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 چکیده
گروه و اقشار تمامی مشارکت صلح، تحقق شرایط از شکیکی یهابدون

.باشدیمزنانحضورازمندینصلحروندربودنیفراگنیبنابرا.استیاسیسویاجتماع
یچگونگوییچرامورددرشتریبیآگاهبهدهدیمنشانریمسنیادرموجودموانع

عنوانبهزنانمشارکتبهتوجهرونیااز.باشدمیازینصلحرونددرزنانمشارکت
شوندیممتحملرابیآسنیشتریبخشونتونگجازکهییهاگروهازیکی

درباآنروبروهستندیسازصلحرونددرزنانقشرکهییهاچالش.استیضرور
ا.استیتیجنسعواملمواردشتریب نیدر درپژوهشنیاراستا دارد روشبانظر

ردرامللسازمانتیامنیشورا9931قطعنامهشدنییاجرانحوهیلیتحل-یفیتوص
دینمایبررسافغانستاندرصلحیبرقراررونددرزنانمشارکتنهیزم مطالعهجینتا.

تیامنیشورا9931قطعنامهبارابطهدرافغانستان یملاقدامبرنامهکهدهدیمنشان
دولتکارانهمحافظهندهیموضعفزاازیناشعمدتامسألهنیرود.ایمشیپیکندبه
دربارهصلح،رونددرکنندهمشارکتنیطرفنظرالفاختوزناننقشمورددر

برنامهبودجهکنندهنیتأمیالمللنیبینهادهاوصلحرونددرزنانمشارکتوحضور
باشدیمافغانستانیملاقدام درصلحیریگشکلرونددرزنانسهموحضور.

 .استمواجهیجدیدهایتردباافغانستان،


اقدامبرنامهافغانستان،خشونت،ت،یامنزنان،،9931مهقطعناصلح،:یدیکل واژگان

یمل

                                                                                                                                                                                                     

 a.seifi@atu.ac.irدانشگاهعالمهطباطبائیگروهمطالعاتزنان،الملل.استادیارحقوقبین9
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 مقدمه
یخانگخشونتوتیجنسبریمبتنخشونتدارد،مردانوزنانبریمنفریتأثهاجنگ

ابدییمشیافزاجنگازپسوجنگطولدر ساختوسازصلحپسازحالنیعدر.

.باشدزنانحقوقشبردیپوزیآمضیتبعیتیجنسنقشرییتغیبرافرصتکیتواندیجنگم

ا منیبا نشان آمار رسمدرشرکتازاغلبزناندهدیحال محرومیمذاکراتصلح

درکنندگانامضاازدرصد4وکنندگانمذاکرهازدرصد1تنهاکهیحالدر9.شوندیم

بهومموسژنویقاتیتحقموسسهتوسطشدهانجاممطالعه.هستندزنانیرسمصلحمذاکرات

ازیناشریمومرگتیاقلدرزنانکهدهیرسیجینتابه"سبکیهاسالحیبررس"

تاثیولهستندمسلحانهیهاخشونت رنجمراتیاز برندیآن ازدرصد44یکلطوربه.

یمابقودهندیملیتشکمردانرا3291تا3292یهاسالدرخشونتازیناشریمومرگ

یالمللنیبجامعهنیبنابرا3.دادندیملیتشکدخترانوزنانرادهستننفر64222حدودکه

به .9کندتالشنهیزمنیادروکردهدرکرایاسیسمشارکتدرزنانورودیایمزادیبا

استبودهفیضعاریبسیرسمصلحمذاکراتدرزنانیندگینمایخیتارلحاظ یبررس.

چهارتنهادهدیمنشان3299تا9113یهاسالنیبصلحپروسه99ازمتحدمللسازمان

زناندریازهاینصلحبهنامهتوافق141ازمورد93زنبودهوتنها،کنندگانامضاازدرصد

یبهنقشزنانوتوانمندسازتوجه4.پسازجنگاشارهشدهاستیوبازسازیتوانمندساز

معتقداست6هوفرل1.ودشیمخوبیحکمرانوتوسعهجیتروقیطرازصلحبهمنجرآنها
                                                                                                                                                                                                     
1. “Women, Peace and Security Statistics: Where We Stand and How to More 
Forward”, UN Women, Peace and Security Section, Fifth Global Forum on Gender 
Ststistics, (2014), avaible at: https:// unstats. un. org/ unsd/gender/Mexico_Nov2014/ 
Session%207%20UNW%20paper.pdf.Retrieved15 September 2018.  
2. Burenda Luchetti,” Increasing the Role of Women in Conflict Resolution and Peace 
Building Processes”, Old Dominion University Modle United Nations Society, (2017), at1-
2. Available at: https:// www. odu. edu/ content/ dam/odu/offices/mun/2017/ib-2017-
ungrw-peace-building.pdf.Retrieved 2J une 2018. 
3. Nicklas Svensson, ”The Role of Women in Promoting Peace and Development 
Proceeding”, of the 10 th Annaul Conference on the Horn of  Africa, Lund, Sweden, 
Somalia International Rehabilitation Center (SIRC) and Lund Horn of  Africa Forum 
(luhaf) ,(2012) at 236. Available at: http://www.sirclund.se/Dokument/Conf2011.pdf. 
4. UN Women, op.cit. 
5. Bussmann Margit, ”Gender Eguality, Good Governance, and Peace”, Margit Bussmann 
University of Konstanz Prepared for Presentation at the SGIR Meeting, Turin (Italy), 
September (2007) at1-2. Avaliable at: http:// www. eisa- net. org. https:// eurogender. 
eige.europa. eu/system/files/GenderEqualityGoodGovernanceandPeace.pdf. Retrieved 3 
September 2018.  
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سیفرانس 9.بودخواهدزیآمصلحشتریبجهانرندیبگقرارقدرتتیموقعدرشتریبزناناگر

ارائه9114سالدر"یجهاناستیستکاملوزنان"عنوانتحتیامقالهدرامایفوکو به

کهمردانپرداخت.اواستداللکردالمللبیناموردریتیجنسیکیولوژیبتفاوتیمبناکی

،یتهاجمکمتربرندیزنانکهدرآنبهسرمیایدرمقابلدنودارندلیتمابهجنگشتریب

3.هستندیهمکارویسازگاردنبالبهشتریبآناناست،زیآمخشونتویرقابتپرماجرا،

 صلح فرهنگ گسترش برای و گیردقرار بازخوانیمورد باید نیز زن سنتی هاینقشنیبنابرا

ابعادبهازینر،یاخیهاسالطولدر9.گردد مبذولخاص توجه اجتماعی قشر این قشن به

4.استشدهبرجستهیاندهیفزاطوربهیاستگذاریسدریتیجنستعادلیاجتماعویاقتصاد

 .استشدههابرنامهدریتیجنسعدالتکاربردبهیکمتوجهامروزبهتاامامتاسفانه
قطعنامه1

قیتطبدربارهیالمللنیباسنادنیمهمترازیکیمتحدمللسازمانتیمنایشورا9931

استزنانحقوقازمحافظتوعدالت ارکانازرفاهویریشگیپمحافظت،مشارکت،.

وتیریمد،یریشگیپدرزناننقشکهاستآنیپدرقطعنامهنیا.استسندنیاچهارگانه

یجنسخشونتازیریشگیپجهتمشخصیریتداباتخاذنیهمچنومنازعهفصلوحل

قیتطبیبراراالزمیابزارهاکهاستمکلفمللسازمانعضوکشورهر.شوددادهشیافزا

سندنیاکردنیاتیعملیبراهمافغانستان.دهدبیترتونیتدویملنیقوانبا9931قطعنامه

نمودهنیتدورازنانیبرایملاقدامبرنامهسند،نیاییاجراوتحققابزارکردنفراهمای

است ازعبارتندمذکوربرنامهیاساساهداف. اثراتاززنانمحافظتیبراریتداباتخاذ:

یساختارهاونهادهادرزنانبرابرمشارکتنیتام؛یجنسخشونتهمچونمنازعهوجنگ

وصلحرونددرتیجنسیتساوتیتقووتیرعات؛یامنوصلحبهمربوطیریگمیتصم
                                                                                                                                                                                                     
1. Margit, op.cit.at 3-4. 
2. Hilary Charles”, Are Women Peaceful? Reflections on the Role of Women in Peace- 
Building”, Feminist Legal Studies, Volume 16, Issue 3, (December 2008) at 347-361. 
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4. Marusya Lyubcheva, ”Womens Role in Good Governance“, Workshop of the CEE 
Network for Gender Issues, Budapest, Good Governance, Opportunities and Threats in 
a Globalization World, Women Perspectives, 14-15 December (2013) at 3, Available 
at: https://www.europeanforum.net/uploads/2013_cee_booklet_en_a5_v4.pdf. 
5. Thomas Pamela,” Women, Gender and Development in the Pacific: Key Issues 
Women and Governance“, Development Studies Network (2016), Available 
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99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 136
 

 

حیتصر؛یگریانجیموصلحرونددرزنانیهاسازمانوزنانابتکاراتازتیحمات؛یامن

آن؛قیتطبوصلحیهاموافقتنامهدرزنانمشارکت مورددرمتناسبموادگرفتننظردر

بهمربوطمیجراباارتباطدرتیمعافبهدادنخاتمهصلح؛یهاموافقتنامهدرتیجنس

مورددرزنانیهاسازمانخصوصبهیمدنجامعهیسازتیظرفوتیحما؛یجنسخشونت

جمهورسییرتوسطوبیترت9914سالدربرنامهنیا.تیامنوصلحزنان،9931قطعنامه

نهادهاآنازیکیکهدارندنقشآنتیرعاوقیتطبدریمختلفیهاارگانوشدهبیتصو

استصلحیعالیشورا اقدامبرنامهکنندهقیتطبیاصلنهادانعنوبهصلحیعالیشورا.

زنانمشارکتتیوضعتااستمکلفصلح،رونددرزنانمشارکتشیافزامنظوربهیمل

ت،یشفافنبود:مانندیکللیدالهموارهافغانستاندرصلحیروندهایناکام9.بخشدبهبودرا

استشدهمطرحعدالتفقدانونبودنریفراگ یداریناپایبراکهیلعوامریساکناردر.

ریپذبیآسیاجتماعیهاگروهوزنانمشارکتازغفلتاست،مطرحافغانستاندرصلح

پروسهشبردیپمنظوربه(3292)صلحیعالیشورالیتشکازپس.استتوجهقابلیامر

نفر1)افغانستانزنانازیاندکیتعداددولت،نیمخالفباصلح بهراشورانیاتیعضو(

گرفتندسهمپروسهنیاشبردیپدروآوردندتدس افغانستانصلحرونددرزنانحضور.

عنوانبهپروسهنیادرزنانحضوررایزاستبودههمراهییدهایتردوهایدشوارباهمواره

یدئولوژیاوینیبجهاننظرازدولتنیمخالفرایزشود؛یمیتلقصلحروندسربرتیمحدو

بهرامامذاکرهنیطرفیفکرتضادوتقابلنیا3.ندارندجامعهدرزنانحضوربهیلیتما

صلحمذاکراتروندادامهصورتدرکهنیاآنودینمایمرهنمونییهاپرسشطرح

نظرمدروندنیادرآنهایهادغدغهومطالباتزنان،یصدااندازهچهافغانستان،دریکنون

دریسازصلحیررسمیغویرسمرونددرزنانمشارکتوحضورگرفت؟خواهدقرار

ییهازمیمکانایآاست؟چگونهافغانستان قطعنامه تحققیبراتیامنیشورا9931مثل

زنانمشارکتیهاچالشاست؟نمودهعملموفقافغانستاندرصلحرونددرزنانمطالبات

تااستصدددریکنونپژوهشنه،یزمنیادرابهاماتبهتوجهبااند؟کدامروندنیادر

                                                                                                                                                                                                     

،گزارشیبهپیشنهادبنیادهاینرشبلدرافغانستان،«زناندرروندصلحمشارکت».نهادتحقیقاتیحقوقزنانواطفال،9
.www.wclrf.org.afسایت:،قابلدسترسیدر91-99(،صص9914)
 .91-34صص .همان،3
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تأکیتیجنسدگاهیدیمبنابرصلحپروسهدررازنانمشارکت دیبا شدنییاجرابرنحوه

.دهدقراریبررسومطالعهموردافغانستاندر9931قطعنامه

واستشدهانجامیفیکروشاساسبرکهاستیکاربردپژوهشکیپژوهشنیا

کهیگروهیهامصاحبهجینتاازاستفاده،یاسنادطالعهمبریمبتنعمدتاهادادهیگردآور

باشدیماستشدهانجامافغانستاندریملویالمللنیتوسطمؤسساتب بهپژوهشهدف.

