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افغانستان، اپریل، 2021

ــو د   ــه کچــه د بــر حقون ــواد پ ــو مــي بنســټ دی  چــې د هي ــو ی ــواک کمیســیون د بــر حقون ــو خپل د افغانســتان د بــری حقون

پراختیــا او مالتــړ پــه  برخــه کــې  فعالیـــ کــوي.  د بــن د کنفرانــس د پریکــړه لیــک او د افغانســتان د جمهــور رئیــس د فرمــان  پــر 

اســاس جــوړ شــو، او  وروســته  د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولـــ د اســايس قانــون د ۵۸ مــادې  پــه حکــم، د افغانســتان د  دولـــ  

پــه چــوکاټ کــې د یــوې خپلواکــې ادارې پــه توګــه، پــه افغانســتان کــې د بــر حقونــو د رعایـــ د څارنــې، ښــه وايل او مالتــړ پــه منظــور، 

د اســايس قانــون لــه مالتــړ برخمــن شــو "هــر څــوک کولــی يش د خپلــــو بــري حقونــو د نقــض پــه صــورت كـــــې دې كمېســيون تــه 

شــكايـ وکــړئ. کمیســیون کولــی يش د افــرادو بــري حقونــو د نقــض مــوارد، مربوطــه قانونــې څانگــو تــه راجــع کــړي  او د هغــوی 

لــه حقوقــو څخــه دفــاع و کــړي." )د افغانســتان اســالمي جمهوریـــ د اســايس قانــون 58 مــاده 1382(.

ــځو  ــاوات او د ښ ــدر مس ــوط دی، د جن ــازمان مرب ــو س ــرو ملتون ــر د ملګ ــو دف ــرو ملتون ــاره د ملګ ــځو لپ ــې د ښ ــتان ک ــه افغانس پ

ځواکمنولــو فعالیـــ کــوی. دا پــه ټولــه نــړۍ کــې د ښــځو او انجونــو حقونــو مالتــړ کــوي او پــه نــړۍ کــې د میرمنــو اړتیــاو پــه نښــه 

ــو او د پرمختــګ موخــه تاســیس شــوی. کول

 ©2021پــه افغانســتان کــې د ښــځو لپــاره د ملګــرو ملتونــو دفــر. ټــول حقــوق د خپرونکــي لپــاره خونــدي دي. پــه افغانســتان کــې 

خپریگــی

لیکوال: روشنی منون

پــه دې خپرونــه کــې څرګنــد شــوي نظریــات د لیکوالــې مربــوط او پــه افغانســتان کــې د ښــځو لپــاره د ملګــرو ملتونــو دفــر او د ملگــرو 

ملتونــو پــوری ارونــد ارگانانــو نظریــات نــه منعکــس کــوی. 
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لنډیز 

ــه کچــه تــل د کړکېچنــو او النجــو پــه لومــړۍ کرښــه کــې وي. آن هغــوی ډېــری وختونــه د ښــکېلو غــاړو ترمنــځ د  ښــځې پــه نړیوال

اوربنــد د څرنګــوايل او د جګــړې د پایتــه رســېدو پــه اړه خــرو- اتــرو پــه برخــه کــې هــم د خــرې – اتــرې کونکــو ډلــو د مرانــو یــا 

غړیــو پــه توګــه کار کــوي. خــو لــه دې رسه رسه ډېــری وختونــه د هغــوی مهارتونــه او یــا لومړیتوبونــه پــه اوربنــد پــوري پــه اړونــدو 

هوکــړه لیکونــو او د څــار او نظــارت پــه میکانیزمونــو کــې څنــډې تــه کېــږي. د دغــه څنــډې تــه کولــو المــل پــه معمــويل توګــه لــه دې 

فرضیــې رسه تړلــی دی چــې د اوربنــد بــه اړه خــرې – اتــرې تخنیکــي پوهــه او پوځــي مهارتونــه غــواړي. د همــدې المــل لــه مخــې لــه 

معمــول رسه ســم ښــځې پــه ســوله پــورې د اړونــدو پروســو پــه وروســتنیو پړاونــو کــې دغــه بهیــر تــه داخلېــږي.  

ښــځو پــه افغانســتان کــې د اوربنــد غوښــتنې پــه اړه ســر کمپاینونــه تــررسه کــړي دي. پــه دې وروســتیو کــې، او د ۲۰۲۱ کال پــه جنــوري 

میاشـــ کــې شــاوخوا ۷۰۰ ښــځې پــه کابــل، او همدشــان لــه ۱۰۰ څخــه تــر ۷۰ ښــځې د افغانســتان پــه ۳۳ والیتونــو کــې راغونــډې 

شــوي وې، او د سمدســتي اوربنــد د رامنځتــه کېــدو پــه موخــه یــې )د ســولې لپــاره اوربنــد CeasefireforPeace#( پــه نــوم کمپایــن 

تــررسه کــړ. افغــان مېرمنیــو همداشــان پــه افغانســتان کــې د )افغانســتان – د ښــځو لــه حقونــو څخــه دفــاع – د اوربنــد غوښــتنه( پــه 

نــوم د عدالـــ غوښــتنې یــو پــر لیکــه یــا آنالیــن کمپایــن تــررسه کــړ. هغــوی د عدالـــ غوښــتنې پــه دغــه کمپایــن کــې د ســولې د 

خــرو – اتــرو د دوام لپــاره د یــو رشط پــه توګــه د سمدســتي اوربنــد غوښــتنه وکــړه. 

دغــه الرښــود پــر دې ټینــګار کــوي چــې تلپاتــې، پراخــې او رسارسي ســولې تــه د رســېدو پــه موخــه د اوربنــد پــه خــرو- اتــرو کــې پــه 

جنســیـ پــوري د اړونــدو موضوعاتــو شــاملول هــم اړیــن دي. دغــه الرښــود ۹ هغــه وړاندیزونــه پــه ځــان کــې رانغــاړي چــې پــه اوربنــد 

پــوري پــه اړونــدو خــرو – اتــرو کــې لــه جنســیـ د تړلــو موضوعګانــو اړتیــاوو تــه د ځــواب ویلــو پــه برخــه کــې ډاډ ترالســه کــړل يش: 

پــه نښــتو او جګــړو پــوري اړونــد جنســیتي تاوتریخــوايل، پــر جنســیـ والړو تاوتریخوالــو، او پــه جنســیـ پــوري پــه اړونــدو هــديف 	 

بریدونــو کــې چــې پــر ناپوځــي وګــړو تــررسه کېــږي، پــه څرګنــده توګــه د هغــو تاوتریخوالــو د یــو ډول پــه توګــه یــاد کــړل يش  

چــې د اوربنــد د ماتېــدو پــه پایلــه کــې رامنځتــه کېــږي. ددې ترڅنــګ دې دغــه ډول تاوتریخــوايل د هغــو موضوعګانــو پــه لیســـ 

کــې ځــای پــر کــړل يش چــې د څــار او نظــارت وړ دي. 

د شــخيص امنیـــ پــه اړه اندېښــنو تــه بایــد ژر تــر ژره رســیدګي ويش. دغــه موضــوع دي د اوربنــد پــه اړه د خــرو- اتــرو پــه برخــه 	 

کــې هــم پــه پــام کــې ونیــول يش. 

د "خالقانــه ابهــام" یــا د هغــې کمــزورې ژبــې چــې د هغــو تاوتریخوالــو پــه برخــه کــې کارول کېــږي چــې پــه ځانګــړې توګــه ښــځې 	 

تــر خپــل اغېــز النــدي راويل، مخنیــوی ويش، او پــه دغــو تاوتریخوالــو پــوري اړونــدو پایلــو تــه د نــه پاملرنــې پــه اړه بایــد د روڼتیــا 

پــه برخــه کــې ډاډ ترالســه کــړل يش.   

پــه کار ده چــې د ښــځو د خوندیتــوب پــه برخــه کــې د بردوســتانه اصولــو، نړیوالــو قوانینــو او محــي قوانینــو پــر بنســټ کړنــې 	 

تــررسه يش او پــه دې توګــه ښــځې هــم د ناپوځــي وګــړو او هــم د ښــځو پــه توګــه خونــدي کــړل يش. 

امــن تــه د الرسيس او لــه قیــد او رشط پرتــه بردوســتانه مقرراتــو پــه برخــه کــې بایــد لــه مقطعــي مقرراتــو څخــه ګټــه واخیســتل 	 

يش او پــه دې توګــه د ښــځو، نجونــو، هلکانــو او ســړیو بېالبېلــې اړتیــاوې پــه نظــر کــې ونیــول يش. 

پــه امنیتــي ترتیباتــو کــې چــې د امنیتــي ځواکونــو لپــاره د کړنــې قواعــد هــم پکــې شــامل دي، بایــد پــه النجــو پــوري د اړونــدو 	 

جنسیســتي، او د ښــځو پــر وړانــدي د نــورو تاوتریخوالــو تــررسه کــول منــع کــړل يش، او د دغــو کړنــو جــزا دي وټــاکل يش. 

پــه امنیتــي ترتیباتــو کــې چــې د امنیتــي ځواکونــو لپــاره د ســلوک او رفتــار قواعــد پکــې شــامل دي، بایــد پــه النجــو پــوري اړونــد 	 

جنســیتي تاوتریخوالــی، او د ښــځو پــر وړانــدي د تاوتریخــوايل نــور ډولونــه منــع کــړل يش او دغــو تاوتریخوالــو تــه جــزا وټــاکل يش. 

د امــکان پــه صــورت کــې دې پــه هغــو هوکــړه لیکونــو، او وروســته هغــو کمېټــو کــې چــې پــر ســوله او اوربنــد د څــار او نظــارت 	 

پــه موخــه جوړېــږي، د ښــځو لپــاره یــوه ونــډه )لــږ تــر لــږه ۳۰ ســلنه(، پــه پــام کــې ونیــول يش.    
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د دايس رســمي پروســو یــا ســال – مشــورې ورکولــو پروســو رامنځتــه کــول چــې د خــرو – اتــرو پــه پروســه کــې نېــغ رول ولــري. 	 

دغــه ســال – مشــورې کــوالی يش چــې د بېالبېلــو پاړکــو یــا قرونــو ښــځې پــر دې وتوانــوي چــې خپــل اړونــد مســائل رشیــک کــړي، 

پــه اجنــډا کــې یــې ځــای پــر کــړي او مشــرک ورتــه ونیــي. 

د "اوربنــد، او جنســیتي اړتیــاوو تــه ځــواب ویونکــي د اوربنــد هوکــړه لیکونــه" پــه اړه د تلپاتــې ســولې دغــه الرښــود د افغانســتان د 

بــري حقونــو د کمیســیون او د ښــځو لپــاره د ملګــرو ملتونــو د ادارې لــه خــوا پــه رشیکــه چمتــو کــړل شــوی دی. دغــه الرښــود د یــو 

شــمېر هغــو موضوعــي الرښــودونو یــوه برخــه ده چــې پــه افغانســتان کــې لــه نړیوالــو چوکاټونــو د ګټــې اخیســتنې او مناســبو نړیوالــو 

روشــونو پــه برخــه کــې چمتــو کــړل شــوي دي. د دغــو الرښــودونو موخــه د خــرو – اتــرو ټیمــو او نــورو ښــکېلو رشیکانــو تــه پــه ســولې 

پــورې اړونــد پــه هــر ډول هوکــړه لیکونــو کــې پــه جنســیـ پــوري د اړونــدو موضوعګانــو د شــاملېدو پــه اړه د ســراتیژیکو روشــونو 

وړانــدي کــول ده. پــه دغــه الرښــود کــې ځــای پــر ځــای شــوي توصیــې د ښــځو د مــدين ټولنــو د شــبکو لــه لومړیتوبونــو او حامیتــي 

پیغامونــو رسه همږغــي دي، ځکــه هغــوی د ســولې پــه پروســه کــې د الډېــر رول، مشــارکـ، اجرایــوي میکانیزمونــو، څــار او نظــارت 

غوښــتنه کــوي.  
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1.   په اوربند کې جنسیتي مسایلو ته ځواب ویونکي مقررات: د سولې په بهیرونو کې له پامه غورځېدلی اړخ

ښــځې هــر وخـــ پــه شــخړو او بحرانونــو کــې د ځــواب ویلــو پــه لومــړۍ کرښــه کــې پاتــې شــوې دي، خــو ال هــم پــه اوربنــد پــورې 

اړونــد تړونونــه او نظــاريت مېکانيزمونــه د ســولې او جګــړې جنســیتي اړخونــه نــه دي رانغښــتي او دا برخــه پکــې خــواره ده. د ۱۹۹۰ او 

۲۰۱۶ کلونــو تــر منــځ د ســولې پــه ۲۶۷ الســلیک شــویو تړونونــو کــې یــوازې پــه ۲۹ تړونونــو کــې د جنســیتي برابــرۍ مقــررات مراعـــ 

شــوي وو. دا پــه داســې حــال کــې ده چــې تــر ۲۰۰۰ کال وړانــدې د جنســیـ موضــوع یــوازې د ســولې پــه شــپږو تړونونــو کــې یــاده 

شــوې وه )Forster and Bell،  2019: 5(. پــه حقیقـــ کــې، د ســولې د تړونونــو د نــورو برخــو پــه پرتلــه، د اوربنــد پــه تړونونــو کــې د 

جنســیتي برابــرۍ مقــررات نیــم پــه نیمــه کــم راغــي دي )۱۱ ســلنه( او پــه نــورو برخــو لکــه ضمنــي، متمــم، او تطبیقــي تړونونــو کــې 

)Ibid( .دا فیصــدي ۲۱ ســلنه ده

څنګــه چــې دا موضــوع هــر وخـــ لــه تړونونــو بهــر پاتــې شــوې ده، یــوه عامــه توضیــح یــې داســې ده چــې وايــي اوربنــد د پوځــي 

عملیاتــو او تجهیزاتــو تخنیکــي پوهــه غــواړي او دا پوهــه بــه یــوازې وســله والې ډلــې لــري؛ البتــه دا رســاله دغــه توضیــح نــه منــي. 

)Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck، 2016(. دا الرښــود داســې نــه انګېــري چــې ګواکــې ښــځې اړیــن تخنیکــي مهارتونــه نــه لــري، 

بلکــې وايــي چــې د دې مهارتونــو لــه لرلــو رسه رسه، دوی ډېــری وخـــ د ســختو امنیتــي پرېکــړو پــه اړه لــه تصمیــم نیولــو څخــه بــې 

برخــې کېــږي. همــدا المــل دی چــې د ســولې د بهیــر درېیمګــړي او اســانچاري غــواړي ښــځې د ســولې د بهیــر وروســتیو پړاوونــو تــه 

وځنــډوي، خــو شــواهد ښــيي چــې پــه ډېــرو جګــړو کــې مصلحــو مېرمنــو د اوربنــد او ســیمه ییزې متارکــې د تړونونــو د رامنځتــه کولــو 

لپــاره لومــړين ګامونــه اخیســتي دي. د بېلګــې پــه ډول، کلــه چــې پــه ۲۰۱۹ کــې پــه افغانســتان کــې د اوربنــد پــه مالتــړ د راټولېــدو غــږ 

وشــو – البتــه افغــان حکومـــ لــه پخــوا څخــه اوربنــد خپــل لومړیتــوب یــاد کــړی و- د هېــواد لــه ګــوټ ګــوټ څخــه ۳۰۰۰ مېرمنــې 

راټولــې شــوې او د ســولې لپــاره د ښــځو پــه مــي اجــامع کــې یــې وویــل چــې بېړنــی اوربنــد غــواړي. د اوربنــد بشــپړ تــړون د ټولــو لپــاره 

د تلپاتــې او تــر الســه کېدونکــې ســولې اســاس دی چــې د ښــځو او همدارنګــه د مذهبــي او قومــي لږکيــو حقونــه او مصؤنیـــ خونــدي 

کــوي.  پــه دې وروســتیو کــې، او د ۲۰۲۱ کال پــه جنــوري میاشـــ کــې شــاوخوا ۷۰۰ ښــځې پــه کابــل، او همدشــان لــه ۱۰۰ څخــه تــر 

۷۰ ښــځې د افغانســتان پــه ۳۳ والیتونــو کــې راغونــډې شــوي وې، او د سمدســتي اوربنــد د رامنځتــه کېــدو پــه موخــه یــې )د ســولې 

لومړی چوکاټ.
 هغه پوښتنې چې په دې رساله کې څېړل شوې دي

د ســولې پــه پروســه او پــه تېــره بیــا د اوربنــد پــه 	 

تړونونــو کــې د جنســیـ مســأله ولــې مهمــه ده؟

ــو تــه ونــډه ورکــول 	  ــو کــې مېرمن د اوربنــد پــه مذاکرات

ــې مهــم دي؟ ول

مېرمنــې د اوربنــد پــه مذاکراتــو او پروســو کــې څنکــه 	 

اغېزناکــه ونــډه څنګــه اخیســتالی يش، یعنــې هغــه 

بالقــوه ســراتیژیانې کومــې دي چــې د اوربنــد پــه 

مذاکراتــو کــې د جنســیي مســایلو رانغاړونکــې مقــررات 

ډاډمنــوي؟  

لپــاره اوربنــد CeasefireforPeace#( پــه نــوم کمپایــن تــررسه کــړ. 

افغــان مېرمنیــو همداشــان پــه افغانســتان کــې د )افغانســتان – د 

ــوم د  ــه ن ــد غوښــتنه( پ ــاع – د اوربن ــو څخــه دف ــه حقون ښــځو ل

ــړ.  ــررسه ک ــن ت ــن کمپای ــا آنالی ــه ی ــر لیک ــو پ ــتنې ی ـــ غوښ عدال

ــولې د  ــې د س ــن ک ــه کمپای ــه دغ ــتنې پ ـــ غوښ ــوی د عدال هغ

خــرو – اتــرو د دوام لپــاره د یــو رشط پــه توګــه د سمدســتي 
اوربنــد غوښــتنه وکــړه.1 

 )UNSCR( ــورا ـــ ش ــو د امنی ــرو ملتون ــور، د ملګ ــه دې منظ  پ

ــورو  ــه ۹ ن ــورا ل ــک، د دې ش ــړه لی ــه پرېک د ۲۰۰۰ کال ۱۳۵۲ ګڼ

ـــ  ــولې او امنی ــځو، س ــې د ښ ــو رسه، چ ــړه لیکون ــې پرېک ورپس

ــه کــوي.  ــوال اصــل رامنځت ــو نړی ــد وو، ی ــډا اړون ــه اجن )WPS( پ

رسه لــه دې چــې دغــه اصــل الزامــي نــه دی، خــو د همــدې اصــل 

لــه املــه د شــخړو د هــوارۍ او د ســولې پــه پروســو کــې د ښــځو مصلحانــه نقــش او جنســیتي اړخونــه پــه رســمیـ پېژنــدل شــوي دي. 

دغــه اصــل وايــي چــې د ســولې او امنیـــ لپــاره هلــې ځلــې بــه یــوازې هغــه مهــال تلپاتــې وي چــې مېرمنــې د شــخړې لــه مخنیــوي 

څخــه رانيولــې د شــخړې تــر هــواري پــورې د ســولې پــه ټــول بهیــر کــې برابــره ونــډه ولــري، خــو دغــه شــورا تأییــدوي چــې پــه ځینــو 

خاصــو هېوادونــو، پــه تېــره بیــا پــه افغانســتان، کــې د دې اجنــډا عمــي کــول لــه ننګونــو ډک دي. رسه لــه دې چــې د امنیـــ شــورا خپــل 

ســیايس دریــځ غځولــی دی چــې جنســیتي مســایلو تــه پــام کــول پــه هېــواد کــې د تلپاتــې او اوږدمهالــه ســولې او امنیـــ پــه تــر الســه 

کولــو کــې د مرکــزي اهمیـــ لرونکــی وپېژنــدل يش، خــو بیــا هــم د ښــځو د ســولې او امنیـــ اجنــډا تــر دې دمــه پــه هېــواد کــې د پــام 

https://www.change.org/p/government-of-afghanistan-afghanistan-protect-women-s-rights-demand-ceasefire-656cfd5f-2235-4d4c-9a7b-caf83ca919a4 1 
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وړ مهــم ګامونــه نــه دي اخیســتي او ښــځې ال هــم ځورېــږي؛ نــو د ســولې پــه اړه راتلونکــې بیــن االفغــاين خــرې اتــرې د ښــځو لپــاره 

ارزښــتمن فرصـــ برابــروي چــې پــه دې پروســه کــې دې ال زیاتــه ونــډه وغــواړي او پــه مذاکراتــو کــې د خپلــو لیدلوریــو او اندېښــنو 

لــه منعکــس کېــدو څخــه ډاډمنــې يش. د دې لنــډې رســالې پاتــې برخــه بــه د اوربنــد د تــړون موخــه او اهمیـــ وڅېــړي، چــې پــه 

افغانســتان کــې د اوربنــد لپــاره د مذاکراتــو اړتيــا رانغــاړي. بیــا بــه تــر دې وړانــدې چــې د نــړۍ پــه ګــوټ ګــوټ کــې د اوربنــد پــه 

مذاکراتــو کــې د ښــځو د ګــډون اړونــد مثالونــه راوســپړي، د ســولې پــه تړونونــو کــې د جنســیتي مســایلو یــوه رانغاړونکــې قضیــه لنــډه 

څرګنــده کــړي. پــه پــای کــې بــه د اوربنــد د مذاکراتــو، څارنــې او عمــي کولــو پــه موډلونــو کــې د ښــځو د اغېزنــاک ګــډون د اســانولو 

لپــاره ځینــې سپارښــتنې وړانــدې کــړي. دا رســاله لــه دې فرضیــې څخــه راپیلېــږي چــې د ال زیــات مشــارکـ او ګــډون د اســانولو لپــاره 

د ورننوتلــو ګڼــې محــدودې الرې وي. همدارنګــه پــه افغانســتان کــې د اوربنــد پــه مذاکراتــو او پــه پايلــه کــې یــې د ســولې پــه پروســه 

کــې د جنســیتي مســایلو رانغاړونکــی لیدلــوری بیانــوي. دا رســاله پــر دې اســتدالل کــوي چــې د نــړۍ پــه ګــوټ ګــوټ کــې پــه هغــو 

ځايونــو کــې چــې د شــخړې د بیــا راګرځېــدو ګــواښ زیــات وي،2  د ســولې پــه پروســه او پــه تېــره بیــا د اوربنــد پــه مذاکراتــو کــې د 

ښــځو ګــډون د اوږدمهالــه او تلپــايت تــړون او د ســولې د دوام ســبب کېــدالی يش.

2.   په افغانستان کې د مرګونو او ورانیو څپه:  د اوربند بېړنۍ اړتیا 

د افغانســتان د څلوېښـــ کلنــې جګــړې پــه بهیــر کــې ښــځې ډېــرې ځورېدلــې دي. د طالبانــو د واکمنــۍ راپرځېــدو راهیســې، افغــان 

ښــځې ســولې او برابــری تــه د رســېدو لپــاره د هڅــو پــه لومــړي کتــار کــې درېــديل.

موندنــو دا ښــوديل چــې د جګــړي لــه املــه ښــځو تــه ډېــر زیانونــه اوښــتي. د بېلګــې پــه توګــه د افغانســتان لپــاره د ملګــرو ملتونــو 

مرســتندویه پــالوي )یونامــا( یــوې موندنــې ښــوديل چــې، یــوازې د ۲۰۱۹ کال د جنــوري لــه لومــړۍ نېټــې تــر دســمر۳۱ پــورې، شــاوخوا 

۱۲۰۲ ښــځو تــه مــرګ او ژوبلــه اوښــتي چــې لــه دغــې جملــې څخــه، ۳۴۵ تنــه یــې وژل شــوي او ۸۵۷ نــورې یــې ټپیــان شــوې دي. دا 

موندنــې د ۲۰۱۸ کال د موندنــو پــه پرتلــه ۴ ســلنه زیاتوالــی ښــیي. پــه ۲۰۲۰ کال کــې بیــا د مــرګ ژوبلــې کچــه کــې پــه ټولیــزه توګــه 

کمښـــ تــر ســرګو کیــږي. پــه دې کال کــې لــه ۱۱۴۶ ثبـــ شــوي آمــارو لــه جملــې څخــه ۳۹۰ مــړي او ۷۵۶ یــې ټپیــان دي. لــه بلــې 

خــواه، پــه همــدې کال کــې ښــځو او ماشــومانو تــه ډېــره مــرګ او ژوبلــه اوښــتي و. د یونامــا د ۲۰۲۰ کال د موندنــو پــر بڼســټ، د ښــځو 

مــرګ ژوبلــه کــې ۱۳ ســلنه زیاتوالــی )UNAMA and OCHRCHR، 2021: 13( راغلــی چــې پکښــې ۴۳ ســلنه ملکــي تلفــات ښــځو 

او ماشــومانو اوښــتي ده.)ibid( د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمیســیون د راپــور پــر اســاس، پــه ۲۰۲۰ کال کــې ۸۴۷ ملکــي 

ــه دې جملــې څخــه یــې ۳۳۰ تنــه ښــځې وژل شــوي او ۵۱۷ نــور یــې ټپیــان شــوي دي. د نومــوړي  ــه تلفــات اوښــتي چــې ل ښــځو ت

کمیســیون د څرګندونــو پــر بڼســټ پــه ۲۰۲۰ کال کــې پــه هــر ۲۴ ســاعاتونو کــې پــه اوســط ډول ۸ ملکــي وګــړي وژل شــوي او ۱۵ نــور 

)1: 2021،AIHRC( .هــم ټپیــان شــوي دي

د یونامــا لخــوا مســتند شــوي راپورونــه ښــيي چــې د ۲۰۲۰ کال د جنــوري لــه لومــړۍ نېټــې د دســمر تــر ۳۱ پــورې پــه ټولیــزه توګــه 

۸۸۲۰ وګــړو تــه تلفــات اوښــتي )۳۰۳۵ تنــه وژل شــوي او ۵۷۸۹ نــور ټپیــان شــوي ديUNAMA( and OCHRCHR )، 2021: 11( چــې 

دا شــمیرې د ۲۰۱۹ کال پــه پرتلــه ۱۵ ســلنه کموالــی ښــیي او پــه لومــړي ځــل د ۲۰۱۳ راهیســې تــر ټولــو ټیټــه شــمیره ثبـــ شــوي ده.

ــارصو او د  ــی د حکومـــ ضــد عن ــو کــې کموال ــه ملکــي تلفات ــه لومــړي درې ربعــو کــې پ ــه مخــې، د ۲۰۲۰ کال پ ــوټ ل د یونامــا رپ

نړیوالــو ځواکونــو لخــوا پــه هوایــي بریدونــو کــې کمــوايل تــه منســوب شــوی دی. )UNAMA 2020( همدارنګــه پــه یــاد شــوي رپــوټ 

کــې د نومــوړي کال د څلــورم ربــع پــه تــرځ کــې د ملکــي تلفاتــو پــه شــمیر کــې د دریــو ربعــو پــه پرتلــه زیاتوالــی ثبـــ شــوی دی. 

د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمیســیون د موندنــو لــه مخــې پــه ۲۰۲۰ کال کــې د ملکــي تلفاتــو ۲۶ ســلنه یــې وګــړي چــې 

د وســلوالو پــه بریدونــو کــې زیامنــن شــوي ملکــي کارکونکــي، خریــاالن، مــدين فعــاالن، دینــي علــام، بانفــوذ شــخصیتونه، د مــي شــورا 

)1: 2021 ،AIHRC(.غــړي او د حقونــو مدافعیــن ثبـــ شــوي دي

2دا موضــوع پــه ډاګــه کــوي چــې د جګــړې د بیــا پېښــېدو ګــواښ ال هــم پــه پراخــه کچــه موجــود ده. د ۲۰۰۰ کلونــو پــه اوږدو کــې اټــکل کېــده چــې ډېــرې جګــړې پــه هغــو هېوادونــو کــې رامنځتــه کېــږي چــې پخــوا هــم د جګــړو 

)3-2 :2011 ,World Bank(  (.ــه و میدانون



د پایېدونې سولې پیالمې: د افغانستان د برشي حقونوخپلواک کمیسیون او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره7

رسبیــره پــردې ، پــدې مــوده کــې د ۲۰۱۹ پــه ورتــه ربــع کــې د ملکــي تلفاتــو 45٪ زیاتوالــی ښــیې. دا تلفــات عمدتــا د چاودیدونکــي 

)11 :2021،UNAMA and OHCHR( .توکــو کارول او هــديف وژنــې لــه املــه شــوي

د ۲۰۲۰ کال پــه ورتــه ربــع کــې وروســته لــه دې چــې د افغانســتان د ســولې خــرې پــه رســمي توګــه د ســپتمر پــه ۱۲ پیــل شــوې، 

وســلوال تاوتریخوالــی هــم زیــات شــو.)Ibid( د ســولې د خــرو پــه وروســتیو میاشــتو کــې د بــري حقونــو د مدافعینــو، خریاالنــو او د 

)2021:8 ،UNAMA( .رســنیو کارکوونکــو پــر وړانــدې هــديف وژنــې هــم زیاتوالــی ومونــد چــې ډېــری قربانیــان یــې ښــځې وې

مهمــه دا ده چــې افغانســتان پــه دې وروســتیو کلونــو کــې د متارکــې یــا اوربنــد ځینــې لنډمهالــه تجربــې کــړې دي. د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۰ د 

