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قدردانی
پروژۀ "نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت" ) (MWPSتوسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان ،موسسۀ کورداید )(Cordaid
و سازمان برابری برای صلح و دموکراسی ) ، (EPDبه منظور بررسی تعهدات افغانستان در راستای تطبیق قطعنامۀ  5231شورای
امنیت ملل متحد و مشخصاً در عرصه های زنان ،صلح و امنیت آغاز شد .موسسۀ کورداید به عنوان رهبر پروژه و وزارت امور خارجۀ
آلمان به عنوان تمویل کننده ،این پروژه را به منظور نظارت و کمک به تطبیق پالن عمل ملی افغانستان (برای تطبیق قطعنامۀ
( )5231آغاز نمودند .در این گزارش ترکیبی ساالنه ،به ارائۀ معلومات در خصوص فعالیت هایی که سازمان های ذیل اخیراً در قالب
پروژۀ مذکور انجام داده اند ،می پردازد :موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان در زمینه های انجام ارزیابی مقدماتی و تألیف گزارش های
دو پژوهش ژرفا نگر؛ موسسۀ کورداید در زمینۀ طراحی و تطبیق نمودار (بارومتر) شاخص های وضعیت زنان ،صلح و امنیت؛ و همچنین
فعالیت هایی که موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی ضمن همکاری با سازمان های محلی حقوق زن و با تکیه بر یافته های
تحقیق ات ژرفا نگر و نمودار شاخص ها ،در زمینۀ دادخواهی در سطح محل انجام داده است .این مجموعه صمیمانه از افراد و سازمان
هایی که از روی تعهد وقت گران بهای شان را در اختیار پروژه قرار دادند ،سپاسگزاری می کند .بر خود واجب می دانیم به طور خاص
از نمایندگان جامعۀ مدنی ،از جمله معلمان و مدیران مکاتب ،دوکتورها ،قابله ها ،مقامات امنیتی ،ریش سفیدان ،فعاالن اجتماعی و
تمام زنانی که همکاری و اقدام جمعی شان قطعاً برای تطبیق "پالن عمل ملی افغانستان برای اجرای قطعنامۀ  "5231سودمند
خواهد بود ،قدردانی کنیم.
دربارۀ محقق های پروژه
تی م تحقیقاتی موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان که متشکل از افراد ذیل می باشد ،مسئولیت تهیه و تدوین این گزارش را به عهده
داشته است :احمد شهیر انیل ،نفس گل کریمی ،محمد صابر خیبر ،سعید پرتو ،زهرا قاسمی ،محمد احسان سعادت ،زرغونه سیفی و
خالد صدیفی.
این گزارش به همت سعید پرتو و خالد صدیقی نگاشته شده است و در تدوین نسخه های قبلی آن از پیشنهادات مفید و ارزشمند
نسیمه عمری از کورداید و ابی سیمونز از  EPDبهره جسته ایم.
نسخه اصلی این گزارش به زبان انگلیسی می باشد مسئولیت کلیۀ حذفیات و اشتباهات موجود در این گزارش بدوش موسسه
مطالعات عامۀ افغانستان است.
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دربارۀ موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان
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عامۀ افغانستان واقع در کابل بوده و دفاتر منطقوی آن در بامیان (مرکز) ،مزار شریف (شمال) ،هرات (غرب) ،کندهار (جنوب) و جالل
آباد (شرق) موقعیت دارند .این سازمان همچنین عضویت هیئت موسسین سازمان "موسسۀ تحقیقات عامۀ اروپا" را که در کشور
بلجیم به ثبت رسیده است ،دارا می باشد .موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان و پژوهشگران آن تاکنون پروژه هایی را در کشورهای
آسیای میانه ،هندوستان ،پاکستان ،افریقا ،چین و ترکیه انجام داده اند.
برای کسب معلومات بیشتر به آدرس  www.appro.org.afمراجعه کنید.
ایمیل ارتباطیmail@appro.org.af :
دربارۀ موسسۀ "برابری برای صلح و دموکراسی"
موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی ) (EPDیک سازمان غیرانتفاعی و غیرحکومتی است که توانمندسازی زنان و جوانان در
اجتماع و نیز در سطوح مختلف پالیسی سازی افغانستان را در دستور کار خویش قرار می دهد .این سازمان در راستای ایجاد و ارتقای
ظرفیت زنان و جوانان فعالیت می کند تا بتوانند نیازمندی هایشان را در پروسه های انکشاف ،صلح و دموکراسی انعکاس دهند .بعالوه،
این موسسه همچنین تالش می کند تا زنان و جوانان را بسیج کرده و آنها را در روند فایق آمدن بر چالش های بی ثباتی که افغانستان
با آن مواجه است ،سهیم سازد .موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی تریبون هایی را برای زنان و جوانان ایجاد نموده است تا گرد
هم جمع شوند و از طریق شبکه سازی و ایجاد اعتماد ،افغانستان را به یک کشور دموکراتیک ،عاری از هر نوع خشونت و تبعیض
مبدل سازند .صلح و امنیت ،حکومتداری خوب و حقوق بشر سه عرصۀ کاری استراتیژیک این موسسه می باشند.
برای کسب معلومات بیشتر به آدرس  http://www.epd-af.orgمراجعه نمایید.
ایمیل ارتباطیadmin@epd-afg.org :
دربارۀ موسسۀ کوردید
سازمان کورداید که دفتر مرکزی آن در کشور هالند مستقر می باشد ،روی موضوعات انکشاف و همکاری بین المللی در مناطق آسیب
پذیر و ساحات جنگ زده متمرکز می باشد .رسالت این سازمان عبارت از شکوفا کردن اجتماعات در جوامع از هم گسیخته می باشد.
نظارت از روند انتقال امنیت در افغانستان بخشی از برنامۀ این سازمان تحت عنوان "رهبری زنان برای برقراری صلح و امنیت" می
باشد .این برنامه در صدد است تا ظرفیت شبکه های زنان را ارتقاء دهد ،دیدگاه ها و صدای زنان را پروسۀ های صلح و امنیت در
سطح محلی بازتاب دهد و آجندای کاری زنان در عرصه های ملی و جهانی را ارتقاء بخشد.
برای کسب معلومات بیشتر مراجعه نمایید بهwww.cordaid.org :
ایمیل ارتباطیeltayeb.omer@cordaid.org :
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 .1مقدمه
قطعنامۀ  5231شورای امنیت ملل متحد) (UNSCR 5231به تاریخ  25اکتبر  3222با هدف رسیدگی به تأثیرات منحصربفرد و
بیش از حد زیاد منازعۀ مسلحانه بر زنان تصویب شد .بدنبال تصویب این قطعنامه ،شش قطعنامۀ دیگر نیز طی سالهای بعدی توسط
شورای امنیت به تصویب رسید .این قطعنامه ها در خصوص اینکه زنان چگونه می توانند و چگونه باید در تمام ابعاد جلوگیری و حل
منازعه و همچن ین تأمین صلح مشارکت داشته باشند ،رهنمودها و جزئیات بیشتری ارائه می کنند .تمام دول عضو سازمان ملل متحد
با امضای این قطعنامه متعهد شده اند تا پالن های ملی ملی را جهت تطبیق قطعنامۀ  5231و قطعنامه هایی که پس از آن به تصویب
رسیده اند ،تدوین نمایند.
حکومت افغانستان پالن عمل ملی برای تطبیق قطعنامۀ  5231را در ماه جوالی  3251منتشر کرد .سند منتشره خواهان طراحی مکانیزم
های مقتضی برای ارتقای مشارکت زنان در مذاکرات صلح ،سیاست و تصمیم گیری در تمام سطوح می باشد .پالن عمل مذکور همچنین
خواهان آن است که در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت ،مکانیزم های الزم طراحی شود .این موارد
ضمن تأکید خاص روی وضعیت زنان و توجه به نیازهای آنها در برنامه های امدادی و رفاهی مورد اشاره قرار گرفته است5.
پالن عمل ملی برای تطبیق قطعنامۀ  5231دو هدف پردامنه را در دستور کار خویش قرار می دهد که عبارتند از :متوازن سازی
جنسیتی ) (gender balancingو جهت دهی جنسیتی ) .(gender mainstreamingمفهوم متوازن سازی جنسیتی روی
اهمیت برابری حقوق مردان و زنان حین اشتراک در روندهای تأمین صلح و امنیت و سطوح رهبری تأکید دارد .جهت دهی جنسیتی
توجه ما را به این نکته جلب می کند که قواعد ،مقررات و پالیسی ها تأثیرات متفاوتی روی مردان و زنان می گذارند و شدت پیامدهای
آن برای زنان بیشتر است .لذا با شناخت بهتر روابط و نقش های مردان و زنان در درون جامعه و همچنین درک عمیق تر تأثیرات
متفاوت جنگ و پالیسی ه ا بر روی مردان و زنان ،می توانیم کیفیت پالیسی ها و نتایج عملی آنها را بهبود بخشیم3.
پروژۀ "نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت" به منظور کمک به تالش هایی طراحی شده است که در راستای عمل به تعهدات
افغانستان در قطعنامۀ  5231انجام می شوند و سطح تمرکز آن همانا اج تماعات و مردم عادی می باشد .این پروژه در نظر دارد تا،
مطابق به چارچوب مندرج در پالن عمل  ،5231به شناخت مطلوبی از برداشت های زنان از شرایط و جایگاه شان در روند تأمین صلح
و امنیت در سطح محل و اجتماعات محلی دست یابد .بدین لحاظ ،این پروژه در سطح محل از نزدیک با زنان و سازمان های زنان در
راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان ،ارتقای مشارکت زنان در سیاست و روند صلح ،حفاظت از زنان در برابر خشونت و حصول
اطمینان از توجه خاص به نیازهای ویژۀ زنان در برنامه های امدادی و رفاهی کار می کند.
عرصه های کاری پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،امنیت و صلح عبارتند از :ارزیابی شرایط جاری در والیات مورد نظر؛ تحقیقات کاربردی
در مورد مسائل موضوعی؛ بسیج مردم در سطح محل؛ و دادخواهی در سطوح محلی ،والیتی ،ملی و بین المللی .موسسۀ مطالعات
عامۀ افغانستان مسئولیت بخش های اجرا و انتشار تحقیقات پروژه را بعهده دارد .موسسۀ کورداید روند انطباق و اجرای نمودار
(بارومتر) زنان ،صلح و امنیت را هدایت و رهبری کرده و نتایج این نمودار را در سطح بین المللی به کار می برد .موسسۀ برابری برای
صلح و دموکراسی و شبکه های والیتی زنان نیز موظفند تا در همکاری با زنان محل و سازمان های حقوق زن و بر مبنای نتایج بدست
آمده از بارومتر و تحقیقات ژرفانگر به انجام فعالیت های دادخواهی در سطوح محلی و ملی بپردازند.

1

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
3
JongeOudraat, De, C. (3212) “UNSCR 1231-Conundrums and Opportunities” in ‘International Interactions’, 23 (4),
214-231
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بارومتر ضمن تمرکز روی دو موضوع توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در اماکن جنگ زده طراحی شده است .این بارومتر مبنایی برای
شناخت این نکته تولید می کند که چگونه عرصه های موضوعی ) (thematic areasمورد نظر ما ،در پیشبرد اهداف برابری جنسیتی در
دولت های آسیب پذیر و جنگ زده ،میانجی همدیگر می شوند و چگونه از طریق ارائۀ مداخالت یکپارچه به نیازهای زنان پاسخ می گویند.
بارومتر دارای سه مسیر مدا خله ای است :الف) فهم واقعیت های زندگی زنان محلی؛ ب) تحقیق ژرفانگر در مورد مسائل اصلی که توسط
زنان شناسایی می شوند؛ و ج) دادخواهی برای تغییر پالیسی ها بر مبنای شواهد و توصیه های ارائه شده .از سوی دیگر برنامه های ظرفیت
سازی مشخصی که برای زنان و سازمان های زن ان اجرا می شوند نیز به ما کمک می کنند تا توانایی و قدرت بیشتر در این سه مسیر به
حرکت خود ادامه دهیم.

ویژگی های اصلی بارومتر عبارتند از:
زنان در صدر قرار دارند .بارومتر ،حین اولویت بندی مداخالت ،جمع آوری اطالعات ،نظارت و ارزیابی نتایج و تأثیرات ،زنان
افغانستان را به عنوان کسانی که بیشترین رنج را از بی ثباتی دولت متحمل شده اند ،در محور توجه قرار می دهد.
بارومتر شواهد معتبری در خصوص امنیت زن ان در شرایط بی ثباتی و اقداماتی که می بایست در راستای ترویج عاملیت و
قدرت تصمیم گیری زنان انجام شوند ،ارائه می کند.
تمام عرصه های تأثیرگذاری را که برای دستیابی به تغییر واقعی ضروری هستند ،به همدیگر پیوند می دهد.
ضمن سهیم ساختن مردان در مسیر تحقق برابری جنسیتی ،نورم های جنسیتی را متحول ساخته و محیط مساعدی فراهم می
سازد.
معلومات و نتایج کیفی و کمی را به همدیگر پیوند می دهد .معلومات کمی در پرتو چشم اندازها و برداشت هایی که از
میان زنان جمع آوری می شود ،اعتبار و وثاقت بیشتری می یابند2.
این گزارش ساالنه ،با توجه به معیارهای پالن عمل  ،5231معلومات جدید در مورد شرایط زنان در  51والیت کشور ارائه می کند.
 51والیت مذکور به شش منطقه و  28ساحۀ شهری و روستایی تقسیم بندی شده اند (مراجعه شود به بخش ذیل) 4.عالوه بر ارائۀ
معلومات جدید ،این گزارش حاوی موارد ذیل نیز می باشد :ترکیب نتایج دو گزارش که حاوی نتایج تحقیقاتی می باشند که در اوایل
سال  3251انجام شده اند؛ تحلیل ذینفعان ) (Stakeholder analysisبا تمرکز روی عاملین مرتبط به پروژه و همچنین دانش و
برداشت آنها از قطعنامۀ  5231و پالن عمل 5231؛ پیشنهاد فعالیت هایی که می توانند در سطح محلی توسط موسسۀ  EPDو
شبکه های والیتی زنان ،به منظور دادخواهی برای زنان ،صلح و امنیت و حمایت از روند تطبیق پالن عمل  5231در ماه های باقیمانده
از سال  3251انجام شوند .این گزارش همچنین خالصه ای از فعالیت هایی که تا ماه فبروری  3251توسط شبکه های والیتی زنان
انجام شده است ،ارائه می دارد( .برای مشاهدۀ جزئیات کامل این فعالیت ها ،ضمیمۀ  3را بنگرید).
در ماه های باقیمانده از سال  ،3251موسسۀ  EPDو شبکه های والیتی زنان ،برای آنکه شرایط موجود را بر طبق ارکان پالن عمل
( 5231مشارکت ،حفاظت ،پیشگیری ،امداد و رفاه) بهبود بخشند ،با زنان و سازمان های زنان در اجتماعات مورد نظر همکاری
خواهند کرد .این همکاری ضمن استفاده از معلومات شامل در این گزارش و همچنین تحقیقات ژرفانگری که در  51والیت مورد نظر
انجام می شوند ،انجام خواهد شد( .برای مشاهدۀ خالصه ای از پالن عمل  ،5231ضمیمۀ  5را بنگرید).

به اساس سند توجیهی که توسط کورداید تنظیم شده است .برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر در مورد بارومتر ضمیمۀ  2را بنگرید.
ارزیابی اول در ربع آخر سال  3211انجام شد که گزارش آن در آدرس ذیل موجود می باشد:
http://appro.org.af/monitoring-women-peace-and-security-a-rapid-assessment/
2
4
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 .2دامنۀ تحقیق
این گزارش در مورد شش منطقۀ کشور تنظیم شده است (شکل  )5که عبارتند از :مرکز (کابل و پروان) ،سرزمین های کوهستانی
مرکزی (بامیان و دایکندی) ،غرب (هرات) ،شرق (ننگرهار و لغمان) ،شمال (بدخشان ،بلخ ،فاریاب و کندز) ،و جنوب (هلمند،
کندهار ،پکتیا و ارزگان) .در قسمت معرفی هر منطقه ،مقایسه ای از والیات شامل در منطقۀ مورد نظر ارائه می شود .سپس به
ارزیابی شرایط جاری پرداخته و "نقاط ورود" را برای انجام اقدامات محلی و دادخواهی برای حقوق زنان بر مبنای ارکان چهارگانۀ
پالن عمل ( 5231مشارکت ،پیشگیری ،حفاظت ،امداد و رفاه) شناسایی می کنیم .شاخص ها و مُعرف هایی ) (proxiesکه
برای سنجش ارکان چهارگانه به کار رفته اند ،در ضمیمۀ  4تشریح شده اند.
شکل  :1والیات مورد نظر

 .3رویکرد و روش
مصاحبه با مُطلعین کلیدی و بحث های گروه تمرکز ،ابزارهایی هستند که برای جمع آوری معلومات اولیه از  51والیت مورد نظر
مورد استفاده قرار گرفته اند .جمعاً  521مصاحبه با مُطلعین کلیدی ( )11و گروه های تمرکز ( )22در  51والیت کشور انجام شده
است .از مجموع  11مصاحبه 13 ،مصاحبه با افراد کلیدی از نهادهای دولتی انجام شده در حالیکه  51مصاحبه شوندۀ دیگر از یک
سازمان نیمه دولتی نمایندگی می کردند (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) .دو بحث گروه تمرکز در هر والیت انجام شده
است :یک بحث گروه تمرکز با زنان شاغل در دولت و یک بحث دیگر با نمایندگان زن جامعۀ مدنی از شبکه های والیتی زنان .برای
مشاهدۀ فهرست مصاحبه شوندگان و شرح سیستم کودگذاری که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است ،ضمیمۀ  1را بنگرید.
منابع ثانوی معلومات که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته اند ،عبارتند از :ادارۀ مرکزی احصائیه ،کمیشنری عالی ملل متحد
در امور پناهندگان ،کمیسیون مستقل انتخابات ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،ریاست های امور زنان ،شعبه های حل
منازعات فامیلی و پولیس ملی در تمام والیت مورد نظر.
عالوه بر اطالعات ثانوی کمی ،طیف گسترده ای از ادبیات علمی ،مقامات منتشره در جراید و گزارشات نهادهای دولتی و غیردولتی
ملی و بین المللی نیز به عنوان منابع ثانوی معلومات مورد استفاده قرار گرفته اند.
اوضاع امنیتی رو به وخامت و بارش برف سنگین در برخی والیات  ،دو محدودیت عمده ای بودند که تیم تحقیق هنگام جمع آوری
معلومات و کار ساحوی با آن مواجه شد .از سوی دیگر ،به دلیل طوالنی شدن و تشدید جنگ در هلمند و ارزگان ،امکان دسترسی به
این والیات در اواخر سال  3251وجود نداشته است .تسخیر مرکز کندز به دست جناح مسلح مخالف دولت و ایجاد اغتشاش بعد از
پس گرفتن شهر کندز توسط دولت باعث شد که روند جمع آوری معلومات همراه با تعویق و نگرانی در مورد امنیت کارمندان ساحوی
انجام شود.
بدخشان ،بامیان و به خصوص دایکندی ،برای مدتی به دلیل بارش برف سنگین غیرقابل دسترسی بوده اند .این مسئله به طور خاص
امکان دسترسی ما به مُطلعین کلیدی و اعضای گروه تمرکز که در ساحات نسبتاً دورافتادۀ این والیات سکونت داشتند را محدود
ساخته است.

 .4ساختار گزارش
در بخش بعدی ،وضعیت فعلی زنان در  51والیت ،به تفکیک مناطق و با درنظرداشت ساختار "ارزیابی سریع" که در اواخر 3251
انجام شده است ،مرور و تجزیه و تحلیل می شود 1.در ماه های جنوری و فبروری  ،3251معلومات جدیدتری جمع آوری شده است.
در بخش ششم ،وضعیت هر منطقه به شکل اجمالی و بر مبنای اطالعاتی که در اوایل  3251جمع آوری شده است ،مرور می شود.
بخش مرور هر یک از مناطق مورد نظر ،حاوی تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisدر مورد والیات شامل در منطقه بوده و
در ختم آن فهرستی از فعالیت های پیشنهادی برای بهبود زمینه های تطبیق قطعنامۀ  5231و پالن عمل  5231ارائه شده است.
بخش هفتم حاوی توصیه ها و پیشنهادات می باشد.