تأکافغانستانصلحرونددرزنانمشارکتیچگونگفهمعامطور قطعنامهاهدافبردیبا

باشدیمتیامنیشورا9931 کهشودینکتهخالصهمنیادرپژوهشضرورتوتیاهم.

ویاجتماعیهاگروهواقشاریتماممشارکتصلح،تحققطیشراازیکیشک،بدون

صلح،روندشدنریفراگنیبنابرادارد،صلحبودنریفراگیژگیوبهاشارهکهاستیاسیس

.استزنانحضورازمندین



  صلح و زنان متحد، ملل سازمان .1

 و زنان را آنان ازیاریبس و است انینظام ریغ از تلفات درصد 12 حدود ها،جنگ اغلب در

 یفراوان توجه تاکنون سیتأس بدو ازمتحد ملل سازمان رو،نیهم از دهندیم لیتشک کودکان

 از یبرخ.است داشته صلح ندیفرآ در آنان گاهیجا یسازفعال زین و جنگ در زنان تیوضع به

 درزنان دهه،9146در زنان منزلت ونیسیکم سیستأ :از است عبارتملل سازمان اقدامات

 یهاسال خللدر ملل سازمان در زنان دهه ینامگذار ک،یمکز در زنان کنفرانس ،9191

 در زنان کنفرانس یبرگزار،9142 سال در کپنهاک در زنان کنفرانس یبرگزار ،9191-9141

 یبرگزار ،9119 الس در نیو دربشر حقوق کنفرانس یبرگزار ،9141 سال در یروبینا

 نیا از گرید یاریبس ،3222 سال در پکنکنفرانس یبرگزار ،9111 سال در پکن کنفرانس

 انیپا از پس ژهیبو دوم یجهان جنگ از پس زنان به توجهاز یحاک که افتی توانیم را موارد

 9.استسرد جنگ

تیامنیشورا9931قطعنامه سال مویتیجنسدگاهیدتیاهم3222در ودر صلح رد

مطرحشدکه9111زناندرپکنیکنفرانسجهاننیچهارمدرکهدینمایرامطرحمتیامن
                                                                                                                                                                                                     

،فصلنامهمطالعاتیصیانتازحقوقزنان،سال«درآمدیبرنقشزناندرمخاصماتواستقرارصلح».مهدیهشادمانی،9
.91-94(،صص9911،)4مارهدوم،ش
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ینمصلحوتوسعهیبرابراهداف،یریگمیتصمسطوحهمهدرزنانفعالمشارکتبدون»

وصلحجیترودرزناننقشبر3قایآفرشاخدرساالنهکنفرانسنیهمد.9«دیآبدستتواند

داردتمرکزتوسعه 9931یهاقطعنامهازیآگاهشیافزا. زمتیامنیشورا9432و نهیدر

ومنازعهویریدرگازیریشگیپویدولتیریگمیتصمینهادهادرزنانتیموقعیارتقا

صلحویاسیسرونددرزناننقشبهدادنتیاهمهدفکهاختالفاتفصلوحلیهاپروسه

شیخواستارافزا9111درسالپکنزناندرینسجهانکنفرانیمللدرچهارمسازمان.است

یهافرصتباجوامعتوسعهدرآنهاکامللیبهپتانسدنیتحققبخشیزنانبرایتوانمندساز

9.باشدیمتیریمدویرهبریبرابرابر

9931قطعنامهیاجراجهتاقدامیهابرنامهبارابطهدرمللسازمانعضویکشورها

مللمتحدکشور919 4.شودیمارائهمللسازمانرکلیدبهبتیامنیشورا سازمان عضو

رابطهدرییهاگزارش1.کنندفایامسلحانهمنازعاتحلدریتوافقکردندکهزناننقشاساس

ارائهمللسازمانرکلیدببهتیامنیشورا9931قطعنامهیاجراجهتاقدامهایبرنامهبا

 آنها حقوق تأمین با صلح، یفرآیندها اززنان غیبت یالمللبین جامعه دیدگاه از6؛شودیم

 این نتیجه،در .کند باز صلح یبرا را راهتواندیم عرصه این به زنان ورود و دارد مغایرت

 تمام در زن نمایندگان افزایش منظور به تا داشتآن بر را ملل سازمان امنیت یشورا موضوع،

 در زنان حضور افزایش مخاصمات، وفصلحل و کنترلیابر نیز و یگیرتصمیم یسازوکارها

 و مالحظات گنجاندن صلح، یروندها و منازعات حل در خصوص بهیگیرتصمیم مراحل

 خصوص در عضو یکشورها به یراهبرد آموزش صلح، حفظ اقداماتدر یجنسیت یهامؤلفه

 تمام در زنان کتشر اهمیت همچنین و منازعه خاص یهاموقعیت درزنان ینیازها و حقوق

                                                                                                                                                                                                     
1. Mayesha Alam, et.al, “Women Leading Peace a Close Examination of Womens Political 
Participation in Peace Processes in Northern Ireland, Guatemala, Kenya and the 
Philippine”, Published by the Georgetown Institute for Women, Peace and Security Funded 
by the Ford Foundation Patty Chang (2015) at 11-15. 
https://giwps.georgetown.edu/resource/women-leading-peace/. 
2. SIRC/LUHAF. 
3. Nicklas Svensson.op.cit.at 236-237. 
4. ”Women, Peace and Security”, Gender Tool Box (BRIEF) Sida, The Gender Tool 
Box Gathers Knowledge Material and Method Support on Gender Equality in the form 
of Tools, Briefs and Thematic Overviews, March 2015. Available at: 
https://www.sida.se/English/partners/methods-materials/gender-tool-box/. 
5. Luchetti.op.cit.at 1-2. 
6. Women, Peace and Security, op.cit. 

https://giwps.georgetown.edu/resource/women-leading-peace/
https://www.sida.se/English/partners/methods-materials/gender-tool-box/
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.کند تصویبامنیت و صلح زنان، عنوان تحت را 9931 قطعنامه صلح، ایجاد و حفظ اقدامات

 نمایدیم تأکید که استمتحدملل سازمان امنیت یشورا یقانون و یرسم سند تنها و اولین این

 حضور زا نیاز مورد موارد درو بگذارند احترام زنان حقوق به بایستیم یدرگیر یک طرفین

 .نماینداستفاده یگریمیانج به مربوط مسائل در زنان
طوربهمللسازمان9931قطعنامه9

باشدیممتمرکزتیوامنصلحدرزنانمشارکتدادنتیاولوبرخاص  مهمترین ازجمله.

  :دارد مزبور قطعنامه تصویب از ملل سازمان امنیت یشورا که یاهداف

 ایجاد و زنان امنیت و حمایت صلح، فرآیند در کننده شرکت زنان تعداد افزایش-الف

 دارد؛ وجود آنان علیه زور و مخالفت که مناطقیدر صلح

 صلح؛ فرایندهای یگیرتصمیم و نهادها در زنان برابر مشارکت از اطمینان-ب 

 و بشر حقوق و بشردوستانه قوانین چارچوب در زنان از حمایت تقویت و افزایش -پ

  نان؛آ خاصنیازهای

ومحافظتازبشردوستانه عملیات و امنیت صلح، در برابر و یکپارچه جنسیتی نگاه-ت

یبرایتیجنسعدالتکنفرانسیبرگزار،3یریازدرگپسویجنگطیزنانودختراندرشرا

دردستورقراردادهنیپرداختنبهامسلحانه،یرهایدرگازپسطیشرادرزنان امرمهمرا

کنسرستوسعه9بود. و متحد ملل سازمان زنان یالمللنیبهیاتحادیحقوقومیصندوق

"دارندازینصلحبهزنانوزنانبهصلح"عنوانتحتکهبودند،نشستنیابرگزارکنندگان

پسشدهانجامیهاتالشبهتوجهبانشستنیادر.شدبرگزارورکیویندر3224سپتامبردر

.شدتربرجستهیالمللنیبثباتوصلحمیتحکدرزنانحضورهبدیام9931قطعنامهصدوراز

مباحثمحورزنانیانسانحقوقنقضعدمطیشراجادیاوهاینابرابررفعوعدالتنیتأم

جادیاوزنانهیعلاتیجنابهدنیبخشانیپاکنفرانس،نیادر4.بودنشستنیادرشدهمطرح

                                                                                                                                                                                                     

ترویجی-،فصلنامهعلمی«المللیهایحلوفصلمنازعاتبینمیانجیگریدرفرایند».محمدفرجیها،مهرنازمالپروری،9
.99-94ص (،9914،)39المللیپلیس،سالششم،شمارهمطالعاتبین

2. Monica Mcwilliams & Avila Kilmurray, ”From the Global to the Local: Grounding 
UNSCR 1325 on Women, Peace and Security in Post Conflict Policy Making”, Journal 
Homepages: www.elsevier.com, Women Studies International Forum 51, (2015), 128-
135, http://dx.doi.org/10.10 16.wsif. 
3. International Legal Association Consortiurn, ILAC, UNIFEM. 
4. Report of the Conference on Gender Justice in the Post-Conflict Situations, 15-17 
Sep 2004, New York, UNIFEM United Nations Development Fund for Women. 
Availableat: https:// digitallibrary. un. org/ search? f1= author&as= 1&sf= title&so= 
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طریبردبار،یریپذتیمسؤلیفضا جنسجادیاقیاز مسائل به حساس ویتیعدالت

سقوططیشرادرکنفرانسنیا9.استقرارگرفتهتوجهموردعدالتیاجرایسازوکارها

یعراقویافغانزنانیبرامیعظخساراتدیتشدوعراقوافغانستاندریکتاتوریدیهامیرژ

صلحمذاکراتویسازصلحیندهایفرادرزنانحضورتیاهمکنفرانسنیادربرگزارشد.

نیابهیتیجنسنگاهانتقالوزنانندهیفزامشارکتوداشتقرارتوجهموردآنیاجرازینو

یبندطبقه،یسازمفهومسطوح،تمامدر(یتیجنستیحساسبریمبتنیبندبودجه)مثلندیفرا

زینوشدهرفتهیپذمقرراتونیقوانیاجراومتحدمللسازمانباصلحاقداماتیاجرادر

سازمانمللتیامنیشورا3.شدخواستهآنانحضوربااتیعملبرنظارتویابیارزگزارش

سابقامورزنان،رکلیدب،مونیکبانبحثدرموردگزارشساالنهیبرا3296اکتبر31در

توافقنامهدهاز3291گزارشنشاندادکهدرسالنیداد.الیتشکیاجلسه9ت،یامنوصلح

همچنتیهفتموردشاملمقرراتمربوطبهجنسلح؛ص نشاندادکهتاسالنیبودهاست.

لیرازنانتشکیریوپسازدرگریدرگیمجلسدرکشورهاندگانیدرصدازنما3296،33

مجلسدرندگانیدرصدازنما3/99تنها،یمقرراتنیچنبیکهقبلازتصویدادند.درحال

زنانبودندنیا کشورها جادیایهاشرفتیپوموضوعتیاهمبهاشارهضمن،مونیکبان.

کردانیبرابطه،نیادریعملیهاطرحوبرنامه61تایملاقدامبرنامه4ازشرفتیپمانندشده

وازشوراخواستدرستینعادالنهتیامنوصلحدرهنوززناننقشهاشرفتیپنیاوجودبا

ازپسمللسازمانرکلیدب4.دینماتالششتریبیتیجنسیبرابریخودبرایهاتیفعالنهیزم

نقشزناندرصلحوحلوفصلمناقشاتشیافزایبرا9931تیامنیقطعنامهشورابیتصو

برنامهاقدامملدینمایمهیتوصهابهدولت صلحاتیعملبهیتیجنسکردیرواتخاذجهت1ی.

باشندداشته ا91تاکنون. برنامه ملکشور تصویقدام به آنهاشتریبکهاندرساندهبیرا

                                                                                                                                                                                                     
a&rm=&m1=e&p1=UN%20Development%20Fund%20for%20Women&ln=en. 

(،9941،)99،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،شماره«نقشزناندرترویجفرهنگصلحدرجهان»یی،الههکوال.9
 .312-319صص

 .313.همان،ص3

3. S/2016/822. 
4.The National Model United Nations Sponsored by the National Collegiate 
Conference Association, 19-23 March (ConferenceA) & 9-13 Aprial 2017 (Conference 
B) at2, Available at: http://www.nmun.org. 
5. NAP, National Action Plans. 
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اندکردهیزبانیمراصلحاتیعملکههستندییقایافروییاروپایکشورها بیتصومراحل.