اخرونــو پــه ورځــو کــې طالبانــو لــه درې ورځنــي اوربنــد رسه هوکــړه وکــړه. دوی پــه ۲۰۱۸ کــې د اخــر پــه رخصتیــو کــې ټولــې تعــريض 

حملــې بنــدې کــړې، خــو بهــرين پوځیــان لــه دې اوربنــده مســتثنا وو. پــه داســې حــال کــې چــې طالبانــو د اوربنــد د موافقـــ لپــاره هيــڅ 

دلیــل نــه و راوړی، داســې ښــکارېدل چــې هغــوی بــه هغــه مهــال د جنګــي اســیرانو د خوشــې کولــو تــکل درلــود، البتــه پــه دې رشط 

چــې نــور بــه د هغــوی پــر ضــد نــه جنګېــږي. کلــه چــې پــه دې وخـــ کــې داســې راپورونــه خپــاره شــول چــې طالــب او د حکومـــ د 

امنیتــي ځواکونــو غــړي رسه غــاړه غــړۍ شــوي او لــه یــو بــل رسه یــې عکســونه اخیســتي دي، دا د ســولې پروســې پیلولــو تــه د انګېــزې 

ورکولــو خــورا مهمــه شــېبه وه. همــدا شــان، پــه ۲۰۲۰ کــې طالبانــو لــه حکومتــي ځواکونــو رسه اوربنــد۳ اعــالن کــړ چــې د روژې د اخــر 

ــې. د دې  ــه کمښـــ هیلــې راوټوکول ــا پــه هېــواد کــې د تاوتریخــوايل د اوږدمهال ــه پیلېــدو رسه رشوع کېــده. دې پېښــې یــو ځــل بی ل

پېښــې پــه ځــواب کــې، ولســمر محمــد ارشف غنــي اعــالن وکــړ چــې د بنــدي طالبانــو د خــويش کولــو چــاره بــه ګړنــدۍ يش او "خــاص 

ګامونــه" بــه واخیســتل يش )BBC News، 2020(. پــه حقیقـــ کــې، دغــو شــېبو د عامــو افغانانــو لپــاره د هیلــو کړکــۍ پرانيســتې چــې 

ښــايي ځینــې جنګــي قومندانــان او لــوړ پــوړي کســان بــه لــه جګــړې ســتړي شــوي وي، خــو راپورونــو داســې ویــل چــې د طالبانــو 

مــران بــه متفــاوت نظــر لــري او خپلــو جنګیالیــو تــه یــې امــر وکــړ چــې لــه عامــو خلکــو رسه دې اړيکــې نــه ســايت. لــه دې رسه رسه، 

لومړنیــو راپورونــو پــه ډاګــه کولــه چــې د یــوه اوربنــد پــر مهــال یــو بالقــوه راتلونکــې ســیايس هوکــړه چــې جنګیالیــو تــه د عایــد او 

معیشـــ بدیلــه رسچينــه برابــره کــړي، د ســولې د هوکــړې لپــاره د پرمختــګ الره هــواروالی يش.

بــل ځــای، د ۲۰۲۰ کال پــه مــارچ کــې د ملګــرو ملتونــو رس منــي، انتونیــو ګوتیریــس، هــم پــه ټولــه نــړۍ کــې د اوربنــد یــوه بېړنــۍ 

 .)2020a ،United Nations( غوښــتنه وکــړه چــې نــړۍ خپــل ټــول پــام د کوویــډ-۱۹ لــه نــه ختمېدونکــې وبــا رسه مبــارزې تــه واړوي

هغــه د همــدې کال پــه ســپټمر کــې د ملګــرو ملتونــو د ۷۵مــې عمومــي غونــډې پــه پیــل کــې خپلــه دغــه غوښــتنه بیــا تکــرار کــړه. 

تــر دې وروســته بیــا د ۲۰۲۰ د نومــر پــه ۲۳ او ۲۴ نېټــو د افغانســتان پــه اړه د ملګــرو ملتونــو او د افغانســتان او فنلنــډ هېوادونــو پــه 

ګــډه غونــډه کــې د ملګــرو ملتونــو د بــر حقونــو لــوی کمېشــر، میچــل بچلیـــ او د کډوالــۍ پــه برخــه کــې د ملګــرو ملتونــو لــوی 

کمېشــر فیلیپــو ګرانــدي بېړنــۍ اعالمیــه خپــره کــړه چــې د داميــي اوربنــد او لــه زیــان څخــه د ملکــي وګــړو د خونــدي ســاتلو د ژمنــې 

)2020b United Nations ،2020 ،UN News( .مرمیـــ یــې پــه ډاګــه کاوه

3.   د اوربند تړون څه او ولې مهم دی؟ 

ــو  ــه ځین ــد پ ــې، دا کار د اوربن ــو ک ــرو قضی ــه ډې ــري. پ ــواب ول ــتنې ځ ــو د پوښ ــوايل د بندول ــد د تاوتریخ ــه بای ــول تړونون ــولې ټ د س

ډولونــو رسه کېــږي )Chounet-Cambas، 2016(.4 عمومــي حکمـــ يــې دا دی چــې پــه دې ځانګــړو قضیــو کــې، جنګېدونکــې خــواوې 

هڅــه کــوي چــې داســې مېکانیزمونــه رامنځتــه کــړي چــې تاوتریخوالــی بنــد کــړي او د یــو ډول الزامــي تــړون لــه الرې د تاوتریخــوايل 

ــو  ــړون کــې خاصــې پوځــي او تکتیکــي الرښــوونې او همدارنګــه د تاوتريخــوايل د ختمول ــه دغــه ت ــدو مخــه ونیــي. پ ــل کې ــا پی د بې

مهالوېششــامل وي. پــه مطلــوب حالـــ کــې، بــه دا  مېکانیــزم نړیــوال مالتــړ ولــري. پــه دغــه مالتــړ کــې ســیايس او اغېزنــاک  مالتــړ او 

همدارنګــه مــايل او تخنیکــي مرســتې شــاملې وي چــې موخــه یــې تلياتــې ســولې تــه د رســېدو لپــاره د جنګېدونکــو غــاړو داســې مالتــړ 

دی چــې پــه دې الره کــې خپــل ګامونــه چټــک کــړي.

۳ دلتــه اوربنــد د یــوې پراخــې اصطــالح پــه توګــه کارول شــوی دی او ال مشــخصه معنــا یــې د دښــمنۍ د ختمولــو نــاره ده چــې د شــخړې غــاړې د نارســمي هوکــړې پــه توګــه د دښــمنۍ د پرېښــودلو پرېکــړه کــوي چــې د څارنــې هېــڅ 

رســمي میکانېــزم نــه رانغــاړي

۴که څه هم د اکرا اوربند تړونونه ځانګړي مقررات لري ، د دې ډول تړونونو ځینې استثناوې شتون لري چې کارول شوي ندي: د بیلګې په توګه د انډونیزیا حکومـ ترمینځ د تفاهم یادداشـ

او د ACE د ازادو غورځنګ )GAM(، په 2005 کال کې السلیک شو، ده ته داسې تړونونو تابع دي.



د پایېدونې سولې پیالمې: د افغانستان د برشي حقونوخپلواک کمیسیون او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره8

د اوربنــد محــدوده: مهمــه خــره دا ده چــې د اوربنــد تړونونــه هــم اغلبــاً درې ډلــې مــادې لــري: الــف( امنیتــي مــادې وســلوالو ډلــو 

ــاره د ګام  ــه دې کــې د نظامــي او ســراتیژیکو موخــو لپ ــو ممنوعیـــ پکــې شــاملېږي او پ ــه خطــاب کــوي چــې د نظامــي فعالیتون ت

پورتــه کولــو ممنوعیـــ هــم شــامل دی؛ ب( د بــري مســایلو پــه اړه الرښــودونه، چــې د بــري حقونــو د نقضولــو ممنوعیـــ پکــې 

شــاملېږي )پــه دې کــې جنــي او جنســیتي تاوتريخــوايل او پــه شــخړې پــورې تړلــی جنــي زور زياتــی هــم شــامل دي(؛ همدارنګــه 

بــري مرســتو تــه د الرسيس قواعــد، د بــري حقونــو ضامنتونــه، د بندیانــو د خالصولــو تــړون )کــه بندیــان وي( او د ملکــي وګــړو او 

ټپیانــو پــه را ایســتلو پــورې اړونــد قواعــد هــم پکــې راځــي؛ ج( د تاوتریخــوايل او شــخړې د را کمولــو مېکانیزمونــه یــا هغــه اجرايــي مــواد 

چــې د څارنــې او ارزونــې یــا د عمــي کولــو کمېټــې تشــکیلوي، د شــخړې د هــوارۍ یــا مفاهمــې مېکانيزممېکانیزمونــه، د ســوله ســاتو 

 .)2019 ،Forster and Bell ،2019،Forster( ــه کــوي ــو قواعــد رامنځت ــع کول ــو د من ــاوو او خپرون ــه او د خشــنو وین ــو موډلون ځواکون

لنــډه دا چــې، د اوربنــد دودیــز تړونونــه بــري مرســتو تــه د الرسيس لپــاره فضــا برابــروي او د جنګېدونکــو خــواوو لپــاره قواعــد او د 

چــال چلنــد ډولونــه تعیینــوي، چــې جګــړه ودروي، وررسه هــم مهالــه د شــخړې د محرکونــو د تغییرولــو فرصـــ برابــروي او د ســولې د 

)2020 ،DPPA and UN Women( .ال لویــو پروســو د پیلولــو رشایــط ایجــادوي

د اوربنــد د تړونونــو وســعـ: د اوربنــد د تړونونــو جامع والــی او وســعـ د رشایطــو، ســیاق او همدارنګــه د تــړون کچــې )ســیمه ییزه 

یــا نړیوالــه کچــه( تــه پــه کتــو لــه یــو بلــه توپیــر رسه لــري. د بېلګــې پــه ډول، د ســوریې پــه کورنــۍ جګــړه کــې د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۷ کلونــو 

تــر منــځ د اوربنــد د ۱۰۶ تړونونــو نــوې ټولګــه رامنځتــه شــوه. د دغــو تړونونــو تقریبــاً لــه څلــورو درې برخــې )تقریبــاً ۷۲ ســلنه یــې( د 

ټاکلــې مــودې پــه بهیــر کــې عمــي شــول )Karakus and Svensson، 2017(. البتــه د اوربنــد پــه ســیمه ییزو تړونونــه کــې ال محــدودې 

ــان ازادوي، همدارنګــه د بــري  ــه خپــل بندی ــا دواړه اړخون ــو مشــخص ســړک پرانیســتل کېــږي ی ــه چــې ی ــالً کل برخــې شــاملېږي، مث

مرســتو د الرسيس لپــاره د الرې ورکولــو، د پاټکونــو د تحویلــۍ او/ یــا د خاصــو کمېســیونونو د تشــکیلولو مهــال. عمومــي یــا د هېــواد پــه 

کچــه اوربندونــه د داســې موضوعاتــو لپــاره کېــږي چــې ورپســې تړونونــو تــه الره هــواروي. 

دا تړونونــه د خلــع ســالح کولــو او بیــا ادغــام )DDR(، امنیتــي اصالحاتــو او د بــر حقونــو د مقرراتــو لپــاره ال پــراخ پالنونــه رانغــاړي 

)Forster and Bell، 2019(. پــه حقیقـــ کــې پــه جامــع اوربندونــو کــې دا موضــوع زیاتــه اغېــزه لــري او پــه ځینــو قضیــو کــې دا هــم 

تعیینــوي چــې کــوم لــوري بــه د ســولې د مذاکراتــو مېــز تــه راوبلــل يش او د خــرو پــه اجنډااجنــډا کــې بــه یــې کــوم مســایل را پورتــه 

کېــږي )Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck، 2016(. رسه لــه دې چــې د اوربندونــه پــه حــدودو او عمــق کــې توپیرونــه شــته، خــو 

ځینــې شــنونکي وايــي چــې د شــخړې پــه ختمولــو او مدیریـــ کــې غیــر رســمي او داخــي ســوله تــر رســمي او بهرنیــو تــګالرو ال غــوره 

)2017 ،Karakus and Svensson( .کار کــوي

د اوربنــد ترتیبــول: د اوربنــد ترتیــب او تنظــم د ســولې د کُي بهیــر پــه هــر پــړاو کــې واقــع کېــدای يش. کېــدای يش اوربنــد د پروســې 

ــدای يش د  ــا کې ــر کــړي ی ــاره چــوکاټ براب ــرو لپ ــځ د رغوونکــو خرو ات ــر من ــل يش چــې د جنګېدونکــو غــاړو ت ــه لومــړي رس کــې پی پ

ســولې د پروســې پــه وروســتیو پړاوونــو کــې د شــخړې د ختمولــو د عمومــي توافــق د یــوې برخــې پــه حیــث تــر رسه يش. پــه لومــړۍ 

ســناریو کــې اوربنــد د ښــه نیـــ او ژمنــې د نښــو نښــانو پــه توګــه کار کــوي او د ســیايس خــرو اتــرو لپــاره خونــدي فضــا او امتحــاين 

چاپېريــال برابــروي او دا تعیینــوي چــې د مذاکــرې لپــاره دوه اړخیــزې ګټــې او ال زیاتــه ژمنــه شــته کهنــه . پــه دغــو قضیــو کــې اوربنــد 

د بــاور جوړولــو مېکانیــزم دی؛ نــو د مذاکــرو پــه بهیــر کــې د شــخړو هــر ډول زیاتېــدل د ژمنــې او ښــه نیـــ د نشــتوايل نښــه وي او 

ســولې تــه رســېدل ال ســختوي او د خــرو اتــرو د ختمېــدو ســبب کېــدای يش. د بېلګــې پــه توګــه، د یمــن د ســولې د مذاکراتــو دوهــم 

پــړاو د ۲۰۱۵ پــه ډســمر کــې ځکــه ودرېــد چــې جګــړه ســخته او تلفــات زیــات شــول. کــه اوربنــد د ســولې د مذاکراتــو پــه وروســتیو 

ــو د بېــړين احســاس او  پړاوونــو کــې مطــرح يش، د بحــث وړ مســألې بــه لــه پخــوا څخــه حــل شــوې وي. کلــه کلــه د شــخړو د درول

 ،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck( اړتیــا لــه املــه دغــه تړونونــه د حــدودو او وســعـ پــه لحــاظ ال محــدود ماهیـــ لــرالی يش

2016(. پــه داســې حــال کــې چــې پــه افغانســتان کــې د مقدمــايت اوربنــد د الرو چــارو پــه اړه بحثونــه  پیــل شــوي دي، متــه کېــږي چــې 

د پروســې پــه لومــړي رس کــې بــه جامــع اوربنــد ولــرو، چــې ســیايس توافــق بــه وررسه مــل وي؛ نــو د دې الرښــود پــه وروســتیو برخــو 

کــې موضوعــات داســې مطــرح شــوي دي چــې رسه لــه دې چــې ممکــن د اوربنــد پــه اړه مذاکــره ال لــه وړانــدې پیــل شــوې وي، خــو 

د ســولې داســې مذاکــره چــې لــه ال پــراخ ســیايس توافــق رسه ملــه وي، هم مهالــه واقــع يش. پايلــه دا چــې پــه دې الرښــود کــې ځینــې 

سپارښــتنې داســې دي چــې هــم د اوربنــد د تــړون لپــاره او هــم پــه عمومــي ډول د جامــع ســولې د پروســې لپــاره د تطبیقولــو وړ وي. 