 .برای مطالعۀ نسخۀ کامل گزارش ،به آدرس ذیل مراجعه کنید:
http://appro.org.af/monitoring-women-peace-and-security-a-rapid-assessment/
1
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 .5نظر اجمالی بر شرایط اولیۀ پالن عمل  1325افغانستان
مشارکت
مشارکت (پالن عمل )5231
افزایش میزان مشارکت موثر زنان در روند تصمیم گیری و سطوح اجرایی نظام خدمات ملکی
تأمین مشارکت فعال و موثر زنان در پست های رهبری ارگان های امنیتی
تأمین مشارکت موثر زنان در روند صلح
ترغیب به مشارکت هدفمند در روند طرح استراتیژی ها و پالیسی های مرتبط به صلح و امنیت
تقویت مشارکت فعال زنان در عرصۀ سیاست

منبع :پالن عمل

15231

میزان مشارکت زنان در عرصۀ سیاست در تمام والیات محدود می باشد .علیرغم اینکه از سال  3225به بعد تغییرات چشم گیری
همچون اصالح قوانین در جهت افزایش مشارکت زنان رقم خورده است ،بامیان تنها والیتی است که در آن میزان مشارکت زنان در
شورای والیتی از سهمیۀ  32فیصدی ف راتر رفته است .هرچند نا امنی و جنگ به عنوان عوامل بازدارنده مورد اشاره قرار گرفته اند،
در واقعیت امر ،این سنت گرا و مرد ساالر بودن جامعه است که اساساً سد راه حضور زنان به میدان سیاست می شود .با وجود آنکه
اعضای اناث شوراهای صلح در والیات اظهار کرده اند که به دلیل ناامنی با محدودیت هایی در زمینۀ رفت و آمد مواجه می باشند ،اما
در اصل آنها به دلیل آنکه همکاران و اعضای ذکور خانواده هایشان نگرش مطلوبی نسبت به حضور سیاسی آنها ندارند ،به میزان
محدود در جلسات و همایشات اشتراک بعمل می آورند.
در بسیاری از والیات ،به دلیل محافظه کار بودن جامعه ،زنان با موانعی در زمینۀ مشارکت در خدمات ملکی یا به طور عمومی در بازار
کار مواجه می باشند .مردها عموماً نمی پذیرند که در یک دفتر با زنان کار کنند و نه به سادگی قبول می کنند که اعضای اناث
خانواده هایشان با مردان دیگر کار کنند.
در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان لزوم استخدام تعداد بیشتری از افسران پولیس اناث را مورد اشاره قرار داده اند .با این حال ،جامعه
عموماً دید منفی نسبت به کار زنان در قوای پولیس دارد که این مسئله در ترکیب با موارد آزار و اذیت زنان در اماکن کاری ،بسیاری
از زنان را از پیوستن به قوای پولیس باز می دارد.

برای مطالعۀ خالصۀ پالن عمل  ،1231ضمیمۀ  4را بنگرید.

14

2

پیشگیری
پیشگیری (پالن عمل )5231
پیشگیری از خشونت علیه زنان
نابود کردن فرهنگ مصونیت مرتکبین خشونت با زنان از پیگیری عدلی
تقویت نقش زنان در سکتور امنیت و ساختارهای قضایی
اجرای اصالحات مرتبط به جندر در سکتورهای امنیتی و عدلی-قضایی
سهیم ساختن مردان و پسران در روند مبارزه با تمام اشکال خشونت علیه زنان
افزایش آگاهی زنان در مورد حقوق شان و نقشی که می توانند در روند پیشگیری از خشونت و حل منازعه ایفا کنند
معلوماتی که اخیراً از کمیسیون مستقل حقوق بشر بدست آمده است نشان می دهد که میزان خشونت با زنان در سال  3251افزایش
یافته است .ماهیت و اقسام خشونت که زنان در معرض آن قرار دارند" ،نگران کننده تر" و "وحشتناک تر" از قبل شده است 1.عالوه
بر فقر و بیکاری ،نبود مکانیزم های پیشگیری از جمله عدم دسترسی به نظام قضایی رسمی به دلیل محافظه کاری و فرهنگ
مردساالری ،نیز به عنوان عوامل اصلی بروز خشونت علیه زنان مورد اشاره قرار گرفته اند.

حفاظت
حفاظت (پالن عمل )5231
حفاظت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت و تبعیض از طریق تنفیذ ،نظارت و تعدیل قوانین موجود و وضع قوانین
و پالیسی های جدید
ترویج حقوق انسانی زنان ،جهت دهی جنسیتی قوانین ،پالیسی ها و اصالحات نهادی
ایجاد محیط مساعدی که ضمن ترغیب مشارکت موثر زنان در قوۀ قضائیه ،امکان دسترسی آنها به نظام عدلی و قضایی
را فراهم آورد.
حفاظت از زنان در برابر تمام انواع خشونت از طریق باالبردن آگاهی و اجرای برنامه های مساعدت مردمی
عرضۀ خدمات صحی ،روانی و اجتماعی برای بازماندگان خشونت در سرتاسر کشور (زنان)
اجرای اقدامات خاص به منظور حصول اطمینان از محافظت زنان در برابر خشونت جنسی

گفته می شود که نهادهایی همچون ارگان های قضایی رسمی و پولیس که موظف به حفاظت از زنان می باشند ،آغشته به فساد
هستند و به شکل سیستماتیک بر علیه زنان تبعیض می کنند ،برخورد غیرمنصفانه با آنها دارند و با مردان و زنان به نحو یکسان رفتار
نمی کنند .پولیس ملی ،شعبه های حل منازعات فامیلی و بسیاری از سازمان های دولتی از دانش الزم در مورد قانون محو خشونت
علیه زنان و پالن عمل  5231برخوردار نمی باشند .عالوه بر این ،هنجارهایی که عمیقاً در ساختار جامعه نهادینه شده اند زنان را از
مطالبۀ حقوق شان باز می دارند .در صورت آزار و اذیت زنان ،شکایت کردن می تواند منجر به انزوای اجتماعی و از دست دادن
7

Hamidi, R. (3212) “A Look at the Causes of Violence Against Women”, Published in The Daily Afghanistan on
)March 32th, 3212. Available at: http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=121212 (24-23-3212
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پشتوانه های اجتماعی یا اقتصادی شود و از جانب دیگر می تواند زنان را در معرض انتقام جویی توسط متخلفین نیز قرار دهد 8.اکثر
قضایای خشونت خانگی به دلیل چنین موانعی با میانجیگری بزرگان محل و از طریق مکانیزم های قضایی غیررسمی حل می شوند،
هرچند این نکته بیشتر در ساحات جنوبی کشور متداول است .احکامی که توسط محاکم غیررسمی یا قبیلوی صادر می شوند،
غیرمنصفانه و تبعیض آمیز توصیف شده اند.

امداد و رفاه
امداد و رفاه (پالن عمل )5231
تأمین خدمات امدادی و رفاهی برای زنانی که از جنگ تأثیر پذیرفته اند ،زنان بیجاشدۀ داخلی و بازماندگان خشونت
علیه زنان
باال بردن درجۀ امنیت اقتصادی زنان از طریق افزایش فرصت های اشتغال
لحاظ نیازهای اجتماعی و اقتصادی زنان در طراحی ،تطبیق و ارزیابی برنامه های امدادی و رفاهی
تطبیق احکام سیاستگذاری مندرج در قطعنامۀ  5231در ارتباط با اشخاص بیجا شدۀ داخلی
هرچند در پالن عمل  ، 5231عرضۀ خدمات امدادی و رفاهی مختلف برای زنان قربانی جنگ و خشونت (جنسی) وعده داده شده
است ،بسیاری از این خدمات تاکنون عرضه نشده است.
تعداد دقی ق بیوه های جنگی در کشور مشخص نمی باشد .با این حال ،تصور می شود که افغانستان در میان کشورهایی است که باالترین
فیصدی بیوه های جنگی و زنان معلول را در سطح جهان دارا می باشند 1.هرچند وزارت کار و امور اجتماعی بنا به قوانین افغانستان ملزم
نیست تا به زنان بیوه در تمام والیات معاش بدهد ،اما شکایت های زیادی در مورد کیفیت خدمات ،وجود فساد و واسطه بازی در این وزارت
مطرح شده است .در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان به این نکته اشاره کرده اند که گاهی اوقات خدمات در اختیار کسانی قرار می گیرد
که مستحق آن نیستند و از سوی دیگر کسانی که مستحق هستند ،از خدمات موجود بهره مند نمی شوند.

با توجه به اظهارات مصاحبه شوندگان ،کندهار تنها والیتی است که در آن سنت گرایی مانع از دسترسی زنان به خدمات صحی می
شود .در تمام والیات دیگر ،کمبود دوا ،مراکز صحی و کارمندان صحی اناث به عنوان عواملی که دسترسی زنان به حفظ الصحه را
محدود می سازند ،مورد اشاره قرار گرفته اند.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در سطح جهان دارای باالترین تعداد افرادی می باشد که به دلیل جنگ از محل سکونت شان
بیجا شده اند 52.روند حفاظت از بیجاشدگان داخلی در پالیسی بیجاشدگان داخلی کشور بیان شده است که از اختیارات و مسئولیت
های وزارت امو ر مهاجرین و عودت کنندگان می باشد .معلومات بدست آمده از تحقیقات ساحوی نشان می دهد که این وزارت
مساعدت کافی در جهت حفاظت از بیجا شدگان داخلی فراهم نمی کند و آسیب پذیرترین اشخاص در معرض بیشترین بی توجهی
8

See also: USIP (3214) “Women’s Access to Justice in Afghanistan”, Published on July 17, 3214. Avialable at:
)http://www.usip.org/publications/3214127117/womens-access-justice-in-afghanistan (24-23-3212
3
Abrahams, J. (3214) “The War Widows of Afghanistan”, Published in Prospect Magazine on July 18, 3214.
Available at: http://www.prospectmagazine.co.uk/blogs/jessica-abrahams/the-war-widows-of-afghanistan (23-37)3212
12
IDMC (3211) “Afghanistan’s IDP Figures Analaysis” has estimated the number of IDPs in Afghanistan to be
around one million, with 48 percent of them being women, by mid 3212. Data available at: http://www.internal)displacement.org/south-and-south-east-asia/afghanistan/figures-analysis (23-33-3212
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قرار می گیرند .کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و تعداد کمی از سازمان های بین المللی ،نهادهایی هستند که بنا به
اظهارات مصاحبه شوندگان بیشترین میزان کمک ها برای بیجاشدگان داخلی را فراهم می کنند .برنامه هایی که روی ابعاد پیشگیری
و حفاظت متمرکز هستند باید اقدامات بیشتری را به منظور تأمین مواد خوراکۀ اولیه و دیگر نیازهای بیجاشده گان در سرپناه های
موقتی انجام دهند ،در حالیکه برنامه های متمرکز بر تأمین معارف برای اطفال و بزرگساالن ،آموزش فنی و حرفوی و خدمات صحی
نیازمند تقویت و استحکام می باشند.
خانه های امن کندز بعد از تسخیر مرکز والیت به دست جناح مسلح مخالف دو لت بازگشایی نشده اند .از این رو ،زنان پناهجو در
کندز به خانه های امن در والیات بلخ و تخار انتقال داده می شون .در هلمند ،کندهار ،کندز و پکتیا تاکنون خانه های امن برای
حفاظت از زنانی که جانشان در خطر است ،ایجاد نشده است .به طور عمومی ،در هیچ کدام از والیات برنامه ای وجود ندارد که در
آن به ساکنین خانه های امن و زنان زندانی در زمینه بازگشت مجدد به خانواده ها و اجتماعاتشان کمک شود و هیچ اقدامی برای
پیگیری وضعیت آنها پس از خروج و رهایی از خانه های امن و زندان ها صورت نمی گیرد55.

 .6نظر اجمالی بر مناطق مورد تحقیق
در این بخش گزارش ،ضمن بررسی یافته های بدست آمده از مصاحبات و بحث های گروه تمرکز در شش منطقۀ مورد نظر ،جزئیاتی
در مورد نیازهای عاجل زنان ارائه می کنیم .یافته ها به اساس ارکان چهارگانۀ قطعنامۀ  5231دسته بندی شده اند :مشارکت،
پیشگیری ،حفاظت ،امداد و رفاه.

منطقۀ مرکزی :کابل و پروان
جدول  .1مشخصات جمعیتی منطقۀ مرکزی
پروان

کابل

414

484

تقسیم بندی جمعیت

324

324

نمایندگی در شورای والیتی

84

224

نمایندگی در شورای صلح والیتی

4،44

3،44

فیصدی زندانیان

444

414

فیصدی بیجاشدگان داخلی در والیت

514

114

فیصدی معلمان

284

424

فیصدی متعلمان

22

21

تعداد زنان در پولیس ملی

منابع :معلومات مربوط به بیجاشدگان داخلی از منابع اطالعاتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان/گروه های کاری در امور بیجاشدگان داخلی
بدست آمده است (جون  ،)3251معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه بدست آمده است (.)3254/3252

برای کسب معلومات بیشتر مراجعه شود به:
MWPS Rapid Assessment Report, available from: http://appro.org.af/monitoring-women-peace-and-security-arapid-assessment/
11

17

مشارکت
مصاحبه شوندگان روی این نکته توافق نظر دارند که زنان قادر به مشارکت و سهم گیری در تصمیم گیری سیاسی و روند رسمی
صلح می باشند 53.علیرغم این خوش بینی ،میزان مشارکت زنان در روند رسمی صلح و پروسۀ سیاسی در والیات کابل و پروان هنوز
هم محدود است( .شکل .)3
شکل  .2مشارکت زنان در صلح و سیاست در والیات مرکزی
20%
Female PPC
Membership
Female PC
Membership

18%

9%

7%

KABUL

PARWAN

تبعیض و عدم وجود محیط مساعد از جمله دالیل کمبود مشارکت زنان در روند صلح در هر دو والیت می باشند که توسط مصاحبه
شوندگان مورد اشاره قرار گرفته اند 52.در پروان ،عده ای از مصاحبه شوندگان گفته اند که اوضاع رو به وخامیت امنیت یکی از دالیل می
باشد در حالیکه در کابل به این نکته اشاره شده است که محیط مساعد وجود ندارد تا زنان بتوانند توانایی و مهارت هایشان را بهبود بخشند
و شبکه های ارتباطی شان را توسعه دهند 54.در هر دو والیت ،گفته شده است که نقش زنان در پروسۀ صلح جنبۀ نمادین داشته است51.
در هر دو والیت ،بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،زنان به میزان قابل توجهی در روندهای صلح غیررسمی مشارکت دارند .با این حال،
روندهای صلح غیررسمی عموماً محدود به اموری همچون میانجیگری منازعات فامیلی می باشد 51.با توجه به اینکه دو نمایندۀ اناث در
شورای ملی و سه زن در شورای والیتی پروان حضور دارند ،مردم عموماً نسبت به مشارکت سیاسی زنان خوش بین هستند 51.با این حال،
مردم معتقدند که مشارکت زنان در عرصۀ سیاست هنوز هم در سطح پایینی قرار دارد و می بایست افزایش یابد .اوضاع رو به وخامت امنیت
و محافظه کاری سنتی از جمله دالیل پایین بودن مشارکت سیاسی زنان برشمرده می شوند58.
زنان به خصوص در والیت پروان ،به میزان محدودی در خدمات ملکی مشارکت دارند .در حالیکه  24فیصد از کل کارمندان دولتی در کابل
زن هستند ،این رقم در والیت پروان تنها  52فیصد می باشد 51.در هر دو والیت ،زنان از وجود تبعیض در اماکن کاری شکایت دارند .وجود
تبعیض در بازار کار و اماکن کاری ،عامل اصلی است که سد راه مشارکت زنان در خدمات ملکی می شود 32 .میزان حضور زنان در خدمات
ملکی در هر دو والیت پایین است .مردم عموماً دیدگاه شدیداً منفی نسبت به حضور زنان در پولیس ملی دارند 35.بدبینی جامعه نسبت به
پولیس های زن عامل اصلی است که سد راه مشارکت زنان در قوای پولیس می شود33.
13

KI-F-Kab-1, KI-F-Par-1, KI-F-Par-3, KI-F-Kab-1, KI-M-Par-2
KI-F-Kab-2, KI-F-Kab-2, KI-F-Kab-3, KI-M-Kab-3, KI-F-Par-1
14
KI-M-Par-4, KI-F-Kab-1, KI-F-Par-1, KI-F-Par-3, KI-F-Kab-1, KI-M-Par-2, KI-M-Par-3
11
KI-M-Par-2, FGD-F-Par-3, KI-F-Par-1
12
KI-F-Kab-1, KI-M-Kab-4,FGD-F-Kab-1
17
KI-M-Par-2, KI-F-Par-1, KI-M-Par-2, FGD-F-Par-3
18
KI-M-Par-4, KI-M-Par-2, KI-F-Par-7, KI-M-Par-2, FGD-F-Par-3,
13
Central Statistics Organization (321213214): “Afghanistan Statistical Yearbook 3212-14”, Table 2-4, page 17. The
percentage of female government employees in Kabul, excluding the contractors, is 44 percent.
32
KI-F-Kab-2, KI-M-Par-2, KI-M-Par-4, KI-F-Par-7, KI-F-Kab-2
31
KI-F-Par-1, KI-M-Par-2, KI-F-Par-1,KI-F-Kab-2
33
FGD-F-Kab-1, KI-F-Kab-2, KI-M-Kab-3, KI-M-Kab-4, KI-F-Par-7, KI-F-Par-1, KI-M-Par-2, KI-M-Par-4
12

18

پیشگیری
هرچند ساختارهای متفاوتی برای حفاظت از زنان موجود می باشد ،زنان ساکن در کابل و پروان هنوز هم با خشونت و تبعیض فراوان
مواجه هستند( .شکل .)2
شکل  :3جزئیات قضایای خشونت علیه زنان و ساختارهای حفاظتی
200

Kabul
80
Parwan
20

20

30

39
4

1
NUMBER OF CASES NUMBER OF CASES
OF VAW
OF SUICIDE

NUMBER OF
FEMALE POLICE
OFFICERS

16

NUMBER OF
FAMILY RESPONSE
UNITS

13
NUMBER OF
WOMEN IN
SAFEHOUSES

1

3

NUMBER OF
SAFEHOUSES

منبع :تعداد خانه های امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط ریاست ام ور زنان ارائه شده است ،تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و
تعداد زنان ساکن در خانه های امن توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه شده است.

زنان ساکن در کابل و پروان در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند که شایع ترین آن آزار و جراحت جسمی ،تهدید به خشونت فزیکی،
محروم کردن از حق نفقه ،ازدواج اجباری و زیرسن و در برخی موارد تجاوز جنسی می باشد 32.در پروان ،مصاحبه شوندگان شکایاتی در
مورد موجودیت رسوم بد دادن و سربدل مطرح کرده اند ،هرچند میزان این مشکالت در حال کاهش می باشد 34.خشونت خانگی بزرگترین
بخش خشونت علیه را تشکیل می دهد که تا حدی به فقر ،بیکاری ،بی احترامی به حقوق زنان ،نبود آگاهی ،بیسوادی و محافظه کاری
سنتی نسبت داده می شود31.

روش های غیررسمی که برای پیشگیری از خشونت علیه زنان بکار می روند ،عمدت ًا مشتمل بر دادخواهی و آگاهی رسانی می باشند
که از طریق برنامه های نهادهای جامعۀ مدنی و در برخی موارد توسط پولیس ملی و ریاست امور زنان عرضه می شوند31 .
تالش های غیررسمی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان به قدر کافی ثمربخش نبوده اند .گفته می شود که پولیس ملی و شعبۀ
حل منازعات فامیلی در پروان از قدرت الزم برخوردار نبوده و قادر به مبارزه با فساد و واسطه بازی در دستگاه عدلی رسمی نمی
باشند 31.گفته می شود که در هر دو والیت قوۀ قضائیه نسبت به زنان متعصب بوده و برخورد غیرعادالنه با آنها دارد38.
هیچ یک از مصاحبه شوندگان در کار خویش با قطعنامۀ  5231یا پالن عمل  5231که اخیراً منتشر شده است ،سر و کار مستقیم
نداشته اند .قانون محو خشونت علیه زنان به میزان کم تطبیق می شود اما با این وجود به نظر می رسد که این قانون بیشتر در پولیس
ملی و شعبه های حل منازعات فامیلی نهادینه شده است31.

32

FGD-F-Kab-1, KI-F-Kab-2, KI-M-Kab-3, KI-M-Kab-4, KI-F-Par-7, KI-F-Par-1, KI-M-Par-2, KI-M-Par-4
KI-M-Par-4, KI-F-Par-1, KI-F-Par-1
31
KI-F-Par-1, KI-M-Par-2, KI-M-Par-3, KI-F-Par-7, KI-M-Par-2, KI-F-Kab-2, KI-M-Kab-4, KI-M-Kab-7
32
KI-F-Par-1, FGD-F-Par-3, KI-F-Kab-1, KI-F-Kab-1,
37
FGD-F-Par-3, KI-F-Kab-2, KI-F-Kab-1, KI-F-Kab-2, KI-F-Par-1, KI-F-Par-3, KI-M-Par-2, KI-F-Par-7
38
KI-F-Par-1, KI-F-Par-1, KI-F-Par-3, KI-M-Par-2, KI-F-Par-7
33
KI-M-Par-4, KI-M-Kab-7, KI-F-Kab-1
34
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حفاظت
بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،نظام عدلی رسمی دچار ضعف ها و کمبودهای چشمگیری در زمینۀ حفاظت از زنان می باشد .در
پروان ،کم امنی به عنوان عاملی که مانع از دسترسی زنان به خدمات عدلی می شود ،مورد اشاره قرار گرفته است 22.گفته می شود
که ارگان های عدلی-قضایی رسمی فاسد هستند و به شکل سیستماتیک نسبت به زنان تبعیض می کنند و برخورد غیرمنصفانه و
نابرابر با زنان دارند 25.موضوع مراجعه زنان به پولیس برای حل مشکالت شان به طور عمومی در جامعه پذیرفته نشده است ،هرچند
شدت این مسئله در پروان نسبت به کابل بیشتر است23.از این رو ،بسیاری از زنان ساکن در پروان به جای مراجعه به پولیس و شعبۀ
حل منازعات فامیلی ،از ریاست امور زنان کمک می گیرند22.
اکثر قضایای خشونت خانگی به خاطر وجود این موانع با میانجیگیری ریش سفیدان محل و از طریق مکانیزم های عدلی غیررسمی
حل و فصل می شوند .کاربرد مکانیزم های غیررسمی در ولس والی ها نسبت به ساحات شهری بیشتر است24 .
سه خانۀ امن در کابل و یک خانۀ امن در پروان وجود دارد .با این حال ،رجوع زنان به خانه های امن به خصوص در والیت پروان در
بین جامعه پذیرفته نشده است21.
بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،حفاظت از زنان به بهترین نحو از طریق بلند بردن آگاهی مردان و زنان و همچنین نهادهای عدلی
رسمی و غیررسمی ،از جمله پولیس و دیگر سازمان های دولتی میسر می باشد21.