ازعبارتندیملاقدام کردنکنشهیروزنانحقوقازتیحمایبرایداخلنیقوانجادیا:

درتیفعالیبرافضاجادیاوهاسازماندرزناننقشتیتقو،یتیجنسضیتبعوخشونت

باشدیمزنانیبرایاسیسعرصه ارشد مشاور ملل سازمان درتیجنسمسائلبارابطهدر.

نمودهمنصوبراجنگدریجنسخشونتمورددررکلیدبژهیوندهینماوصلحاتیعمل

9است.
3294کابلدربازیجهانروزازلیتجلییگردهمادر  نخواهامتحدمللمقامات،

ویاسیاشتراکمؤثرزناندرروندستیاهموشدهصلحرونددرافغانزنانشتریباشتراک

فرصترانیا"تیزنان،صلح،امنیبازبرایروزجهان"صلحدرافغانستانرابرجستهساختند.

قطعنامهقیتطبرامونیپجهانسراسردرزنانیهامللمتحدوسازمانسازمانتاسازدیفراهمم

موانععمدهل،یتجلییگردهمادر.ندینماگفتگووبحثهمبامتحدمللتیامنیشورا9931

موانعنیاگرفت،قرارگفتگومورد وصلحیاسیمشارکتمؤثرزناندرروندسیفرارویا

درژهیبواداراتیانتصابویانتخابیهاپستدرکمرنگحضور:باشندیملیذمواردشامل

کهآموزشوسوادنییپاسطحزنان،یاسیسحقوقازیآگاهعدم،یریگمیتصمیهاسمت

زیآمضیتبعرسومشود،یمتمامافغانزنانضرربهیدولتیهاپستاشغالیبرارقابتنیح

 صدور3.سازدیممحدودیاقتصادویاجتماعیهانهیزمدررازناناشتراککهیاجتماع

 باشد صلحو یگریمیانج یفرایندها در زنان حضو نندهک تضمین تواندینم یهایقطعنامه چنین

 فراهمویالمللبین مجامع و عضو یکشورها تالش نیازمند حوزه این در آنان مشارکت و

مللسازمانیهااستیسیکلطوربه 9.است آنان یتوانمندساز یبرا الزم یبسترها کردن

.استکنداریبسنهیزمنیادرعضویکشورهاریتداباتخاذوداردهادولتبریمحدوداثرات

دررایتیجنسیهاروشندارندلیتماکشورهاایونبودهچالشنیابامقابلهآمادههایاستراتژ

مسائلنهیزمدردهیدآموزشپرسنلومنابعفقدانبرآنعالوه.رندیگبکارخودیهاتیفعال

یداخلیهایریدرگوجنگ.4تاسکردهجادیارایشتریبیهاچالشیجنسخشونتوزنان
                                                                                                                                                                                                     
1. Renata Giannini, and Lotte Vermeij, ”Women, Peace and Security Gender 
Challenges Within UN Peace Eeping Mission”, Norweegian Institute of International 
Affairs (NPI), Policy Brief, (2015). 
2. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul, Afghanistan 
All Media Contact Details are Online at: http://unama.unmissions (2014), UN Women. 

 .99.محمدفرجیها،مهرنازمالپروری،همان،ص9

4. Renata Giannini, and LotteVermeij.op.cit. 



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 133
 

 

ابدیینمانیپاصلحیهاتوافقنامهیامضابایسادگبه وخشونتدیتجدازیریجلوگیبرا.

حکومتدارازینت،یامنوعدالتنیتأموصلحیبرااقداماتازتیحما ویبه خوب

یداروکیعنوانبهراخوبیحکمرانتادارندلیتمامحققانیبعض9.باشدیمکیدموکرات

سکهگریدیروبهگریدیبرخ.کنندیمعرفجامعهدرداریپاتوسعهوتیامنصلح،یبراعام

نهینهادسوکیازکهداردلیتمابدحکومتمعتقدندوکردهتمرکزبدیحکومتداریعنی

3.دهدرواجرامهاجرتویخواررانتگریدیسوازوببردنیبازراتیامنوصلحیساز



   افغانستان صلح روند در نزنا نقش .2

صلحیندهایفرآدرزنانمعنادارمشارکتاززنانحقوقیالمللنیبفعاالنازیتعداد

یشورا9931قطعنامهبیتصوبه9991سالدرهاتالشنیاسرانجامکهکردندتیحما

ادارهقطعنامه،نیااساسبر.شدمنجرتیامنوصلحزنان،دربارهمتحدمللسازمانتیامن

یبرایالمللنیبیشرکاباافغانستانخارجهاموروزارتزنانالمللنیباموروبشرحقوق

شانیاهتالشقطعنامهنیاقیتطبیبرایملاقدامبرنامهسینوشیپهیته کردندآغازرا به.

هنیزمآوردنفراهمیبراراینیادیبناقداماتکهکندیمادعاافغانستاندولتب،یترتنیهم

944مشارکتشاملهافرصتنیا.استدادهانجامصلحندیفرآدرزنانمعنادارمشارکت

با.شودیمصلحیعالیشورادرزن99تیعضوو9941سالصلحیمشورتجرگهدرزن

درزنانشدنراندههیحاشبهمورددرشهیهمصلحیعالیشورازنیاعضاحال،نیا

نقشازعمومدگاهیدکهیحالدر.دارندتیشکاصلحیعالیشورایریگمیتصمندیفرآ

رییتغطالبانزانهیستزناستیسایآکهستینمشخصکند،یمتیحماصلحندیفرآدرزنان

زنانباکهنشدندحاضرطالبانو،یمالدنشستانیجردرمثال،عنوانبه.ریخایاستکرده

باصلحمعاملههرگونهکهمیباشداشتههتوجاستمهمحال،نیابا.نندیبنشزیمکیسربر

کیدموکراتجامعهکیدرزناننقشتیاهمبهگروهنیاکهکندنیتضمدیباطالبان
                                                                                                                                                                                                     
1. Laura Mcgrew, et al, ”Good Governance from the Ground up: Womens Roles in 
Post-Conflict Cambodia”, Women Waging Peace Policy Commission, (2004) at.iv,iii, 
available at: http://www.womenwaging Peace.net citeseerx, ist.psu.edu. 
2. Bad Governance: The Bbane of Peace, security and Sustainable Development of 
Nigeria Maurice Ayodele Coker, Member Euginia George-Genyi Department of 
Political Science, Benue State University, Makurdi, Benue State , Nigeria, Available at: 
https://isdsnet.com/ijds-v3n5-16.pdf, (2014). 

https://isdsnet.com/ijds-v3n5-16.pdf
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9.گذاردیماحترام
 

 صلح یعال یشورا بر یدرآمد. 1-2

مطالعهیبرا.شدجادیا3292سالدرصلح،رونددرمسئولنهادعنوانبهصلحیعالیشورا

یعال یشوراساختاروبیترکزنان،نقشوگاهیجاصلح،رونددرزنانتمشارکیبررسو

راآنانتن1انیمنیاازکهاستعضو61ازمتشکلشورانیا.رسدیمنظربهیضرورصلح

زنانگاهیجا.است%93اعضاکلبهنسبتشورانیادرحاضرزنانشمار.دهدیملیتشکزنان

ریزایهابخشازیکیتیجنسبخش.استشدهفیتعرتیسجنبخشنامتحتشورانیادر

ریساومتحدمللسازمانتیامنیشوراقطعنامه،یاساسقانونادیبنبرکهاستشورامجموعه

ولیتشکشدهملحقآنبهافغانستانکهتیجنسیبرابربهمرتبطیالمللنیبیهاونیکنوانس

داردتیفعال درشانحقوقمورددرزنانیآگاهودانششیافزات،یجنسبخشژهیکارو.

تهیکمنظرریزبخشنیا.استیملمصالحهرونددرآنانحضورتیاهموصلحروندباارتباط

 :استشدهذکرریزبیترتبهآنعمدهاهدافکهداردتیفعالزنانیاختصاص

باشددهشتیرعایتیجنسیبرابرآندرکهیمحلویمرکزالتیتشکیساختارهاجادیا

برنامهگانهسهمراحلیهاتیفعالتمامدریتیجنسیبرابربهمربوطموضوعاتساختن:شامل

تهیکم.موثرینظارتیستمیسجادیاوزیآممسالمتیزندگبهبازگشتویملمصالحهصلح،

توسطکهاستاتیوالسطحدرصلحیعالیشورایتیوالشاخهواقعدریتیوالصلحیها

زینیتیوالصلحیهاتهیکمساختاروبیترکدر.شودیمیرهبروتیریمدتیالوهریوال

در.رسدیمتن99بهافغانتسانتمامدرآنانتعدادمجموعدرکهدارندحضورافغانستانزنان

3.گرددکیتفکیررسمیغویرسمیهانقشانیمدیباصلحرونددرزناننقشیبررسمقام
 

  صلح یرسم روند در زنان مشارکت. 2-2

ییهاتیمسئولوفیوظانوشتار،نیادرصلحرونددرزنانیرسمیهانقشازمنظور

عضوزنانودهدیمنشانشواهدکهآنجاتا.کنندیماجراصلحیشوراعضوزنانکهاست
                                                                                                                                                                                                     

لعاتاستراتژیکجلیلپژواک)کابل:انستیتومطاهترجم،هایمردمفرایندهایصلحدرافغانستان،دیدگاه.عمرصدر،9
.19،13صص(9919افغانستان،

 .39-33نانواطفال،همان،صص.نهادتحقیقاتیحقوقز 3
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شده،دادهقرارزناناریاختدرکهیسمتنیباالتراند،کردهانیبخودیگفتگوهادرشورا

زنانیهانقشبهتریابیارزوفیتوصیبرا.استصلحیعالیشورا،ییاجرایشورااورهمش

ولیتحلسطحسهدرتوانیمراآنانیرسمیهاتیمسئولوفیوظاصلح،یهابرنامهدر

 :کردیبررس

ازیکیهمچناناند،کردهشرکتقطروسیپارکنفرانسدرزنان،یالمللنیبسطحدر

یریادگیوتجاربتبادلمنظوربهنیلپیفبهصلحیعالیشورازنانیسفرهانیمهمتر

استبودهنیلپیفصلحنیفعالازیسازصلحیهاروش ازیکینها،یاازنظرصرف.

درکهاستبودهینارودرطالبانبایررسمیغمذاکرهسطح،نیادرزنانمهمیدستاوردها

نیا.اندکردهشرکتیمدنجامعهصلح،یعالیشوراپارلمان،ازافغانستانزنانازیشمارآن

 .کنندگفتگوطالبانبااندتوانستهمیمستقصورتبهزنانکهاستبارنینخست

ونهادهابایهمکار،یمدنینهادهابامختلفجلساتیبرگزاردریملسطحدرزنان

یدستاوردهانیمهمترازیکیوداشتهسهمآنامثالومردمصلح،حوزهدرفعالیهاسازمان

استبودهصلحازتیحمادرافغانستانزنانازامضا312222یآورجمعآن زناننیبنابرا.

ویمدنجامعهینهادهاجملهازیالمللنیبومنطقه،یداخلمختلفینهادهادرشوراعضو

وصلحیتساوموسسهت،یامنوصلحزنان،پژوهشتویانستزنان،یهاشبکهبشر،حقوق

سطحدرزنانیرسمیهانقش9.دارندصلحروندشبردیپدرکینزدیهمکار،یدموکراس

صلحتهیکمدر.استیتیوالصلحیهاتهیکمعضوزنانیهاتیمسئولوفیوظابرناظریمحل

یاجتماعویاسیستشکالت،یمدنجامعهنیفعالباکهدارندتیعضوزنسهتادو،یتیوال

آورنددستبهیسازصلحدرراآنانتیحماتاکنندیمگفتگوب،احزاوشوراهامثل از.