4.   د اوربند په تړونونو کې د جنسیتي برابرۍ اړوندو موضوعاتو ته د ځای ورکولو دلیلونه 

ــو  ــه شــخړې راوځــي د جرمون ــو کــې چــې ل ــو مختلفــې الرې چــارې شــته، خــو پــه هغــو هېوادون ــه دې چــې د جګــړې د درول رسه ل
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کچــه لــوړه وي: پــه ۲۰۰۰ مــو کلونــو کــې اټــکل شــوی و چــې ۹۰ شــخړې پــه هغــو هېوادونــو کــې رامنځتــه شــوې دي چــې پخــوا پکــې 

جګــړه روانــه وه )World Bank، 2011: 2-3(. پــه بلــه څېړنــه کــې چــې د شــخړو د معلوماتــو اوپســاال پروګــرام  )UCDP( تــررسه کــړې، 

معلومــه شــوې ده چــې د شــخړو ۶۰ ســلنه بیــا هــم تکرارېــږي او تــر جګــړې وروســته ســوله پــه منځنــي ډول یــوازې اوه کالــه دوام 

کــوي )Gates، Nygård and Trappeniers، 2016(. دا بېلګــه اوس د ال ژورېــدو پــه حــال کــې ده؛ نــو د شــخړو د هــوارۍ او د ســولې 

د ســاتلو لپــاره د ال جامــع الرو چــارو د څېړلــو، موندلــو او اجــرا کولــو ســخته اړتیــا ده. یــوه الره یــې د اوربنــد او ســولې د مذاکراتــو پــه 

بهیــر کــې د ال زیاتــو ښــځو او مــدين ټولنــو ګــډون دی – دا خــره د ځینــو شــواهدو او واقعیـــ تــه نــژدې کمــي معلوماتــو لــه مخــې 

ـــ شــورا د ۱۳۲۵  ــو د امنی ــرو ملتون ــې د ملګ ـــ ک ــه حقیق ــورئ(۵   - پ ــه وګ ــرو 2012 څېړن ــه د ملګ شــوې ده )د Hudson او د هغ

پرېکــړه لیــک )۲۰۰۰( پــه شــلمه کلیــزه کــې پــه افغانســتان کــې د ســولې بهیــر نړیوالــې ټولنــې تــه فرصـــ برابــروي چــې خپلــې هڅــې 

پــر ال جامــع امکاناتــو او همدارنګــه "د موجــودو ځواکونــو پــر تغییــر او خــرو اتــرو تــه د جګــړې د غــاړو پــر روانولــو" متمرکــزې کــړي. 

)4 :2020d United Nations(

پــه افغانســتان کــې د ښــځو د مالتــړ پــه اړه لــه پورتنیــو شــواهدو او همدارنګــه د اوربنــد پــه دودیــزو تړونونــو کــې د خاصــو مقرراتــو او 

ممنوعیتونــو لــه مختــرې طرحــې څخــه دا پايلــه راوځــي چــې د اوربنــد پــه تړونونــو کــې د جنســیتي موضوعاتــو شــاملول خــورا مهــم 

 :)2019،Forster and Bell( دي، چــې النــدې شــپږ دلیلونــه ورتــه شــته

پــه شــخړو کــې د جنســیتي موضوعاتــو د مطــرح کېدلــو اطمینــان: دا ډېــره مهمــه ده چــې پــه تــړون کــې د جنســیتي مســایلو 	 

ــه کــوي او  ــران یــې تجرب ــام شــوی وي چــې ښــځې او ن ــه، پ ــو ت ــه اړه خــاص بندونــه رايش چــې د تاوتریخــوايل مختلفــو بعدون پ

لــه دې اړخــه ډاډ تــر الســه يش. همدارنګــه دا خــرې د دې لپــاره مهمــې دي چــې کلــه د بــې ځایــه کېــدو، جنــي او جنســیتي 

تاوتريخواليــو، خلــع ســالح او مجــدد ادغــام مســایل مطــرح کېــږي، اطمینــان حاصــل يش چــې د جنســیتي مســایلو رانغاړونکــي 

مناســب مــوارد پکــې راغــي دي.

د اوربنــد د رشایطــو د یــوې برخــې پــه توګــه، د جنســیتي تاوتريخــوايل ممنوعیــت: کــه د ښــځو پــر وړانــدې تاوتريخوالــی د اوربنــد 	 

نقــض کــول وګڼــل يش، دا بــه یــو مهــم فرصـــ پــه الس راکــړي چــې دا ډول تاوتريخوالــی ممنــوع يش او د داســې پېښــو ثبتــول بــه 

د اوربنــد د څارنــې د مېکانیــزم برخــه وګرځــي. د اوربنــد پــه تــړون کــې د دې مــورد ځایــول، د څارونکــو د روزلــو لپــاره فرصـــ 

برابــروي چــې دا ډول تاوتريخــوايل دې پــه ال زیــات حســاس میتــود رسه وڅــاري.

پــه بــري چــارو د ښــځو لــه مهــارت، پوهــې او الرسيس څخــه اســتفاده: څنګــه چــې اوربنــد معمــوالً پــر امنیتــي مســایلو رسبېــره، 	 

ــه کار  ــه ورن ــري چــې ک ــې او تخصــص ل ــړې تجرب ــې ځانګ ــه دې برخــه ک ــو ښــځې پ ــي؛ ن ــې نی ــام ک ــه پ ــري چــارې هــم پ ب

واخیســتل يش بــري مرســتې بــه ال ښــې او هدفمنــدې يش.

پروســې تــه د ال زیــات اعتبــار ورکــول: څنګــه چــې پورتــه یــاده شــوه، د ســولې پــه پروســه او د اوربنــد پــه تړونونــو کــې د ښــځو 	 

ګــډون کــوالی يش دغــه خــرې اتــرې ال زیاتــې قانــوين وښــيي، د تــړون لــه تطبیقولــو او د ســولې د راتلونکــي بهیــر لــه پایښـــ رسه 

مرســته وکــړي.

د راتلونکــو مذاکراتــو د ټولشــمول وايل د بنســټ برابــرول: کــه د اوربنــد پــه مذاکراتــو کــې د جنســیتي مســایلو لــه مطــرح کېــدو 	 

اطمینــان حاصــل يش، دا بــه د راتلونکــو خــرو اتــرو د ټولشــمول وايل د تضمیــن او د یــوه اصــل د ایجادولــو لپــاره لومــړی ګام وي او 

همدارنګــه بــه پــه دې بهیرونــو کــې د ښــځو د تخصــص ونــډه وځلــوي. لــه دې کار رسه بــه اطمینــان حاصــل يش چــې پــه لومړیــو 

پړاوونــو کــې هغــه موضوعــات چــې پــه ښــځو پــورې اړونــد دي، لــه اجنډااجنــډا څخــه نــه لــرې کېــږي. 

د راتلونکــو مذاکراتــو پــه ټولــو اجنــډاوو کــې د جنســیتي مســایلو لــه نغښــتلو څخــه اطمینــان: د اوربنــد تړونونــه د راتلونکــو 	 

ســیايس چــارو لپــاره چوکاټونــه او تــګالرې رامنځتــه کــوالی او لــه راتلونکــو ســیايس هوکــړو رسه ارتبــاط لــرالی يش؛ نــو کــه لــه دې 

څخــه اطمینــان حاصــل يش چــې پــه لومړنیــو پړاوونــو کــې د جنســیتي مســایلو مقــررات پــه پــام کــې نیــول کېــږي )رسه لــه دې چــې 

تــر هغــو پــه وروســته پړاوونــو کــې د ال زیــات ګــډون تضمیــن نــي کــوالی(، دا بــه د جامــع ســولې د تــړون پــه لــوري یــو ګام وي.   

5.   د جامع او ټولشمولو تړونونو د مذاکراتو لپاره ځینې سپارښتنې۶

پــه مختلفــو هېوادونــو کــې۷  د اوربنــد لپــاره د تــررسه شــویو مذاکراتــو د بهیرونــو تجزیــه او شــننه راښــيي چــې د اوربنــد مذاکــرات تــر 

 Holt-Ivry, Muehlenbeck( ۵د مثــال پــه توګــه، څېړنــې ښــيي، کلــه چــې ښــځې د ســولې پــه مذاکراتــو کــې ګــډون کــوي، د ۳۵ ســلنه ترالســه شــویو هوکــړو پايلــې پــه ډاګــه کــوي چــې د هوکړه لیــک مــوارد تــر۱۵ کلونــو پــورې دوام کــړئ

.)2017 ,and Barsa

 ,United Nations 2018 ,Pospisil and Bell ;2019 ,ICAN ;2019 ,Forster and Bell ;2013 ,Bell ;2016 ,Barsa, Holt-Ivry and Muehlenbeck ۶پــام وکــړئ ليســـ شــوې سپارښــتنې لــه بېالبیلــو رسچينــو اخیســتل شــوي دي؛ لکــه

2012. د اوربنــد پــه اړه د نــورو هېوادونــو ) پــه ۲مــه ضمیمــه کــې توضیــح شــوي( د حاالتــو لــه تحلیــل او تجزیــې څخــه هــم اســتفاده شــوې ده.

۷ د دې ســند پــه وروســتيو پاڼــو کــې د ۲ ضمیمــې برخــې تــه مراجعــه وکــړئ او هلتــه د ســولې او اوربنــد د خــرو اتــرو پــه برخــه کــې د کانګــو د ډېموکراتیــک جمهــوري دولـــ ۱۹۹۹-۲۰۰۳، د میامنــار ۲۰۱۵ او جنــويب ســوډان ۲۰۱۴ – 

۲۰۱۵ هېوادونــو تجربــې او درســونه ترالســه کــړئ.
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ډېــره اســتثنايي او لــه نــورو متفــاوت وي او د جنســیتي مســایلو او د ښــځو د اغېزنــاک ګــډون پــر وړانــدې خنډونــه رامنځتــه کــوي. پــه 

دې حســاب، د اوربنــد مذاکــرات د ســولې پــه راتلونکــو پړاوونــو او د مذاکراتــو د اصــي اجنــډا د مــوادو پــر ټاکلــو مهمــه اغېــزه لــري؛ 

نــو اړينــه ده چــې پــه دې پروســو او مېکانيزمونــو کــې د جنســیتي مســایلو پــه رانغاړلــو او د ښــځو د ګــډون پــه زیاتولــو رسه، د اوربنــد 

د مذاکراتــو، تړونونــو او د څارنــې د بهیرونــو کیفیـــ او کمیـــ زیــات يش. د افغانســتان د ســولې مذاکراتــو پــه برخــه کــې، دا خــورا 

مهمــه ده چــې مذاکــره کوونکــي د مذاکراتــو پــه بهیــر کــې او تــر مذاکراتــو وروســته د جنســیتي مســایلو رانغاړونکــي النــدې ګامونــه 
پــه پــام کــې ونیــي )د ملګــرو ملتونــو ســازمان، ۲۰۱۲( ۸

1. 5.   د اوربند د مذاکراتو په بهیر کې د ورګډېدلو ځایونه 

هغــه تجربــې چــې پــه نــورو هېوادونــو کــې د ښــځو د ونــډې لــه تقویــې او د ښــځو لومړیتوبونــو تــه لــه پــام اړولــو څخــه ترالســه شــوې 

۸کــه څــه هــم د آن د اوربنــد تــر مذاکــرو مخکــې هــم د جنســیـ اړونــد موضــوع ګانــو مالتــړ تههــم جــدي اړتیــا لیــدل کېــږي، خــو دا چــې دا مذاکــرې لــه وړانــدې ال پــه افغانســتان کــې پیــل شــوي دي؛ نــو د دغــو موضوعاتــو پــه اړه 

بحــث د دې الرښــود لــه صالحیـــ څخــه بهــر خــره ده.

دویـــم چـــوکاټ: د ملکـــي وګـــړو پـــر وړانـــدې د 
تاوتريخـــوايل د هغو ډولونو ليســـت کـــول چې رصیحاً 

یادوي  تاوتريخوالـــی  جنـــي 

د FNL/Burundi د اوربنــد تــړون چــې د Burundi جمهوري 

دولـــ او Palipehutu تــر منــځ د ۲۰۰۶ کال د ســپټمر پــه ۷ 

نېټــه الســليک شــو، داســې وايــي:  

دویمه ماده:

1. د اوربنــد تــړون بایــد د دغــو موردونــو لپــاره ځــواب 

وي:  ویونکــی 

1،1،5. د ملکــي وګــړو پــه مقابــل کــې د هــر ډول تاوتريخــوايل 
بنــدول: غــچ اخیســتنه، بیــړين اعدامونــه، شــکنجه: ځوروونــه، 

د خپــل قــوم، مذهبــي باورونــو، او یــا ســیايس تــړاو پــه 

ــول؛ د  ــکنجه ک ــورول او ش ــول، ځ ــړو نی ــي وګ ــر د ملک خاط

ــث  ــه حی ــرو پ ــول، د رستې ــله وال ک ــانو وس ــي کس ــر نظام غی

د ماشــومانو ګومــارل، جنــي خشــونـ، د ترهګــرۍ یــا عــام 

ــول.  ــا باب ــړ ی ــو" مالت ــې د "ایډیالوژی وژن
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دي )دوهمــې ضمیمــې تــه وګــورئ( د هغــو شــننو تــر څنــګ چــې 

ــدوي  ــوې دي، څرګن ــه ش ــه ترالس ـــ څخ ــه وضعی ــتان ل د افغانس

ــو  ــو موردون ــې د دغ ــن ک ــه م ــړون پ ــد د ت ــمي اوربن ــې د رس چ

ځایــول خــورا مهــم او حیــايت دي:

جنــي او جنســیتي تاوتریخوايل )SGBV( بایــد د تاوتريخوايل 	 

د یــوه ډول پــه حیــث واضــح یــاد يش، د هغــو تاوتريخواليــو 

پــه لســـ کــې شــامل يش چــې لــه اوربنــد څخــه رسغړونــه 

ــه  ــورد پ ــوه م ــې د ی ــد د څارن ــه باي ــږي او همدارنګ ــل کې بل

توګــه یــاد يش. دا ډېــره مهمــه ده چــې د جنســیتي مســایلو 

رانغاړونکــي اوربنــد پــه تــړون کــې لــږ تــر لــږه داســې مــواد 

رايش چــې جنــي او جنســیتي تاوتريخــوايل منــع کــوي او کــه 

تــررسه کېــږي، د جنګــي جنایـــ پــه توګــه یــې مســوولیـ د 

د عاملــې ډلــې چارواکــو او مرتابــه تــه ور وګرځــي. ښــاغي

Jenkins  او Goetz )2010( ټينــګار کــوي چــې د اوربنــد پــه 

تــړون کــې د داســې ښــکاره ممنوعیتونــو نشــتوالی د جنــي 

او جنســیتي تاوتريخواليــو د نــه څارنــې او نــه ثبتولــو، د 

ــړون  ــر ت ــه ت ــف او همدارنګ ـــ د تضعی ــارې د حقانی دې چ

ــر د کمــزوري  ــې د بهی ــا رغون ــې د بی ــواد ک ــه هې وروســته پ
کېــدو ســبب کېــدای يش. 