امداد و رفاه
برخی منابع تعداد بیوه های ساکن در کابل و اطراف آن را بین  122،222و  122،222نفر تخمین کرده اند 21.بیوه زنان عمالً هیچ
گونه کمک مالی یا مساعدت های دیگر در اختیارشان قرار نمی گیرد .مصاحبه شوندگان کابل از کمبود منابع و وجود واسطه بازی
در نهادهای رسمی که موظف به پرداخت کمک به بیوه زنان می باشند ،شکایت داشته اند 28.در پروان ،کارمندانی که مسئول تصدیق
تأدیات معاشات هستند هم مقداری از اندک معاشی را که به زنان بیوه پرداخت تعلق می گیرد به جیب خود می زنند21.
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زنان معلول هر ماه تقریباً  1،222افغانی از وزارت کار و امور اجتماعی ،شهداء و معلولین دریافت می کنند 42.اما با این وجود هم مقادیر
مساعدت های مالی بسته به نوعیت معلولیت و اینکه شخص باید در اثر جنگ معلول شده باشد ،تعیین می گردد45.
دولت انواع محدودی از مساعدت ها و خدمات را آنهم با کیفیت پایین برای بیجاشدگان داخلی عرضه می نماید 43.اکثر بیجاشدگان داخلی
در کابل همر اه با اقارب شان زندگی می کنند و آنهایی که در کمپ های بیجاشدگان داخلی بسر می برند ،اساساً متکی به کمک های
موسسات غیردولتی بین المللی هستند .هیچ گونه خدمات و امتیازات خاص در اختیار زنان بیجاشده در کابل و پروان قرار نمی گیرد42.
در پروان تنها یک خانۀ امن وجود دارد که شرایط آن بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان رو به بهبود است 44.زنان ساکن در خانۀ امن پروان
از آموزش مهارت های حرفوی ابتدایی برخوردار می شوند 41.خانه های امن کابل هم از شرایط مشابهی برخوردار می باشند .تنها کمبودی
موجود در خانه های امن پروان و کابل همانا نبود مکانیزم های ادغام مجدد زنان و خدمات اساسی می باشد 41.رجوع زنان به خانه های
امن عموماً نزد جامعه پذیرفته شده نیست و در عین زمان آنهایی که به این مراکز پناه می برند ،بعد از خروج از آمادگی الزم برای امرار
معاش برخوردار نمی باشند41.
خانه های امن دارای شرایط نا مساعدی می باشند اما گفته می شود که وضعیت آنها رو به بهبودی است؛ 48طوریکه آموزش های حرفوی
ابتدایی ،خدمات طبی و امکانات ورزشی نیز در اختیار آنها قرار می گیرد 41.مصاحبه شوندگان پروان گفته اند که زندانیان در کانتینرهای
مخصوص خواب نگهداری می شوند و زندان ها حویلی و فضای آزاد ندارند 12.در هر دو والیت ،زنانی که دارای سابقۀ حبس هستند از
پذیرش اجتماعی نزد مردم برخوردار نمی باشند 15.ریاست های امور زنان ،در هر دو والیت مورد نظر ،روند ادغام مجدد زندانیان اسبق اناث
را تحت نظر می گیرند تا ایمنی آنها را پس از رهایی از زندان تضمین نمایند13.
در پروان و کابل ،مسائلی همچون ازدحام مراکز خدماتی ،طوالنی بودن لین های مراجعین ،فساد و واسطه بازی مانع از دسترسی زنان به
خدمات صحی می شوند 12.شکایات زیادی در مورد برخورد داکترها و کارمندان صحی با زنان مطرح شده است 14.دواهای کافی به مریضان
داده نمی شود و از سوی دیگر دواها از کیفیت پایینی برخوردار می باشند 11.به دلیل وجود محافظه کاری سنتی ،مرسوم است که زنان
توسط داکترهای ذکور معاینه شوند ،هرچند این مسئله در اجتناب زنان از رجوع به داکترهای مرد چندان تأثیرگذار نبوده است11.
دسترسی زنان به معارف در هر د و والیت با موانعی همچون شرایط رو به وخامت امنیت و تداوم محافظه کاری سنتی مواجه می باشد11.
اکثر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند بعد از صنف  1به درس شان ادامه دهند18.
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تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisوالیت کابل


شبکۀ والیتی زنان کابل :اعضای شبکۀ والیتی زنان در ولسوالی بگرامی کابل گفته اند که هیچ معلوماتی در مورد
قطعنامۀ  5231ندارند یا اینکه از دانش محدودی در مورد آن برخوردار می باشند .آنهایی که گفته اند تا حدی از
محتوای قطعنامه آگاهی دارند ،این معلومات را از طریق رسانه ها بدست آورده اند .با این حال ،با وجود آنکه از محتویات
قطعنامه آگاهی ندارند ،سر و کارشان با موضوعات صلح و امنیت زنان بوده و اهمیت مشارکت زنان را ،طوریکه در
قطعنامه بیان شده است ،تصدیق می دارند.


وزارت امور زنان در کابل :مصاحبه شوندگان وزارت امور زنان در کابل اظهار کرده اند که کامالً از محتوای
قطعنامۀ  5231آگاهی داشته و در برنامه های آموزشی و دادخواهی که در والیت برگزار می شود ،اشتراک بعمل
می آورند.



ریاست کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی در کابل اظهار
کرده اند که از محتوای قطعنامۀ  5231کامالً آگاهی دارند و این دانش را از طریق برنامه های آموزشی ،ورکشاپ
های آموزشی و مطالعۀ شخصی کسب نموده اند.



قوای پولیس ملی افغانستان در کابل :مصاحبه شوندگان پولیس ملی در کابل گفته اند که هیچ معلوماتی در
مورد قطعنامۀ  5231ندارند و تنها رهنمودی که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهند ،همانا
فرمان ریاست جمهوری برای محو خشونت علیه زنان می باشد.



شعبۀ حل منازعات فامیلی در کابل :شعبۀ حل منازعات فامیلی کابل اظهار داشته است که هیچ گونه معلوماتی
در خصوص قطعنامۀ  5231ندارد و فرمان ریاست جمهوری برای محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که
عملکرد آنها را در راستای دفاع از حقوق زنان هدایت می کند.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون در کابل گفته اند که از دانش کاملی
در خصوص قطعنامۀ  5231برخوردار می باشند.



شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر :مصاحبه شوندگان شبکه در کابل گفته اند که از دانش الزم در مورد قطعنامۀ
 5231برخوردار بوده و در فعالیت ها و همایشاتی که به منظور بلند بردن آگاهی نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان
در خصوص قطعنامۀ انجام می شوند ،اشتراک بعمل می آورند.



شبکۀ همبستگی زنان برای عدالت :این شبکه (شبکۀ قربانیان) برای قربانیان و بازماندگان جنگ در افغانستان
کار می کند .شبکۀ قربانیان به منظور کمک و انعکاس صدای قربانیان جنگ در افغانستان تأسیس شده است و
در راستای فراهم آوری خدمات روان درمانی ،برگزاری ورکشاپ های آگاهی رسانی ،تشریک داستان ها و تجارب
ق ربانیان از طریق جراید و رسانه های الکترونیکی ،مستند سازی جرایم جنگی و جرایم ضد انسانی فعالیت می
کند .این شبکه برای اولین بار در تاریخ افغانستان ،شوراهای قربانیان را در کابل بنیان گذاشته است 11.مصاحبه
شوندگان شبکه گفته اند که آگاهی کامل نسبت به قطعنامۀ  5231دارند و در فعالیت های دادخواهی و دیگر
مواردی که به منظور آگاهی رسانی در مورد قطعنامه انجام می شوند ،اشتراک بعمل می آورند.

تمام این معلومات در مورد شبکۀ همبستگی زنان برای عدالت ،از سند موسوم به "خشونت فرهنگ ما نیست" بدست آمده است که از طریق آدرس
ذیل قابل دسترسی می باشد:
)http://www.violenceisnotourculture.org/partners-foundation-solidarity-justice (2311213211
13
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متریکس نفوذ/آگاهی در والیت کابل
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین
ریاست امور زنان
ریاست کار و امور
اجتماعی
کمیسیون
حقوق بشر

پولی ملی
شعبۀ حل منازعات
فامیلی

باال

مستقل

شبکۀ جامعۀ مدنی و
حقوق بشر
شبکۀ همبستگی زنان پایین
برای عدالت

شبکۀ والیتی زنان

نفوذ بر پالیسی سازی

باال

تحلیل ذیفنعان والیت پروان
شبکۀ والیتی زنان پروان :میزان آگاهی در مورد قطعنامۀ  5231در میان اعضای شبکه متفاوت است .تمام اعضا عالوه
بر اینکه در شبکه فعالیت می کنند ،در فعالیت های دیگری که به صلح و امنیت زنان ارتباط می گیرد ،سهم می گیرند.
آنها ضمن اشتراک در سمینارها ،جلسات و همایشات رسمی و غیررسمی دیگری که در مورد موضوعات صلح و امنیت
برگزار می شوند ،از محتوای قطعنامه آگاهی حاصل کرده اند .هرچند مصاحبه شوندگان اهمیت باالیی برای حضور زنان در
روندهای صلح و سیاست قائل شده اند ،به چند عامل بنیادی همچون محافظه کاری اجتماعی و عدم همکاری دولت که
سد راه مشارکت زنان می شوند نیز اشاره کرده اند.
ریاست امور زنان پروان :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان در پروان اظهار کرده اند که از قطعنامۀ  5231و محتوای
آن آگاهی دارند .آنها همچنین خاطر نشان کرده اند که کارمندان ریاست امور زنان تاکنون هیچ آموزشی در مورد قطعنامۀ
مذکور از سازمان های دیگر دریافت نکرده اند و منبع دانش اصلی آنها در مورد قطعنامه همانا آموزش هایی می باشد که
در داخل ریاست برگزار شده است .آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که اینکه زنان می توانند نمایندگان مورد نظر
شان را انتخاب کنند و خودشان هم می توانند به صفت نمایندۀ مردم انتخاب شوند ،نشان می دهد که مفاد قطعنامه تاحدی
تطبیق شده است .ریاست امور زنان پروان اظهار کرده است که تالش هایش در راستای تطبیق قطعنامه در والیت پروان با
موانعی همچون کمبود منابع مالی و پایین بودن ظرفیت ها در ریاست حقوق مواجه بوده است.
ریاست کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی پروان گفته اند که ریاست
عدلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر مشترکاً سندی را ترتیب داده اند که در آن محتوای قطعنامه شر و بسط داده شده
و سپس در اختیار آنها قرار گرفته است .با این حال ،مطالعۀ این سند برای آنها اجباری نبوده است .هیچ گونه برنامه و
ورکشاپ آموزشی در مورد قطعنامه و چگونگی تطبیق آن در افغانستان برای کارمندان این ریاست برگزار نشده است.
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پولیس ملی پروان :پولیس ملی اظهار کرده است که از دانش الزم در مورد قطعنامۀ  5231برخوردار نمی باشد و فرمان
ریاست جمهوری برای محو خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان از آن استفاده می کنند.
شعبۀ حل منازعات فامیلی :این شعبه اظهار کرده است که از دانش الزم در مورد قطعنامۀ  5231برخوردار نبوده و
فرمان ریاست جمهوری برای محو خشونت علیه زنان تنه ا رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان از آن استفاده می
کنند.
مرکز ارتقای مهارت های زنان افغان :مرکز ارتقای مهارت های زنان افغان یکی از دو نهاد جامعۀ مدنی است که برای
این تحقیق برگزیده شده و متمرکز بر تأمین نیازهای اطفال یتیم و زنان افغان ،از جمله بیوه ها ،معلولین و افراد دچار
بیماریهای مزمن می باشد .هدف کاری این مرکز عبارت است از :کاهش رنج و مشقت زنان و اطفال افغان از طریق ترویج
صلح و اجرای پروژه های توانبخشی و انکشافی برای آسیب پذیرترین جمعیت های ساکن در نقاط شهری و ساحات
دورافتادۀ افغانستان .این مرکز در حال حاضر فعالیت های خویش را از طریق دفتر مرکزی کابل انجام می دهد و تاکنون
چند پروژۀ اضطراری ،امدادی و انکشافی را انجام داده است که از میان آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :آموزش مهارت
های حرفوی ،سوادآموزی ،صنف های انگلیسی و کمپیوتر ،تأمین امکانات برای ورکشاپ های اطالع رسانی ،شبکه سازی و
همکاری با سازمان های دیگر 12.مصاحبه شوندگان این مرکز اظهار کرده اند که از قطعنامۀ  5231آگاهی داشته و نشان
داده اند که با محتوای آن آشنایی دارند .منبع اصلی دانش آنها در خصوص قطعنامه همانا آموزش یک ماهه ای است که
در ماه دسمبر  354توسط موسسۀ توانمندی برای آنها برگزار شده است.
موسسۀ بین المللی زنان برای زنان :مصاحبه شوندگان این موسسه ،همانند کارمندان مرکز ارتقای مهارت های زنان
افغان ،نشان داده اند که از آگاهی الزم در مورد قطعنامۀ  5231و چگونگی تطبیق آن در افغانستان برخوردارند .آنها این
دانش را از طریق آموزش ها و ورکشاپ های داخلی کسب نموده اند.
متریکس نفوذ/آگاهی در والیت پروان
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین
ریاست امور زنان
ریاست کار و امور
اجتماعی

باال

شعبۀ حل منازعات
فامیلی
پولیس ملی

شبکۀ والیتی زنان

مرکز ارتقای مهارت
های زنان افغان
موسسه بین المللی
پایین
زنان برای زنان

نفوذ بر پالیسی سازی

باال

22

All information on AWDC is retrieved fromWomen Living Under Muslim Law (3211), available at:
)http://www.wluml.org/contact/wrrc/content/afghan-women’s-skills-development-centre-awsdc (2311213211
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پالن عمل :منطقۀ مرکزی
آموزش و آگاهی رسانی
در هر دو والیت ،باید توجه بیشتری به ارتقای مشارکت زنان در تمام ابعاد روند تأمین صلح و امنیت ،تصمیم گیری و رهبری ،و بازار
کار صورت گیرد ،هرچند لزوم توجه بیشتر به این موارد در پروان بیشتر از کابل به چشم خورده است.
نتایجی که از معلومات جمع آوری شده بدست آمده است لزوم ظرفیت سازی و آگاهی رسانی برای زنان و مردانی را که در روند صلح،
سیاست و خدمات ملکی هر دو والیت حضور دارند ،برجسته می سازد .آموزش ها و فعالیت های آینده باید به شکل همزمان به دو
چالش عمده بپردازند :اول ،مبارزه با تبعیض علیه زنان و کمک به ایجاد محیط مساعدی که در آن زنان بتوانند آزادانه در آن سهم
بگیرند و به نظرات آنان گوش داده شود .دوم ،به زنانی که از نظر مسلکی فعال هستنتد کمک شود تا مهارت ها و ظرفیت الزم را
بدست آورند تا بتوانند در روندهای مورد نظر به شکل موثر با مردان اشتراک و همکاری نمایند .آموزش هایی که برای مردان برگزار
می شود می بایست تمرکز بیشتری روی آگاهی رسانی در مورد اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان داشته باشد .آموزش هایی
که برای زنان برگزار می شوند می بایست مشتمل بر آگاهی رسانی و ظرفیت سازی باشد .قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل
 5231نیز باید یکی از بخش های ضروری و جداناپذیر برنامه های آموزشی باشد که برای مردان و زنان برگزار می شود.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی (و همچنین میزان اعتماد به پرسونل اناث پولیس ملی) و مصون کردن کار زنان در قوای امنیتی
یکی از اولویت هایی است که نیازمند توجه می باشد .الزم است تا کمپاین های آگاهی رسانی دقیق و سنجیده شده ای برای تغییر
برداشت های مردم نسبت به زنان شاغل در پولیس ملی روی دست گرفته شود.
معلومات بدست آمده نشان می دهد که ایجاد آگاهی بیشتر ،کارآمدترین اقدامی است که می توان در جهت کاهش خشونت علیه
زنان انجام دا د .شبکه های والیتی زنان در کابل و پروان می بایست به طور عمومی زنان و به طور خاص مردان برجسته ای همچون
رهبران مذهبی و بزرگان محل را در پروژه ها و برنامه های ارتقای آگاهی دخیل بسازند.
نتایج تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisنشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از فهم عمیق
در مورد قطعنامۀ  5231و حتی در برخی موارد در خصوص فرمان/قانون محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .پولس ملی و
شعبه های حل منازعات فامیلی باید از آموزش ها و فهم بیشتر در خصوص قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و همچنین پالن
عمل  5231برخوردار شوند؛ هرچند لزوم این نکته در پروان بیشتر از کابل به چشم خورده است.
نظام عدالت غیر رسمی به طور متداول در سراسر افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و معلومات بدست آمده نشان می دهد که
کابل و پروان نیز این قاعده مستثنی نیستند ،البته میزان کاربرد نظام عدلی رسمی در پروان بیشتر می باشد .طرزالعمل های محاکم
غیررسمی مسلکی نیستند و گفته می شود که احکام معموالً به شکل غیرعادالنه و به نفع مردان صادر می شوند .بزرگانی که بر
مسند قضاوت جلوس می کنند ،نیاز شدید به آموزش در مورد قانون خانواده ،طرزالعمل های حقوقی و حقوق زنان دارند.
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دادخواهی
مقابله با عوامل ساختاری موجود ،همچون مردساالری که تا حدی ریشه در سنت گرایی و تاریخ جنگ زدۀ کشورمان دارد ،نیازمند اجرای
برنامه های دقیق دادخواهی در تمام سطوح جامعه و دولت می باشد .شبکه های والیتی زنان در کابل و پروان باید در سازمان های دولتی،
غیردولتی و جامعۀ مدنی در سطوح ولسوالی ،والیتی و ملی و در جهت پیکار با تبعیض علیه زنان و دختران در بازار کار دخیل ساخته
شوند.
شبکه های والیتی ،کمیته های صلح در والیات و همچنین سازمان های دولتی باید در جهت تضمین مشارکت فعال زنان در تدوین آجندا
و تصمیم گیری به وضع احکام و طرزالعمل های مقتضی مبادرت ورزند .شوراها ،کمیته ها و دولت باید تصمیمات خود را با لحاظ چشم
انداز "جهت دهی جنسیتی" اتخاذ نمایند و چنین دیدگاهی را در فعالیت های انکشافی و اجرایی خود شامل شامل بسازند .این نکته باعث
افزایش فرصت های مشارکت زنان در پست های تصمیم گیری و رهبری خواهد شد .اصول "متوازن سازی جنسیتی" ،طوریکه در قطعنامۀ
 5231تشریح شده است ،باید در تمام سازمان های دولتی و غیردولتی نهادینه شود.
ضروری است تا کمپاین دقیق و سنجیده شده ای در جهت افزایش حضور زنان در پست های عالی پولیس ملی رویدست گرفته شود .چنین
کمپاین هایی باید معطوف به نهادهای دولتی موظف و همچنین اجتماعات محلی که در آن افسران پولیس اناث در معرض بدنامی و انگشت
نما شدن قرار می گیرند ،باشد.
علمای مساجد باید در طول سخنرانی ها و مواعظ بعد از نماز به حقوق زن و موضوع محو خشونت علیه آنها اشاره کنند و این موضوعات را
همواره در مواعظ خویش شامل بسازند .همچنین می بایست برای سهم بیشتر دادن به بزرگان محل در تالش های متمرکز بر محو خشونت
علیه زنان ،دادخواهی الزم صورت گیرد .فعالیت های دادخواهی باید روی مساجد ،بزرگان محل و همچنین وزارتخانه ها و ریاست خانه های
امور زنان و حج اوقاف متمرکز باشد تا در راستای شامل ساختن موضوعات حقوق زن در مواعظ نماز جمعه همکاری الزم صورت گیرد.
سیستم عدلی-قضایی رسمی باید راه کار اصلی برای مقابله با مرتکبین خشونت علیه زنان باشد .با این حال ،نظام قضایی رسمی در هر دو
والیت فاسد و تبعیض آمیز در قبال زنان توصیف شده است .فعالیت های دادخواهی باید به شکل موثر طراحی شوند و وزارتخانه ها و
ریاست خانه های عدلیه و همچنین ادارۀ لوی سارنوالی را هدف قرار دهند تا بدینوسیله کیفیت خدمات عدلی باال برود .نقطۀ تمرکز روند
دادخواهی و کمپاین های مربوطه باید محو تبعیض با زنان و دختران نیازمند خدمات عدلی باشد و از سوی دیگر موضوع کاهش میزان
فساد در نظام عدلی رسمی که بیش از هر کسی زنان را متضرر می سازد ،باید در محراق توجهات قرار گیرد.
خدمات امدادی و رفاهی که برای زنان افغانستان عرضه می شود ،از نقطه نظر کیفیت و گستردگی دچار کمبودهایی می باشد و اقدامات
الزم باید برای بهبود آن انجام شود .فعالیت های دادخواهی باید وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست خانه های آن را هدف قرار دهند تا
بدینوسیله کیفیت خدمات ویژۀ زنان بیوه یا معلول بهبود یابد .کمپاین ها باید روی نابود کردن فساد و واسطه بازی و همچنین باالبردن
دامنۀ خدمات متمرکز باشند.
در راستای بهبود مکانیزم های ادغام مجدد و بهتر کردن خدمات برای زنان ساکن در خانه های امن و زندان های زنانه ،می بایست وزارتخانه
ها و ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و داخله و همچین ادارۀ لوی سارنوالی را هدف قرار داده و از مقامات آنها کمک بخواهیم.
در انجام فعالیت های دادخواهی در راستای باال بردن تعداد داکترهای اناث در تمام والیات باید از وزارتخانه ها و ریاست خانه های صحت،
معارف و امور زنان کمک گرفته شود.
ضروری است تا در جهت تغییر برداشت مردم نسبت به حضور دختران در تحصیالت عالی ،به اجرای کمپاین های آگاهی رسانی پرداخته
شود ،هر چند لزوم برگزاری چنین کمپاین هایی در ولسوالی های پروان نسبت به کابل بیشتر احساس می شود .این کمپاین ها باید
وزارتخانه ها و ریاست خانه های معارف و همچنین بزرگان محل را هدف قرار دهند.
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منطقۀ کوهستانی مرکزی :بامیان و دایکندی
جدول  :2مشخصات جمعیتی منطقۀ مرکزی
بامیان

دایکندی

تقسیم بندی جمعیت

414

414

نمایندگی در شورای والیتی

334

224

نمایندگی در شورای صلح والیت

514

554

فیصدی زندانیان

4،54

554

فیصدی بیجاشدگان داخلی در والیت

124

424

فیصدی معلمان

324

214

فیصدی متعلمان

414

414

تعداد زنان در پولیس ملی

13-14

38

منابع :معلومات مربوط به بیجاشدگان داخلی از منبع معلوماتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان/گروه های در امور بیجاشدگان داخلی (جون
 )3251بدست آمده ،معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه ( )3252/3254بدست آمده است.