.باشدیمنیمخالفیهاخانوادهباگفتگوموارد،گرید
 

 یساز صلح یرسم ریغ روند در زنان مشارکت. 3-2

توسطکههستندییهاتیفعالواقداماتبهمربوطصلحیررسمیغیهانقشوهاتیفعال

ازرونیبزنانکهاستییهانقش،یرسمریغیهانقشازمنظور.شودیمانجامیمدنینهادها

یهاجنبشونهادهاقالبدرزنانحقوقفعاالن.دارندعهدهبرصلحیعالیشوراچارچوب
                                                                                                                                                                                                     

.34و39.همان،صص 9
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از.کنندیمتالشصلحنیتامیبرایمدن یهانشستاییمطبوعاتکنفرانسیبرگزارجمله:

زنانمطالباتبازتابگفتگو،ومصاحبه صلح،رونددرنزنامطالباتازتیحمارامونیپگرید

صلحیهاتهیکمزنانازتیحمازن،سیپلازتیحمایراستادریدادخواهها؛رسانهقیطراز

کاهشوزنانتیامننیتامرامونیپیمدناعتراضصلح،یشوراعضوزنانازتیحما،یتیوال

 9.زنانبرابردرخشونت

 
3صلح روند در افغانستان ملی اقدام برنامه و لمللیابین نهادهای نقش .3

 

3299گزارشرادرژوئننیکردهواولامضارازنانهیعلضیتبعمنعونیکنوانسافغانستان

یهازناندرسالیازتوانمندسازتیحمایاسیوسیارائهدادند.چارچوبقانونتهیکمنیبها

استافتهیگسترشریاخ ساتیشاملموضوعجنس9افغانستانتوسعهیملیاستراتژ. ریاست.

4افغانستانزنانیبرایملاقدامبرنامهکیجادیاشاملیقانونتحوالتویدیکلیهااستیس

3221جمهورافغانستاندرسالسیرئیتوسطکرزایاستکهبهطوررسم3229درسال

1.آغازشد


  یالمللنیب ینهادها یهمکارو  نقش. 1-3

کهدرفرمان6زنانهیعلخشونتمنعقانونوتوسعهندیفرادرمتحدمللسازماننزنانهاد

داشت.یشدنقشمهمبیتصو3221درسالیتحولحقوقکیبهعنوانیجمهوراستیر

کشوردرجهان946انیزنانافغاندرمتیمحدوداستووضعیدستاوردنیحال،چننیباا

لحاظشاخصنابرابر جایتیجنسیاز سال991گاهیدر پا3293در آمارزانیمنیترنییدر

یزندگدرزنانمشارکتآندرکهاستکارجامعهمحافظهکیقراردارد.افغانستانیجهان

ییاجرارقابلیدرافغانستانعمدتاغ9زنانیملبرنامه.استمحدوداریبسیسنتطوربهیعموم
                                                                                                                                                                                                     

.39،34،صص.همان 9
2. National Action Plan on Women in Afghanistan (NAPWA). 
3. Afghan Peace and Development Strategy (ANDS). 
4. National Action Plan on Women in Afghanistan (NAPWA). 
5. Ashley Jakson,”Evaluation of UN Womens Contribition to Increasing Womens 
Leadership and Participation in Peace and Security and Humanitarian Response, 
Afghanistan Case Study”, (2013), at 51, Available at: www.odi.org/sites/odi.org.uk. 
6. Elimination of Violence against Women (EVAW). 
7. National Action Plan on Women in Afghanistan (NAPWA). 
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نشانهاگزارش.ماندیمیباقاجراضمانتبدونعمدتازنانهیعلخشونتمنعقانونواست

گرفتنیبراواندکردهتجربهرایخانگخشونتنوعکیحداقلزناندرصد49دهدیم

34در.اندگرفتهقرارارعابودیتهدمعرضدریانتخابیهامقامریسا وپارلمانیهایکرس

برکهشد9افغانستاندرمتحدمللسازمانیهاخواستارکمک9429قطعنامه3223مارس

کردیمتمرکزینوسازومیترموبهبودازتیحمایرو 3229سالاز. ییاهدامبالغ،

حجمو است بودهدالراردیلیم92ازشیبافغانستانبهیاتوسعهوبشردوستانهیهاکمک

کمترانطالبحکومتتحت3229سالدر.استافتهیشیافزا3229سالازسالههرهاکمک

شیبامروزه.نبودنددخترآنهاازچکدامیهبایتقرکهرفتندیممدرسهکودکونیلیمکیاز

زنانوهستنددخترانآنهاسومکیازشیبدارند،حضورمدرسهدرکودکونیلیمپنجاز

صندوقتوسعهملل9فم،یونیومتحدمللسازمان.3هستندافغانستانمعلمانازچهارتنازیکی

،تحدم دارندیهمکارافغانستاندولتبازنانمسائلدر با،4میفیونیومتحدمللسازمان.

بهداشته،یعدلیهاوزارتخانهجملهازیاصلیهاوزارتخانهگریدباوافغانستاندولت

کنندگاناهداوفرهنگواطالعاتویاجتماعاموروکار،ینیداموروحج،یمال،یعموم

ا،یتالیافرانسه،ک،یبلژنیهمچنو(سوئدونروژفنالند،)اروپاشمالیورهاکششاملیدیکل

دینمایمیهمکارهلندوژاپنسلند،یا با1زنانهیعلخشونتبامبارزهژهیوصندوق.

سازمانزناننهاد .کندیمکارکشورنیاسراسریهااستاندرافغانستانیردولتیغیهاسازمان

انجامیراستادرتیامنوصلحبارابطهدرییاجرایشرکاازیبرخیهمکاربامتحدملل

کنندیمکار 6(یدموکراسوصلحیبرایبرابر)یرسانیآگاهوغاتیتبل ومشاغلنظراز.

ازشیبوزنانحقوقسازمان922ازشیببا9افغانزنانشبکه،یکلطوربهیاسیسمشارکت

داردیدیکلمشارکتاعضا،از1222 و4تیامنوصلحزنان،یقاتیتحقموسسهبانیهمچن.

دفترسازمانمللمتحدزنانافغانستانکندیمیهمکارنهیزمنیادریفردفعاالن ازیکی.

صلحویازاستراتژفمیونیشد.سیتأس3223سازماناستکهدرسالنیدفاترانیبزرگتر
                                                                                                                                                                                                     
1. United Nation Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). 
2. Ashley Jackson,op.cit,at 49.52 
3. United Nations Development Fund for Women )UNIFEM(. 
4. Ministry of Womens Affairs (NOWA). 
5. Elimination of Violence against Women Special Fund (EVAW SF). 
6. Equality for Peace and Democracy (EPD). 
7. Afghan Womens Network (AWN). 
8. Research Institute for Women Peace and Security (RIWPS). 



 137شورایامنیتسازمانمللمتحدافغانستانازدیدگاهمثلثزنان،صلحوامنیتدر
 

دریتوجهقابلتیحمانیهمچن.دینمایمتیحماافغانستانزنانیملبرنامهوافغانستانتوسعه

بهتوجهبا.رفتیپذصورتزنانیاقتصادیتوانمندسازژهیبوعدالتبهزنانیدسترسنهیزم

روندکیعنوانبهافغانستاندولتازتیحمایبرامتحدمللسازمانستمیسیتقاضاشیافزا

نهادحضورتیتقوو3299-3293ساالنهیکاربرنامهتوسعهومتحدمللسازمانکیاستراتژ

پنجبخشاصلدرنهادنیامتحد،مللسازمانزنان عنواناولویافغانستانبر تمرکزتیبه

داشتند:

9حکومتوصلحزنان،-الف تیظرفشیافزاوصلحرونددرزنانمشارکتشیافزا:

نیا.یزیربرنامهویاستگذاریسچارچوبعنوانبه9931قطعنامهازاستفادهیبراهاسازمان

یرگذاریتأثیبرا(یتیوالیشوراهایواعضاپارلمانی)اعضازنرهبرانتیظرفجادیاشامل

یهاپروسهدرزنانمشارکتازتیحمایبرایمدنجامعهبایهمکارویقانونیندهایفرآبر

.یالمللنیبیهاکنفرانسمانندییدادهایروویدیکلیریگمیتصم

ویردولتیغیهاسازمان،یرسمینهادهاتیظرفبهبود:3زنانهیدنخشونتعلبرنیازب-ب

.یاتوسعهویاصالحرانه،یشگیپیهاجنبهبهیدگیرسیبرایمدنجامعهیهاسازمان

تمامکهیطوربهعدالتابعادتمامدریتیجنسدگاهیدکردنکپارچهی:عدالتوتیجنس-پ

ضیتبعیهااستیسونیقوانوباشندتیجنسبهحساسیکردعملوییقضاویقانونیهاستمیس

.ردیگقرارتیحماودییتأمورداندازههمانبهمردوزنحقوقنیقوانوشونداصالحزیآم

وهافرصتازاستفادهیبرازنانتیظرفوتیحماشیزنان:افزایوحقوقیاقتصادتیامن-ت

.داریپایهاییداراجادیا

درسازمانمللمتحدوخارجازآنگریدیازواحدهایبانی:پشتیسازمانتیتوسعهظرف-ث

ورودویتیجنسیبرابریبراآنهایهاتیظرفوهاستمیسیارتقایوزارتامورزنانبرالیازقب

.زنان

یکاریهاتمانندگروهکردهاسجادیراا9یتیجنسگروهکارمتحدمللسازمانزناننهاد

درمللسازمان4تی.برنامهزنان،صلحوامنتیجنسبریمبتنخشونتوودهنگامزیهاازدواج

                                                                                                                                                                                                     
1. Women, Peace and Governance (WPG). 
2. Elimination of Violence against Women (EVAW). 
3. UNCT. 
4. Women, Peace and Security (WPC). 
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یمالویفنیهاکمکارائهوتیامنوصلحرونددرزنانمشارکتتیتقوهدفباافغانستان

یبرایاصلچارچوبعنوانبه9931قطعنامهمصوباتادغامیبرایالمللنیبگرانیبازبه

9تیامنوصلحزنان،یکارگروهازنیهمچنبرنامهنیا.دینمایمتیالفعثباتویتیامناهداف

کندیمتیحما یکارگروه. سال در مدنسیتأس3292که جامعه دولت، شامل ،یشد

مربوطهیهاقطعنامهریساو9931قطعنامهیاجراازتیحماهدفبایالمللنیبیهاسازمان

یتوانمندسازبرهاوتمرکزتالشازیدیدورهجد،3229.بعدازسقوططالباندرسالاست

 حماشدشروعزنان شامل طرتیکه از زنان ،هااستیسیریگشکل،یقانونگذارقیاز

درکه3شودیکهافغانستانبهآنهاملحقشدهاست،میالمللنیها،ساختارهاواسنادبزمیمکان

.ردیگیمقراریبررسوبحثموردادامه


1صلح روند در افغانستان یمل اقدام هبرنام. 2-3
 

طرح ساله افغانستانیبرایملاقدامده از4زنان نقش زنان، فعال  درآنهامشارکت

 افغانستان حکومتکند.یمتیحمایملیهاطرحجادیادرآنانیریگهاوسهمیریگمیتصم

 ،منتشره سند .کرد نتشرم 3291 یجوال ماه در را 9931 ۀقطعنام قیتطب یبرا یملاقدامبرنامه

 و استیس صلح، مذاکرات در زنان مشارکت یارتقا یبرا یمقتض یهازمیمکان یطراح خواهان

 در که است آن خواهان نیهمچن مذکور عمل پالن .باشدیم سطوح تمام در یریگمیتصم

 الزم یهازمیمکان خشونت، برابر در آنها از حفاظت و زنان هیعل خشونت از یریشگیپ جهت

 در آنها یازهاین به توجه و زنان تیوضع یرو خاص دیتأک ضمن موارد نیا .شود یطراح

،یمقرراتموجوددرقانوناساس1.است گرفته قرار اشاره مورد یرفاه و یامداد یهابرنامه

استراتژیبرایملاقدامطرح استراتژیزنانافغانستان، افغانستان، مربوطبهیصلحوتوسعه

اسنادنشستصیعالیشورا یاستراتژنیتدویچهارجانبهصلحوابتکاردولتبرایهالح،

بامبارزه مهمییگراافراط اسناد توسطگروهیازجمله مدنیهااندکه دریزنانوجامعه
                                                                                                                                                                                                     
1. WPSWG. 
2. Ashley Jackson, op.cit, at 54.55. 
3. National Action Plan on Women in Afghanistan (NAPWA). 
4. NAPWA. 
5. Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1231 is Made Available by 
Afghanistan’s Ministry of Foreign Affairs at: http://mfa.gov.af/Content/files/ 
English%32NAP%322(1).pdf (13-32-3211)    
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انیقربانیهادگاهیدگرفتنجانبهبادرنظرهمهصلحبهدنیرسیجهتبهبودصلح،تالشبرا

یحقوقمدنیالمللنیبثاقی.مردیتواندمورداستفادهقرارگیقصلحمپسازتوافیهاتالشو

استکهحکومتافغانستانآنراامضاوخودرامتعهدبهآنهایبارزیهانمونهازیاسیوس

موجودیم به توجه با یتعهدحکومتافغانستانبرا،یالمللنیباسنادویملنیقوانتیداند.