ــه 	  ــه ، دران ــه پاملرن ــه ن ــو ت ــیتي تاوتريخوالي ــي او جنس جن

ــه  ــو څخ ــه مجازات ــې دا دي: ل ــې ی ــې ځین ــري چ ــب ل عواق

ــل  ــه د خپ ــات يش؛ ښــځې ب ــه زی ـــ ب د رسغړوونکــو مصؤنی

ــه  ــه خاطــر ل ــو د نشــتوايل پ شــخيص امنیـــ د کايف ضامنتون

ــط  ــادي رشای ــې اقتص ــوي چ ــه ډډه ک ــو څخ ــې فعالیتون داس

وررسه ښــه کېــږي، لکــه کرنیــز او ســوداګريز فعالیتونــه؛ 

همدارنګــه نــوي بنســټونه وررسه کمــزوري کېــږي، ځکــه چــې 

ــې  ــه را والړه شــوې زیاتېدونک ــو څخ ــي تاوتريخوالي ــه جن ل

ټولنيــزه بــې ثبــايت بــه حــل نــه کــړای يش. د ملګــرو ملتونــو د 

ســیايس چــارو او د ســولې جوړوونکــی ډیپارمتنـــ د اوربنــد 

پــه تړونونــو کــې د جنــي او جنســیتيتاوتريخواليو د مطــرح 

ــړي دي )د  ــدې ک ــم وړان ــودونه ه ــور الرښ ــه اړه ن ــو پ کول

ــازمان، ۲۰۱۲( ــو س ــرو ملتون ملګ

درېېـــم چوکاټ: د شـــخيص امنیت خوندیتـــوب باید 
وي.  لومړیتوب  یـــو  چې 

د کوملبیــا پــه وروســتي تــړون کــې چــې د ۲۰۱۶ د نومــر پــه 

۲۴ نېټــه د وســلوالې شــخړې د ختمولــو او پایېدونکــې ســولې 

ــه ۱.۴.۳  ــو پ ــو، د الرښــودو اصول ــاره وش ــو لپ ــه کول د رامنځت

مــاده کــې یــې النــدې خــرې راغــي دي:

ــومانو،  ــځو، ماش ــو ښ ــګالره: د هغ ــټ ت ــر بنس ــیـ پ د جنس

زملکــو او پېغلوټــو پــر خوندیتــوب بــه خــاص ټینــګار ويش چــې 

ــزې  ــر اغې ــازمانونو ت ــي س ــې د ښــکېلو جناي ــړون ک ــه دې ت پ

النــدې پاتــې شــوي دي. دغــه تــګالره بــه هغــو خاصــو 

ــد، آزادۍ،  ــل ژون ــځې د خپ ــې ښ ــام اړوي چ ــه پ ــونو ت ګواښ

کرامـــ او امنیـــ پــه برخــه کــې وررسه مــخ کېــږي او د دې 

ــبه وي.   ــه مناس ــاره ب ــو لپ ــرې کول ــو د ل ګواښ،ن
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پــه شــخيص امنیـــ پــورې اړونــدې اندېښــنې هــم پــه خپــل وخـــ، مثــالً د اوربنــد پــه مذاکراتــو کــې، پــه پــام کــې ونیــول يش. د اوربنــد 

مذاکــرات ښــځو تــه دا فرصـــ پــه الس ورکــوي چــې د تاوتريخــوايل یــا ناامنــۍ اســناد، یــا تجزیــه او تحلیــل او ان د شــخړو پــه اړه خپلــې 

تجربــې د مذاکــرې مېــز تــه راوړي. ځینــې اســناد او مــدارک لکــه د ۲۰۱۲ کال د شــخړو د نقشــې راپــور چــې د افغانســتان د بــر حقونــو 

خپلــواک کمېســیون  چمتــو کــړی دی، شــته. موخــه دا ده چــې د امنیتــي مســایلو پــه اړه ژبــه بدلــه کــړو. یعنــې نــه یــوازې دا چــې د 

دولـــ او طالبانــو تــر منــځ د ســتونزو د هــوارۍ موضــوع بــه مطــرح کېــږي، بلکــې دا موضــوع بــه هــم څېــړل کېــږي چــې د ښــځو پــه 

شــمول ټولــو خلکــو تــه څنګــه امنیـــ راوســتالی شــو )Pospisil and Bell، 2018(. همدارنګــه، ښــځې د فزیکــي او اقتصــادي - ټولنيــز 

امنیـــ تــر منــځ د اړيکــې او د ســولې د بهیــر د یــوې برخــې پــه توګــه دغــو موردونــو تــه د پــام اړولــو څرنګــوايل پــه اړه آګاهانــه تحلیــل 

وړانــدې کــوالی يش. د بېلګــې پــه توګــه، روغتيايــي مراقبتونــو، اوبــو او خــوړو او ښــوونځي تــه د الرسيس د الرو خوندیتــوب پــه دې برخــه 

کــې یــوه مهمــه اندېښــنه ده. وروســتۍ خــره دا چــې پــه کورنــۍ کــې نــاوړه چلنــد، چــې تــر شــخړې وروســته رامنځتــه کېــږي، د جنــي 

او جنســیتي تاوتريخــوايل د یــوه ډول او همدارنګــه د مجــدد ادغــام پــه پروګرامونــو کــې د یــوه پروګــرام پــه توګــه مطــرح کېــدای يش.

څلـــورم چوکاټ: د جنـــي او جنســـیتي تاوتريخواليو 
په اړه د واضحـــې او قوي ژبې د کارولـــو اهمیت او د 

رعایتولـــو عواقب یې

د اوربنــد ګڼــې مذاکــرې ځکــه بنــدې شــوې دي چــې د جنــي 

ــالً،  ــې وه. مث ــه کارول ــزورې ژب ــې کم ــه اړه ی ــو پ تاوتريخوالي

ــي  ــړون جن ــز ت ــد ۱۲ مخی ــې د رسارسي اوربن ــار ک ــه میامن پ

ــډي  ــې ډلبن ــد ک ــه بن ــړ پ ــړو د مالت تاوتريخــوايل د ملکــي وګ

کــړي او داســې چــاره یــې یــاده کــړې ده چــې بایــد "مخــه یــې 

ونیــول يش". دلتــه جنــي او جنســیتي تاوتريخــوايل د تــړون د 

نقضولــو پــه توګــه رصیــح نــه دي یــاد شــوي او معنــا یــې دا 

ده چــې د جنــي او جنســیتي تاوتريخواليــو د پېښــو د څارنــې 

ــوی. دا  ــدې ش ــه دی وړان ــزم ن ــوم مېکانی ــاره ک ــې لپ او ارزون

دنــده د ګــډو نظــاريت ټیمونــو پــه غــاړه وه چــې لــه دولـــ، 

پــوځ او قومــي وســله والو ډلــو څخــه رغېــديل وو او د ملکــي 

ــه  ــه همــدې ډول، پ ــه و. پ ــاره ځــاص ځــای پکــې ن ــړو لپ وګ

جنــويب ســوډان کــې د دښــمنۍ د ختمولــو لومــړين توافــق، د 

جنــي تاوتريخــوايل ممنوعیـــ پــه کمــزورې ژبــه بیــان کــړی 

ــو  ــه جنــي تېــري څخــه ډډه کــوي." ن ــه ل و "دواړه غــاړې ب
جنــي تخلفــات د تــړون نقضوونکــي نــه ګڼــل کېــدل.
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د بــر حقونــو د صیانـــ ســاتنه، چــې د ټولو ښــځو د برابرۍ 	 

د بنســټي ضامنتونــو تقــدم رانغــاړي او پــه ځانګــړي ډول پــه 

ــتۍ  ــالق، د اوالد د رسپرس ــه ط ــه پ ــارو لک ــخيص چ ــو ش ځین

پــه حــق، میــراث او د واده پــه حــد اقــل عمــر پــورې اړونــد 

ــتمونه  ــي سیس ــو حقوق ــې څ ــتان ک ــه افغانس ــه دي. پ حقون

شــخيص  د  شــیعه ګانو  د  سیســتم،  حقوقــي  رســمي  دي؛ 

ــه همداســې قوانیــن  ــون، عــرف او دودون ــو فقهــي قان احوال

ــوب  ــځو خوندیت ــو د ښ ــو کچ ــه مختلف ــو پ ــر ی ــې ه دي چ

تأمینوي؛نــو دې ټکــي تــه پــه پــام رسه، یــوه غښــتلې اعالمیــه 

چــې پــه افغانســتان کــې د ټولــو ښــځو او د ښــځو تــر منــځ 

ــرۍ د  ــځ( د براب ــر من ــځو ت ــو د ښ ــو قومون ــې د مختلف )یعن

ــوب  ــو د خوندیت ــوي، د حقون ــدم بیان ــو تق ــټي ضامنتون بنس

داســې حــد بــه یقینــي کــړي چــې پــه راتلونکــو مذاکراتــو کــې 

ــوالی يش.  ــه دوام ک ب

د هغــو تاوتريخواليــو پــه اړه د واضحــې ژبــې کارول چــې پــه 	 

خاصــه توګــه ښــځې اغېزمنــوي او د داســې ژبــې د نــه کارولــو 

ــو او  ــځو د حقون ــځو، د ښ ــې د ښ ــه ده چ ــب: دا مهم عواق

ــزورې  ــا کم ــې" ی ــه اړه د "مبهم ــو پ ــو د نقضول د دې حقون

ــې لــه کارولــو څخــه ډډه ويش. د بېلګــې پــه توګــه، دا  ژب

ژبــه کمــزورې ده چــې ووایــي "د شــخړې غــاړې بــه د ښــځو 

ــر دې  ــه تاوتريخــوايل څخــه ډډه کــوي." پ ــل کــې ل ــه مقاب پ

ــو  ــو رسه ســم" د ښــځو د حقون ــه اســالمي اصول ــره، "ل رسبې

درنــاوي تــه اشــاره مبهمــه ده؛ نــو د دې موردونــو دقیــق تعریــف بایــد راوړل يش او بايــد دا هــم وویــل يش چــې دغــه اصــول بــه 

پــر نرانــو، ښــځو، هلکانــو او نجونــو څنګــه تطبیقېــږي او د نــه تطبیقولــو عواقــب بــه یــې څــه وي. دا پــه دې چــې دغــه موردونــه 

 Monash( بــه داســې خــالء رامنځتــه کــړي چــې د تــړون غــاړې بــه د ښــځو او نجونــو د حقونــو د نقضولــو لپــاره ترېــکار واخــي

  .)2020  ،University

د برپالنــې د اصولــو پــر اســاس د خوندیتــوب الرې چــارې، د ښــځو پــه اړه نړیــوال او داخــي قوانیــن تطبیقېــږي. د دې لپــاره چــې 	 

د ښــځو لپــاره هــم لــه دې املــه ملکــي وګــړي دي او هــم لــه دې املــه چــې ښــځې دي، پــه دوو کچــو کــې خوندیتــوب برابــر يش، 

دغــه مــورد د برپالنــې د نړیــوال قانــون مجموعــې تــه، همدارنګــه د ملګــرو ملتونــو هغــو پرېکــړه لیکونــو تــه چــې پــر جنســیتي 

برابــرۍ متمرکــز دي )لکــه لــه ښــځو رسه د هــر ډول تبعیــض د رفــع کولــو پــه اړه د ملګــرو ملتونــو د امنیـــ شــورا ۱۳۲۵  د پرېکــړه 
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لیــک ۳۰ منــر سپارښــتنه( رجــوع کــوي. د افغانســتان پــه قضیــه کــې د هغــو مهمــو داخــي قوانینــو یــادول او ورتــه رجــوع کــول 

بــه هــم ګټــور وي چــې لــه پخــوا څخــه شــته او د ښــځو پــر وړانــدې تاوتريخوالــی جــرم ګڼــي، لکــه لــه ښــځو رسه د تاوتریخــوايل 

د ممنوعیـــ قانــون ۲۰۰۹، چــې پــه دې قانــون کــې لــه ښــځو رسه د تاوتريخــوايل ۲۲ بڼــې مشــخصې شــوې دي. پــر دې رسبېــره، 

د افغانســتان د ۲۰۰۸ کال د جــزا قانــون د جرمونــو د نړیوالــې محکمــې د روم لــه اساســنامې رسه ســم د افغانســتان اســايس ژمنــې 

رانغــاړي. دغــه ژمنــې جنګــي جنایتونــه، د بــر ضــد جنایتونــه، ټولوژنــې او تېــری او د قومندانــۍ مســوولیـ د داســې مســوولیـ 

پــه توګــه چــې د CRSV پــه اړه د جرمونــو لــه نړیــوال قانــون رسه اړخ لګــوي، د افغانســتان د جرمونــو پــه قلمــرو کــې داخلــوي.

د یــوې داســې برپالــې تــګالرې د جوړولــو لپــاره رشطونــه چــې لــه يــوې مقطعــې طريقــې پــه کار اخيســتلو رسه د هغــوی عمــر، 	 

قومــي او مذهبــي هويـــ. معلوليـــ او نــورو تــه پــه پــام رسه، د ښــځو نارينــه وو، نجونــو او هلکانــو اړتيــاوې پــه پــام کــې ونيــي.