مشارکت
عموماً تصور می شود که زنان ساکن در بامیان و دایکندی قادر به مشارکت و سهم گیری در روند صلح می باشند .بامیان تنها والیت
مورد مطالعه ای است که در آن میزان حضور زنان در شورای والیتی از سهمیۀ  32فیصدی فراتر رفته است (شکل .)4
شکل  :4مشارکت زنان در روند صلح و سیاست در منطقۀ کوهستانی مرکزی
33%

22%
Female PPC Membership

14%
11%

Female PC Membership

BAMYAN

DAIKUNDI
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با توجه به اینکه والی دایکندی یک خانم است ،بسیاری از زنان انگیزه یافته اند تا در سیاست و امور رهبری مشارکت کنند 15.در
بامیان ،مصاحبه شوندگان معتقد بودند که میزان مشارکت زنان بعد از انتخابات افزایش یافته است ،زیرا با به میان آمدن مناظرات و
کمپاین های انتخاباتی سطح آگاهی زنان نیز باال رفته است 13.علیرغم اینکه به وجود واسطه بازی اشاره شده است ،مصاحبه شوندگان
بر این باورند که در برخی زمینه ها نیاز به ایجاد اصالحات وجود دارد ،زیرا آنطور که به حرف مردان گوش می دهند ،به نظرات و
خواسته های زنان اهمیت داده نمی شود12.
در هر دو والیت ،گفته شده است که زنان مشارکت چشمگیری در روندهای غیررسمی صلح دارند .با این حال ،روندهای غیررسمی
عموماً محدود به میانجیگری در سطح فامیل می باشد14.
با توجه به اینکه زنان در دایکندی  31فیصد و در بامیان  51فیصد کارمندان خدمات ملکی را تشکیل می دهند ،میزان مشارکت
خانم ها در خدمات ملکی هر دو والیت هنوز هم محدود می باشد 11.دالیل عدم مشارکت زنان در دایکندی ،بنا به اظهارات مصاحبه
شوندگان ،عبارت از نبود محیط مساعد و در برخی موارد وجود تبعیض و مردساالری در خدمات ملکی می باشد 11.در بامیان که
مشارکت زنان در حد پایین تری قرار دارد ،مواردی همچون تبعیض ،محافظه کاری سنتی ،وابستگی های حزبی و سیاسی و واسطه
بازی به عنوان دالیل عدم مشارکت زنان مورد اشاره قرار گرفته اند 11.علیرغم آنکه شکایاتی در مورد وجود تبعیض مطرح شده است،
زنان مصاحبه شونده اظهار کرده اند که هیچ موردی از آزار و اذیت زنان و دختران در ادارات و نهادهای دولتی را مشاهده نکرده اند18.
فیصدی حضور زنان در پولیس ملی هر دو والیت در حد پایینی قرار دارد .دیدگاه عموم مردم در مورد مشارکت زنان در پولیس ملی
شدیداً منفی است 11.بدبینی جامعه در مورد پولیس های زن و همچنین تبعیض جنسیتی در دستگاه پولیس ملی از عوامل اصلی
هستند که سد راه مشارکت زنان در قوای پولیس می شوند12.

پیشگیری
هرچند ساختارهای مختلفی برای حفاظت از زنان موجود می باشد ،زنان ساکن در منطقۀ کوهستانی مرکز هنوز هم با چالش های
بیشماری در زمینۀ مبارزه با خشونت و تبعیض مواجه می باشند( .شکل .)1
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شکل  :5خصوصیات ساختارهای حفاظت از زنان و محو خشونت
71

54
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28
23

Daikundi

1
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0
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7

1
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1
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1
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منبع :تعداد خانه های امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط وزارت امور زنان ارائه شده است ،تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و
تعداد زنان ساکن در خانه های امن از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدست آمده است.

زنان ساکن در منطقۀ کوهستانی مرکز در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند که شایع ترین آن ازدواج اجباری و زیرسن ،آزار
جسمی ،تهدید به خشونت فزیکی و محروم کردن از دسترسی به تعلیم می باشد 15.نه در بامیان و نه در دایکندی ،شکایات در مورد
بد دادن یا مبادلۀ دختران مطرح شده است .تقریباً تمام موارد خشونت علیه زنان در محیط خانگی اتفاق می افتد که اساساً ناشی از
نبود آگاهی ،بی سوادی ،فقر و بیکاری می باشند13.
در دایکندی ،مصاحبه شوندگان گفته اند که تا آنجایی که اطالع دارند هیچ سازمان یا ادارۀ دولتی تاکنون اقدامات ویژه برای پیشگیری
از خشونت علیه زنان انجام نداده است 12.با این حال ،مصاحبه شوندگان بامیان استراتیژی های آگاهی رسانی را به عنوان تنها اقدام
موجود در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان توصیف کرده اند 14.دو مصاحبه شونده گفته اند که آگاهی رسانی بخشی از تعلیمات
ابتدایی و ثانوی والیت می باشد11.
مصاحبه شوندگان در هر دو والیت از این موضوع شکایت کرده اند که نهادهای رسمی تالش کافی برای پیشگیری از خشونت علیه
زنان انجام نمی دهند 11.در دایکندی ،هر چند روند تطبیق قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان آغاز شده است ،فرار کردن ناقضین
حقوق زن از توقیف خانه ها باعث زیر سوال رفتن ظرفیت پولیس ملی در منطقه شده است11.
هیچ یک از مصاحبه شوندگان در کار خویش مستقیماً با قطعنامۀ  5231یا پالن  5231که اخیراً منتشر شده است ،سر و کار نداشته
اند .با این حال ،به نظر می رسد که تطبیق قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان به میزان بیشتر در پولیس ملی و شعبه های حل
منازعات فامیلی نهادینه شده است18.
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حفاظت
در بامیان و داکندی ،زنان ،بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،دسترسی محدودی به عدالت رسمی دارند11.مصاحبه شوندگان بامیان
گفته اند که پولیس قضایای زنان را جدی نمی گیرد و همچنین به وجود فساد و تبعیض در نظام قضایی رسمی نیز اشاره کرده اند82.
مردم دایکندی عموماً رضایت بیشتری نسبت به برخورد پولیس و کارمندان قضایی دارند 85.با این حال ،بسیاری از مردم دایکندی در
ساحات دورافتاده زندگی می کنند و از عدم دسترسی به این خدمات شکایت دارند83.
غیر از ضعف نظام قضایی مواردی همچون بی سوادی و عدم آگاهی زنان از حقوق شان نیز به عنوان دالیل اصلی عدم دسترسی زنان
به نظام قضایی رسمی مورد اشاره قرار گرفته اند 82.در دایکندی ،دور افتاده بودن منطقه در ترکیب با فقر و نبود امکانات ترانسپورتی
به عنوان دالیل اصلی عدم دسترسی زنان به نظام قضایی رسمی مطرح شده اند84.زنان گاهی اوقات از بزرگان محل برای حل و فصل
منازعات فامیلی شان کمک می گیرند .اما با این وجود هم میزان استفاده از نظام عدلی غیررسمی در بامیان و دایکندی نسبت به
دیگر والیات بررسی شده کمتر است 81.مصاحبه شوندگان بامیان و دایکندی ،بر خالف دیگر والیات ،گفته اند که تصمیمات و فیصله
های بزرگان محل نسبتاً عادالنه است81.
هر یک از والیات دایکندی و بامیان یک خانۀ امن دارند و زنانی که جانشان در خطر است می توانند به آن پناه ببرند 81.هیچ شکایتی
در مورد دسترسی به خانه های امن مطرح نشده است.
مصاحبه شوندگان هر دو والیت گفته اند که بهترین راه برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و آزار و اذیت همانا باال بردن سطح
آگاهی مردم و ارتقای ظرفیت و کیفیت خدمات نظام عدلی-قضایی رسمی می باشد88.

امداد و رفاه
دامنۀ خدماتی که برای بیوه های ساکن در بامیان و دایکندی فراهم می گردد ،محدود می باشد .بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان
بامیان ،غیر از معاش ماهوار  1،222افغانی که به بیوه های جنگی پرداخت می شود ،هیچ گونه خدمات دیگری در اختیار بیوه زنان
قرار نمی گیرد و از سوی دیگر این معاش ناچیز هم همیشه به دست افراد مستحق نمی رسد 81.در دایکندی ،مصاحبه شوندگان گفته
اند که انتقال معاشات بیوه های جنگی از طریق حسابات بانکی انجام می شود ،اما به دلیل فساد و واسطه بازی ،بخش بزرگی از این
وجوه به زنانی داده می شود که در حقیقت بیوه نیستند12.
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زنانی که در اثر جنگ معلول شده اند نیز مستحق برخورداری از خدمات مشابه می باشند .مقدار این خدمات به شدت معلولیت آنها
بستگی دارد .با این حال ،مسائلی همچون واسطه بازی و فساد روند پرداخت این وجوه را تحت الشعاع قرار می دهند15.
مصاحبه شوندگان ساکن در دایکندی اظهار کرده اند که تعداد بیجاشدگان داخلی در والیت شان زیاد نیست و نمی دانند که آیا
کمپ های بیجاشدگان داخلی در دایکندی وجود دارد یا خیر 13.با این حال ،مصاحبه شوندگان بامیان گفته اند که بیجاشدگان در
والیت شان هیچ گونه خدم ات از دولت دریافت نکرده اند و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تنها سازمانی است که به
این افراد کمک می کند12.
باشد14.

بامیان و دایکندی هر کدام یک خانۀ امن دارند .گفته شده است که شرایط خانه های امن در هر دو والیت رو به بهبود می
زنان ساکن در این دو والی ت از دسترسی به مراکز صحی برخوردار بوده و از برنامه های سوادآموزی و کورس های خیاطی مستفید
می شوند 11.بامیان دارای کمیته ای است که موظف است تا زنان و دختران ساکن در خانه های امن را بدون هیچ خطری به اجتماعات
و خانواده هایشان بازگرداند و در این راستا از اقدامات ی همچون میانجیگیری و نظارت از شرایط زنان پس از رهایی از خانه های امن
استفاده می کند11.
شرایط محابس در هر دو والیت مورد نظر بد توصیف شده اند 11.مردم عموماً نسبت به زنانی که در زندان بوده اند ،نظر نامساعد
دارند 18.گفته می شود که زندانیان زن در دایکندی به خدمات صحی دسترسی نداشته و اتاق هایشان مزدحم می باشد 11.در بامیان،
هرچند تاحدی دسترسی به خدمات صحی وجود دارد ،مکانیزم های توانبخشی و ادغام مجدد نیازمند اصالحات می باشد ،زیرا معلم
و امکانات الزم در زندان بامیان موجود نمی باشد522.
دسترسی زنان به خدمات صحی و تعلیمی در بامیان خوب توصیف شده است .در تمام ولسوالی ها و قریه ها ،کلینیک موجود می
باشد و در نتیجه تقریباً تمام زنان والدت شان را در مراکز صحی انجام داده اند 525.علیرغم آنکه دسترسی به خدمات صحی وجود
دارد ،عده ای از مصاحبه شوندگان از کمبود دوا و پرسونل صحی شکایت داشته اند 523.در دایکندی ،تنها زنان ساکن در نقاط شهری
به خدمات صحی و تعلیمی دسترسی دارند .کمبود پرسونل طبی ،طوالنی بودن مسافه ها و نبود امکانات ترانسپورتی ،دسترسی زنان
در قریه ها و ولسوالی های دورافتاده را به خدمات صحی عمالً غیرممکن ساخته است522.
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تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisوالیت بامیان


شبکۀ زنان والیت بامیان :میزان آگاهی از قطعنامۀ  5231در میان اعضای شبکه نسبتاً باال است و اکثر اعضای آن
نشان داده اند که تا حدی از محتوا و اهداف قطعنامه آگاهی دارند .برخی از اعضای شبکه گفته اند که آموزش هایی
در خصوص قطعنامه از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دریافت کرده اند و به وضوح نشان داده اند که سطح
دانش آنها در این زمینه نسبت به دیگران بیشتر است.



ریاست امور زنان :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان نشان داده اند که از قطعنامۀ  5231آگاهی داشته و بر اهمیت
قطعنامه و مکانیزم های اجرای آن واقف هستند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی گفته اند که هیچ دانشی در مورد قطعنامۀ
 5231ندارند و تاکنون هیچ آموزشی در مورد این سند و محتوای آن دریافت نکرده اند.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :شعبۀ حل منازعات فامیلی بامیان اظهار کرده است که شبکۀ زنان والیت چند ورکشاپ
آموزشی را برای آنها برگزار کرده است اما با این وجود قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان ،رهنمود اصلی است که
برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهند.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داده
اند که کامالً از محتوای قطعنامۀ  5231آگاهی دارند .آنها طی سه سال گذشته آموزش هایی را در خصوص قطعنامۀ
مذکور دریافت نموده اند.



شبکۀ زنان افغان :شبکۀ زنان افغان ،شبکه ای غیرحزبی و غیرانتفاعی متشکل از زنان و نهادهای غیردولتی زنان می
باشد که در راستای تقویت زنان افغان و تضمین مشارکت برابر آنها در جامعۀ مدنی فعالیت می کند .اعضای شبکه بر
ارزش و نقش اطفال به عنوان آینده سازان افغانستان اذعان داشته و توامندسازی و حفاظت از آنان را به عنوان اصول
بنیادی کار خویش می پندارند .این شبکه در صدد است تا درجۀ موثریت اعضای خویش را از طریق افزایش همکاری
بین آنها ،دادخواهی ،البی گری و ظرفیت سازی باال برد .افزون بر آن ،هدف مهم دیگری که این شبکه در دستور کار
خویش قرار داده است ،هماناً انعکاس و بلن د کردن صدای زنان است تا بدینوسیله زنان قادر باشند تا برای حق شان
مبارزه کنند و در تمامی عرصه های زندگی شان مشارکت فعال داشته باشند 524.مصاحبه شوندگان این شبکه نشان
داده اند که از دانش کاملی در خصوص قطعنامۀ  5231برخوردار بوده و اظهار کرده اند که تاکنون در چند فعالیت
دادخواهی بین  3221و  3252در زمینۀ مربوطه انجام شده است ،اشتراک داشته اند.



انجمن جامعۀ مدنی :مصاحبه شوندگان انجمن نشان داده اند که از قطعنامۀ  5231آگاهی کامل دارند و اظهار کرده
اند که این انجمن تاکنون ورکشاپ های آموزشی گسترده ای را در خصوص این قطعنامه برای تعداد زیادی از سازمان
های دولتی و غیردولتی برگزار نموده است.

معلومات مربوط به شبکۀ زنان افغان از آدرس ذیل بدست آمده است:
)http://www.awn-af.net/cms/more/172 (2311213211
124
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متریکس نفوذ/آگاهی در والیت بامیان
دانش در مورد قطعنامۀ 5231

پایین

باال

باال

ریاست کار و امور
اجتماعی

ریاست امور زنان

شبکۀ والیتی زنان
پایین

نفوذ بر پالیسی سازی

شعبۀ حل منازعات
فامیلی

کمیسیون مستقل
حقوق بشر
شبکۀ زنان افغان

تحلیل ذینفعان والیت دایکندی


ریاست امور زنان دایکندی :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان دایکندی گفته اند که از دانش کامل در مورد
قطعنامۀ  5231و محتوای آن برخوردارند .این ریاست همچنین اظهار کرده است که کارمندانش آموزش هایی از وزارت
امور خارجه و سازمان صلح و دموکراسی در بامیان دریافت نموده اند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی دایکندی گفته اند که هیچ معلوماتی در
مورد قطعنامه در اختیار ندارند.



پولیس ملی دایکندی :پولیس ملی گفته است که هیچ دانشی در مورد قطعنامۀ  5231در اختیار ندارد و قانون/فرمان
محو خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.



شعبۀ حل منازعات فامیلی دایکندی :شعبۀ حل منازعات فامیلی گفته است که هیچ دانشی در مورد قطعنامۀ
 5231در اختیار ندارد و قانون/فرمان مح و خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد
استفاده قرار می دهد.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون نشان داده اند که دانش قابل توجهی در
مورد قطعنامه داشته و اظهار کرده اند که تطبیق قطعنامه بخشی از کارشان می باشد.
33



شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر :مصاحبه شوندگان شبکه نشان داده اند که تا حدی از قطعنامۀ  5231آگاهی
دارند .با این حال ،آنها در این مورد که قطعنامۀ  5231به نیازها و حقوق زنان در شرایط جنگ می پردازد ،آگاهی
محدودی دارند .جزئیات بیشتر در مورد محتوای قطعنامۀ  5231از جانب مصاحبه شوندگان ارائه نشده است.



موسسۀ انکشافی و تعلیمی پیام :این موسسه در راستای باالبردن سطح تعلیم در میان مردم دایکندی فعالیت می
کند .هدف اصلی آن عبارت از ارتقای ظرفیت دیگر نهادهای جامعۀ مدنی در دایکندی بوده و آگاهی رسانی در مورد
قطعنامۀ  5231بخشی ا ز آموزش هایی است که در اختیار نهادهای جامعۀ مدنی قرار می دهد .از این رو ،مصاحبه
شوندگان این موسسه نشان داده اند که از دانش قابل توجهی در خصوص قطعنامه و چگونگی تطبیق آن در افغانستان
برخوردار می باشند.

