــای ذیربــط ملــی و بیــن املللــی مــی توانن

گرفــن اقدامــات ذیــل در هاهنگــی و کمــک بــه گفتگوهــای صلــح 

و اجــرای موافقــت نامــه صلــح در افغانســتان کمــک کننــد:

ــتان: . 1 ــح در افغانس ــای صل ــان در گفتگوه ــر زن ــارکت مؤث مش

بــرای کســب اطمینــان از تامیــن حایــت حقــوق بــری زنــان 

و زمینــه ســازی بــرای مشــارکت فعــال آنهــا در مذاکــرات بیــن 

االافغانــی صلــح، از نــو آوری هــای تکنالوژیکــی و اســراتیژی 

ــی  ــن آگاه ــه در ای ــه ک ــد. چنانچ ــتفاده منایی ــد اس ــای جدی ه

تذکــر بــه  عمــل آمــد؛ نیــاز اســت تــا در رشایــط فعلــی جهــت 

مشــارکت و حضــور مؤثــر زنــان در ایــن گفتگــو هــا از امکانــات 

و منابــع آنالیــن و تشــکیل ایتــالف هــای زنــان حایــت صــورت 

گیــرد.

تخصــص جنــدر و حقــوق بــر: نیــاز مــرم اســت تــا اطمینــان . 2

ــت افغانســتان  ــده دول ــم مذاکــره کنن حاصــل شــود کــه در تی

متخصصیــن جنــدر و بــه خصــوص بخــش حقــوق بــری زنــان 

شــامل انــد.

گفتگــو دربــاره آتــش بــس جنــدر محــور: بــرای مــوارد ماننــد: . 3

ــی کــه  ــان و زنان شــمولیت گــروه هــای اجتاعــی مختلــف زن

ــل  ــی مراح ــد در متام ــی کنن ــی کار م ــای امنیت ــکتور ه در س

ــی کــه هــم در  ــه شــمول زنان ــا مــردم ب مذاکــرات؛ مشــورت ب

ــت  ــق تح ــم در مناط ــان و ه ــت طالب ــت حاکمی ــق  تح مناط

حاکمیــت دولــت زندگــی مــی کننــد در متامــی مــوارد مربوطــه؛ 

ــد  ــه بتوان ــات ک ــدر در توافق ــه جن ــوط ب ــواد مرب شــمولیت م

ــان و دخــران باشــد؛  ــان و زن ــروه هــای زن ــر نیازهــای گ بیانگ

مشــوره هــای همــه جانبــه در مــورد هــر گونــه پروســه نظارتــی 

بــا گــروه هــای زنــان، جامعــه مدنــی و گــروه هــای جوانــان و 

قربانیــان جنــگ مخصوصــا در مراحــل اولیــه و زمانــی کــه در 

مــورد آتــش بــس موافقــه میشــود و بــاالی مــواردی کــه نقــض 

آتــش بــس و یــا خشــونت حســاب مــی شــوند و هــر دو طــرف 

روی آن توافــق مــی کننــد، دادخواهــی کنیــد.

حایــت از نهادهــای جامعــه مدنــی و مدافعیــن حقــوق زنــان: . 4

فرصــت هــا و میکانیــزم هــای حایــوی را بــرای مدافعیــن 

ــه و  ــر گرفت ــد-۱۹ در نظ ــیوع کووی ــان در دوران ش ــوق زن حق

ــد. ــه حفاظــت از آن هــا را مســتند ســازی کنی ــوط ب مــوارد مرب

ــت . 5 ــت: حای ــح و امنی ــان، صل ــورد زن ــی در م ــل مل ــالن عم پ

خــود از اجــرای پــالن عمــل ملــی افغانســتان مطابــق قطعنامــه 

ــه  ــد را ادام ــل متح ــت مل ــورای امنی ۱۳۲۵ )۲۰۱۹ – ۲۰۲۱( ش

ــه آن در  ــوط ب ــزی مرب ــه ری ــای برنام ــت ه ــد و محدودی دهی

دوران بحــران کوویــد-۱۹ را نیــز در حایــت هــای خــود شــامل 

ســازید.

حایــت هــای درازمــدت از نهادهــای فعــال بــه رهــری زنــان: . 6

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه متــام فعالیت هــای تکنولوژیکــی و 

مجــازی یــا کمپیــن هــای حایــت آنالیــن بــرای مشــارکت زنــان 

در فعالیــت  هــای مربــوط بــه رونــد صلــح از ســوی نهادهــای 

جامعــه مدنــی زنــان بــا مشــارکت درازمــدت و حایــت 

ــی پشــتیبانی میشــود. ــی و عملیات تخنیکــی، مال

ــی . 7 ــه مدن ــای جامع ــه نهاده ــع ب ــک رسی ــای کم ــزم ه میکانی

ــع  ــای رسی ــت ه ــازی فرص ــم س ــح: فراه ــن صل ــان و فعالی زن

ــرای نهادهــای جامعــه  ــی ب ــر کمــک هــای مال و انعطــاف پذی

ــت بیشــر  ــا حای ــن کار را ب ــد. ای ــان را تســهیل کنی ــی زن مدن

ــی در  ــن امللل ــی و بی ــکاران مل ــای هم ــت ه ــرای فعالی از اج

دوران قرنطیــن و دیگــر مــوارد مربــوط بــه اجــرای پــروژه هــا 

ــدوق  ــد »صن ــی مانن ــکان، ابتکارات ــد ام ــد. در ح ــام دهی انج

ــک  ــدوق کم ــتانه و صن ــای بردوس ــک ه ــح و کم ــان، صل زن

ــا شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹«، کــه  ــه ب هــای اضطــراری مقابل

ــه و  ــد ارتقــا یافت ــز واجــد رشایــط آن اســت، بای افغانســتان نی

ــد حایــت هــای مــورد  ــا بتوان ــه ســازی شــود ت ــرای آن زمین ب

نیــاز را بــرای مشــارکت فعاالنــه زنــان در رونــد مذاکــرات صلــح 

ــد. فراهــم منای

ارایــه خدمــات: در مطابقــت بــا سفارشــات دو آگاهــی قبلــی، . 8

تــداوم ارایــه خدمــات بــه آســیب دیــدگان جنــگ هــا و درگیری 

هــای مســلحانه و زنــان بیجــا شــده داخلــی و بــه طــور خــاص 

بــه کســانی کــه در مناطــق دور دســت و صعــب العبــور 

زندگــی مــی کننــد یــک نیــاز مــرم اســت.

ــان ادارات . 9 ــود بخشــیدن ســطح هاهنگــی می هاهنگــی: بهب

ــح و امنیــت در  ــان، صل ــی کــه در عرصــه زن ــن امللل ــی و بی مل

جریــان کوویــد-۱۹ کار میکننــد بخصــوص اینکــه ســعی و تــالش 

ــی در حــال تشــدید  ــن االفغان هــا در عرصــه گفتگــو هــای بی

ــه  ــرام ب ــا، اح ــه ه ــودن پروس ــمول ب ــه ش ــد از هم ــت بای اس

ــارت  ــت مه ــان و موجودی ــری زن ــوق ب ــدر و حق تســاوی جن

هــا و تحلیــل هــا پیرامــون جنــدر تضمیــن حایــت هــر چــه 

ــرد.    بیشــر صــورت بگی