پــه امنیتــي ترتیباتــو پــورې اړونــد مقــررات: پــه دې مقراراتــو کــې د امنیتــي ځواکونــو لپــاره داســې ســلوکي کوډونــه شــامل دي 	 

چــې لــه مخــې یــې پــه شــخړه پــورې اړونــد جنــي تاوتريخــوايل او د ښــځو پــه مقابــل کــې د تاوتريخــوايل نــور ډولونــه منــع کېــږي 

او نــاوړه چلنــد مجــازات کــوي. دا برخــه د ښــځو لپــاره پــه پروســه کــې د ګډېدلــو مهــم ځــای دی، ځکــه چــې د ملکــي څارنــې، 

پــه واقعــي امنیتــي دســتګاه کــې )د دیموکراتیکــو نظــاريت بنســټونو پــه شــمول( د ښــځو د ګــډون او د ښــځو اندېښــنو تــه لــه پــام 

    .)2018 ،Proposil and Bell( اړولــو څخــه د اطمینــان حاصلولــو پــه اړه پوښــتنې پکــې مطــرح کېــږي

پنځم چـــوکاټ: د مشـــوره ورکولو بېلګـــه: د کینیا د 
ســـولې مذاکرات 2008 – 2013

د کینیــا د ســولې د مذاکراتــو پــه بهیــر کــې ښــځو د رســمي او 

غیــر رســمي مشــورو لــه الرې ګــډون کاوه. د کینیــا د ښــځو د 

ــه  ــې د ښــځو د ســیمه ییز ســازمان غږون ــو ډل مشــورې ورکول

راټــول کــړل چــې د رســنیو د اطــالع رســونې د ســراتیژۍ لــه 

 Graça  ــه واســطه، چــې ــې ښــځې پ ــوې ځواکمن الرې او د ی

ــې د جنســیتي  ــه غوښــتنه، یعن ــه اصل ــده، خپل Machel نومې

تاوتريخړاليــو پــه اړه څېړنــه یــې د مذاکراتــو پــه اجنــډا کــې 

پــه جــدي ډول شــامل کــړي. 

.2020 ،Kamminga، Boswinkel and Göth :رسچينه

د قربانیانــو پــه اړه د عدالـــ محــوره ترتیباتــو پیــل، پــه تېــره 	 

ــو پــه اړه د ځینــو لومړنیــو  ــام اړول ــا دې موردونــو تــه د پ بی

ــې د  ــو  ک ــو موردون ــه دغ ــه الرې. پ ــو ل ــي کول ــو د عم ژمن

خاصــو موضوعاتــو پــه اړه لومړنــۍ اجــامع، د بــر حقونــو د 

پراخــو نقضولــو منونــې یــا هغــه پېښــې شــاملېدالی يش چــې 

څېړنــه، ارزونــه یــا افشــا کــول غــواړي )پــه دې اړه د ال زیــات 

بحــث لپــاره دوهــم الرښــود وګــورئ(.

ــه کــول 	  ــې رامنځت ــا مشــوريت ټولن ــو ی د هغــو رســمي بهیرون

ــه مشــورې  ــري. دغ ــش ل ــې نق ــر ک ــه بهی ــرې پ چــې د مذاک

ــوالي  ــواک ورک ــه دا ځ ــو ت ــو مېرمن ــو لرونک ــو تجرب د بېالبېل

ــتنې  ــنۍ غوښ ــې، او اوس ــات، تجرب ــل موضوع ــې خپ يش چ

رشیکــې کــړي او د اجنــډا لپــاره موضوعــات پیشــنهاد کــړي. 

ــه  ــه رامنځت ــډ دریځون ــې ګ ــی يش چ ــځې کول ــه ښ همدارنګ
کــړي چــې د ســولې پــه کُي پروســه کــې خپــل نفــوذ زیــات کــړي – دا کار هــم د اوربنــد د مذاکراتــو پــه بهیــر کــې کېــدای يش او 

ــورئ(. ــې )۳ شــمېره چوکاټوګ ــو( ک ــوازي پړاوون ــو )م ــه را وروســته پړاوون هــم د ســولې پ

کــه ممکــن وي، پــه تړونونــو او پــه هغــو کمیټــو کــې دې مېرمنــو تــه لــږ تــر لــږه ۳۰ ســلنه ونــډه ورکــړل يش چــې وروســته د 	 

ــه کېــږي. ــاره رامنځت ــد او ســولې د تطبیــق او څارنــې لپ اوربن

5،2.   د اوربند د تړون تر السلیک وروسته، په نظاريت برخه کې د ښځو ګډون 

د اوربنــد پــه هــر ډول تــړون کــې بایــد د قــوي نظــاريت اقداماتــو لــه شــتون څخــه اطمینــان حاصــل يش چــې د ملکــي وګــړو لــه لــوري 

د اوربنــد څارنــه او د تاوتريخــوايل د مخنیــوي اقدامــات پکــې شــامل دي. پــه دې تړونونــو کــې د تطبیــق، څارنــې او ارزونــې کمیټــې 

د اوربنــد د تــړون د یــوې برخــې پــه توګــه ځــای پــر ځــای کېــږي. پــه دغــو کمېټــو کــې پــه ټولــه کــې د شــخړې د هــر لــوري اســتازي 

پــه متناســب ډول شــامل وي او همدارنګــه د جنســتيي مســایلو اړونــد رشطونــه هــم لــرالی يش. څنګــه چــې دا اورګانونــه پــراخ واکونــه 

لــري، دلتــه د ښــځو اغېزنــاک ګــډون پــه هغــو برخــو کــې د هغــوی ګــډون تــه الره هــواروالی يش چــې انحصــاري "نظامــي" پروســې 

ګڼــل کېــږي.

نو؛ 

د اوربنــد د تــړون د څارنــې، پــه تېــره بیــا پــه ســیمه ییز کچــه، د ښــځو لــه دوامــداره ګــډون څخــه د اطمینــان پــه خاطــر بايــد 	 

ځینــې رشطونــه او مقــررات وضــع يش چــې د شــخړې د بیــا تودېــدو مخــه ونیــول يش. د دې خــرې معنــا دا ده چــې ښــځې دې پــه 
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هغــو تخنیکــي ټیمونــو او کمېټــو کــې شــاملې يش چــې دنــده 

یــې د ســولې د بهیــر د لومړیتوبونــو ټــاکل، د شــخړو درول او 

د اوربنــد د رشایطــو منلــو تــه د نــورو هڅــول دي. همدارنګــه 

ــري چــې د  ــو کــې ګــډون ول ــه هغــو اورګانون ــد پ ښــځې بای

بــر حقونــو د نقضولــو پېښــې، لکــه د جنــي تاوتريخــوايل 

پېښــې ثبتــوي، څېــړې او د راتلونکــو تاوتريخواليــو د راکمولــو 

لپــاره ګامونــه اخــي )دا موردونــه پــه اړونــدو ضمیمــو کــې 

راغــي دي( 

پــه نظــاريت بنســټونو کــې د ښــځو لپــاره د څوکیــو د مشــخص 	 

شــمېر یــا مشــخصې ســلنې پــه پــام کــې نیــول، چــې د "لــږ تــر 

لــږه" اصطــالح وررسه ملــه وي، د اوربنــد او ســولې پــه نظاريت 

ــدا  ــډون او هم ــو د ګ ــدين ټولن ــځو او م ــې د ښ ــو ک فعالیتون

راز پــه دې برخــه د فرهنــګ جوړولــو لپــاره تــر ټولــو واضــح 

شپږم چوکاټ: جنسیتي اېډېټ څه دی؟

ــدين  ــواد د م ــې، د دې هې ــه ک ــه پروس ــولې پ ــار د س د میامن

ــړون فیمینســتی  ــد د ت ــو د رسارسي اوربن ــو مېرمن ــو فعال ټولن

نیوکــه یــا »جنســیتي ايډيــټ« وکــړ. دا کار ځکــه وشــو چــې 

د دې ســند قــوي ټکــي او محدودیتونــه پــه ډاګــه يش. دا 

ــررسه او ښــودل شــوی .  ــاره ت ــړی ځــل لپ ــې لوم ــړۍ ک ــه ن پ

ــه دا شــوه چــې خلــک وپوهېــږي چــې ښــځې  د دې کار پايل

او د هغــوی آجنــډا د مذاکراتــو پــه بهیــر کــې پــه کايف انــدازه 

ــې الرې  ــو داس ــوې. دې مېرمن ــول ش ــه دي نی ــې ن ــام ک ــه پ پ

چــارې وښــودلې چــې وربانــدې د ښــځو ګــډون او د هغــوی د 

جنســیتي اندېښــنو لومړیتوبونــه پــه ال ښــه شــان رسه معلــوم 

ــي يش. او پ

.AGIPP، ۲۰۱۸ :رسچينه لومــړی ګام دی. 

ــتی 	  ــړون فیمینس ــولې د ت ــد د س ــې بای ــې ډل ــځو بېالبېل د ښ

نیوکــه یــا "جنســیتي ايډيــټ" پــه پــام کــې ونیــي )۶ شــمېره 

چــوکاټ وګــورئ( چــې پــه تــړون کــې دغــه موردونــه جــوت 

ــه  ــررات او موردون ــیتي مق ــې جنس ــړون ک ــه ت ــف( پ يش: ال

ـــ ور  ــا فرص ــورد ی ــم م ــوم مه ــه؟ ب( ک ــه ن ــي دي ک راغ

نــه پاتــې شــوی دی کــه نــه؟ د دې لپــاره چــې د ســولې پــر 

پروســه نړیــوال فشــارونه پاتــې وي او د اوربنــد او د ســولې 

پــه پروســه کــې د مېرمنــو غــږ، تجربــې او غوښــتنې شــاملې 

ــه ورســېږي.  ــو ت ــو وګــړو غوږون ــد د ټول يش، دا مــورد بای
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۱ضمیمه. په تر مذاکراتو وړاندې پړاو کې د ښځو د ګډون ارزښت

د اوربنــد لپــاره د مذاکراتــو مخکنــي فعالیتونــه بایــد د ســولې پــه ټولــه پروســه کــې د ښــځو د ګــډون زمینــه مســاعده کــړي او د ښــځو 

او مذاکره چیانــو تــر منــځ د بــاور د ایجــاد المــل يش. پــه دې حــال کــې، معمــوالً د پروســو پــه دې پــړاو کــې د جګــړې ټولــې ښــکېلې 

غــاړې شــاملې نــه وي. د مذاکــرې مېــز تــه د ټولــو لوریــو د رســولو لپــاره بایــد معمــوالً د زندانیانــو د خــويش کولــو او تبادلــې پــر اړونــدو 

مســایلو )لکــه د افغانســتان قضیــه( او یــا پــه تبعیــد کــې د اوســېدنکو کســانو د مالتــړ پــر ژمنــو هوکــړه ويش. پــر دې اســاس تــر مذاکراتــو 

ــړ او د هوکړه لیــک د مــواردو د  ــه اوربنــد، د بــر حقونــو د مالت ــو د بښــنې، لنډمهال وړانــدې هوکــړې کــوالی يش چــې د مذاکره چیان

نقضــض د څارنــې مېکانيــزم جــوړ کــړي. همــدا ډول تــر مذاکراتــو وړانــدې هوکــړې کېــدای يش چــې د مذاکراتــو د اجنــډا د ټاکلــو لپــاره 

پیــل يش، ځکــه پــه دې پــړاو کــې دواړه  مذاکره چــی لــوري پــه مذاکراتــو کــې د خپــل ځــای ځایګــي پــه معلومولــو پیــل کــوي. پــر دې 

اســاس دا یــوه موقــع ده چــې د ښــځو د ګروپونــو د همغــږۍ او فعالیـــ فضــا ایجــاد يش. تــر مذاکراتــو مخکــې فعالیتونــه د مذاکراتــو 

)2013 ،Bell( .پــر اســايس کړنــالره او د راتلونکــي حکومـــ پــر جوړښــتونو اغېــز کــوالی يش

یــادو شــویو مســایلو تــه پــه پــام رسه د ســولې پــه برخــه کــې فعالــې ښــځې او د ښــځو تــر مــرۍ النــدې ګروپونــه د النــدې مــواردو پــه 

رعایـــ رسه د اوربنــد د هوکړه لیــک پــه ایجــاد کــې جنســیتي اړتیــاوو تــه ځــواب وويــالی يش:

د ســولې اړونــد پروســو کــې تــر خــرو وړانــدې پــه مختلفــو کچــو لکــه )دولـــ، رســنيو، نړيوالــو کنفرانســونو او نــورو غونــډو( کــې 	 

د جنســیتي اړخونــو پیــاوړي کــول، چــې د مذاکــرې لــوري لــه هامغــه پیلــه د ښــځو د حقونــو مالتــړ تــه ژمــن يش. د بېلګــې پــه 

توګــه پــه افغانســتان کــې د ښــځو فعالــو ګروپونــو لکــه "زمــوږ غــږ"، "زمــوږ راتلونکــی"، "د افغــان ښــځو شــبکې" او "لــه یــو بــل رسه 

زورور" نړيوالــو مرانــو لکــه د املــان، اندونیزیــا، نــاورې، قطــر، د امریــکا متحــده ایاالتــو او ازبکســتان رهرانــو تــه لیــک ولیکــه، پــه 

هغــه کــې یــې تــرې غوښــتي و چــې د ســولې د یــوې داســې ټولشــموله پروســې مالتــړ وکــړي چــې د ټولــو افغانانــو د اســايس بــري 

حقونــو ســاتنه وکــړي. پــه همــدې حــال کــې دوی د ښــځو حقونــو تــه د زیاتــې پاملرنــې، د ښــځو د ســیايس مشــارکـ او بې طرفــۍ 

غوښــتنه وکــړه. دغــه موضــوع لــه نيوکــو رسه مــخ شــوه؛ پــه تېــره بيــا طالبــان پــر دې نظــر دي چــې د ښــځو پــر حقونــو ټینــګار د 

خاصــو حکومتــي کړیــو او بهرنیانــو مفکــوره ده. د ښــځو اړونــد دغــه نظــر د افغانســتان د ټولــو ښــاري او کلیــوايل ښــځو لــه خــوا، 

د والیتونــو پــه کچــه د ســولې د شــوراګانو او او همدارنګــه د ســولې د هوکــړه  ليــک پــه اوږدو کــې د هېــواد د اړتيــاوو پــه اړه پــه 

محــي خــرو اتــرو کــې هــم رد شــوې ده.