متریکس نفوذ/آگاهی در والیت دایکندی
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

باال
ریاست کار و امور
اجتماعی

ریاست امور زنان

شبکۀ والیتی زنان

پایین

نفوذ بر پالیسی سازی

شعبۀ حل منازعات
فامیلی

کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان
شبکۀ زنان افغان

پالن عمل :منطقۀ کوهستانی مرکزی
آموزش و آگاهی رسانی
یافته های بدست آمده نشان می دهد که میزان مشارکت زنان در عرصۀ سیاست در پیامد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای والیتی در سال  3251در بامیان شتاب و افزایش یافته است .این دستاورد در نتیجۀ گسترش فعالیت های سیاسی ،برنامه
ها و ورکشاپ های آگاهی رسانی حاصل ش ده است .در دایکندی و بامیان ،اجرای برنامه های آگاهی رسانی و ظرفیت سازی برای
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مردان و زنانی که در عرصه های صلح ،سیاست و خدمات ملکی فعالیت دارند تأثیرات بسزایی بدنبال داشته باشد .در این برنامه ها
باید به زنان یاد داده شود که چگونه می توانند به شکل موثر برای کسب اهدافشان در عرصۀ سیاست دادخواهی نمایند.
از سوی دیگر نیاز است تا برنامه های آگاهی رسانی بیشتری در راستای مبارزه با تبعیض در بازار کار ،بخصوص در خدمات ملکی و
قوای امنیتی انجام شود و محیط مساعدی ایجاد شود تا زنانی که هم اکنون در این سکتورها مصروف فعالیت هستند بتوانند به پست
های عالی تر دست یابند و در روند تصمیم گیری سهم بگیرند .برنامه های آموزشی مخصوص مردان باید روی آگاهی رسانی در مورد
اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان تمرکز بیشتر داشته باشند .برنامه های آموزشی که مشترکاً برای مردان و زنان برگزار می شود
نیز باید قطعنامۀ  5231و پالن عمل  5231را به شکل جداناپذیری در دستور کار خویش قرار دهند.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی و ایجاد محیط مصون برای زنان در قوای امنیتی یکی از اولویت هایی است که باید مورد توجه
قرار گیرد .باید کمپاین های دقیق و سنجیده شده ای در جهت تغییر اذعان مردم نسبت به زنان شامل در پولیس ملی روی دست
گرفته شود.
معلومات بدست آمده نشان می دهد که با توجه به اینکه اکثر موارد خشونت علیه زنان در داخل خانه و محیط های خانوادگی صورت
می گیرد ،آگاهی رسانی ،بخصوص برای مردان ،موثرترین اقدامی است که می توان در جهت کاهش خشونت علیه زنان انجام داد.
شبکه های والیتی زنان در منطقۀ کوهستانی مرکز ،بخصوص در دایکندی ،باید در کمپاین های آگاهی رسانی گسترده ای که با هدف
کاهش خشونت خانگی علیه زنان برگزار می شوند ،سهم بگیرند .مردان برجسته از جمله رهبران مذهبی ،بزرگان محل ،مردان شامل
در پست های عالی حکومتی و قوای امنیتی (پولیس و اردوی ملی) ،عاملین مهمی هستند که می توانند روند مبارزات و کمپاین ها
را هدایت کنند و منحیث همکاران روند دادخواهی و آگاهی رسانی ایفای نقش نمایند.
تحلیل ذینفعان نشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از دانش عمیق در مورد قطعنامۀ  5231و حتی در
برخی موارد در خصوص قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .پولیس ملی و شعبۀ حل منازعات فامیلی نیازمند
آموزش و کسب آگاهی بیشتر در مورد قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و همچنین پالن عمل  5231می باشند ،هرچند لزوم این
نکته در دایکندی نسبت به کابل بیشتر احساس می شود.
هرچند استفاده از سیستم عدلی غیررسمی در بامیان و دایکندی به اندازۀ دیگر والیات رواج ندارد ،باز هم مردم این والیات در حل
مشکالتشان از چنین مکانیزم هایی کمک می گیرند .طرزالعمل های محاکم غیررسمی ،مسلکی نبوده و فیصله های آن معموالً
غیرمنصفانه بوده و به نفع مردان صادر می گردد .ریش سفیدانی که صالحیت حل و فصل منازعات را در دست دارند نیازمند آموزش
دقیق در مورد قانون خانواده ،طرزالعمل های حقوقی و بویژه حقوق زنان می باشند.
به منظور تغییر اذهان مر دم نسبت به زندانیان بر حال و اسبق اناث می بایست کمپاین های آگاهی رسانی فشرده ای روی دست
گرفته شود .بزرگان محل ،رهبران مذهبی و همچنین زنان برجسته باید به عنوان کسانی که می توانند تأثیر بسزا در تغییر اذهان
مردم داشته باشند ،در چنین کمپاین هایی سهیم ساخته شوند.

دادخواهی
عوامل ساختاری که تاحدی ریشه در سنت گرایی و تاریخ جنگ زدۀ افغانستان دارند ،باید از طریق برگزاری برنامه های آگاهی رسانی
دقیق و سنجیده شده در تمام سطوح جامعه و دولت تحت رسیدگی قرار گیرند .خانم بودن والی دایکندی منبع الهامی برای بسیاری
از زنانی بوده است که خواهان اکتساب مناصب سیاسی و سهم گیری در تصمیم گیری های والیت می باشند .چنین الگوها و سرمشق
هایی باید به میزان گسترده در امور اجتماعات سهم داشته باشند تا بدین طریق میزان مشارکت زنان افزایش یابد .با این وجود در
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این مسیر ضروری است تا به مردان هم سهم داده شود و مبارزات و دادخواهی ها معطوف به ایجاد جامعه ای باشد که در آن مردان
زنان را به مشارکت فعال در سیاست و حل منازعه ترغیب می کنند.
هم در بامیان و هم در دایکندی ،ضروری است تا تعداد زنان شاغل در پولیس ملی ،بخصوص در پست های عالی آن ،افزایش یابد.
این پیک ار می بایست معطوف به نهادهای حکومتی موظف و همچنین اجتماعاتی باشد که در آن افسران پولیس زن بدنام و انگشت
نما می شوند.
پیکار احقاق حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان باید در مواعظ بعد از نماز در مساجد شامل ساخته شود .باید در راستای بلند بردن
مشارکت بزرگان محل د ر روند پیشگیری از خشونت علیه زنان دست به دادخواهی بزنیم .روند دادخواهی باید عالوه بر سهیم ساختن
مساجد و بزرگان محل ،وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان و حج و اوقاف را ترغیب نماید تا در راستای شامل ساختن حقوق
زنان در مواعظ نماز جمعه همکاری نزدیک و کارآمد داشته باشند.
نظام عدلی -قضایی رسمی باید در راستای مقابله با ناقضین حقوق زنان نقش اساسی ایفا کند .با این حال ،در هر دو والیت گفته شده
است که این نظام در دسترس مردم قرار ندارد .در بامیان ،کمپاین ها باید معطوف به پولیس ملی باشد تا اطمینان حاصل شود که
قضایا ی زنان جدی گرفته می شود و متعاقب ًا تحت رسیدگی قرار می گیرد .در دایکندی باید تالش شود تا امکان دسترسی به نظام
قضایی رسمی ،بخصوص پولیس ،برای زنان ساکن در ولسوالی های دورافتاده افزایش یابد.
باید در وزارتخانه ها و ریاست خانه های عدلیه و داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال به شکل موثر برای افزایش کیفیت خدمات
عدلی که توسط نظام عدلی-قضایی رسمی صورت می گیرد ،دادخواهی انجام شود .برنامه های دادخواهی و کمپاین ها باید روی محو
تبعیض علیه زنان و دخترانی که نیازمند خدمات عدلی هستند ،متمرکز باشد و تالش نمایند تا میزان فساد را که زنان بیشتر از آن
متضرر می شوند ،کاهش دهند.
خدمات امدادی و رفاهی ویژۀ زنان از لحاظ گستردگی و کیفیت دچار کمبودهای شدید بوده و نیازمند اصالحات می باشد .فعالیت
های دادخواهی باید به سمت وزارت و ریاست کار و امور اجتماعی سوق داده شوند تا کیفیت خدمات و امتیازاتی که در اختیار زنان
بیوه و معلول قرار می گیرد ،بهبود بخشیده شود .چنین تالش هایی باید روی محو فساد و واسطه بازی و همچنین باال بردن دامنۀ
پوشش خدمات و امتیازات موجود متمرکز باشند.
وزارت خانه ها و ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال می بایست از این نکته اطمینان بعمل
آورند که زنان زندانی در بامیان و دایکندی دسترسی بهتری به خدمات صحی و تعلیمی داشته و معیار زندگی آنها بهبود بخشیده می
شود .نهادهای مذکور باید از تأسیس مکانیزم های خوب برای ادغام مجدد زنان ساکن در خانه های امن و محابس اطمینان حاصل
کنند.
تغییر اذهان و برداشت مردم نسبت به زندانیان برحال و اسبق اناث نیازمند اجرای کمپاین های آگاهی رسانی فشرده ای می باشد.
بزرگان محل و رهبران دینی و همچنین زنان برجسته باید به عنوان همکاران مهم و کلیدی در این روند پنداشته شوند.
فعالیت های دا دخواهی باید به سمت وزارت خانه ها و ریاست خانه های صحت ،معارف و امور زنان سوق داده شود تا زمینۀ الزم برای
باال بردن تعداد دوکتوران اناث در تمام والیات کشور فراهم آید.
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باید آگاهی رسانی الزم به منظور تغییر برداشت مردم نسبت به حضور دختران در تحصیالت عالی صورت گیرد ،البته لزوم برگزاری
چنین کمپاین هایی در ولسوالی های دایکندی نسبت به بامیان بیشتر احساس می شود .این فعالیت ها و تالش ها باید به سمت
وزارتخانه ها و ریاست خانه های معارف و همچنین بزرگان محل سوق داده شوند.

منطقۀ شرقی :لغمان و ننگرهار
جدول  :3مشخصات جمعیتی منطقۀ شرقی
لغمان

ننگرهار

تقسیم بندی جمعیت

414

414

نمایندگی در شورای والیتی

334

354

نمایندگی در شورای صلح والیت

84

8،24

فیصدی زندانیان

5،54

5،54

فیصدی بیجاشدگان داخلی در والیت

484

414

فیصدی معلمان

14

554

فیصدی متعلمان

414

424

تعداد زنان در پولیس ملی

1

12

منابع :معلومات مربوط به بیجاشدگان داخلی توسط منابع معلوماتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور بیجاشدگان داخلی/گروه های کاری در امور بیجاشدگان
داخلی (جون  )3251فراهم شده است .معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه ( )3252-3254بدست آمده است.

مشارکت
زنان ساکن در مناطق شرقی کشور ،بخصوص والیت لغمان ،مشارکت محدودی در روند صلح رسمی دارند (شکل  .)5هیچ یک از
اعضای شورای صلح والیت لغمان خانم نیستند ،زیرا رئیس ریاست امور زنان که یکی از اعضای این شورا بود از والیت فرار کرده
است 521.هرچند شورای صلح والیت ننگرهار دو عضو اناث را در اختیار دارد ،کسی در جلسات به دیدگاه های آنها گوش فرا نمی دهد
و بدین سبب نقش آنها نمادین توصیف شده است 521.کم امنی ،محافظه کاری و نبود فضای مساعد که طبعاً توأم با گوش ندادن به
دیدگاه ها و نظرات زنان می باشد ،به عنوان دالیل اصلی عدم مشارکت زنان در روند صلح مورد اشاره قرار گرفته اند521.
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KI-M-Lagh-2, KI-M-Lagh-3,KI-F-Lagh-1, KI-F-Lagh-1, KI-F-Lagh-4
KI-F-Nan-1, KI-F-Nan-1, KI-M-Nan-2
127
KI-M-Lagh-3, KI-F-Lagh-4, KI-F-Lagh-1, KI-F-Lagh-7, KI-F-Nan-4, KI-M-Nan-3
122
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در هر دو والیت ،گفته شده است که زنان حضور بیشتری در روند صلح غیررسمی دارند .اما با این وجود هم روندهای غیررسمی صلح
عموماً محدود به میانجیگری در سطح خانواده ها می باشند528.
شکل  :6مشارکت زنان در روند صلح و عرصۀ سیاست در منطقۀ شرقی
22%

21%

Female PPC
Membership
Female PC
Membership

8%

0%
LAGHMAN

NANGARHAR

در هر دو والیت ،زنان مشارکت محدودی در عرصۀ سیاست دارند .به غیر از نا امنی و عدم آگاهی مواردی همچون محافظه کاری
سنتی نیز به عنوان عواملی که سد راه مشارکت سیاسی زنان می شوند ،مورد اشاره قرار گرفته اند 521.در هر دو والیت ،حضور زنان
در اماکن عمومی و صحنات سیاسی عموم ًا در میان مردان پذیرفته شده نیست552.
لغمان در میان والیاتی است که پایین ترین نرخ مشارکت زنان در خدمات ملکی را به سطح کشور دارا می باشند ،طوریکه این رقم در
والیت لغمان برابر به شش فیصد است 555.در ننگرهار ،رؤسای ریاست خانه های امور زنان ،صحت عامه ،معارف ،اصالحات اداری و کمیسیون
مستقل حقوق بشر خانم هستند 553.علیرغم آنکه زنان نسبتی از پست های رهبری را در اختیار دارند ،با داشتن مشارکت  52فیصدی در
خدمات ملکی هنوز هم به میزان بسیار ناچیز در خدمات ملکی حضور دارند .دلیل اصلی پایین بودن مشارکت زنان در خدمات ملکی ،بنا

به اظهارات مصاحبه شوندگان ،همانا محافظه کاری سنتی است که به موجب آن حضور زنان شاغل مایۀ ننگ خانواده به حساب
آید 552.شکایاتی که در مورد تبعیض در بازار کار و خدمات ملکی مطرح شده است محدود به والیت ننگرهار می باشد554.

می آید552.

فیصدی حضور پرسونل زن در قوای پولیس ملی در منطقۀ شرقی بخصوص بامیان پایین می باشد .سه نفر از مجموع نه پولیس اناث
که در لغمان با آنها مصاحبه شده است ،گفته اند که در توقیف خانه ها کار می کنند در حالیکه شش نفر دیگر در قوماندانی های
امنیۀ پولیس مصروف ایفای وظیفه هستند 551.تمام افسران پولیس اناث در مرکز والیت کار می کنند و در سطح ولسوالی ها پولیس
خانم حضور ندارد 551.عامل اصلی که سد راه مشارکت زنان در قوای امنیتی می شود این است که این موضوع در میان مردم جامعه
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پذیرفته شده نیست 551.در لغمان ،کم امنی و کمبود تأسیسات و امکانات برای پولیس های زن به عنوان موانع حضور زنان در قوای
امنیتی برشمرده شده اند558.

پیشگیری
علیرغم آنکه ساختارهای مختلفی برای حفاظت از زنان تشکیل شده است ،زنان ساکن در لغمان و ننگرهار هنوز هم با چالش های
بیشماری از جمله خشونت و تبعیض مواجه می باشند( .شکل .)3
شکل  :7خصوصیات ساختارهای حفاظت از زنان و قضایای خشونت علیه زنان
65

50

Laghman
20

Nangarhar
9
0

0

0

NUMBER OF CASES NUMBER OF CASES
OF VAW
OF SUICIDE

NUMBER OF
FEMALE POLICE
OFFICERS

6

2

NUMBER OF
FAMILY RESPONSE
UNITS

0
NUMBER OF
WOMEN IN
SAFEHOUSES

1

0

NUMBER OF
SAFEHOUSES

منابع :تعداد خانه های امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط ریاست امور زنان ارائه شده است .تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و
تعداد زنان ساکن در خانه های امن از کمیسیون مستقل حقوق بشر بدست آمده است.

زنان ساکن در لغمان و ننگرهار در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند .آزار جسمی ،لفظی و روانی ،ازدواج های اجباری و زیرسن
و محروم کردن زنان از دسترسی به معارف و بازار کار به عنوان متداول ترین اشکال خشونت در هر دو والیت توصیف شده اند 551.در
لغمان ،چند تن از مصاحبه شوندگان به وجود رسومی همانند بد دادن ،که گفته می شود مختص ولسوالی های علیشنگ و علینگر
است ،اشاره کرده اند 532.خشونت خانگی بزرگترین بخش خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد که تا حدی از فقر ،بیکاری ،اعتیاد
به مواد مخدر ،بی سوادی و محافظه کاری سنتی سرچشمه می گیرد535.
مصاحبه شوندگان در لغمان پیشنهاد کرده اند که چند استراتیژی می بایست برای پیشگیری از خشونت علیه زنان وجود داشته باشد:
قوانین موجود باید تطبیق شوند و اوضاع امنیت باید بهبود یابد .باید تالش هایمان را روی پیشگیری از خشونت علیه زنان ،شناسایی
و ریشه کن کردن علل خشونت علیه زنان متمرکز نماییم .این کارها باید در قالب استراتیژی های آگاهی رسانی صورت گیرد .باید در
سطح ولسو الی ها سارنوال هایی را بطور خاص برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان توظیف نماییم و محاکم استیناف لغمان
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و ننگرهار نیز باید ظرفیت های شان باال برود .ضروری است تا تعداد بیشتری از وکالی مدافع استخدام شوند و از سوی دیگر موضوع
حقوق زن نیز باید در نصاب تعلیمی مکاتب شامل ساخته شود533.
تالش های رسمی در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان به اندازۀ کافی ثمر بخش نبوده اند .در اجتماعات سنتی ننگرهار و
بخصوص لغمان ،زنانی که خارج از دایرۀ فامیل به جستجوی خدمات عدلی می پردازند ،به هیچ وجه توسط خانواده و اطرافیانشان
بخشیده نمی شوند 532.نظام عدلی -قضایی ننگرهار ،بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،برخورد غیرعادالنه با زنان دارد و پولیس هم
شکایات زنان را نه ثبت می کند و نه جدی می گیرد534 .
هیچ یک از مصاحبه شوندگان در کار خویش مستقیماً با قطعنامۀ  5231یا پالن عمل  5231که اخیراً منتشر شده است ،سر و کار
نداشته اند.

حفاظت
نظام عدلی -قضایی رسمی در لغمان و ننگرهار برای زنان نجات بخش نبوده است .در لغمان ،فقر ،محافظه کاری جامعه ،پایین بودن سطح
آگاهی زنان و کمبود نهادهای قضایی به عنوان دالیل اصلی عدم دسترسی زنان به نظام عدلی رسمی مورد اشاره قرار گرفته اند 531.در
ننگرهار ،مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که نظام عدلی رسمی از توان کافی برای مقابله با اشخاص زورمندی همچون جنگ ساالران
برخوردار نمی باشد و در نتیجه آنها می توانند هر جرمی را بر علیه زنان مرتکب شوند ،حتی قتل 531.سنت گرایی یک از عوامل مهمی است
شود531.

که در ننگرهار مانع از دسترسی زنان به خدمات عدلی می
به دلیل موانع مذکور و بخصوص محافظه کاری سنتی ،اکثر زنان ساکن در لغمان و ننگرهار به نظام عدلی غیررسمی متوسل می شوند تا
مشکالتشان را با میانجیگری بزرگان محل حل و فصل نمایند 538.مراحل کاری و احکام صادره توسط محاکم غیررسمی مورد انتقاد قرار
گرفته اند و در اغلب موارد غیر عادالنه توصیف شده اند531.
هیچ خانۀ امنی در لغمان وجود ندارد و زنانی که جانشان در خطر است ،در معرض تهدید و یا خشونت شدید قرار دارند در خانۀ امن جالل
آباد نگهداری و حفاظت می شوند 522.در ننگرهار ،یک خانۀ امن وجود دارد که برای زنانی که در معرض تهدید قرار می گیرند ،قابل
دسترسی می باشد .قربانیان بعد از تصدیق ریاست امور زنان ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،موسسۀ بین المللی زنان برای زنان و انجمن
مستقل وکالی مدافع افغانستان ،در خانه های امن پناه داده می شوند525.
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امداد و رفاه
اند523.

مصاحبه شوندگان لغمان از وجود فساد در نهادهای رسمی که مسئول تأدیه معاشات بیوه های جنگی می باشند ،شکایت کرده
در ننگرهار ،ریاست امور زنان اظهار کرده است که ریاست کار و امور اجتماعی نام  5،222نفر از زنان بیوه و معلول را به ثبت رسانیده
و ضمن پرداخت معاش ،آنها را از برنامه های آموزشی مستفید می گرداند 522.با این حال ،سایر مصاحبه شوندگان گفته اند که هیچ
گونه خدمات و امت یازاتی در اختیار زنان بیوه یا معلول قرار نمی گیرد524.
در لغمان ،گفته شده است که ریاست صحت عامه اندام های مصنوعی در میان زنان دارای معلولیت توزیع می کند و همچنین سازمان
های غیردولتی در راستای کمک به ورود مجدد زنان معلول به بازار کار اقداماتی را انجام داده اند521.
اکثر بیجاشدگان داخلی در مرکز والیت لغمان از ولسوالی های علیشنگ و علینگر به آنجا آمده اند 521.به گفتۀ مصاحبه شوندگان در
هر دو والیت مورد نظر ،دولت تاکنون به هیچ یک از اجتماعات بیجا شده کمک نکرده است 521.بیجاشدگان داخلی مقادیر محدودی
از کمک های اضطراری و لواز می همچون خیمه را دریافت نموده اند که از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای پناهندگی
ناروی در میان آنها توزیع شده است .اکثر بیجاشدگان داخلی در هر دو والیت ،همراه با خانواده ها و اقارب شان در کمپ های
بیجاشدگان داخلی زندگی می کنند528.
هیچ خانۀ امنی در لغمان وج ود ندارد .در ننگرهار ،شرایط خانه های امن به طور کلی خوب است 521.گفته می شود که زنان در
وضعیت تغذیه ای خوبی بسر می برند و برنامه های تعلیم قرآن و آموزش فنی و حرفوی در اختیار آنها قرار می گیرد 542.با این حال،
بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،هیچ گونه مکانیزم ادغام مجدد وجود نداشته که زنان از آن مستفید شده باشند.
در هر دو والیت ،گفته شده است که زنان زندانی در شرایط خوبی بسر می برند و به خدمات صحی ،تغذیه مناسب و تلویزیون
دسترسی دارند 545.به عنوان بخشی از مکانیزم ادغام مجدد ،زنان زندانی از کورس های سوادآموزی و همچنین آموزش های خیاطی
و دیگر مهارت های حرفوی بهره مند می شوند 543.با این حال ،اکثر زنان همراه با اطفال شان در زندان بسر می برند .اطفال از تحرک
و دسترسی محدود به معارف برخوردار می باشند542.
در لغمان ،زنان ساکن در نقاط شهری یا مرکزی ،در مقایسه با زنان ساکن در ساحات روستایی ،دسترسی بیشتری به خدمات صحی
دارند 544.هرچند در ساحات روستایی مراکز صحی وجود دارد ،اما کمبود آگاهی به عنوان عامل اصلی که مانع از دسترسی زنان به
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خدمات صحی می شود مورد اشاره قرار گرفته است 541.در ننگرهار ،زنان ساکن در ساحات مرکزی و روستایی دسترسی بیشتری به
خدمات صحی داشته و برخورد کارمندان صحی با آنها نیز خوب توصیف شده است 541.شکایت اصلی که در مورد دسترسی به خدمات
صحی که در هر دو والیت مطرح شده است همانا پایین بودن کیفیت دوا می باشد541.
زنان ساکن در لغمان و ننگرهار ،به دلیل محافظه کار بودن جامعه و کم امنی دسترسی محدودی به معارف دارند 548.دختران ساکن
در ولسوالی علیشنگ و علینگر نیز دسترسی محدودی به تعلیمات ابتدایی داشته و از سوی دیگر مسئله ناامنی دسترسی آنها به
تحصیالت عالی را عمالً غیر ممکن ساخته است 541.در ولسوالی های والیت ننگرهار نیز به موارد مشابهی اشاره شده است ،هرچند در
این ساحات محافظه کاری سنتی به عنوان عامل اصلی که دسترسی دختران به معارف را محدود می سازد ،مورد اشاره قرار گرفته
است512.

تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisوالیت لغمان


ریاست امور زنان :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان در لغمان نشان داده اند که از محتوای قطعنامۀ  5231آگاهی
دارند و اشاره کرده اند که مرکز منابع زنان افغان ) (AWRCبرنامه های آموزشی را در این زمینه برای آنها برگزار
کرده است.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست از هیچ دانشی در مورد قطعنامۀ  5231برخوردار نمی
باشند.



پولیس ملی افغانستان :پولیس ملی افغانستان در لغمان گفته است که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در
اختیار ندارد و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار
می دهد.



موسسۀ خدمات صحی و انکشافی برای جوانان :این سازمان عمدتاً در زمینۀ فراهم آوری طیفی از خدمات برای
جوانان افغان و دیگر گروه های به حاشیه کشانده در اجتماع گسترده تر فعالیت می کند .موسسۀ خدمات صحی و
انکشافی برای جوانان در صدد است تا شرایط زندگی جوانان اف غان را بهبود بخشد و الگوهای سالم زندگی را در میان
آنها ترویج دهد .مصاحبه شوندگان این سازمان گفته اند که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارند
و تاکنون در این زمینه آموزش ندیده اند.



شبکۀ زنان افغان :مصاحبه شوندگان شبکۀ زنان افغان در لغمان گفته اند که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی
در اختیار ندارند و تا کنون در این زمینه آموزش ندیده اند.
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متریکس نفوذ/آگاهی در والیت لغمان
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

ریاست امور زنان

ریاست کار و امور
اجتماعی

باال

موسسۀ خدمات صحی
و انکشافی برای جوانان
پایین

نفوذا بر پالیسی سازی

شبکۀ زنان افغان
پولیس ملی افغانستان

تحلیل ذینفعان ننگرهار


شبکۀ زنان والیت ننگرهار :اعضای شبکه گفته اند که تقریباً هیچ دانشی در مورد قطعنامۀ  5231ندارند و تا کنون
هیچ آموزشی در زمینه دریافت ننموده اند.



ریاست امور زنان ننگرهار :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان گفته اند که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی
در اختیار ندارند.



ریاست کار و امور اجتماعی ننگرهار :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی ننگرهار اظهار کرده اند که در
خصوص قطعنامۀ 5231هیچ دانشی در اختیار ندارند.



پولیس ملی ننگرهار :پولیس ملی در ولسوالی های کامه و بهسود ننگرهار گفته است که در مورد قطعنامۀ 5231
هیچ دا نشی در اختیار ندارد و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان
مورد استفاده قرار می دهد.



شعبۀ حل منازعات فامیلی در ننگرهار :شعبۀ حل منازعات فامیلی در ننگرهار گفته است که در خصوص قطعنامۀ
 5231هیچ دانشی در اختیار ندارد و قانو ن/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق
زنان مورد استفاده قرار می دهد.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون نشان داده اند که در خصوص قطعنامۀ
 5231دانش نسبی داشته که آن را عمدتاً از طریق مطالعۀ شخصی کسب نموده اند.
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موسسۀ بین المللی زنان برای زنان :این موسسه یک سازمان مردمی حقوق بشر است که هدف آن عبارت از تأمین
و حمایت از حقوق زنان و دختران محروم در افغانستان و نیویارک می باشد .حق رشد پتانسیل های فردی ،خودمختاری
و نمایندگی در عرصه های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقت صادی یکی از حقوق ویژه ای است که این سازمان روی
آن متمرکز می باشد 515.مصاحبه شوندگان این موسسه اظهار کرده اند که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در
اختیار ندارند .با این حال ،این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که پالن عمل  5231به دلیل پایین بودن ظرفیت
دولت تطبیق نمی گردد.



مرکز تعلیمی زنان افغان :مرکز تعلیمی زنان افغان در صدد است تا یک محیط عاری از خشونت و تبعیض ایجاد
نماید و ضمن توجه به مفاهیمی همچون جامعۀ مدنی ،دموکراسی ،عدالت و برابری جنسیتی ،به زنان و اطفال کشور
کمک کند تا به حقوق انسانی شان دسترسی پیدا کنند 513.مصاحبه شوندگان این موسسه گفته اند که در خصوص
قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارند.

متریکس نفوذ/آگاهی در والیت ننگرهار
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال
ریاست امور زنان
ریاست کار و امور
اجتماعی

نفوذ بر پالیسی سازی

باال

کمیسیون مستقل
حقوق بشر
افغانستان

پولیس ملی

انجمن مستقل وکالی
مدافع افغانستان
موسسۀ عدالت برای
همه
شبکۀ زنان والیت

پایین

تمام معلومات مربوط به موسسۀ بین المللی زنان برای زنان از ویب سایت این موسسه ) )3211بدست آمده است:
)http://www.womenforafghanwomen.org (2311113211
113
می باشد که از طریق آدرس ذیل قابل ) PaxPouli: The Peace of the People (3211بر گرفته از سند " AWECمعلومات مربوط به
دسترسی است:
http://www.paxpopuli.org/voices-for-peace/afghan-womens-educational-center-awec/#sthash.yzX2zS14.dpbs
)(2311113211
111
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پالن عمل :منطقۀ شرقی
آموزش و آگاهی رسانی
میزان مشارکت زنان در تمام سطوح جامعه در والیات شرقی کشور و بخصوص لغمان نسبت ًا پایین است .اگر امتیازات کارمندان یا
فعاالن اجتماعی کم باشد ،زنان بیشتر از مردان متضرر خواهند شد .جامعه و به طور مشخص تر اجتماعات محلی در این والیات
عموماً به مسائل مرتبط به زنان حساس هستند و لذا ضروری است تا در جهت ارتقای مشارکت زنان در صلح ،سیاست ،خدمات ملکی،
تصمیم گیری و رهبری ،استراتیژی های انطباق یافته ای روی دست گرفته شود .مردانی که در روند صلح ،سیاست و خدمات ملکی
در تمام این چهار والیت دخیل هستند نیازمند آموزش در مورد اصول جهت دهی جنسیتی و برابری جنسیتی می باشند.
برنامه های آموزش و فعالیت های مربوطه باید محیط مساعدی را بوجود آورند تا زنان بتوانند در آن مشارکت نمایند و به دیدگاه
ه ایشان گوش داده شود .در خالل این برنامه ها باید به زنانی که از نظر مسلکی فعال هستند کمک شود تا مهارت ها و ظرفیت الزم
را جهت مشارکت و همکاری موثر با مردان کسب نمایند .آموزش هایی که برای مردان برگزار می شود می بایست تمرکز بیشتری
روی آگاهی رسانی در مورد اصول ب رابری جنسیتی و مشارکت زنان داشته باشد .آموزش هایی که برای زنان برگزار می شوند می
بایست مشتمل بر آگاهی رسانی و ظرفیت سازی باشد .قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل  5231نیز باید یکی از بخش های
ضروری و جداناپذیر برنامه های آموزشی باشد که برای مردان و زنان برگزار می شود.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی و مصون کردن کار زنان در قوای امنیتی یکی از اولویت هایی است که نیازمند توجه می باشد.
الزم است تا کمپاین های آگاهی رسانی دقیق و سنجیده شده ای برای تغییر برداشت های مردم نسبت به زنان شاغل در پولیس ملی
روی دست گرفته شود.
معلومات بدست آمده نشان می دهد که زنان ساکن در والیات شرقی کشور در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند که برخی از
آنها مورد تأیید محاکم غیررسمی یا قبیلوی نیز قرار گرفته است .طرزالعمل های محاکم غیررسمی مسلکی نیستند و گفته می شود
که احکام معموالً به شکل غیرعادالنه و به نفع مردان صادر می شوند .آگاهی رسانی به عنوان موثرترین راهکار برای کاهش خشونت
علیه زنان پنداشته می شود .بزرگان محلی و دینی ،بخصوص آنانی که در محاکم غیررسمی بر مسند قضاوت جلوس می کنند باید به
شکل دقیق و جدی در مورد عواقب خشونت علیه زنان و همچنین اصول مندرج در قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و قانون
خانواده آموزش ببینند.
تحلیل ذینفعان نشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از دانش عمیق در مورد قطعنامۀ  5231و در برخی
موارد حتی در خصوص قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .پولیس ملی و شعبۀ حل منازعات فامیلی نیازمند
آموزش و فهم بیشتر قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و نیز پالن عمل  5231می باشند.

دادخواهی
در جهت حصول اطمینان از نمایندگی زنان در شورای والیتی لغمان باید تمامی اقدامات الزم انجام شود .این امر مستلزم همکاری
پولیس مل ی و محلی والیت می باشد تا بدین طریق از ایمنی و امنیت اعضای اناث شورا اطمینان حاصل شود .از سوی دیگر باید از
تشریک مساعی میان اجتماعات محلی و رهبران دینی اطمینان بعمل آید تا بدینوسیله سطح آگاهی اعضای اجتماعات محلی افزایش
یابد .شوراهای والیتی و کمیته های صلح والیات و همچنین سازمان های دولتی باید ضمن وضع امتیازات و احکام خاص زمینۀ حضور
فعال زنان در روندهای تصمیم گیری و تدوین آجندا را فراهم نمایند.
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شبکه های زنان در والیات لغمان و ننگرهار می بایست در راستای محو تبعیض علیه زنان و دختران با رهبران دینی ،سازمان های
دولتی ،غیردولتی و جامعۀ مدنی در سطوح ولسوالی ،والیتی و ملی وارد همکاری شوند و در جهت نهادینه کردن "عدالت جنسیتی"
در چهار والیت مورد نظر تشریک مساعی نمایند.
شوراهای والیتی ،کمیته های صلح و دولت باید تصمیمات خود را با لحاظ چشم انداز "جهت دهی جنسیتی" اتخاذ نمایند و چنین
دیدگاهی را در فعالیت های انکشافی و اجرایی خود شامل بسازند .اصول "متوازن سازی جنسیتی" ،طوریکه در قطعنامۀ 5231
تشریح شده است ،باید در تمام سازمان های دولتی و غیردولتی نهادینه شود.
در والیات شرقی ،تعداد بسیار کمی از زنان در پولیس ملی آنهم در پایین ترین پست ها کار می کنند و هیچ گونه امیدی به گرفتن
ترفیع شغلی ندارند .کمپاین ها و برنامه های دقیق و سنجیده شده ای باید در جهت افزایش حضور زنان در قوای پولیس ملی روی
دست گرفته شود .چنین کمپاین هایی باید به طور خاص معطوف به شمولیت زنان در پست های عالی پولیس ملی باشد .این تالش
ها باید به سمت ادارات دولتی موظف و همچنین اجتماعاتی که در آن افسران پولس اناث در معرض بدنامی و انگشت نما شدن قرار
دارند ،سوق داده شود.
شبکه های زنان در والیات لغمان و ننگرهار باید ضمن همکاری با رهبران دینی و بزرگان محل در جهت محو خشونت علیه زنان
دادخواهی نمایند .فعالیت دادخواهی همچنین باید به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان و حج و اوقاف سوق داده شود
و این مراجع می بایست در همکاری نزدیک با همدیگر مسائل مرتبط به حقوق زنان را در مواعظ نماز جمعه شامل بسازند.
نظام قضایی رسمی در لغمان و ننگرهار حتی بیشتر از ناقضین حقوق زن ،برای زنانی جویای خدمات عدلی هستند ،موانع بوجود می
آورد .ارگان های قضایی رسمی به عنوان نهادهای آغشته به فساد ،واسطه بازی و تبعیض جنسیتی توصیف شده اند .برای اینکه بتوانیم
کیفیت خدمات عدلی در نظام قضایی رسمی را بهبود ببخشیم ،ضروری است تا به شکل موثر در این راستا دادخواهی نماییم و روند
دادخواهی را به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های عدلیه و امور داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال سوق بدهیم .روند دادخواهی
در وهلۀ اول باید روی افزایش دسترسی زنان به پولیس و تقویت شعبه های حل منازعات فامیلی و در وهلۀ دوم روی محو تبعیض
علیه زنان و دختران جویای خدمات عدلی و همچنین کاهش میزان فساد متمرکز باشد ،زیرا زنان قربانیان اصلی فساد اداری هستند.
کیفیت و گستردگی خدمات امدادی و رفاهی که در اختیار زنان قرار می گیرد باید بهبود بخشیده شود .فعالیت های دادخواهی باید
وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست خانه های آن را هدف قرار دهند تا بدینوسیله کیفیت خدمات ویژۀ زنان بیوه یا معلول بهبود
یابد .کمپاین ها باید روی نابود کردن فساد و واسطه بازی و همچنین باالبردن دامنۀ خدمات متمرکز باشند.
ضروری است تا خانه ه ای امن در هر دو والیت از تجهیزات بهتری برخوردار شوند ،هرچند لزوم این نکته در والیت لغمان بیشتر
احساس می شود .فعالیت های دادخواهی که در جهت بهبود شرایط خانه های امن و محابس زنان انجام می شوند می بایست به
سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های عدلیه ،داخله و امور زنان و همچنین دفتر سارنوال سوق داده شوند.
در راستای بهبود مکانیزم های ادغام مجدد و بهتر کردن خدمات برای زنان ساکن در خانه های امن و زندان های زنانه ،می بایست
وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و داخله و همچین دفتر سارنوال را هدف قرار داده و از مقامات آنها کمک بخواهیم.
فعالیت های دادخواهی بیشتری باید در سطح اجتماعات محلی انجام شود تا لزوم برخورداری زنان از خدمات صحی و تعلیمی مورد
پذیرش مردم قرار گیرد .این تالش ها همچنین می بایست در سطح وزارت خانه ها و ریاست خانه های صحت ،معارف و امور زنان
انجام شوند تا امکان افزایش تعداد دوکتوران و معلمان اناث در تمام والیات و ولسوالی ها فراهم آید.
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منطقۀ غربی :هرات
جدول  :4مشخصات جمعیتی والیت هرات
مردان

زنان

تقسیم بندی جمعیت

154

414

نمایندگی در شورای والیتی

114

354

نمایندگی در شورای صلح والیت

124

524

فیصدی زندانیان

114

14

فیصدی بیجاشدگان داخلی در والیت

154

414

فیصدی معلمان

154

414

فیصدی متعلمان

154

414

تعداد زنان در پولیس ملی

محرمانه

512

منابع :تعداد بیجاشدگان داخلی توسط منبع معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان/گروه های کاری در امور بیجاشدگان داخلی (جون )3251
ارائه شده است .معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه ( )3252/3254بدست آمده است.

مشارکت
تمام مصاحبه شوندگان ساکن در هرات نسبت به توانایی مشارکت و سهم گیری زنان در روندهای صلح و تصمیم گیری سیاسی ابراز
اعتماد کرده اند .علیرغم این خوش بینی ،زنان مشارکت محدودی در این پروسه ها دارند و حضور آنها در شوراهای صلح والیتی ،بنا
به اظهارات مصاحبه شوندگان ،جنبۀ نمادین داشته است 512.سه نفر از مجموع  31عضو شورای صلح والیت و چهار نفر از مجموع 51
 51عضو شورای والیتی خانم هستند514.
دلیل پایین بودن میزان مشارکت زنان در صلح و سیاست به عدم تمایل جناح مسلح مخالف دولت برای مذاکره با زنان ،محافظه کاری
جامعه ،کم امنی و نبود محیط مساعد برای زنان نسبت داده می شود511.

112

KI-F-Her-1, FGD-F-Her-1
)Pajhwak (3214) and IEC (3214
111
KI-F-Her-4, KI-M-Her-2, KI-F-Her-2, KI-F-Her-7, KI-M-Her-3, FGD-F-Her-1
114
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با توجه به اینکه زنان  42فیصد کارمندان ملکی والیت هرات را تشکیل می دهند ،این والیت در میان والیاتی قرار می گیرد که
باالترین نرخ مشارکت زنان در خدمات ملکی را دارا می باشند 511.با این حال ،مصاحبه شوندگان گفته اند که زنان شامل در خدمات
ملکی تنها پست های اداری را در اختیار داشته و در سطوح تصمیم گیری شامل نیستند 511.در خصوص وجود تبعیض در اماکن
کاری شکایت های مطرح شده است از جمله اینکه مردان تصور می کنند که زنان از ظرفیت پایین تری برخوردار می باشند .محافظه
کار بودن جامعه بخصوص در ساحات روستایی مسئلۀ دیگری است که سد راه مشارکت زنان در خدمات ملکی و بطور عمومی در بازار
کار می شود518.
هرچند گفته می شود که میزان مشارکت زنان در پولس ملی افزایش یافته است ،هنوز هم تعداد پرسونل اناث در پولس ملی هرات
کافی نمی باشد 511.محافظه کار بودن جامعه ،تبعیض و خشونت با زنان در درون قوای پولیس به عنوان عوامل اصلی که سد راه
مشارکت زنان در پولیس می شوند مورد اشاره قرار گرفته اند .از سوی دیگر در سیستم پولیس ،به افسران اناث ترفیع شغلی و هیچ
گونه صالحیتی داده نمی شود512.

پیشگیری
هرچند ساختارهای مختلفی برای حفاظت از زنان موجود می باشد ،زنان ساکن در هرات هنوز هم با چالش های بیشماری در زمینۀ
مبارزه با خشونت و تبعیض مواجه می باشند( .شکل .)1
زنان ساکن در هرات در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند که متداول ترین آن عبارتند از آزار و جراحت جسمی ،تهدید به
خشونت فزیکی ،ازدواج های اجباری و زیرسن ،مبادلۀ دختران و محروم کردن آنها از حق نفقه 515.عده ای مصاحبه شوندگان به
مواردی همچون بریدن اعضای بدن زنان و خودکشی ،که از قد یم در هرات شایع بوده است ،اشاره کرده اند 513.یکی از مصاحبه
شوندگان گفته است که شخصاً شاهد موارد بددادن بوده است ،هرچند این رسم در هرات متداول نیست512.
شکل  :8خصوصیات ساختارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان و قضایای خشونت علیه زنان
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25
2

1
NUMBER OF CASES OF
SUICIDE

NUMBER OF CASES OF
VAW

NUMBER OF FEMALE
POLICE OFFICERS

NUMBER OF FAMILY
RESPONSE UNITS

NUMBER OF SAFEHOUSES

منابع :تعداد خانه ها امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط ریاست امور زنان ارائه شده است .تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و تعداد
زنان ساکن در خانه های امن از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدست آمده است.
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)CSO (321413211
KI-F-Her-7, KI-F-Her-4, KI-M-Her-3, KI-M-Her-3
118
FGD-F-Her-1, KI-F-Her-2, KI-F-Her-1
113
FGD-F-Her-1, KI-F-Her-7, KI-M-Her-3, KI-F-Her-2
122
KI-F-Her-1, KI-F-Her-4, KI-F-Her-1, KI-M-Her-2, FGD-F-Her-1
121
KI-F-Her-1, KI-F-Her-1, KI-F-Her-4, KI-F-Her-2, FGD-F-Her-1
123
KI-F-Her-7, KI-F-Her-1
122
KI-F-Her-7
117
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از نظر بسیاری از مصاحبه شوندگان ،آگاهی رسانی از طریق رسانه ها و رهبران دینی ،موثرترین راهکار برای پیشگیری از خشونت
علیه زنان می باشد 514.تطبیق قوانین موجود و آزاد کردن زنان از قید عنعنات زیانبخش ،دیگر راهکارهای پیشنهادی هستند که می
توانند امکان افزایش فرصت کاری شغلی و امکان مشارکت آنها در کارهای اقتصادی کوچک و بزرگ را فراهم نمایند511.
تالش های رسمی در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان ،موثریت چندانی بدنبال نداشته اند؛ بخصوص در ساحات روستایی که
در آن گرایشات سنتی مردم عموماً بیشتر است و دولت نیز حضور چندانی در آن ندارد 511.از نظر مصاحبه شوندگان ،سازمان های
عدلی رسمی و نهادهای دولتی عملکرد مطلوبی ندارند و مواردی وجود داشته که در آن از وجود فساد در این ارگان ها شکایت شده
است511 .
مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که در کار خویش با قطعنامۀ  5231و پالن عمل  5231مستقیماً سر و کار ندارند .با این حال،
تطبیق قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان بیشتر نهادینه شده است و پولیس نیز عموماً بر اساس رهنمودهای مندرج در قانون/فرمان
محو خشونت علیه زنان عمل می کند518 .