اسنادباچالشمواجهاستوزنانحضورنیاقیتطب،یجامعهجهانتیاسنادوحمانیاقیتطب

هاعرصهافغانستانازحضورزناندرتمامیکهقانوناساسنیامثال،باعنوانفعالندارند.به

منطبقیالمللنیباسنادباکاملطورقانوندرموردحقوقزنانبهنیکند،اماموادایمتیحما

9.ستین

گرفتهدهیزنانرادرارتباطباروندصلحنادیهایهمچناننگران3291لحسالراهکارص

است زنانویهایاستماعنگرانیبرایاشارهضمنیسندحتنیایهامادهازیکیچیهدر.

روندهایهادگاهید در ایشان است. نگرفته صورت مصالحه و نیصلح قابلفاصلهخود

درارتباطباموضوعاتمخصوصایجامعهمدندگاهیولتوددیهاتالشانیرامیامالحظه

حفاظتدست و یوردهاازنان گذشته برابرکردهجادیادهه مؤسسه ویبرایاست. صلح

راجعافغانستانتیالو99درزننیاززنانبانفوذوفعالتن49راباییهامصاحبه،یسادموکر

ازیاریبس 3.زنانبرگزارنمودیهادگاهیوداتیصلحوضروریعالیبهراهکارصلحشورا

بهخاطرهراسازمحدودساختنحقوقزنانرامصالحهباطالبانیژلوودئیاتحاصربه،زنان

یابرازنمودندکهراهکارصلحبرازیازمصاحبهشوندگاننیوعدماعتمادردنمودند.بعض

افغانستانطراح مردم وفحقوقبشالخبرودهینگردیمنافع محقوقر تعدادیزنان باشد.

دیگردندبایممیصلحسهیعالیشورایهاپروسهدرکهیزناننمودند،اظهارزنانازیادیز

التیتحصمانندمشخصیستگیشایدارا زنان،یآگاهداشتن، حقوق با ارتباط در کامل

باوندیپدرذنفوباومجرب،یاللواستدیمنطقیهامهارت،یدانشکاملازفرهنگافغان

باشد. ازیدادخواه زنان شانیا9حقوق قطعنامه که را با 9931آَنچه ارتباط در متحد ملل
                                                                                                                                                                                                     

.4-1نهادتحقیقاتیحقوقزنانواطفال،همان،صص.9
جهتحرکتبهجلو،،نگاهیبهگذشته«زنان،صلحوامنیتدرافغانستان»مؤسسهبرابریبرایصلحودموکراسی،.3
،قابلدسترسیدرسایت:9(،ص3296)

http://www.foreignpolicy.com/files/12213-peace.process.roodmap to 2015.pdf. 
 .96-91.همان،صص9
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بهینظرسنجبراساس.دانندیمهممیلیخاست،نمودهحیاشتراکزناندرپروسهصلح،تشر

رانتظاشانیزنانافغانبودهوایعمدهبراینگرانکیتیکهامندی،روشنگردآمدهعمل

پروسهصلحبادارند نظرشانیایهایازمندینکهگستردهوجامعگونهبهدیکه آندر در

نما عرضاندام شود، هماهنگدیگرفته مشخصدر طور به ی. قطعنامه متحد9931با ملل

یالمللنیصلحگنجاندهشود.جامعهبازمرحلهدرهردیزنانبااتینظرات،تجاربوضرور

مشخصازلحاظبرنامهوهادگاهیدشاملیکهراهکارصلحکنوندیقبولنمابهطورعامدیبا

ینمیتیجنس اصولقطعنامه گرفتهزینسطحنیکمتردریمللمتحدحت9931باشد. نظر در

 است. برنامهنیبنابرانشده واصولآنبایدرموردمحتوایسازیآگاهیها، دردیقطعنامه

کهمتعهدبهیالمللنیبیهاوجناحیفغانستانوجامعهمدنتوسطدولتایومحلیسطحمل

9.شودگرفتهکاربهباشند،یمیامرنیچن


 یشورا "تیامن و صلح زنان، 1321 قطعنامه" شدن ییاجرا نحوه بر نظارت پروژه. 3-3

  در افغانستان تیامن

 شده یطراح یهاتالش به کمک منظور به «تیامن و صلح زنان، تیوضع برنظارت»ۀپروژ

 پروژه نیا .استگرفته انجام 9931 ۀقطعنام مورددر افغانستان تعهدات به عمل یراستا در که

 از یمطلوب شناخت به ،9931 اقدامبرنامهدر مندرج چارچوببا مطابق تا دارد نظر در

 نیبد .ابدی دست تیامن وصلح نیتأم روند در شانگاهیجا و طیشرا از زنان یهابرداشت

 از یریجلوگ یراستادر زنان یهاسازمان و زنان با کینزد از یمحل سطح در پروژه نیا ظ،لحا

 برابر در زنان از حفاظت صلح، روند و استیس در زنان مشارکت یارتقا زنان، هیعل خشونت

 یرفاه و یامداد یهابرنامه در زنان ۀژیو یازهاین به خاص توجه از نانیاطمحصول و خشونت

 پروژه قاتیتحق انتشار و اجرا یهابخش تیمسئول افغانستان ۀعاممطالعات ۀموسس.کندیم کار

 پژوهش.بردیم کار به یالمللنیب سطح در را پروژهنیا جینتا کورداید ۀموسس .دارد بعهده را

 زدهجنگ اماکن در یتیجنس یبرابر و زنان یتوانمندساز موضوع دو یرو تمرکز ضمن

ینسبتیامنازطالبانسقوطازپسدخترانوزنانازیاریبسکهیحالدر.است شده یطراح

                                                                                                                                                                                                     

.32-31.همان،صص9
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ماعتمادقابلآماراماشدندبرخورداردیجدیهایآزادو نشان همچنان امروز به دهدیتا

سالهچهارمرحلهدودربرنامهنیاقیتطب9.داردوجودزنانهیعلخشونتحوزهدرچالش

ردیگیصورتم ارز3233ات3294و3294تا3291: نظارتو برنامه بررسیابی. یشامل

3.باشدیدرسالچهارممیینهایدوره)بعدازدوسال(وبررسانیساالنه،م

 زنان حقوق بخش در موجود طیشرا شناخت یبرا ییمبنا سنجش کی ،3299 مارچ ماه در

 حقوق رامونیپ ۀگسترد قاتیتحق نیهمچن موجودو اطالعات از سنجش نیا در شد. انجام

9زنان
 ارائه گزارشنیا در که یخام اطالعات و هاداده.است شده استفاده کشور سرتاسر در 

اقدامبرنامهپروژهنظارتبریبخشنظارت.اندشده یآورجمع 3299 یجوال ماه در شوندیم

نیشدهاست.هدفایطراح9931پالنعملیاثرگذاربراجراراتییتغیریگیپیبرا9931

پالنعملیزنان،بهبودهاوموانعاجرایموجودبراطیمداومشرایابیعبارتازارزگزارش

م9931 نظر چهارگانیمورد ارکان پرتو در موانع و بهبودها 9913اقدامبرنامهۀباشد.

مصاحبهقیهاازطرداده.اندشدهلیتحلوهیتجزرفاهوامداد،یریشگیمشارکت،حفاظت،پ

شهرییروستامناطقازییهاگروهبا ولسوالیو والیواقعدر مراکز ،یشرق،یشمالتیو

استیآورجمعافغانستانیجنوبویمرکز،یغرب شرکت.شده وهمصاحبدرکنندگان

پالنعملقیتطبدرلیدخیدیکلیهاوزارتخانهندگانیگروهتمرکزمشتملبرنمایهابحث

حکومت9913 مراجع موسساتغیمحلیها، ممتمرکزیردولتیو زنان حقوق .باشندیبر

 مردبه991زنو933ویدیمردبهعنوانمطلعکل164زنو34نفربهشمول331جمعا

افرادازنیاند.امشارکتنموده9913ینظارتۀدورنیعنوانبحثکنندگانگروهتمرکزدرا

بایمدنیونهادها9913اقداممهبرنابهاهدافیابیبارسالتدستیمتعددحکومتینهادهانیب

برابر یآگاه.اندانتخابشدهیتیجنسیرسالتتحقق قطعنامه 9913از یملاقدامبرنامهو

9931اقدامبرنامهمفادقیتطبمیمستقتیکهمسئولیحکومتیکارمنداننهادهانیدرب9931

ازپالنعملیآگاهزانی.مقرارداردینییعهدهدارند،درسطحپاهرابتیزنان،صلحوامن

اهدافمرتبط9913 حالمناطقدرو در است. برخکهیمختلفمتفاوتبوده اتیوالیدر

                                                                                                                                                                                                     

(.3299،بنیادآسیا)دهلی:انتشاراتراج،3296افغانستاندر.عبدالهاحمدزی،9
2. National Advocacy Committee for Public Policy (2015-2022), 2018. 
3. APPRO (Internal Synthesis Report), Local Conditions for Implementing NAP 1325 
– First Quarter, 2017. 
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یشده،بهنظرمادهدیآگاهوآموزشپالننیدهندگاندرخصوصاازجوابیادیتعدادز

برنامه مقاماتعالیآموزشیهارسد معطوفبه عمدتا شماریموجود و موسسایرتبه تاز

مسألهسببشدهتااکثرمردانوزنانشرکتنیاندکهامتمرکزبرحقوقزنانبودهیردولتیغ

موجودنشانقاتیتحق.نداشتهباشندیآگاه9931اقدامبرنامهوروندازنظارتنیکنندهدرا

پیم که راستاشرفتیدهد بهتر9931اقدامبرنامهیاجرایدر نیدر بودهکندحالتخود

آندرارتباطبابودجهیالمللنیکنندگانبتیحماحکومتافغانستانونینظرباختالفاست.

رسدکهیشود.بهنظرمیم9931پالنعملقیاستکهمانعازتطبیا،ازعواملعمدهییاجرا

9931پالنعملییالزاماتاجرانیبیگسستوشکاف،یتیجنسینابرابرۀدرپرداختنبهمسأل

درافغانستانیالمللنیکنندگانبتیحما،یجامعهمدنیحکومت،نهادهایجمعیهاوتالش

.وجوددارد


 زنان – تیزنان، صلح و امن 1231از پالن عمل قطعنامه  ی: آگاه1شکل 


 افغانستان در بل نرشیها ادیبن گزارش صلح، روند در زنان مشارکت: منبع


 صلح یروندها در زنان مشارکت. 1-3-3

باشد.امایکماکانمحدودمیومحلیدرسطوحملیزناندرروندصلحرسممشارکت

ی،مشارکتفعالیگریانجیمحلومیشوراهاۀزنانبواسطات،یوالیآنهمدربرخباوجود

دارندیررسمیصلحغیدرروندها تیممنوع،یسنتیکارمحافظه،یامنناات،یوالتمامدر.
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همچنیهاگروهیسوازصلحمذاکراتدرزنانمشارکت و دولت فرهنگنیمخالف

روندهاحضورۀعمدموانععنوانبهیمردساالر قرارگرفتهیزناندر اشاره .اندصلحمورد

دریمتفاوتیهادگاهیدزنومرددهندگانجوابنیدهدکهدربینشانمپژوهشیهاافتهی

روندهایفعلیهاخصوصچالش دیمشارکتزناندر والصلحوجود اکثر در ات،یارد.