 	)2020 ،Ahmadi and Parkes(

د ســولې د معامرانــو او پــه ســیمه ییزه کچــه د ســولې د رهرانــو پــه توګــه د ښــځو د پــراخ او برابــر ګــډون پــه اړه ډاډ تــر الســه 	 

کــول؛ لــه دې ډلــې د خــرو اتــرو او بــاور جوړونــې اړونــد اقداماتــو او همدارنګــه د مذاکــرې او منځګــړو پــه ټیمونــو کــې د جنــډر 

ــوه  ــه یــوه جرګــه کــې، چــې ی ــو د ســولې پ ــه ۲۰۱۹ کال کــې ۱۵۰۰۰ افغــان مېرمن ــه ډول، پ ــو شــاملول. د بېلګــې پ او متخصصان

دودیــزه مشــوريت جرګــه وه، ګــډون وکــړ. د مېرمنــو د دودیــز مشــارکـ دغــه ښــکاره بڼــه د افغانســتان د مختلفــو ســیمو مېرمنــو 

لــه خــوا پــه پراخــه کچــه د ســولې لپــاره د دوی د غوښــتنو او لیدلوریــو اړونــد د قاطــع څرګندونــو ســبب شــوه چــې د بې قیــده او 

 رشطــه اوربنــد غوښــتنه هــم پکــې وه. )Ibid. Islamic Republic of Afghanistan، 2019(. تــر دې وړانــدې هــم لــه هــر والیـــ 

او لــرو پرتــو ســیمو څخــه تــر )۲۵۰۰۰۰( د ډېــرو افغــان ښــځو او نجونــو الســلیکونه راټــول کــړل، دوی لــه ۲۰۱۴ کال راهيســې  د 

اوربنــد او ســولې غوښــتونکې وې. دغــه الســليکونه يــې د ملګــرو ملتونــو عمومــي منــي تــه د رســېدو پــه افغانســتان کــې د ملګــرو 

ملتونــو مرســتیال دفــر )یونامــا( تــه وســپارل. )UNAMA، 2014(. پــر دې اســاس ښــځې نــه یــوازې د شــخړو پــه حــل او فصــل او 

منځګړتــوب کــې اســايس رول لــري، بلکــې د ســولې پروســې تــه د مخکنیــو حاشــیې تــه شــويو ګروپونــو پــه راوســتلو او لــه ســولې 

د پــراخ عمومــي مالتــړ پــه ایجــاد کــې هــم رول لــري.

د خپلــې ونــډې د ټاکلــو لپــاره پــر سیاســتوالو، قانون جوړوونکــو، نړیوالــو مرســتندويانو او منځګــړو هېوداونــو فشــار راوړل، پــه 	 

ایډیــال حالـــ کــې د اوربنــد د هوکره لیــک پــه تیارولــو کــې د ښــځو ۵۰ ســلنه، ګــډون او د امــکان پــه صــورت کــې مذاکره چیانــو 

تــه د تخنیکــي روزنــې ورکــول.

د ټولــو مذکره چیانــو د تخنیکــي روزنــې اړونــد بودجــې د تأمیــن لپــاره د دولـــ او نړیوالــو مرســتتندويو بنســټونو او ســازمانونو 	 
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هڅــول، پــه ځانګــړي ډول د مذاکراتــو ګډونــوال امنیتــي پرســونل تــه پــه اوربنــد کــې د جنســیتي اړخونــو اړونــد روزنــه ورکــول.

لــه نړیوالــو مرســتندويو موسســو رسه د مــايل رسچينــو د برابرولــو لپــاره خــرې، چــې د ښــځو پــراخ پاړکــی د ســولې پــه مختلفــو 	 

پړاوونــو کــې ګــډون وکــړای يش.

ــه الرې د اســانتیاوو د بېلګــو مســتندول )د شــویو 	  ــه کچــه د ســولې پروســو کــې د ښــځو د تعامــل ل د ټولنــې او مــدين ټولنــې پ

هوکــړو غونــدې(. د بېلګــې پــه ډول افغانســتان کــې ښــځو پــه بریالیتــوب رسه جنګیــايل دې تــه هڅولــې دي چــې د ســولې پــه 

خــرو کــې ګــډون وکــړي، د رشاچوونکــو لــه مېرمنــو رسه یــې د زندانیانــو د خــويش کولــو لپــاره د همغــږۍ اســانتیا رامنځتــه کــړې 

ــاره کار شــوی دی.  ــه ســختدریځۍ رسه د مقابلــې لپ ــه بنســټونو کــې ل ده)Jacevic، 2014( او پــه ښــوونځیو او د مــدين ټولنــې پ

)2020  ،Rahmani(

د امــکان پــه صــورت کــې لــه عامــو خلکــو، پــه تېــره بيــا لــه ښــځو رسه، د ســیمه ییزو مشــورو کــول، چــې د جنــډر اړونــد تفکیــک 	 

شــوي معلومــات، لیدلــوري او تجربــې راټــول کــړي، چــې پــه مختلفــو برخــو کــې د خلکــو پــراخ تنــوع پــه نظــر کــې نیــي. پــه دې 

مشــورو کــې بایــد د ټولــو مــواردو اړونــد، لکــه د خلکــو د مختلفــو ډلــو لــه خــوا د بــر حقونــو لــه رسغړونــو نیولــې تــر امنیتــي 

مســایلو، لکــه د بریــد اړونــد لومړنيــو نښــو نښــانو، ســیمه ييز امــن، د ټولنــې او شــتمنیو د ســاتنې او نــورو برخــو اړونــد معلومــات 

راټــول يش. د بېلګــې پــه توګــه، د افغانســتان د بــر حقونــو خپلــواک کمېســون )AIHRC( د هغــو جګــړو د جنګــي جنایتونــو او د 

بــر حقونــو د نقــض پراخــه او ژوره مستندســازي کــړې ده چــې لــه ۱۹۷۸ نیولــې تــر ۲۰۰۱ پــړاو کــې شــوې دي او پــه پايلــه کــې 

یــې د جګــړو او بریدونــو د نقشــې یــو )ناخپــور شــوي راپــور ۲۰۱۲( تیــار شــوی دی.  

د دې ډاډ ترالســه کــول چــې د جنــي تاوتریخــوايل مذنونیــن او    مســولین چــې د جګــړو پــر مهــال یــې جنــي تاوتريخــوايل تــررسه 	 

کــړي پــه دې خــرو کــې لــه ګډونــه څنــډې تــه يش او پــه عمومــي ډول د ســولې لــه پروســې، پــه دولـــ کــې لــه ادغــام او لــه 

امنیتــي سيســتمونو حــذف يش.
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۲ ضمیمه. د اوربند په هوکړه لیک کې د ښځو د ګډون شواهدو او د جنسیت 

اړوندو مقرراتو ته کتنه

  آن د اوربنــد تــر ټولــو لومــړين هوکړه لیکونــه، بــې لــه دې چــې د ښــځو د اســتازولۍ او جنســیتي برابــرۍ اړونــد خــره ويش، جنســیتي 

پایلــې لــري. دغــه چــاره بــه، لکــه د رسیالنــکا اړونــد قضیــه ) النــدې مــن تــه مراجعــه وکــړئ(، د ډېــرو بــدو پایلــو ســبب يش. پــه همــدې 

حــال کــې پــه هغــه صــورت کېبــه هــم دغــه موضــوع بــه د ســولې پروســې پــه راروانــو پړاوونــو کــې د ښــځو د ګــډون تضمیــن و نــه 

کــړي چــې د ســولې پــه هوکړه ليــک کــې د جنســیـ اړونــد مقــررات وســنجول يش. )لکــه د میامنــار هېــواد پــه بېلګــه کــې چــې يــې 

وینــو( پــر دې اســاس النــدې څــو بېلګــې د ســولې پــه هوکړه لیکونــو کــې د جنســیتي مقرراتــو د ســنجولو او د ښــځو د ګــډون څرنګوالــی 

راښــیي. همــدا ډول دغــه بېلګــې پــه ضمنــي ډول پــه راتلونکــو خــرو او هوکړه لیکونــو کــې د ښــځو د ګــډون څرنګوالــی او زیــات تعامــل 

او د ســولې د پروســې د څارنــې او اجراآتــو بهیــر هــم څرګنــدوي.

د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت )۲۰۰۳-۱۹۹۹(:
پــه ۱۹۹۹ کــې د لوســاکا پــه اوربنــد کــې پــه ځانګــړي ډول د جنــي تاوتریخــوايل تــررسه کــول د بــر حقونــو د نقــض او پــه پايلــه کــې 

د اوربنــد د نقــض پــه توګــه ذکــر کــړل. د ســولې پروســې پــه جریــان کــې د جنســیـ اړونــدو تعامالتــو او مقرراتــو پــر تعقیــب بانــدې 

ډېــر ټینــګار وشــو. هغــه هوکړه لیکونــه چــې د دې پــه تعقیــب الســلیک شــول، پــه مــي بنســټونو کــې یــې د ښــځو اســتازي د ۳۰ ســلنه 

ونــډې لــه الرې وټــاکل. همــدا ډول دغــو هوکړه لیکونــو د ښــځو لپــاره د هغــوی د حقونــو پــه چــوکاټ کــې د څــو بنســټونو او دولتــي 

ادارو پــر ایجــاد ټینــګار کاوه، چــې النــدې بېلګــو تــه يــې اشــاره کــوالی شــو: د فامیــي چــارو او ښــځو چــارو د یــو وزارت ایجــاد؛ د کار 

مســاوي حقــوق، د رایــې حــق او زده کــړو تــه د الرسيس حــق، رواين پیاوړتیــا، پورونــو تــه الرسســی، د هوکړه لیکونــو د عمــي کولــو پــه 

برخــه کــې د ښــځو د مختلفــو ډلــو داخلــول او د مــي حقیقـــ او روغــې جــوړې پــه کمېټــه کــې د جنــي تاوتریخوالــو د ثبـــ لپــاره 

د بنســټ رامنځتــه کــول.

مهمــې موندنــې: د ښــځو د مشــارکـ لپــاره د هغــوی ونــډه او همــدا رنګــه پــه دولتــي  ادارو کــې د هغــوی لپــاره د ځانګــړو ادارو او څانګــو 

شــتون، چــې د ښــځو پــه چــارو پــورې اړونــد خدمــات عرضــه کــړي، د ســولې پــه پروســه کــې د مېرمنــو اغېزمــن ګــډون تــه الره هــواروي 

او پــه دې برخــه کــې د دولـــ لخــوا اصالحــات خــورا مهــم بلــل کېــږي.

میامنار )۲۰۱۵(
ــدل کېــدې، د رسارسي  ــوم پېژن ــه ن ــو رسه، چــې د )EAOs( پ ــه قومــي وســلوالو ډل ــځ د میامنــار دولـــ ل ــر من ــو ت ۲۰۱۲ او ۲۰۱۵ کلون

اوربنــد د پــه موخــه یــو لــړ هوکره لیکونــه الســلیک کــړل. د دغــو چــارو مهمــه برخــه پــه ۲۰۱۵ کــې تــررسه شــوه، هغــه وخـــ چــې د 

۱۶ وســله والو قومــي ډلــو لــه منځــه يــې لــه ۸ ډلــو رسه د رسارسي اوربنــد هوکړه لیــک الســلیک کــړ. وروســته پــه ۲۰۱۸ کــی دوه نــورو 

ډلــو هــم دا الســتیک وکــړ. د دې پروســې د ټولشــموله کېــدو پــه خاطــر لــه فشــارونو رسه رسه د مــدين ټولنــې فعــاالن او ښــځې تــر 

ډېــره حــده لــه دې پروســې څنــډې تــه کــړل شــوې. د رسارسي اوربنــد د دوه کلنــو مذاکراتــو پــه لــړ کــې پــه کي ډول پنځــه ســلنه ښــځو 

ګــډون درلــود. د لېــږل شــوي پــالوي د ۱۵ لوړپــوړو غــړو لــه ډلــې یــوازې ۲ یــې مېرمنــې وې. د پــام وړ ټکــی دا دی چــې د ۲۰۱۵ کال 

پــه جــون کــې لــه دې دوو مېرمنــو یــوه یــې، چــې )Zipporah Sein( نومېــده د پــالوي د مــرې پــه توګــه وټــاکل شــوه. بلــه مېرمــن 

چــې )Saw Mra Raza Lin( نومېــده، د لېــږل شــوي پــالوي لــه ۱۳ غــړو یوازېنــۍ مېرمــن وه چــې پــه ټــول هېــواد کــې د اوربنــد د 

همغــږۍ پــه ټیــم )NCCT( کــې وه. دغــه ټیــم چــې لــه ۱۶اصــي وســله والو ډلــو جــوړ و، هوکــړه وکــړه چــې د رسارسي اوربنــد پــر یــوه 

واحــد ســند کار وکــړي. هــم د خــرو لپــاره د لېــږل شــوي پــالوي ټیــم او هــم د رسارسي اوربنــد د همغــږۍ ټیــم پــه خپــل ترکیــب کــې 

دوې ښــځې د رســمي تخنیکــي د ســالکارانو پــه توګــه درلــودې. د دولـــ د خــرو کولــو د رســمي پــالوي پــه ترکیــب کــې، چــې د ســولې 

د کاري کمېټــې پــه نــوم یادېــده، لــه ۵۲ غــړو ۲ مېرمنــې چــې د پارملــان غــړې هــم وې شــاملې وې. ددرېیــم پــالوي پــه مرکــزي کمېټــه 

کــې، چــې د ســولې د کاري کمېټــې پــه نــوم یادېــده او ۱۱ غــړي یــې درلــودل، هيــڅ مېرمــن شــامله نــه وه. پــه نهایـــ کــې د اوربنــد 
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د رسارسي هوکــړې پــه الســلیکوونکو کــې ډېــرې لــږې ښــځې شــاملې وې، داســې چــې د ۱۰ الســلیکوونکو لــه ډلــې چــې د دولـــ لــه 

لــوري معــريف شــوي ول، یــوه مېرمــن، د وســلوالو قومــي ډلــو د ۲۴ الســلیکوونکو لــه ډلــې یــوه ښــځه، د ۲۱ الســلیکوونکو ناظرینــو لــه 

ډلــې دوې ښــځې او د نړيوالــو ناظرینــو پــه ډلــې کــې هيــڅ ښــځې حضــور نــه درلــود. 

د اوربنــد ۱۲ پاڼــې هوکړه لیــک بالخــره د ښــځو اړونــد مــواردو او د جنســیـ د موضــوع اړونــدو دریــو برخــو تــه پــام وکــړ: اســايس 

اصــول، د ملکیانــو ســاتنه او پــه ســیايس خــرو کــې ګــډون. د یادولــو وړ ده چــې جنــي تاوتريخوالــی لــه ملکیانــو د مالتــړ تــر بنــد 

النــدې ذکــر شــوی و، خــو پــه داســې کمــزورې ژبــه اشــاره ورتــه شــوې:"د جنــي تاوتریخــوايل مخنیــوی بایــد ويش.". پــه داســې حــال 

کــې چــې متــه وه جنــي او جنســیتي تاوتريخــوايل تــه پــه رصاحـــ رسه د هوکړه لیــک د نقــض پــه توګــه کتــل شــوي وای. همــدا ډول 

د جنــي او جنســیتي تاوتريخواتــي د پیــدا کېــدو د مــواردو د اروزنــې لپــاره هيــڅ مېکانېــزم  نــه و او دغــه دنــده د څارنــې لــه ګــډ 

ټیــم څخــه چــې لــه دولـــ، اردو او وســله والو قومــي ګروپونــو جــوړ و،  پــر غــاړه و. دا کار ملکیانــو تــه د دغــو مــواردو پــه نظــارت 

او څارنــه کــې ډېــر کــم رول ورکــوي. د هېــواد پــه کچــه د ښــځو د ګــډون لپــاره د طرحــې او تطبيــق د څارنــې ټیمونــو تــه ونــډه نــه 

ده ورکــړل شــوې. پــه نهایـــ کــې د اوربنــد اړونــد هوکړه لیــک کــې ذکــر شــوي دي چــې د ســیايس خــرو پــه پروســو کــې بــه د ښــځو 

"شــمېر/ مناســبه انــدازه" پــه پــام کــې ونیــول يش. حــال دا چــې پــه دې ســند کــې د "مناســب شــمېر" اړونــد څــه نــه دي ویــل شــوي. 