حفاظت
زنان ساکن در هرات هنوز هم دسترسی محدودی به نظام قضایی رسمی دارند .زنان ساکن در ساحات شهری که از حقوق شان آگاهند ،تا
حدی به نظام قضایی رسمی دسترسی دارند 511.زنان روستایی گفته اند که ارگان های قضایی رسمی در این ساحات موجود نمی
عدم آگاهی ،محافظه کاری و وجود تبعیض در نظام قضایی و پولیس به عنوان عواملی که مانع از دسترسی زنان به عدالت رسمی می شوند
مورد اشاره قرار گرفته اند.
زنان ساکن در ساحات روستایی به دلیل عدم دسترسی به ارگان های قضایی رسمی معموالً مشکالتشان را از طریق بزرگان محل و مکانیزم
های غیررسمی حل و فصل می کنند .محاکم غیررسمی تحت کنترول مردان بوده و برخورد تبعیض آمیز و غیرمنصفانه ای با زنان دارند:
آنها هرگز به حرف زنان گوش نمی دهند یا صحبت هایشان را جدی نمی گیرند .هیچ کدام از تصمیمات آنها به نفع قربانیان زن صادر نمی
گردد .ه مۀ آنها مرد هستند و از شرایط زنان چیزی نمی دانند .برخورد آنها خشن است و کسی نمی تواند از حق زنان دفاع کند515.
زنان ساکن در هرات که در معرض تهدید به خشونت قرار می گیرند می توانند به خانه های امن پناه ببرند .گفته می شود که شرایط خانه
های امن مناسب حال زنان بود ه و زنان می توانند تا زمانی که خطر برطرف نشده است یا جای امن دیگری را برای سکونت نیافته اند ،در
آنجا اقامت داشته باشند513.

باشد512.
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KI-F-Her-7, KI-F-Her-1, KI-F-Her-2, KI-F-Her-4, FGD-F-Her-1
KI-M-Her-3, KI-F-Her-4, KI-M-Her-2, FGD-F-Her-1
122
KI-F-Her-1, KI-M-Her-2, FGD-F-Her-1
127
KI-F-Her-7, KI-F-Her-1, KI-M-Her-3, KI-M-Her-2
128
KI-F-Her-2, KI-F-Her-7, KI-M-Her-3, FGD-F-Her-1
123
KI-F-Her-4, KI-F-Her-1
172
KI-F-Her-4, KI-F-Her-1
171
KI-F-Her-1, KI-F-Her-4, KI-F-Her-1, KI-F-Her-2, FGD-F-Her-1
173
KI-F-Her-1, KI-F-Her-2, KI-F-Her-1, KI-F-Her-7, KI-M-Her-2
121
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امداد و رفاه
هیچ گونه خدمات یا پالیسی های برای زنان مطلقه و معلول هرات وجود ندارد .خدمات مختص زنان بیوه نیز محدود به همسران افسران
اردوی ملی است که در جنگ جان باخته اند 512.گفته می شود که کارمندان دولتی با بیوه های جنگی که برای دریافت خدمات می آیند،
همکاری نمی کنند و همچنین شکایت هایی در مورد وجود فساد در ارگان های مربوطه مطرح شده است514.
در هرات ،به بیجاشدگان داخلی خیمه و زمین زراعتی داده می شود ،اما هیچ گونه خدمات خاصی در اختیار زنان بیجاشده قرار نمی
گیرد 511.کم امنی و عدم وجود اعتماد میان اجتماعات میزبان و بیجاشدگان داخلی منجر شده است که تعامل میان آنها در حد پایینی
بگیرد511.
بنا به گفته های مصاحبه شوندگان ،شرایط خانه های امن هرات نسبت به گذشته بهبود یافته است 511.گفته می شود که کمیسیون مستقل
حقوق بشر به شکل منظم از شرایط خانه های امن نظارت می کند ،به وضعیت لباس و تغذیۀ زنان توجه می شود و آموزش های حرفوی
ابتدایی نیز در اختیار آنها قرار می گیرد 518.با این حال ،بسیاری از افراد ساکن در هرات به دلیل محافظه کار بودن جامعه با موجودیت
خانه های امن مخالف هستند511.
گفته می شود که شرایط عمومی زندان زنان در هرات زیر استندرد بوده و نیاز به بهبود دارد 582.زنان یک زندان جداگانه داشتند که چندی
قبل توسط قوای خارجی ساخته شده بود .اما به دلیل افزایش جرم و جنایت و باال رفتن تعداد زندانیان مرد ،این محبس هم اکنون برای
مردها استفاده می شود و زنان در محبس قدیمی بسر می برند که شرایط آن مناسب نیست 585.زندانیان دسترسی کافی به وکیل مدافع
نداشته و به وضعیت تغذیه و لباس آنها توجه نمی شود 583.با این حال ،زندانیان زن از آموزش های فنی و حرفوی از جمله آرایشگری و
خیاطی بهره مند می شوند582.
زنان شهری در مقایسه با زنان روستایی ،عموماً دسترسی بیشتری به خدمات صحی دارند 584.تنها عاملی که مانع دسترسی زنان به خدمات
صحی می شود همانا کمبود داکتران اناث می باشد 581.رجوع زنان به مراکز طبی و صحی عموماً در میان مردم جامعه پذیرفته شده است581.
میزان دسترسی دختران و زنان به معارف طی چند سال گذشته به طور چشمگیری بهبود یافته است 581.با این حال ،سنت گرایی هنوز
هم یکی از موانع اصلی برای معارف دختران پنداشته می شود؛ بخصوص در ساحات روستایی که در آن دختران اجازه ندارند از صنف  1به
بعد درس بخوانند 588.تعداد کورس های سوادآموزی و همچنین شاگردان آن افزایش یافته است581.
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KI-F-Her-1, KI-F-Her-7
KI-F-F-Her-4, KI-M-Her-3
171
KI-F-Her-1, KI-M-Her-1, FGD-F-Her-1
172
KI-F-Her-1, KI-F-Her-7, KI-M-Her-2, FGD-F-Her-1
177
KI-F-Her-1, KI-F-Her-4, KI-F-Her-2, KI-F-Her-7, FGD-F-Her-1
178
KI-F-Her-1, KI-F-Her-4, KI-F-Her-2, KI-F-Her-7, FGD-F-Her-1
173
KI-F-Her-1
182
KI-F-Her-4, KI-F-Her-2, KI-F-Her-1, KI-M-Her-3, KI-M-Her-2
181
KI-F-Her-1, KI-F-Her-2
183
KI-F-Her-1
182
KI-M-Her-3, KI-M-Her-2
184
KI-F-Her-1, KI-M-Her-3, KI-M-Her-2
181
KI-F-Her-4
182
KI-F-Her-1, KI-M-Her-3, KI-M-Her-2
187
KI-F-Her-1, KI-F-Her-2
188
KI-M-Her-2
183
KI-F-Her-1, KI-M-Her-3, FGD-F-Her-1
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تحلیل ذینفعان ) (stakeholder analysisوالیت هرات


شبکۀ زنان والیت هرات :اعضای شبکۀ زنان هرات گفته اند که تا حدی در مورد قطعنامه می دانند اما میزان دانش
آنها در مورد محتوای قطعنامه به نظر محدود می رسد .عده ای گفته اند که در مورد قطعنامه شنیده اند اما دقیق ًا
نمی دانند که در مورد چیست .آنها همچنین لزوم بیشتر دانستن در مورد قطعنامه  5231را مورد اشاره قرار داده و
گفته اند که تاکنون آموزشی در این زمینه دریافت نکرده اند.



ریاست امور زنان هرات :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار
نداشته و در این زمینه آموزش ندیده اند.



ریاست کار و امور اجتماعی :برخی از مصاحبه شوندگان در مورد این قطعنامه چیزی نمی دانستند و عده ای هم
دانش محدودی در این زمینه داشتند.



پولیس ملی هرات :قوماندان های امنیۀ پولیس ملی در ولسوالی های انجیل و گذره گفته اند که در خصوص قطعنامۀ
 5231هیچ دانشی در اختیار ندارند.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :شعبۀ حل منازعات فامیلی هرات گفته است که تا حدی از قطعنامۀ  5231آگاهی
دارد و این دانش را از طریق مطالعۀ شخصی و بدون بهره گیری از ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی بدست آورده
است.

متریکس نفوذ/آگاهی در والیت هرات
دانش در مورد قطعنامۀ 5231

پایین

باال

ریاست کار و امور
اجتماعی

ریاست امور زنان

موسسۀ آموزش
تحقیق برای صلح
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و

پایین

نفوذ بر پالیسی سازی

شعبۀ حل منازعات
فامیلی

پولیس ملی

موسسۀ واسا
شبکۀ زنان والیت
هرات

باال

موسسۀ واسا :مصاحبه شوندگان موسسۀ واسا در هرات گفته اند که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار
ندارند و تا کنون آموزشی در این زمینه دریافت نکرده اند.
موسسۀ آموزش و تحقیق برای صلح :موسسۀ آموزش و تحقیق برای صلح یک سازمان غیردولتی است که در کابل
موقعیت دارد .این موسسه در زمینه های صلح ،حل منازعه و عدالت کار می کند و برنامه های آموزشی در عرصه های صلح
سازی و حکومتداری خوب عرضه می کند .این سازمان همچنین برای سازمان های دولتی ملی و بین المللی ،موسسات
غیردولتی و ارگان های ملی خدمات ملی انجام می دهد و هدف آن تأثیرگذاری بر پالیسی سازی و کسب برداشت عمیق
تر از مسائل مرتبط به صلح و حکومتداری می باشد .مصاحبه شوندگان این موسسه نشان داده اند که از قطعنامۀ 5231
آگاهی دارند اما هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکرده اند.
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پالن عمل :منطقۀ غربی
آموزش و آگاهی رسانی
یافته های بدست آمده نشان می دهد که مسائلی همچون ناامنی ،نبود محیط مساعد و محافظه کاری اجتماعی مانع از مشارکت زنان
در روندهای صلح و سیاست می شوند .حضور زنان در حوزۀ عمومی نزد بزرگان محلی پذیرفته شده نیست .برگزاری برنامه های
آموزشی و ظرفیت سازی برای مردان و زنانی که در روند صلح ،سیاست و خدمات ملکی حضور دارند ،می تواند موثر واقع شود .در
برنامه های آموزشی باید به زنان یاد داده شود که چگونه می توانند به شکل موثر برای اهداف شان در عرصه های سیاسی دادخواهی
نمایند .اجتماعات محلی و مردهایی که در عرصۀ سیاست و خدمات ملکی فعالیت دارند باید در مورد اهمیت مشارکت زنان در امور
عامه آموزش الزم را دریافت نمایند.
باید از طریق برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی در جهت مبارزه با تبعیض در خدمات ملکی و قوای امنیتی اقدام صورت گیرد و
محیط زمینه ساز ب رای زنان شامل در این سکتورها بوجود آید تا بتوانند ضمن ترفیع یافتن به پست های عالی تر در روند تصمیم
گیری سهم بگیرند .برنامه های آموزشی باید همانقدر که به زنان توجه دارند ،مردان را نیز مد نظر قرار دهند .این برنامه ها باید
مشخصاً روی آگاهی رسانی در مورد اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان متمرکز باشند .قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل
 5231باید به بخش جداناپذیری از برنامه های آموزشی که برای مردان و زنان برگزار می شود ،مبدل گردد.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی و مصون کردن کار زنان در قوای امنیتی یکی از اولویت هایی است که نیازمند توجه می باشد.
الزم است تا کمپاین های آگاهی رسانی دقیق و سنجیده شده ای برای تغییر برداشت های مردم نسبت به زنان شاغل در پولیس ملی
روی دست گرفته شود.
شبکۀ زنان ،بخصوص در ساحات روستایی ،باید در کمپاین های محو خشونت علیه زنان مشارکت گسترده ای داشته باشد .مردان
برجسته ای همچون رهبران دینی ،بزرگان محل ،مردان شامل در پست های عالی دولت و قوای امنیتی (پولیس و اردوی ملی) می
بایست مستقیماً در روند دادخواهی و آگاهی رسانی مشارکت داشته باشند.
تحلیل ذینفعان نشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از دانش عمیق در خصوص قطعنامۀ  5231و در
برخی موارد حتی در مورد قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .ضروری است تا دانش و فهم پولیس ملی و
شعبۀ حل منازعات فامیلی در مورد قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و نیز پالن عمل  5231گسترش یابد.
فیصله های محاکم غیررسمی غیررسمی و تعصب آلود می باشد .ریش سفیدانی که در محاکم رسمی بر مسند قضاوت می نشینند
نیازمند آموزش دقیق و جدی در مورد قانون خانواده ،طرزالعمل های حقوقی و بخصوص حقوق زنان می باشند.

دادخواهی
مقابله با عوامل ساختاری موجود ،همچون مردساالری که تا حدی ریشه در سنت گرایی و تاریخ جنگ زدۀ کشورمان دارد ،نیازمند
اجرای برنامه های دقیق دادخواهی در تمام سطوح جامعه و دولت می باشد.
در هرات و بخصوص در ساحات روستایی آن ،باید در جهت افزایش تعداد کارمندان اناث پولیس ملی و بویژه در پست های عالی آن
تالش صورت گیرد .این تالش ها باید به سمت ادارات دولتی موظف سوق داده شود و همچنین در اجتماعاتی افسران پولیس اناث
بدنام و انگشت نما می شوند ،مداخالت الزم صورت گیرد.
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پیکار برای شامل سازی حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها می بایست در مواعظ بعد از نماز در مساجد شامل ساخته شود .باید در

راستای گسترش حضور بزرگان محل در روند پیشگیری از خشونت علیه زنان ،دست به دادخواهی زده شود .فعالیت های
دادخواهی باید به سمت مساجد ،بزرگان محل ،وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان سوق داده شود و از آنها خواسته شود
تا در جهت شامل ساختن موضوعات مرتبط به حقوق زنان در مواعظ بعد از نماز جمعه با یکدیگر همکاری نمایند.
نظام قضایی رسمی در هرات برای زنان قابل دسترسی نیست .کمپاین های دادخواهی و آموزشی باید به سمت پولیس ملی سوق
داده شود تا در نهایت قضایای زنان جدی گرفته شود و رسیدگی به چنین قضایای اطمینان بعمل آید.
برای اینکه بتوانیم کیفیت خدمات عدلی در نظام قضایی رسمی را بهبود ببخشیم ،ضروری است تا به شکل موثر در این راستا
دادخواهی نماییم و روند دادخواهی را به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های عدلیه و امور داخله و همچنین دفتر لوی
سارنوال سوق بدهیم .روند دادخواهی در وهلۀ اول باید روی افزایش دسترسی زنان به پولیس و تقویت شعبه های حل منازعات
فامیلی و در وهلۀ دوم روی محو تبعیض علیه زنان و دختران جویای خدمات عدلی و همچنین کاهش میزان فساد متمرکز باشد،
زیرا زنان قربانیان اصلی فساد اداری هستند.
کیفیت و گستردگی خدمات امدادی و رفاهی که در اختیار زنان قرار می گیرد باید بهبود بخشیده شود .فعالیت های دادخواهی
باید وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست خانه های آن را هدف قرار دهند تا بدینوسیله کیفیت خدمات ویژۀ زنان بیوه یا معلول
بهبود یابد .کمپاین ها باید روی نابود کردن فساد و واسطه بازی و همچنین باالبردن دامنۀ خدمات متمرکز باشند.
زندانیان زن در هرات به محبس قدیمی منتقل شده اند که شرایط آن بد توصیف شده است و از سوی دیگر محبس جدید که
از امکانات بهتری برخوردار است در اختیار زندانیان ذکور قرار گرفته است .وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و
امور داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال اطمینان حاصل کنند که زندانیان زن دسترسی بهتری به خدمات صحی و تعلیمی
داشته و معیارهای زندگی آنها بهبود می یابد .نهادهای مذکور باید از شکل گیری مکانیزم های مطلوب برای ادغام مجدد کسانی
که خانه های امن و زندان را ترک می کنند ،اطمینان بعمل آورند.
فعالیت های دادخواهی می بایست در سطح وزارت خانه ها و ریاست خانه های صحت ،معارف و امور زنان انجام شوند تا امکان
افزایش تعداد دوکتوران اناث بخصوص در ساحات روستایی هرات فراهم آید.
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منطقۀ شمالی :بدخشان ،بلخ ،فاریاب و کندز
جدول  :5مشخصات جمعیتی منطقۀ شمالی
بدخشان

بلخ

فاریاب

کندز

تقسیم بندی جمعیت

414

414

124

414

نمایندگی در شورای والیتی

324

354

224

324

نمایندگی در شورای صلح والیت

84

524

14

1،14

فیصدی زندانیان

44

1،44

34

44

فیصدی بیجاشدگان داخلی در والیت

124

154

414

124

فیصدی معلمان

254

144

214

384

فیصدی متعلمان

414

414

314

214

تعداد زنان در پولیس ملی

31

533

42

44

منابع :معلومات مربوط به بیجاشدگان داخلی توسط منابع معلوماتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان/گروه های کاری
در امور بیجاشدگان داخلی (جون  )3251فراهم شده است .معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه ( )3252/3254بدست آمده است.

مشارکت
مصاحبه شوندگان روی این نکته توافق نظر دارند که زنان قادر به مشارکت و سهم گیری در روند رسمی و غیررسمی صلح می باشند.
علیرغم این خوش بینی ،میزان مشارکت زنان در روندهای صلح رسمی و غیررسمی در چهار والیت مورد نظر محدود می باشد( .شکل
.)1
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شکل  :9مشارکت زنان در روند صلح و سیاست در والیات شمالی کشور
25%

25%

25%

21%
Female PPC
Membership
Female PC
Membership

13%

13%

7%

7%

KUNDUZ

BALKH

FARYAB

BADAKHSHAN

محافظه کاری و مردساالری از دالیل اصلی عدم مشارکت زنان در منطقۀ شمالی کشور به حساب می آیند 512.تعداد نمایندگان اناث
در شورای صلح والیت پایین بوده و اعضای ذکور به دیدگاه های آنان گوش نمی دهند .از جانب دیگر ،گروه های مسلح مخالف دولت
نیز تمایل ندارند تا مستقیماً با زنان گفتگو کنند که این مسئله مشارکت زنان را به میزان چشمگیری کاهش می دهد .فاریاب تنها
والیتی است که در آن مشخصاً گفته شده است که حضور زنان در روند صلح به دلیل وخیم شدن اوضاع امنیت و تشدید محافظه
کاری تقلیل یافته است515.
در تمام والیات شمالی ،مردم عموماً اهمیت بیشتری برای حضور زنان در روند صلح غیررسمی قائلند 513.در سطوح اجتماع یا خانواده،
نظرات زنان عموماً جدی تر گرفته می شود و نقش زنان در تربیت اطفال بیشتر است.
در بدخشان ،زنان گفته اند که با توجه به اینکه سه زن از والیت بدخشان در شورای ملی و مجلس سنا حضور دارند ،احساس می
کنند که در سطح ملی بخوبی از آنها نمایندگی می شود 512.با این حال ،در سطح والیات ،به این نکته اشاره شده است که محافظه
کاری و تبعیض سد راه مشارکت زنان می شود 514.مصاحبه شوندگان از والیات دیگر هم دیدگاه های مشابهی در این زمینه ارائه
کرده اند و معتقدند که زنان حضور بسیار محدودی در عرصۀ سیاست دارند511.
والیات بلخ و کندز به ترتیب باالترین و پایین ترین نرخ مشارکت زنان در خدمات ملکی را در میان والیات شمالی کشور دارا می
باشند( .شکل  511.)8در بدخشان ،مصاحبه شوندگان گفته اند که کسی به حرف زنان گوش نمی دهد و هیچ یک از برنامه های
ظرفیت سازی معطوف به زنان نبوده است 511.در کندز ،بدرفتاری مردان با زنان شاغل و ترس آنها از اینکه مبادا زنان جایگاه آنها را
اشغال کنند ،به عنوان موانع اصلی مشارکت زنان مورد اشاره قرار گرفته اند 518.در تمام والیات شمالی کشور ،شکایت هایی در مورد
تبعیض با زنان در خدمات ملکی مطرح شده است 511.در هیچ کدام از این والیات ،زنان از وجود آزار و اذیت در اماکن کاری شکایت
نداشته اند.
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KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-4, KI-F-Bad-3, KI-M-Bad-3, KI-M-Bad-3, KI-M-Bal-3, KI-M-Bal-4, KI-M-Bal-2, KI-F-Bal-1, KI-F
KI-F-Far-1, KI-F-Far-2
133
KI-M-Bad-3, KI-M-Bal-3, KI-F-Far-2, KI-F-Kun-1, KI-F-Kun-3
132
KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-2, KI-F-Bad-3, KI-M-Bad-3, KI-M-Bad-2, KI-M-Bad-7, KI-M-Bad-8
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FGD-F-Bal-1, KI-F-Far-3, KI-F-Far-4, KI-F-Kun-1, KI-M-Kun-4
132
FGD-F-Bal-1, KI-F-Bal-1
137
KI-M-Bad-2, KI-F-Bad-4, FGD-F-Bad-1, KI-M-Bad-3, KI-M-Bad-7, KI-M-Bad-7
138
FGD-F-Kun-1, KI-F-Kun-3
133
KI-F-Bad-4, FGD-F-Bad-1, FGD-F-Bal-1, KI-F-Bal-1, KI-F-Far-2, KI-F-Far-1, FGD-F-Kun-3
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شکل  :11مشارکت زنان در خدمات ملکی در منطقۀ شمالی
43%

29%
26%
17%

FARYAB

KUNDUZ

BADAKHSHAN

BALKH

منبع :ادارۀ مرکزی احصائیه ()3252/3254

تعداد زنان شامل در پولیس ملی در تمام والیات مورد نظر پایین می باشد (جدول  .)4بدبینی مردم نسبت به پولیس های اناث به
عنوان عامل اصلی که سد راه مشارکت زنان در قوای پولیس می شود ،مورد اشاره قرار گرفته است 322.با این حال ،مصاحبه شوندگان
فاریاب و کندز می گویند که نشانه هایی از بهبود نگرش جامعه نسبت به پولیس های زنان را مشاهده کرده اند 325.در تمام والیات
به این نکته اشاره شده است که زنان شامل در قوای پولیس در معرض تبعیض قرار دارند .بدخشان تنها والیتی است که در آن
مشخصاً به موارد آزار و اذیت پولیس های زن توسط همکاران ذکورشان اشاره شده است323.