وجودروندهانیادرزنانمشارکتیبرایچالشچیهکهبودندمعتقدمرددهندگانجواب

یهاچالشبابخشنیهادراکهجوابدهندگانزناعتقادداشتندکهخانمیندارد،درحال

 :باشدیملیبهشرحذیفیکیهادادهجینتامواجههستند.یمختلف

خصوصدگرگونئارایهادگاهید در شده وضعیه بودهناهمسانکابل،تیامنتیدر

یکابلدرطتیامنتیازجوابدهندگانمعتقدبودندکهوضعیامالحظهقابلنسبت.است

تصم روند در زنان مشارکت است. شده بدتر گذشته ماه درحضورشانویریگمیچند

جوابازیبرخحال،نیباا.داردرارقینییپاسطحدروبودهنیارشدکماکاننمادیهاپست

کندتامشارکتیکارمزنحقوقموسساتباصلحیعالیشوراکهشدندمتذکردهندگان

افزا آنهابهیحفاظتزناندربرابرخشونتودسترسزانیدهد.مشیزناندرروندصلحرا

ساکنیهانمکماکانمحدوداست.خاکابل،تیمنصفانهوپاسخگودروالیحقوقخدمات

ارثحقازتی،محرومیاجبارازدواج،یکیزیمثلخشونتفییهاکابلدرمعرضخشونت

قراریاجبارطالقویمالمنابعبهیدسترسازتیمحروم،یلفظدیوتهدخشونتت،یمالکو

شیاشتغالافزایهااندکهفرصتکردهادعایحکومتینهادهاندگانینماآنکهرغمیدارند.عل

رازناناشتغالکشوردریکاریبیعمومشیافزاکهمعتقدنددهندگانجواباکثراست،افتهی

استدادهقرارالشعاعتحت بهخانمیدسترسازمانعاستخدامیروندهادرفسادوجود. ها

شود.یمیدولتیاشتغالدرنهادهایهافرصت

ازمفادپالنعملیاسبمنیآگاه،ازجوابدهندگانساکنبلخیاتعدادقابلمالحظه

زنان،صلحو"رامونیپیآموزشیهاکارگاهیبرگزارازیناشموضوعنیداشتندکها9931

خانمیم"تیامن یهاباشد. از بلخ تصمدگاهیدساکن یعالسطوحدریریگمیمشارکت

وضعیدولتهایارگان زنانساکندنسبتیبهترتیاز باشند.یمبرخورداراتیوالگریبه

افتهیبهبودبلختیوالدرزنانهیقانونمحوخشونتعلیدهدکهرونداجرایهانشانمافتهی
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ویرسانیآگاهینارهایسمیبرگزارجهینتدربلختیوالدرزنانبایملسی.برخوردپلاست

منعژهیاست.محکمهوافتهیبهبودیملسیلپلپرسنیبراتیحساسبهجنسیهاهآموزشئارا

چندیبازناندرطیخشونتخانگاماشدهاست.سیبلختأستیزناندروالهیتعلخشون

ویکاریبنرخرفتنباالازیناشعمدتامسألهنیاکهافتهیشیافزابلختیماهگذشتهدروال

 باشد.یمفقر

9913ومفادقطعنامه9931ازپالنعملانیجوابدهندگانبامدرصددرحدودپنجاه

معتقدندکهیآگاه جوابدهندگان اکثر گذشتهماهچندیطدرتیامنتیوضع نداشتند.

باشد.مشارکتزناندریمنییپااریبستیوالنیزندرایهاسیپلشماراست،نکردهیرییتغ

یشورانبودنفعالازیناشعمدتامسألهنیاکهاستنییپاکماکانانیبامیروندصلحرسم

یاصلعوامل،یکاریفقروبشیوافزایامننا،یآگاهسطحبودننییاباشد.پیمتیوالصلح

شوند.یمقلمدادزنانباخشونت

دا خوبیکندیجوابدهندگان یبه عمل پالن زنان9931از با ارتباط در آن مفاد و

است.افتهیشیافزاتیازوالیدربرخیدارند.اکثرمصاحبهشوندگانمعتقدندناامنیآگاه

شتریب بودند معتقد آزاراستخدام،یروندهادریجنسضیتبع،یناامنکهجوابدهندگان

هستندیعواملیتیامنیهابهمشارکتزناندرقواخانوادهیلیمیبوکارمحلدرزنانیجنس

 شوند.یمیتیامنیروهایندرزنانمشارکتراهسدکه

هراتکماکانیروندصلحرسماندمشارکتزناندرجوابدهندگانهراتاشارهنموده

داردنینمادۀجنب برخنیابا. گزارشدادهیحال، جوابدهندگان خانماز که دراند ها

غیروندها عملدارندمشارکتیررسمیصلح پالن از کندهار دهندگان جواب نصف .

بخش9931 آندر احکام امن"و صلحو هونداشتهیآگاه"تیزنان، چیمتذکرشدندکه

درینییهاهنوزهممشارکتپااند.درکندهار،خانمنکردهافتیدرارتباطباآندریآموزش

س برخیاسیحوزه هیخشونتعلزانیازجوابدهندگانکندهارمعتقدبودندکهمیدارند.

 است.افتهیکاهشتیمردموالنیازحقوقزناندربیباالرفتنسطحآگاهجهیزناندرنت

قطعنیسطحآگاه از 9931امه بآنیملاقدامبرنامهو والنیدر شوندگان تیمصاحبه

طوریمنییپااریخوستبس اکثریباشد، هقاطعتیکه پالنوقطعنامهازیاطالعچیآنها
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نداشتندمذکور بخشدرآناحکاموعملپالنمورددردهندگانجوابازنفرسهتنها.

بودهومحدودخوستتیناندرروندصلحوالدانستند.مشارکتزیم"تیزنان،صلحوامن"

برایابرنامهچیحکومته انتخاباتخوستتطبقیتشویرا مشارکتدر ننمودهقیزنانبه

 است.

ازمصاحبهشوندگانیشتریبشماریآموزشیهابرنامهیبرگزارلیدلبهکندزتیدروال

چیزنانهیبرا کارطیمحتیضع،ودهندگانپاسخنظرداشتند.بهیآگاه9931ازپالنعمل

هادرروندصلحادامهداردودرمذاکراتصلحخانمنقشبودننینماد.استنکردهیرییتغ

نمیرسم میمشارکتداده استکه گزارششده کندزدرزنانهیعلخشونتزانیشوند.

استنکردهیرییتغ خشونتزایریشگیپیبرایاعمدهمانعتیوالسرتاسردریناامنرشد.

 باشد.یمزنانهیعل

زنان،صلحو"مرتبطبهلیومسا9931مصاحبهشوندگانازپالنعملیدرلغمان،آگاه

مشارکتزناندرروندصلحوالینییدرسطحپا"تیامن ۀلغمانکماکانجنبتیقراردارد.

فادپالنوم"تیزنان،صلحوامن"درخصوصمروزیجوابدهندگاننیگاهآدارد.نینماد

هنوزهمیشارکتزناندرروندصلحرسمممعتقدندوداشتهقرارینییدرسطحپا9931عمل

نماد داردنیجنبه روندصلحغرغمآنهمخانمبهاما. در سطحمحلدخیررسمیها لیبه

هستند بهخدماتیدسترسنیهمچنویتیجنسخشونتبرابردرزنانحفاظتتیوضع. آنها

جوابدهندگانسمنگانازقطعنامهوپالنیعادالنهبدترشدهاست.آگاهشفافوییقضا

فعاللیعمدتابهدلینقشزناندرروندصلحرسم.داردقرارینییدرسطحپا9931عمل

داشتهاست.نیسمنگانجنبهنمادتیصلحوالینبودنشورا


 انستانافغ یمل اقدام برنامه با 1321 قطعنامه قیتطب جهینت. 2-3-3

رود.یمشیپکندهمهنوزپالننیاقی،تطب9931یملاقدامازدوسالبعدازانتشارشیب

یالمللنیکنندگانبتیحماحکومتافغانستانونیبنظراختالفازیناشعمدتامسألهنیا

حال،نیمذکورشدهاست.بااطرحییبودجهاجرابیدرتصوریباشدکهمنجربهبروزتأخیم

غیمختلفدولتیهازمانسا پروژهبرنامهیاجرابهیردولتیو و کهاندکردهاقدامییهاها
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ارتقااهداف عنوانیشانبا به درتیاولوازیکیحقوقزنانتناسبداردکه یملاقدامها

وال9931 اکثر ااتیدر روند نظر، شناسایآگاهجادیمورد آن مورد بهییدر است، شده

درخصوصیآگاهکشور،ۀعمدیشهرهاواتیازوالیبرخیود.بهاستثناریمشیپیکند

عال9931قطعنامهیملاقدامبرنامه مقامات به دولتیمحدود شماریرتبه موسساتیو از

ویکندیداان،یباشد.بهطورخاص،جوابدهندگانکابل،بلخ،بامیمزنحقوقیردولتیغ

"بخشدرآناحکامومذکورپالنازیشتریبنسبتایآگاههرات "تیامنوصلحزنان،

وال جوابدهندگان آگاهدورافتادهییروستاواتیداشتند. ایکمتریتر خصوصنیدر

احکامقیحقوقزنانوتطبجیترویبرایاعمدهمانععنوانبههنوزتیامنتی.وضعداشتند

 دگرگونیعملم9931یملاقدامبرنامهمرتبطبه امنیمتفاوتیهایکند. اوضاع درتیدر

استخوردهرقممختلفاتیوال اوضاعوانیبامکندهار،بلخ،هرات،در. بهبود لغمانبه

وسمنگانیکندیودرداتیبهوخامتامنمروزیدرکابل،کندز،خوست،ننگرهارونت،یامن

اشارهنشدهاست.یتیدراوضاعامنیرییتغچیبهه
 

 مشارکت -الف

زن دولتمشارکت مشاغل در پایان سطح در عواملداردقرارینییکماکان همچونی.

ویبازواسطهزنان،نییپایستگیشا،یتیجنسضیتبع،یسنتیکارفرهنگمردساالر،محافظه

درباشدیممشارکتزنانشیکماکانمانعافزایدولتیاستخدامنهادهایروندهادرفساد .

،یدولتینهادهادرژهیبومثبت،راتییتغیبرخبهزنان،یبراکارطیمحیخصوصچگونگ

شدنقانونمبارزهباآزارزنانواطفالییرابهاجراآندهندگانجوابکهاستشدهاشاره

اتیشکایهازمیاندکهمکاندادهگزارشتیوالنیدهند.جوابدهندگاندرچندینسبتم

یندتابهمسألهآزارزناندراماکنکاراشدهسیتأستیاذوآزاریایقضادادنگزارشیبرا

تیهابخاطرحفظامنخانمکهبودنیادهندگانجوابازیبرخیریگوضعم.ندینمایدگیرس

خانمندینمامشارکترمذاکراتصلحدتوانندیشاننم به. ویملیرغمحضوردرشوراها

کنند.یمتیفعالمترککشوریمحلویملسطوحیاسیسیهاحوزهدر،یتیوالیشوراها
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 حفاظت -ب

خشونتجنس برابر در مسایمیباقیجدینگرانشکلبهیتیحفاظتزنان و یلیماند

ینهادهادرفسادخشونت،نیمرتکبۀگستردتیمصونوقانونفیضعتیحاکمهمچون

زنانازیآگاهبودننییپاویرسممحاکمدرکیبورکراتیروندهابودنیطوالن،ییقضا

بهروندحفاظتزناندربرابرخشونتلطمهواردمیوقاساسحق نییکنند.حضورپایشان،

عدلخانم نظام در یرسمعدالتنظامبهمراجعهازرازنانازیاریبسیرسمییقضا-یها

یباتوجهبهشمارباالیرسمییقضا-یعدلیزناندرنهادهاتعدادآنکهرغمیدارد.علیمباز

هادرخانمگاهیجااست،افتهیشیاند،افزاشدهلیالتحصفارغحقوقرشتهازاًدیکهجدیزنان

مراکزوشهرهادرژهیبوزنان،بایتیامنیاست.برخوردقوانییکماکانپایرسمینظامحقوق

افتهیبهبودیتیامنیقوایبرایدهیآگاهیهابرنامهیبرگزارلیدلبهوکشورۀعمدیتیوال

گستردهشکلبههمهنوزیتیامنیقوادرزنانیجنسآزاربریمبنیادعاهاحال،نیابا.است

.استنکردهصحبتخصوصنیبطورآزادانهدرایشوند،هرچندکسیمطرحمیا
 

 یریشگیپ -پ

معرضانواعبخانم همدر هنوز سرتاسرکشور در انواعودارندقرارخشونتشماریها

شهرمراکنیبدرنینهمچواتیوالنیبدرخشونت روستایز متفاوتاستییو .کشور

عواملیرسمییقضا-یعدلینهادهادرفسادوعیشقانون،فیضعتیحاکم عنوان به

.اندکنند،مورداشارهقرارگرفتهیمکمکخشونتنیمرتکبتیکهبهمصونیاعمده
 

 امداد و رفاه -ت

همخدماتامداد رفاهیهنوز شود.ینمعرضه،ییروستاساحاتردژهیبو،یکافیو

ییجابجانیهاوهمچنخانوادهانیمدریکاریبرفتنباالبهمنجرزینیکاریبیعمومشیافزا

دسترسیجوجستیبراآنهایداخل و اساسیکار خدمات ایبه در و زنانانیمنیشده

نکردهیرییتغیآموزشویبهداشتبهخدماتیکنند.دسترسیراتجربهمیخاصیهایدشوار

یکافناهادرروستاژهیوبواتیوکماکاندراکثروال نیدرتأمیدولتیهامارستانیباست.
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9.هستندناتوانداًی،شدیبهداشتوخدماتیکافیدارو


 1321 قطعنامه بر دیتأک با افغانستان در صلح جادیا ندیفرا در زنان مشارکت موانع. 3-3-3

 تیامن یشورا

ویبررسبدونکهشودیمیناشجانیااززنانمشارکتیهاچالشبهتنپرداخضرورت

سریمزنانمشارکتتیوضعبهبودتینهادرورییتغجادیاتوانهاچالشنیاشناخت

از.استاندکاریبسیتیوالصلحیهاتهیکموصلحیعالیشوراعضوزنانشمار.باشدینم

یهاتهیکمعضو92تا32انیمازودهدیملیتشکنانزراآنتن1شورا،یاعضاتن92انیم

شماربهیجدچالشاندکحضورنیا.دهدیملیتشکزنانراآنتن9یال3،یتیوالصلح

مخالفیهاگروهوطالبانمخالفتزنان،مشارکتبرابردرموانعنیتریجدازیکی3رودیم

استصلحبرابردریجدمانعزنانشارکتمکهباورندنیبدیبرخلیدلنیهمبه.استمسلح

کهاستنیااشمالزمهطالبانبامذاکرهرایزکند؛یمواردپروسهنیادریجدبیآسو

یهاینگرانازیکی.اندمذاکراتدرزنانمخالفآنانکهشودرفتهیپذزینآنانیهاخواسته

شودیاسیسمعاملهزنانحقوقبادارد،امکانکهاستنیاهمیجد استیرهرچند.