پــه داســې حــال کــې چــې د ښــځو د ۳۰ ســلنه ونــډې خــره کېــده، خــو دغــه موضــوع د رسارسي اوربنــد د هوکړه لیــک پــه ورســتي 

مــن کــې واضــح شــوې نــه ده. 

د رسارسی اوربنــد د هوکــړې الســلیک د ســولې اتحادیــې د کنفرانــس )UPC( پــه نــوم د ســولې د رســمي پروســې د پیــل ســبب شــو، 

چــې دغــه پروســه د ۲۰۱۶ پــه لومړیــو کــې پیــل شــوه. د رسارسي ســولې پــه هوکړه لیــک کــې د "شــمېر/ پــه ســیايس خــرو کــې د ښــځو 

د اســتازولۍ لپــاره مناســب شــمېر" تريادونــې وروســته د ســیايس خــرو چــوکاټ تــه انتقــال شــوه چــې ښــکېل لــوري یــې پــه مذاکــره 

کوونکــي پــالوي کــې د ښــځو د ګــډون لپــاره ۳۰ ســلنه ونــډې ورکولــو تــه  هڅــول. پــه دې حــال کــې د ســولې خــرو پــه مشــرکه اتحادیــه 

ــوازې دوو ښــځو فعالیـــ کاوه. د ســولې اتحادیــې د لومــړي  )UPDJC( کــې، چــې د ســولې کنفرانــس رهــري کوونکــی بنســټ و، ی

کنفرانــس د تشــکیل پــه وخـــ اووه ســلنه ښــځې وې. رسه لــه دې چــې دغــه کچــه د ۲۰۱۸ تــر جــوالی پــورې ۲۲ ســلنې تــه لــوړه شــوه، 

خــو د ۲۰۲۰ تــر اګســټ پــورې بېرتــه ۱۷ فیصــدو تــه راټیټــه شــوه. )د بهرنیــو اړیکــو شــورا، ۲۰۲۰(. پــر دې رسبېــره د ښــځو د مشــارکـ 

۳۰ ســلنه معیــار نــورو تخنیکــي بنســټونو، لکــه د اتحاديــې يــا ايالـــ پــه کچــه د پروګــرام جوړولــو او اجــرا ټیمونــو تــه پــراخ نشــو. لــه 

همــدې کبلــه، هيــڅ ښــځې پــه مــي کچــه د اوربنــد د څارنــې پــه ګــډه کمېټــه او یــا د همغــږۍ پــه ګــډ ګــروپ کــې حضــور نــه درلــود.

جنويب سوډان )۲۰۱۴- ۲۰۱۵(

ــد د اوربنــد د هوکړه لیــک مــن نســبتاً پرمختللــی دی او پــه رصاحـــ رسه  ــه داســې حــال کــې چــې د جنســیـ اړون مهمــې موندنــې: پ

د دریــو جنســیتي بندونــو ذکــر پکــې شــوی، خــو د اوربنــد د هوکړه لیــک د مذاکــرې د مېــز پــه لومړنیــو پړاوونــو کــې د ښــځو نشــتوالی 

ممکــن د ســولې پــه راروانــو مذاکراتــو کــې د ښــځو د محــدود حضــور ســبب يش. لکــه څنګــه چــې د میرمنــو د ویســتلو بیلګــه او منطــق پــه 

لومــړي مرحلــه کــې تنظیــم شــوې وه. ممکنــه ده چــې دغــه کار د ځانګــړو جنســیتي رسغړونــو اړونــد د راټولــو شــویو راپورونــو پــر ډول او 

کیفیـــ مســتقیم اغېــز وکــړي. لــه انتقــادي نظــره، لــه هغــه ځایــه چــې د رسارسي اوربنــد هوکړه لیــک د ســیايس خــرو لپــاره بنســټ ایجــاد 

کــړ، خــو د ښــځو د ګــډون پــه برخــه کــې د کمــزورې ژبــې اســتفاده، د ســولې پــه پروســو کــې، چــې د اوربنــد د هوکړه لیــک تــر الســلیک 

وروســته پیــل شــوې، د ښــځو د ګــډون لپــاره یــې کمــه زمینــه مســاعده کــړه )Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck، 2016( . رسبیــره 

پــردې ، د حســاب ورکونــې میکانیــزم نشــتوالی یــو عمــده عامــل وچــی د ســیايس خــرو اتــرو پروســې کــې 30٪ جنــډر کوټــې موافقــه شــوې 

او پــه پــای کــې د ســولې پــه پروســه کــې ښــځې حاشــیې تــه وغورځېــدې.

د ۲۰۱۴ پــه جنــوري کــې، د دښــمنيو د درېــدو لپــاره د جنــويب ســوډان د دولـــ او د ســوډان د خلکــو د یــوې ډلــې "د ازادۍ حرکـ"تــر 

منــځ یــو بېړنــی هوکړه لیــک الســلیک شــو. پــه مذاکراتــو کــې د ښــځو دګــډون او معنــادار حضــور نشــتوايل د ترالســه شــوې هوکــړې 

پــر جوړښـــ او تطبيــق ډېــر اغېــز درلــود. هغــه پــالوی چــې د جنــويب ســوډان د دولـــ لــه لــوري ټــاکل شــوی و د مذاکــرې لپــاره یــې 

هېــڅ ښــځه نــه وه ګومارلــې، پــه داســې حــال کــې چــې د مخالفانــو د پــالوي پــه لــس نفــري ترکیــب کــې درې ښــځې وې. د مذاکراتــو 
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پروســې انحصــاري بڼــه درلــوده او د مذاکراتــو لنــډ زمــاين جــدول )پنځــه اونــۍ( د مــدين ټولنــې ډلــې څنــډې تــه کــړې. دا پــه داســې 

حــال کــې وه چــې د جنــويب ســوډان ښــځې د جګــړې لــه لومړیــو ورځــو داســې تنظيــم شــوې وې چــې د تاوتریخــوايل د پــای تــه رســولو 

غوښــتنه  او د يــوې داســې ټولشــموله پروســې پلــوي بــه کــوي چــې پــه هغــې کــې ښــځې او نــورې بېالبېلــې ډلــې ګــډون وکــوالی يش. د 

هوکړه لیــک تــر الســلیک وړانــدې، چــې پــه پایلــه کــې نــاکام ښــکاري، د جنــويب ســوډان رهــرې ښــځې پــه کامپــاال کــې "د تاوتریخــوايل 

د ســماليس درېــدو او د اوربنــد د څارنــې او منځګــړو پــه ټیمونــو کــې د لــږ تــر لــږه ۲۵ ســلنه ښــځو د ګــډون غوښــتونکې شــوې." )لکــه 

پــه " Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck، 2016" کــې چــې ویــل شــوي.(    

لــه دې رسه، د دښــمنيو د درېــدو پــه هوکړه لیــک )CoH( کــې کارول شــوې ژبــې، چــې يــو اووه پاڼــې ســند و او د ســولې لپــاره یــو 

جامــع هوکړه لیــک نــه دی- د نقــض پــه صــورت کــې د ښــځو نظــاريت نقــش او جنســیتي اړتیــاوو تــه ځــواب نشــو ویــالی. پــه دغــه ســند 

کــې دې تــه هپــڅ اشــاره نــه ده شــوې چــې ښــځې، نجونــې، ســړي او ماشــومان څــه ډول پــه بېالبېلــو ډولونــو لــه جګــړو اغېزمنېــږي او 

هغــه بېالبېــل رولونــه نــه دې تشــخيص شــوي چــې دغــه ډلــې یــې لــري. پــه دې ســند کــې جنــي تاوتریخوالــی پــه واضــح ډول منــع بلــل 

شــوی و، رسه لــه دې چــې دغــه مــورد پــه کمــزورې ژبــه بیــان شــوی و:"ښــکېلې غــاړې بایــد لــه جنــي تېــري ډډه وکــړي..." خــو رسه 

لــه دې پــه یــاد ســند کــې د جنــي تاوتریخــوايل مســتندې کړنــې د خصومتونــو د درېــدو د هوکړه لیــک نقــض ګڼــل کېــږي. همــدا ډول 

پــه دې ســند کــې د جنــي تېــري، ناســمې جنــي اســتفادې/ جنــي اســتثامر او یــا جنــي تاوتریخــوايل واضــح تعریــف موجــود نــه و.

 

همــدا رنګــه د خصومتونــو د درېــدو د هوکړه لیــک د تاییــد او څارنــې مېکانېــزم )MVM( او د څارنــې او تاییــد ټیمونــه )MVT( ایجــاد 

کــړل، خــو د جنســیتي تعــادل او د حارنــې او تاییــد پــه برخــه کــې د ښــځو د حداقــل ونــډې اړونــد هيــڅ وضاحـــ موجــود نــه و. دا پــه 

دې ټولنــو کــې د ښــځو د الزامــي ګــډون او جنســیتي اړتیــاوو تــه د دغــو بنســټونو د ځــواب د اطمينــان یــوه لــه الســه وتلــې موقــع وه. 

پــه حقیقـــ کــې د تاییــد او څارنــې ټیمونــه چــې د ۲۰۱۵ کال پــه لومړیــو کــې جــوړ شــول او د ټولــو شــپږو ټیمونــو هــر ټیــم چــې لــه 

۱۳ کســانو تشــکیل شــوی و، تقریبــا پــه بشــپړ ډول د نــورو هېوادونــو لــه برحالــه او تقاعــد شــویو نظامیانــو څخــه جــوړ شــوي وو. پــه 

داســې حــال کــې چــې وروســته لــه جنــويب ســوډان څخــه د منځګــړو د اســتخدام لپــاره هڅــې تــررسه شــوې چــې د ســیمه ییزو کمېټــو 

د جوړولــو مســوولیـ یــې درلــود او ښــځې د دې کار غوښــتنو تــه هڅــول کېــدې، خــو پــه پایلــه کــې فزیکــي جوړښـــ؛ پــه خېمــو کــې 

اســتوګنې ښــځې لــه دې دنــدو منرفولــې. پــر دې اســاس د تاییــد او څارنــې ټیمونــو ځینــو مســایلو تــه لکــه د ملکیانــو )پــه ځانګــړې 

توګــه ښــځو( مالتــړ او بردوســتانه الرسيس تــه پــام و نــه کــړ،، ځکــه تــر نظامــي ګامونــو پــه څارنــه او نظــارت کــې راحتــوو. دغــه کار 

د ســیمه ییزې ټولنــې لــه غــړو رسه د نــه ایجــاد شــوي بــاور لــه املــه د هوکړه لیــک د مــواردو د نيمګــړې ارزونــې او د تاوتریخــوايل د 

دوام – پــه ځانګــړې توګــه د بــې ســنده جنــي او جنســیتي تاوتريخــوايل ســبب شــو. یــوازې تــر هغــه وروســته چــې د جنــويب ســوډان د 

عدالـــ غوښــتونکو ګــروپ )د ښــځو د ګــډون کاري ډلــې( د تاییــد او څارنــې د برخــې لــه رهــري رسه د ښــځو د اندېښــنو د رشیکولــو 

لپــاره خپلــې غوښــتنې رشیکــې کــړې او همــدا ډول د امریــکا دولـــ )د اصــي مــايل مالتــړي پــه توګــه( فشــار وارد کــړ، ډېــرې ښــځې 

اســتخدام شــوې او د څارنــې پــه ټیمونــو کــې هــم د جنســیـ اړونــد اصــي جریــان  تاییــد او رامنځتــه شــو او لــږ تــر لــږه د ښــځو د 

ټولنیــز منځګړتــوب اړونــد درې پوســتونه ډک شــول. داســې اســتدالل وشــو چــې دغــو ښــځو لــه برپالــو او ملکــي ټولنــو رسه د اعتــامد 

.)2016 ،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck( پــه ایجــاد کــې تــر ټولــو ډېــر اغېــز درلــود

خو له دې رسه رسه د ښځو ډلو د جکړو د ختمولو په هغه تړون کې چې د ۲۰۱۵ په اکسټ کې وشو، حضور درلود. 

 همــدا ډول د جنــويب ســوډان د ښــځو د بلــوک لــه لــوري د ســولې پــه بهیــر کــې د یــو دخیــل اړخ پــه توګــه یــوې ښــځې هوکره لیــک 

الســلیک کــړ. د ۲۰۱۵ کال هوکړه لیــک د جنــډر وزارت پــر ایجــاد پــر تاییــد رسبېــره، ماشــومان او ټولنیــزه هوســاینه، پــه وزارتونــو او 

معینيتونــو کــې د قــدرت د وېــش پــه وخـــ کــې د لــږ تــر لــږه ۲۵ ســلنه ښــځو ونــډه وټاکلــه. همــدا ډول دې هوکړه لیــک د مذاکــرې 

ــه هوکړه لیــک کــې د  ــدې کــړي. همــدا ډول پ ــه کاندی ــو ت ــو مشــخص شــمېر ښــځې وزارتون ــر دواړو اړخــو الزامــي کــړه چــې ی ــر پ پ

دې رصاحـــ وشــو چــې جنــي تاوتريخوالــی او جنســیتي پېښــې بــه د اوربنــد نقضوونکــي مــوارد ګڼــل کېــږي. رسبېــره پــر دې، دې 

هوکړه لیــک لــه فســاد رسه د مبــارزې، د اســايس قانــون د تعدیــل، امنیـــ، بیــا رغونــې، د خســاراتو جــران او اقتصــاد اړونــد کمېســونونو 
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کــې د ښــځو اســتازويل تضمیــن کــړه او ښــځو تــه د پــور ورکولــو د اســانتیا لپــاره یــې د ښــځو د رشکتونــو د پراختیــا صنــدوق ایجــاد کــړ. 

دې هوکــړې همــدا ډول د ښــځو د ټولنیــزې هوســاینې تیــاري تــه لومړیتــوب ورکــړ او جنســیتي عدالـــ یــې د اســايس قانــون د یــو اصــل 

پــه توګــه تضمیــن کــړ بالخــره دغــه هوکړه لیــک پــه اوربنــد کــې د ښــځو د بلــوک پــه ځایولــو، د واک د لېــږد د امینتــي ترتیباتــو پــر 

څارنــه او د د فــاع او امنیـــ پــه ســراتیژیکې اروزنــې رسه، ښــځې د هوکړه لیــک د اجــرا پــړاو تــه راوســتې.
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