استطالبانبامذاکرهقرمزخطزنانیشهروندحقوقحفظکهاستکردهدیتاکیجمهور

یدستاوردهاحفظ»:کهاستشدهدیتاکزین9931قطعنامهقیتطبیبرایملاقدامبرنامهدرو

زایابیوکارتیتربومیتعلبهیدسترسوزنانیبشرحقوقبهارتباطدرگذشتهدههکی

ونداردوجودیگریدینیتضمتعهدات،نیاازریغاما.«اندمذاکراتنیاقرمزخطوطجمله

استنشدهفیتعریعملزمیمکانتاکنون قیتصدزینیتیوالصلحیهاتهیکمزنانخود.

صلحیهاتهیکمدرزناننقشرونیهماز.ندارندصلحیهابرنامهدریجدنقشکهکنندمی

9استشدهمحدودهاپروژهافتتاحدرمشارکتویخانوادگیدعاوفصلوحلبهیتیوال

صلحپروسهیالمللنیبتیمشروعتاداردینییتزویفاتیتشرجنبهصلحپروسهدرزنانحضور

                                                                                                                                                                                                     

افغانستان)افغانستان:مؤسسهمطالعاتعامه9931.پرتوسعی،رهاحسن،احسانمحمد،گزارشنظارتبرنامهاقدامملی9
(،قابلدسترسیدرسایت:3294

www.appro.org.af. 
.99-94نهادتحقیقاتیحقوقزنانواطفال،همان،صص.3
 .999-996.همان،صص9
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دارندحضورزینزنانپروسهنیادرکهشوددادهنشانونیتام تنهاکهاستنیاتیواقع.

اندیادیزیمدنیهاسازمانونهادهابلکهندارند،رایازسصلحتیمسئولصلحیعالیشورا

باارتباطیبونامنسجمپراکنده،هابرنامهوهاتیفعالنیاامادارند؛سهمروندنیادرکه

رودیمشیپگریکدی جامعهینهادهاطرفازکهدارندانتقادصلحیشورایاعضازنان.

9.شوندینمتیحمایمدن

پژوهش تحقنیگزارش یقاتیهاد سال در که اطفال و زنان عنوانتحت3291حقوق

کردهییشناسا3292مشکالتآنهاراازسالد،یرسچاپبه«مشارکتزناندرروندصلح»

ا مافتهینیاست. نشان دلیها به تنها دولتافغانستان که جهانیفشارهالیدهد ویجامعه

جهانیتعهدات به زنانانیکه حضور شوراسپرده، در مجددیعالیرا ادغام برنامه صلحو

یعالیشورایسازمانملل،رهبریهایندگینمابامهمجلساتازیاریاست.دربسرفتهیپذ

برگریدچالش.استنگرفتهصورتدعوتزنانازمسلح،نیصلحومذاکراتصلحبامخالف

جادیاآناندریوتخصصالتیتحصسطحبودننییصلح،پایعالیراهزنانعضوشوراسر

مندیفرا منازعه حل و شورایصلح عضو زنان دوم مشکل بهیعالیباشد. مربوط صلح،

یمیشورانیاچارچوبازرونیبزنانبامنظموفعالروابطیبرقراردراعضانیایناتوان

زنان با مثال حتیشود. صورتگرفت، مصاحبه کابل از ویکه شورا در زنان حضور از

برایافغانستانبرایملیاتیعملطرح.نداشتنداطالعصلحیتیوالیهاتهیمک قیتطبیزنان،

شورا امن9931)متحدمللسازمانتیامنیقطعنامه و صلح زنان، مورد در مهمت،ی( گام

دیپسازجنگتاکیهاصلحوتالشنیتام،ینقشزناندررهبریاستکهرویگرید

تیحمایپسازکنفرانسلندن،برا3292درسالان،یاممجددشورشبرنامهصلحوادغدارد،

است.یتیجنساستیسنی،تدوآنازاقداماتمهمیکیازروندصلحدرافغانستانمطرحشد.

شورانیبراساسهم رهبریعالیاسناد، در زنانرا استتا شورانیایصلحموظفشده

اساسکندوارد هدف اختاستیسنیای. پروژهشامل طرییهاصاصدادن از که قیبود

ب3صلحوادغاممجددیهابرنامه مرتبطبهیهاموضوعاتمشخصزنانوتالشادررابطه

علیجامعهمدنی،توسطنهادهایسازصلح شوند. ،حضورواستیسنیانیرغمتدویاجرا
                                                                                                                                                                                                     

.94-99،صصهمان .9
2. APRP. 
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سطحدرالسمجدرزنان.استبودهفیضع3291و3292یهاسالانیمشارکتزناندرم

سعودیامنطقهویمل عربستان و پاکستان مذاکراتدر ازنداشتهشرکتیمانند بعد اند.

ومشورتهنگامدرافغانستانمجددادغاموصلحیاستراتژنیتدو شورا زنانعضودر با

عضوصلح؛یتیوالیهاتهیکم داشتن وجود با آنها که شد ونقشت،یمشخص ها

مرتبطبهیاجراونظارتازعملکردها،یزیربرنامهتیصالحازشده،فیتعریهاتیلئومس

افغانستاندرصلحیداریپایبرایادیزیالمللنیبویملیهاچالش9.صلح،برخوردارنبودند

عدمزنان.یداخلمشکالتویاسیسویتیامنطیمحناامنوالیستیماهجملهازداردوجود

بهییپاسخگوتیحساسازبتوانکهروشیپکیاستراتژیهامهبرناافغانستانندهیآتیقطع

کردهینیبشیپرقابلیغوسختراکردحاصلنانیاطمدولتیهابرنامهدریتیجنسمسائل

3.است

 ت،یوال94دریقوممختلفگروه96ازراافغان93614اتینظر9ا،یآسادیبن3296پروژه

جهتمدتیطوالندرپژوهشنیا.استکردهیآورجمعپرچالش،وناامنمناطقشمولبه

سونیبد3224سالازراافغان49222ازشیباتینظرهاافغانیعمومافکارسنجش

ویحکومتداراقتصاد،ت،یامندربارهمردمیهابرداشتازیکلریتصووکردهیآورجمع

سالدر.دینمایمارائهتمهاجروزنانمربوطموضوعاتها،رسانهانتخابات،،یدولتخدمات

راآنان٪4/49ومردانراآنان٪9/13کهگرفتصورتهاافغانازتن93614از3299

کشورنیاتیوال94ازیقوممتفاوتگروه96ازیندگینمابهودهندیملیتشکزنان

بودندکردهشرکت درعمدهمشکلدوحداقلتاشدخواستهدهندگانپاسخازکهیزمان.

درشدهذکرمواردنیشتریب(٪96٫9)یسوادیب/لیتحصببرند،نامراشانجامعهدرزنانبرابر

                                                                                                                                                                                                     

.6،92.نهادتحقیقاتیحقوقزنانواطفال،صص 9
2. Ashley Jakson,”Evaluation of UN Womens Contribition to Increasing Womens 
Leadership and Participation in Peace and Security and Humanitarian Response, 
Afghanistan Case Study”, (2013) at 61-62, available at: www. odi. org/ sites/ 
odi.org.uk.21June 2019. 

استکهبهبهبودزندگیدرسراسرقارهپویاودرحالتوسعهالمللیغیرانتفاعی.بنیادآسیایکسازمانانکشافبین9
هایمادرسطحمنطقهرویپنجهدفعمدهباشد.باداشتنششدههتجربهوتخصصعمیقمحلی،برنامهآسیامتعهدمی

توسعهفرصت توانمندسازیزنان، محیطزیستوتقویتهمکاریمنطقهچونتقویتحکومتداری، یاهایاقتصادی،
بنیادآسیاکهمقراصلیآندرسانفرانسیسکواستازطریقشبکهمتمرکزمی کشورآسیاییو94ایازدفاتردرباشد.

. www. Asiafoundation.orgنماید.برایمعلوماتبیشتربهوبسایتمراجعهنماییدواشنگتندیسی،فعالیتمی
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(٪33٫1)یکاریبذکرزانیم.دیرسیم٪4/32به3291سالدررقمنیهمکهبودهاپاسخ

شدهعنوان٪33٫9توسطیخانوادگخشونتوافتهیشیافزا3291سالدر٪99٫9بهنسبت

یهاخشونتزنانگذشته،یهاسالمانندبه.باشدیمپژوهشادوارتمامدرزانیمنیاالتربکه

یهامقامدرزنانرشیپذدربارههاافغاناتینظر.اندکردهذکرمردانازشتریبرایخانوادگ

برزنان،٪92٫6باسهیمقادر،(٪14٫9)مردانازیمینازشیب.استمتنوعیاسیسیرهبر

شد،ذکریگریدمشکالت.باشدمردانیبراشتریبدیبایاسیسیرهبریهامقامکهباورندنیا

9.(استبودهباالشهیهمرقمنیاکه٪33٫9)یخانوادگخشونتو(٪33٫1)یکاریبجملهاز

افغانستاندریعمومافکارازایآسادیبنساالنهینظرسنجنیزدهمیس،"3299درافغانستان"

باشدیم سال94ازباالترشانسنکهراافغاندهندهپاسخ92293اتینظرینظرسنجنیا.

دراقوامتمامازرازن٪41٫1ومرد٪12٫9دهندگانپاسخنی.ااستکردهیگردآوراست

داشتندابراز٪96٫4دهندگانپاسختمامسومکیازباالتر.ردیگیبرمدرافغانستانتیوال94

استزنانمشکالتازیسوادیبوتیتربومیتعلکه بهزنانبرابردرمشکالت33٫9٪.

فقر(٪99٫4)یاجباریهاازدواج،(٪94٫4)حقوقفقدان،(٪33٫9)یکاریبازعبارتبیترت

3.باشدیم(٪4٫2)هاکینیکلومارستانیبنبودو(4٫9٪)

انسازمانمللدرپکنکهزنیکنفرانسجهاننیچهارمخیسالازتارستیبکهنیارغمیعل

 آن مساو941در و کامل مشارکت خواستار حوزهیکشور در ،یمدن،یاسیسیهازنان

میفرهنگویاجتماع،یاقتصاد در مشارکتزنان اما ناکافزیشدند صلح، 9.استیمذاکره

وزنانازیتوجهقابلشمارمشارکتصورتدرکهدهدیمنشانمطالعاتازحاصلشواهد

شکستم64صلح،مذاکرهدریمدنجامعهیهاوهگر به توافقاتکمتر  4.انجامندیدرصد

ازریناپذییجدابخشعنوانبهرازنانتابودتالشدرمللسازمانتیامنیشورا9931قطعنامه

                                                                                                                                                                                                     

9 ریبکامیلر، اکسیر، تبسم .« افغانستان مردم سروی «3299در اجتماعی تحقیقات مرکز عامهنظریاتواقتصادی–،
.www.Asiafoundation.org (،قابلدسترسیدرسایت:3299(کابلوبنیادآسیا،)اکسور)
.عبدالهاحمدزی،همان.3

3. Marie Oreilly, et. al, ”Reimmagining Peacmaking:Womens Roles in Peace 
Processes”,International Peace Institute (IPI), (2015) at 12, Available at: https:// www. 
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کیفقطنیکند.اماباگذشتزمانالیمناقشاتدرسراسرجهانتبدوفصلحلویریشگیپ

برا یسبرریابزار نه جدکیبود یبرایراه فصلمناقشات. حلو جینمشارکتزناندر
کندیمانیبدوکدانشگاهدربشرحقوقیالمللنیبکینیکلریمد9هاکربی حالدرزنان»:

کهاستنیاتر.سؤالمهمدارندقرارخودجوامعدرخشونتانواعبامبارزهمقدمخطدرحاضر

راآنهایتیامنوکیپلماتیدیکارهادرومیکنژهیوتیحماهاتالشآنازمیتوانیمچگونه

گترگسترده کار میریبه ن3آلنجان. فرمانده بازنشسته امنیروهایژنرال به درتیکمک

وحلمناقشاتیریشگیتحتعنوانمشارکتزناندرپ3296سالشیهماکیافغانستان،در

مقاماتدولت واشنگتنبا مدنکارشناسانجا،یدر نمود:انیبرگزارشدبیرهبراننظام،یمعه

تیامنخودنوبهبهکهکنندفایاجامعهدرییگرایافراطکاهشدریمهمنقشتوانندیمزنان»

ونیزاسیکالیرادتیوضعکاهشیبراآنهاازمیتوانیممازنانیتوانمندسازبا.بخشدیمبهبودرا

مشارکتیبرازنانییتوانابرمخربوعیوسیهاچالشیعملیهاتیمحدود.9میکناستفاده

بهمیمستقطوربههاتیمحدودنیاازیبعض.گذاردیمزنانیاسیسیزندگویعموماموردر

شودیوفرهنگمربوطمیتیجنسنقش عدمباهمراه،یفنویسازمان،یمالیبانیپشتکمبود.

نیشتریبکهرسدیمنظربهاستثنائاتیبرخوجودبا4.استزنانیبرایبزرگموانعاعتماد

ندارند.ندهایفرانیبهمشارکتزناندرایعالقهخاصیالمللنیبیگرهایانجیم

وستندینمشارکتیبرازناندرخواستمیتسلقدرتمندگرانیبازریساومللسازمان

درمشارکتزنانموافقآنهایملدولتکهیهنگام  .رندیپذیمزینهاآننباشدمصالحه
در1

یالمللنیبیهابحثبهوشدهتهبرجستیامنوصلحدرزنانمشارکتنقشریاخیهاسال

استشدهلیتبد حضورهنوزوداشتهوجودهاتیواقعونیقوانومقرراتانیمشکافاما.

تعادلعدممثلییهاچالشیسرکیباجهان 6.استزیناچصلحجادیاندیفرادرزنانیرسم

                                                                                                                                                                                                     
1. Jayne Huckerby. 
2. Jahn Allen. 
3.Council on Foreign Relation,”Womens Contributions to Peace and Security 
Processes”, Workshop-Report-WFP-Women-in-cpr-or.pdf, (2017) at 1-2. 
4. Bela Kapur, “The Participation of Syrian Women in Political Processes 2012-2016, 
Literature Review”, Syrian Women in Political Processes Commissioned by the Kvinna 
Foundation.Publisher, Linda Sall, (2017), at 54. 
5. Marie Oreilly, op.cit. at 6-7. 
6. Pilar Domingo, et al, ”Womens Participation in Peace and Security Normative Ends, 
Political Means, (2014) at 2-3. Available at:  https:// www. odi. org/ publications/8430-
womens-participation-peace-and-security-normative-ends-political-means. 
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غذا،،یجهانمنابعکمبودمداوم،یهایریدرگمردان،وزناننقشنیب دستورروبروست... .

یبخشزنانیتوانمندسازچگونهکهدهدنشانداردقصدزنانیتوانمندسازیبرایکارجهان

یتیجنسیهاتفاوتدربارهشتریبیهایگذشتهآگاهیهاسالدر9.هاستچالشنیاحلراهاز

حالنیابااست،افتهیشیافزاصلححفظیهاتیمأموردرمستقرزنانتعدادوداشتهوجود

وجنگبهمربوطمسائللیتحلهیتجزنیبنابرا3.استماندهیباقیتوجهقابلشکاف

زنان،خاصیازهاینازنانیاطمیبرایتیجنسدگاهیدکیقیطرازآنازپسیبازساز

تیحما 9.باشدیممؤثرویضروریبازسازیبرایزیربرنامهوپسرانومرداندختران،

پرورشوجامعهیرهبرتوسعههیزنانبرپانقشیارتقایبرایترجامعروشدیبایالمللنیب

بهدهد،یمبازتابرازنانروزمرهیازهاینوتجاربتوانندیمکهزنانازیاگستردهفیط

4.ردیکارگ


 یریگجهینت

امکانتجربهشتریبندینمایمفراهمجامعهاقشارهمهیبرابر،برایهافرصتکه یجوامع

 طولسالداشتخواهندصلحرا در جامعهویالمللنیبیهاسازمانها،دولتگذشتهیها.

اذعانتوسعهوتیامنصلح،یبرامبارزهدرزناننقشتیاهمبهیاندهیفزاطوربهیمدن

اندداشته هنوزدستاوردهااماداردوجودنهیزمنیادریوجهتقابلیهاشرفتیپازیبرخ.

تارهستندشکنندهونبودهیکاف درسراسر مثابهوسخی. حقوقزنانبه یاسیسلهیافغانستان،

درعرصهشرفتیپوگرفتهقراراستفادهمورد اقدامات زناناغلبیمختلفزندگیهاها با

استمحافظه بوده همراه یابیارزیبراتیامنیشورا9931مهقطعنایهاچالش.کارانه

عبارتندتیدستاوردهادرحوزهزنان،صلحوامن کهینگاهاساسبرزنانگرفتندهیناداز:
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Compendium_2013.pdf. 
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Available at:http://www.un.org. 
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زنانینیآفرنقشازتیحمایبرایکافمنابعفقداندانند،یرامسائلمردانهمتیوامنجنگ

یهاوهیشت،یامنولحصندیفرادریریگمیتصمدرزناننقشدانستنمردودصلح،در

فرهنگهاسنتدرزیآمضیتبع تعهداتبههادولتیسوازیاسیسارادهوجودعدمها،و

ناقصویناکاف.اندکردهامضایالمللنیبیهاتوافقنامهدرکهیزمیمکانیسازادهیپویالمللنیب

درهادولتبرنظارتبرنامهوجودعدمصلح،درزناننقشنهیزمدریالمللنیباسنادبودن

زنانمشارکتروندییاجرایهاوهیشبودنیناکافآنها،بودنپاسخگووتعهداتشانیاجرا

ایوعدمآموزشزنانبراصلحجادیادر ،یصلحدرسطوحرسمجادیمشارکتآناندر

ملنیبشکاف باشدیمهاچالشگریازجملهدیالمللنیبویسطوحجامعه قطعنامهصدور.

اصلییبهتنهاتیامنیشورا9931 رییتغرامسلحانهمنازعاتانیقرباننیتریسرنوشتزنان،

تیحکازنانیانسانحقوقازدفاعدریجهانمهمضرورتکیبهتوجهازیولدهدینم

یبرادیشدبیوبروزمصازنانحقوقعیی،ممانعتازتض9931قطعنامهیاجرای.براکندیم

درراالزمتحولهاآنییکشورها،آدابورسومونظامقضایداخلنیقواندیبایجامعهبشر

مقرراتیاجرازینوزنانهیعلزیآمضیتبعیرفتارهارفعنهیزموشودرایپذریمسنیا

گرددفراهممسلحانهمنازعاتوقوعطیشرادرزنانازدفاعیبرایالمللنیب موجودموانع.

مشارکتزناندرروندصلحیوچگونگییدرموردچراشتریبیآگاهبهازیکهندادنشان

ومهارتزناناست.یوتوانمندیآگاهیارتقااستآموزشوازیموردنآنچه.داردوجود

وحقوقدانانزنهاقضات،دادستانیبرایوتخصصیآموزشفنیریاساسبهکارگنیبرهم

مورددیبازنانبهیقانونیهامساعدتارائهویحقوقیهاآموزشیارتقامهمبودهواریبس

ردیگقرارتوجه بهعنوانتابودتالشدرمللسازمانتیامنیشورا9931قطعنامه. زنانرا

تبدسراسردرمناقشاتفصلوحلویریشگیپازریناپذییجدابخش امالیجهان کند

بهارائهازیننهیزمنیادرلذاصلحباشدندیمشارکتزناندرفرایبرایجدراهکینتوانست

.باشدیمصلحندیفرادرزنانحضوراتیونظارتبرعملیابیارزطرفکشورهاوازگزارش

دگاهیدوبودهمحدودوکارانهمحافظهاریبسافغانستاندرمللسازمانزناننهادیهاتیفعال

امنیبرابلندمدتویقویراهبرد اتیصلحو با وتیبرحمادیحالتأکنینداشتهاست.

دریالمللنیبویملیشرکایبرایبهترتیموقعتانمودکمکمللسازمانیآگاهیارتقا
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شوراکندجادیاصلحمذاکراتدرزنانیرهبرازتیحمایراستا یعالی. تیحماصلح،

جهانیالمللنیبکنندگان جامعه نمانانیاطمدیبایو براندیحاصل یکه نافغانستازنان

درپروسهصلحابرازتیبهصلحوامنلیشانرادرجهتننظراتتادهیهافراهمگردفرصت

مشارکتویملاقدامریمسدرهادولتتعهدرسد،یمنظربهیضرورنجایادرآنچه.ندینما

اجراتحققمنظوربهیالمللنیب باشدیمصلحجادیادرزنانمشارکتشدنییو کهآنچه.

ازهمصلحرونددرزنانمشارکتتیوضعکهاستنیادهدیمنشانپژوهشیهاافتهی

ویتیوالصلحیهاتهیکمدرهمزنانشمار.ستینمطلوبیفیکلحاظازهمویکملحاظ

نیا.ابدیشیافزاتعهدویتوانمندتخصص،داشتننظردربادیباصلحیعالیشورادرهم

استصلحیعالیشوراعملکردیبازنگرمستلزم سندنیمهمترازیکییملاقدامبرنامه.

پالننیاکهاکنون.کندیمتیحماصلحرونددرزنانمشارکتشیافزاازکهاستیحقوق

روندتاشودلیتشکنظارتیبراییشورازنان،یهمکاربادیبااستشدهنیتدووهیته

شرکتصلحمذاکراتدرکهیزنان.کندیریگیپ9931راباقطعنامهیبرنامهاقدامملقیتطب

مداومصورتبهمذاکرات،درافغانستانزنانیهادگاهیدساختنکیشرجهتدیباکنند،یم

قطعنامهچارچوبدرزنانازدیبایالمللنیبجامعه.باشندداشتهارتباطافغانستانزنانریسابا

برگزارادام.دینمایتریجدتیحماصلحرونددرمشارکتجهت 9931 وبرنامهیه ها

وعرضهو9931یملاقدامبرنامهرامونیپیتیوال،یدرسطوحملیرسانیآگاهینارهایسم

تطبیطراح.شودانجامیخدماتاساسیبندبودجه انطباقیرسانیآگاهیهابرنامهقیو با

ظورباالبردنبهمنیمحل،یمدنینهادهاوینیودیاجتماعیرهبرانونهادهایبرایانهیزم

عدالتبهزنانیدسترسشیافزا9931یملاقدامبرنامهقیومشارکتدرتطبیسطحعالقمند

براتیفعالتیتقو،یحقوقباالبردنشمارزناندرنظامقیازطرانهیگوپاسخومنصفانه یها

تیحمازنانورابطهآنباالزامحکومتویوحقوقاساسیملاقدامبرنامهبرجستهساختن

نظارتمداوم،یزیردربرنامهیملاقدامبرنامهبهاحکامیدهتیاولویبرایالمللنیکنندگانب

تالش راستایدولتینهادهایهابر قیتطبیدر مل9931اقدامبرنامهاحکام سطوح ویدر

 .ردیانجامبگیمحل
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