پیشگیری
هرچند ساختارهای متفاوتی برای حفاظت از زنان موجود می باشد ،زنان ساکن در والیات شمالی هنوز هم در با چالش ها و کمبودهای
بیشماری در زمینۀ مبارزه با خشونت و تبعیض مواجه می باشند( .شکل .)3
شکل  :11خصوصیات ساختارهای پیشگیری از خشونت و قضایای خشونت علیه زنان
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Badakhshan

114

Balkh

86

82

Faryab

60

Kunduz

30
0

4

30

43
27

25

8

NUMBER OF CASES NUMBER OF CASES
OF VAW
OF SUICIDE

1
NUMBER OF
FEMALE POLICE
OFFICERS

5

6

2

NUMBER OF
FAMILY RESPONSE
UNITS

0

10

19

NUMBER OF
WOMEN IN
SAFEHOUSES

0

2

1

1

NUMBER OF
SAFEHOUSES

منابع :تعداد خانه های امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط ریاست امور زنان و تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و تعداد خانه های
امن توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه شده است.
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FGD-F-Bad-1, KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-3, KI-M-Bal-4, KI-M-Bal-2, KI-F-Far-4, KI-F-Far-3, FGD-F-Kun-1
KI-F-Far-3, KI-F-Far-4, KI-M-Kun-1, KI-M-Kun-2, KI-M-Kun-3
323
FGD-F-Bad-1, KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-3
321
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آزار جسمی ،لفظی و روانی و ازدواج های اجباری و زیر سن دختران که منجر به فرار آنها از منزل می شود ،شایع ترین انواع خشونت
هستند که در تمام والیات از سوی مصاحبه شوندگان مورد اشاره قرار گرفته است 322.خشونت اقتصادی از جمله محروم کردن زنان
از حق نفقه مشخصاً در بدخشان و کندز مورد اشاره قرار گرفته است 324.کمبود آگاهی و فقر از دالیل اصلی خشونت علیه زنان
پنداشته می شوند321.
مصاحبه شوندگان به هیچ مورد از روش های پیشگیری از خشونت علیه زنان اشاره نکرده اند .اما با این وجود هم مصاحبه شوندگان
در تمام والیات گفته اند که با آگاهی رسانی و ظرفیت سازی بیشتر و همچنین تطبیق هر چه بهتر قانون می توانیم میزان خشونت
علیه زنان را بطور چشم گیری کاهش دهیم 321.مصاحبه شوندگان بدخشان مشخص بدین نکته اشاره کرده اند که ازدواج ها می
بایست در محاکم به ثبت برسند و حقوق زنان نیز باید در نکاح خط درج گردد 321.ثبت ازدواج ها می تواند همانند اهرم فشاری برای
مبارزه با خشونت عمل نماید و از سوی دیگر مانعی قانون برای ازدواج های زیرسن فراهم خواهد آورد.
مصاحبه شوندگان بدخشان معتقد بودند که زنان به پولیس دسترسی دارند و ناقضین حقوق زنان در اغلب موارد مجازات می شوند328.
با این حال ،در کندز وضعیت به قسم دیگری است .با وخیم شدن اوضاع امنیت از سال  3254بدین سو ،میزان تحرک زنان نیز محدود
شده است و این مسئله به نوبۀ خود دسترسی آنها به خدمات عدلی را نیز محدود می سازد 321.در فاریاب و کندز ،مصاحبه شوندگان
گفته اند که فساد و عدم تطبیق قوانین موجود مانع از دسترسی زنان به نظام قضایی رسمی می شوند352.
در تمام والیات ،بنا به ادعای مصاحبه شوندگان ،پولیس عموماً از قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان آگاهی دارد .اما از نظر آنها ارائۀ
آموزش بیشتر در مورد قوانین می تواند مفید واقع شود355.

حفاظت
بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،نظام عدلی رسمی د ر زمینۀ حفاظت از زنان دچار کمبودهای جدی می باشد .مصاحبه شوندگان
بدخشان ،فاریاب و کندز گفته اند که زنان ساکن در ولسوالی ها عمالً هیچ گونه دسترسی به نظام عدلی رسمی ندارند ،زیرا خدمات
کافی در سطح محل فراهم نمی شود و امکانات تدارکاتی و ترانسپورتی کافی برای زنان مهیا نمی باشد تا بتوانند به مرکز سفر
نمایند 353.در بلخ ،فاریاب و کندز ،مصاحبه شوندگان گفته اند که تبعیض و بدرفتاری کارمندان نظام قضایی رسمی با زنان عامل
اصلی است که مانع از مراجعۀ زنان به نظام عدلی رسمی می شود352.
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KI-F-Bad-4, KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-3, KI-F-Bal-1, KI-M-Bal-7, FGD-F-Bal-1, KI-F-Far-1, KI-F-Far-3, KI-F-Far-4, KI-F-Kun1, KI-F-Kun-3
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FGD-F-Bad-1, KI-F-Bad-2, KI-M-Bad-3, KI-F-Kun-3, KI-M-Kun-1
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328
KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-3, KI-F-Bad-2, KI-F-Bad-3, FGD-F-Bad-1, KI-M-Bad-3, KI-M-Bad-2, KI-M-Bad-7, KI-M-Bad-8
323
KI-F-Kun-3, KI-F-Kun-3, FGD-F-Kun-1, KI-M-Kun-4
312
KI-F-Far-1, KI-F-Far-2, KI-F-Kun-1, KI-M-Kun-3, KI-M-Kun-2, KI-M-Kun-1
311
KI-F-Bad-4, FGD-F-Bad-1, FGD-F-Bal-1, KI-F-Bal-1, KI-F-Far-2, KI-F-Far-1, FGD-F-Kun-3
313
KI-F-Bad-1, KI-F-Bad-4, KI-F-Bad-2, KI-M-Bad-8, FGD-F-Far-1, KI-F-Far-1, KI-F-Far-3, KI-F-Far-2,KI-F-Kun-3, FGD-FKun-1, KI-M-Kun-3, KI-M-Kun-1
312
KI-F-Bal-1, FGD-F-Bal-1, KI-M-Bal-2, KI-M-Bal-4, KI-M-Bal-2, FGD-F-Far-1, KI-F-Far-1, KI-F-Far-3, KI-F-Far-2, KI-FKun-3, FGD-F-Kun-1, KI-M-Kun-3, KI-M-Kun-1
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در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان به این نکته ا شاره کرده اند که سطح آگاهی زنان آنقدر نیست که به نهادهای قضایی مراجعه کنند
و از سوی دیگر بدون کمک نهادهای محلی جامعۀ مدنی نمی توانند به نظام عدلی رسمی مراجعه نمایند354.
کاربرد نظام عدلی غیررسمی به خصوص برای حل قضایای فامیلی رواج بیشتری دارد و از سوی دیگری قابلیت دسترسی به آن بیشتر
است .در تمام والیات ،گفته شده است که استفاده از نظام عدلی غیررسمی در ولسوالی ها و ساحات روستایی رواج بیشتری دارد ،زیرا
اجتماعات روستایی سنتی تر بوده و امکان دسترسی به نظام قضایی رسمی در آن کمتر است .مصاحبه شوندگان بدخشان و بلخ اظهار
کرده اند که مردم عموماً از تصامیم ریش سفیدان پیروی می کنند و در صورت وجود مخالفت از نظام قضایی رسمی کمک گرفته
خواهد شد 351.در فاریاب ،اینکه مردم ترجیحاً برای حل مشکالتشان به محاکم غیررسمی مراجعه می کنند ،ناشی از بی کفایتی و بی
مسئولیتی نظام قضایی رسمی می باشد 351.مصاحبه شوندگان کندز گفته اند که کاربرد نظام عدلی غیررسمی در ساحاتی بیشتر رواج
دارد که گروه های مسلح مخالف دولت حضور قوی تری دارند و شرایط برای فعالیت نظام قضایی رسمی دشوار می باشد351.
بدخشان ،بلخ و فاریاب هر کدام دارای یک خانۀ امن می باشند .خانه امن کندز بعد از تسخیر شهر بدست طالبان بسته شد و ساکنان
آن به تخار یا کابل منتقل شدند 358.خانۀ امن تا زمان نگارش این گزارش بازگشایی نشده است.

امداد و رفاه
به طور عمومی هیچ کدام از چهار والیت مورد نظر خدمات و امتیازات خاص در اختیار زنان بیوه قرار نمی دهند .علیرغم آنکه ریاست
کار و امور اجتماعی به موجب قانون ملزم است تا به بیوه های جنگی در تمام والیات معاش بپردازد ،اما شکایت های زیادی در مورد
وجود فساد ،واسطه بازی و پایین بودن کیفیت خدمات در این ریاست خانه مطرح شده است .در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان
افزوده اند که گا هی اوقات خدمات برای کسانی عرضه می شود که مستحق آن نیستند ،در حالیکه با مراجعینی به براستی مستحق
این خدمات هستند ،همکاری صورت نمی گیرد351.
زنان معلول نیز مستحق هستند تا هر ماه از دولت معاش بگیرند .میزان معاشات و امتیازات آنها بسته به شدت معلولیت تعیین می
گردد  .با این حال ،همانند خدماتی که برای بیوه های جنگی فراهم می گردد ،عرضۀ این خدمات هم توأم با فساد و تقلب بوده و در
نتیجه بسیاری از زنان معلول نمی توانند به امتیازات و خدمات موجود دسترسی پیدا کنند332.
از میان چهار والیتی که از منطقۀ شمال کشور انتخاب شده اند ،کندز دارای باالترین تعداد افرادی است که در اثر جنگ بیجاشده
اند .تعداد بیجاشدگان داخلی به دنبال تسخیر مرکز شهر کندز بین اواخر سپتمبر و اوایل اکتبر  3251افزایش یافته است .بنا به
اظهارات مصاحبه شوندگان ،هیچ گونه امتیازات یا خدمات خاصی برای زنان بیجا فراهم نشده و بیجاشدگان داخلی عموماً در خانۀ
اقارب شان زندگی می کنند 335.ساکنین کمپ های بیجاشدگان داخلی کمک هایی را از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
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و پروگرام خوراکۀ ملل متحد دریافت می کنند که مقدار آن کافی نیست و از سوی دیگر اکثر آنها حتی به آب آشامیدنی هم دسترسی
ندارند333.
گفته می شود که زنان ساکن در خانه های امن بدخشان و فاریاب به خدمات صحی و صنوف سوادآموزی ،خیاطی و بافندگی دسترسی
دارند 332.در بلخ ،خانۀ امن عالوه بر صنف های سواد آموزی و مهارت های حرفوی ،دارای یک کودکستان است که در آن اطفال در
طول روز درس می خوان ند و از طرف شب همراه با مادرانشان می باشند 334.مردم جامعه عموم ًا دیدگاه منفی نسبت به زنان ساکن
در خانه های امن دارند که این مسئله بسیاری از زنان را از پناه بردن به این خانه ها باز می دارد 331.از سوی دیگر ،هیچ گونه مکانیزمی
برای تضمین ایمنی زنان پس از خروج از خانه های امن وجود نداشته است.
شود331.

در بدخشان ،به عنوان بخشی از مکانیزم ادغام مجدد ،کورس های سواد آموزی ،قالین بافی و خیاطی برای زنان برگزار می
اوضاع عمومی زندان زنان در فاریاب و کندز نیز خوب توصیف شده است 331.در بلخ ،از شرایط زندان های زنان شکایت شده است.
هی چ گونه دوره های سوادآموزی یا مهارت های حرفوی برای زندانیان زن برگزار نمی شود و کیفیت غذا و محل سکونت آنها نیز زیر
استندرد می باشد338.
در تمام والیات ،زنان گفته اند که دسترسی محدودی به خدمات صحی دارند .زنان ساکن در ولسوالی ها با مشکالت بیشتری در
زمینۀ دسترسی به مراکز صحی مواجه می باشند .دسترسی به مراکز صحی به بخصوص در بدخشان به دلیل دوری راه همراه با
مشکالت می باشد 331.در تمام والیات ،زنان از نبود دواهای با کیفیت و بدرفتاری کارمندان صحی شکایت کرده اند322.
در بدخشان ،زنان و دختران ساکن در ولسوالی های وردوج ،به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیت ،دسترسی محدودی به معارف
دارند 325.مصاحبه شوندگان بلخ گفته اند که در نتیجۀ کاهش مساعدت های تمویلی ،تعداد کمتری از کورس های سوادآموزی در
ولسوالی ها وجود دارد 323.زنان و دختران ساکن در ولسوالی های فاریاب به دلیل سنتی بودن مردم و دوری مکاتب به معارف دسترسی
ندارند 322.در کندز ،وخامت اوضاع امنیتی و مخالفت جناح مسلح مخالف دولت با تعلیم دختران از موانع عمدۀ معارف دختران به
شمار می رود324.
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تحلیل ذینفعان والیت بدخشان


ریاست امور زنان :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان نشان داده اند که از دانش عمیقی در مورد قطعنامۀ ،5231
تاریخچه و اهمیت آن برخوردار می باشند .آنها همچنین اظهار کرده اند که در دورۀ آموزشی داخلی در مورد قطعنامه
اشتراک نموده اند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست نشان داده اند که از دانش نسبی در مورد قطعنامۀ 5231
برخوردار می باشند و همچنین اظهار کرده اند که یک جامعۀ مدنی که در زمینۀ مسائل حقوقی کار می کرد ،آنها را در
زمینه آموزش داده است.



پولیس ملی افغانستان :پولیس ملی در بدخشان گفته است که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار
ندارد و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :شعبۀ حل منازعات فامیلی در بدخشان گفته است که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ
دانشی در اختیار ندارد و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد
استفاده قرار می دهد.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون در والیت بدخشان نشان داده اند که از
دانش کامل در خصوص قطعنامۀ  5231برخوردار می باشند .آنها مشخصاً در زمینۀ قطعنامه آموزش ندیده اند .با این
حال ،قطعنامه در اکثر برنامه ها و ورک شاپ های آموزشی که در زمینه های مختلف برای آنها برگزار می شود ،مورد
بحث قرار می گیرد.



موسسۀ بین المللی زنان برای زنان :این موسسه از سال  3223بدین سو فعالیت داشته و در صدد بوده است تا
ظرفیت های زنان را از طریق فراهم آوری فرصت ها و مهارت های الزم برای کسب استقالل مالی باال ببرد .همچنین،
برنامۀ توانمندسازی این موسسه در راستای محو خشونت علیه زنان و افزایش دسترسی آنها به نظام عدلی-قضایی رسمی
کار می کند .این موسسه برنامه هایی را اجرا نموده است که در آن مردان ضمن کسب دانش بیشتر در مورد مسائل
صحی ،اجتماعی و اقتصادی که تأثیرات منفی روی زنان دارند ،در روند توانمندسازی زنان سهم می گیرند 321.مصاحبه
شوندگان موسسۀ بین المللی زنان برای زنان گفته اند که از قطعنامۀ  5231و محتوای آن آگاهی ندارند.



موسسۀ عدالت برای همه :موسسۀ عدالت برای همه در راستای تقویت حاکمیت قانون و افزایش میزان دسترسی به
عدالت در میان زنان فقیر افغانستان کار می کند .این موسسه زنان را در رابطه با موضوعاتی همچون حقوق اساسی و
اجتماعی آموزش می دهد و آنها را برای احراز نقش های رهبری در سکتورهای حقوقی و سیاسی افغانستان آماده می
سازد .مصاحبه شوندگان این موسسه در بدخشان گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارند.
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All information on WfWI is retrieved from Women for Women International (3211), available at:
)http://www.womenforwomen.org/what-we-do/countries/afghanistan (2311213211
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متریکس نفوذ/آگاهی در والیت بدخشان
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پاین

باال

باال

پولیس ملی
شعبۀ حل منازعات فامیلی

کمیسیون مستقل حقوق بشر
پایین

موسسۀ بین المللی زنان
برای زنان
موسسۀ عدالت برای همه

نفوذ بر پالیسی سازی

ریاست امور زنان
ریاست کار و امور اجتماعی

تحلیل ذینفعان والیت بلخ


ریاست امور زنان بلخ :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان در بلخ نشان داده اند که از دانش کامل در مورد قطعنامۀ
 ،5231محتوا و اهداف آن برخوردار می باشند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی بلخ گفته اند که در مورد قطعنامۀ 5231
هیچ دانشی در اختیار ندارند.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :شعبۀ حل منازعات فامیلی در بلخ گفته است که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی
در اختیار ندارد و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده
قرار می دهد.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان این کمیسیون در بلخ نشان داده اند که از آگاهی کامل
در مورد قطعنامۀ  5231برخوردار هستند و اظهار کرده اند که برای دیگر سازمان های دولتی و غیردولتی در این والیت
برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی برگزار می کنند.



شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر :دیدگاهی که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در دستور کار خویش قرار می دهد،
کمک به ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر ارزش های دموکراسی ،حاکمیت قانون و حقوق بشر است که تمام افراد در آن از
حقوق شان آگاهی داشته باشند و بتوانند از طریق قانون حقوق شان را بدست آورند .این شبکه متشکل از  18سازمان
افغانی است که در زمینۀ ترویج حقوق بشر فعالیت می کنند .هدف شبکه این است که سطح دانش و برداشت اعضا و
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سازمان های همکار آن از موضوعات مختلف حقوق بشر باال برده شود 321.مصاحبه شوندگان این شبکه در بلخ نشان
داده اند که از آگاهی کامل در مورد قطعنامۀ  5231و پیامدهای ضمنی آن برای افغانستان برخوردار می باشند.


مرکز رفاهی برای زنان و جوانان :مصاحبه شوندگان این مرکز گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در
اختیار ندارند.

متریکس نفوذ/آگاهی در والیت بلخ
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

ریاست امور زنان

ریاست کار و امور
اجتماعی
شعبۀ حل منازعات
فامیلی

کمیسیون
مستقل حقوق
بشر

مرکز رفاهی برای زنان
و جوانان

شبکۀ جامعۀ
مدنی و حقوق
بشر

باال

پایین

نفوذ بر پالیسی سازی

باال

تحلیل ذینفعان والیت فاریاب
ریاست امور زنان در فاریاب :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان فاریاب گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ
دانشی در اختیار ندارند.
شبکۀ زنان والیت فاریاب :اعضای شبکه در والیت فاریاب گفته اند که در مورد قطعنامه هیچ دانشی در اختیار ندارند .با
این حال ،آنها علیرغم آنکه در مورد محتوای این سند چیزی نمی دانند ،کارهایشان به موضوعات صلح و امنیت زنان ارتباط
می گیرد و ضمناً بر اهمیت مشارکت زنان ،طوریکه در قطعنامه بیان شده است ،واقف هستند.
ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست در والیت فاریاب گفته اند که در مورد قطعنامه هیچ دانشی
در اختیار ندارند.
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All information on CSHRN is retrieved from Insight on Conflict (3214), available at:
)http://www.insightonconflict.org/conflicts/afghanistan/peacebuilding-organisations/cshrn/ (2311213211
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پولسی ملی افغانستان :پولیس ملی در فاریاب گفته است که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارد و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.
شعبۀ حل منازعات فامیلی در فاریاب :این شعبه گفته است که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارد و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ
دانشی در اختیار ندارند.
موسسۀ آموزش فرهنگی برای زنان و جوانان :مصاحبه شوندگان این موسسه در فاریاب گفته اند که در مورد قطعنامه
هیچ دانشی در اختیار ندارند.
موسسۀ روشنفکران فرهنگی و جامعۀ مدنی :مصاحبه شوندگان این موسسه گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ
دانشی در اختیار ندارند.
متریکس نفوذ/آگاهی والیت فاریاب
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

باال

ریاست امور زنان
ریاست کار و امور اجتماعی

موسسۀ روشنفکران فرهنگی و جامعۀ
مدنی
موسسۀ آموزش فرهنگی برای زنان و
جوانان
شبکۀ زنان والیت

پایین

نفوذ بر پالیسی سازی

کمیسیون مستقل حقوق بشر
پولیس ملی
شعبۀ حل منازعات فامیلی

تحلیل ذینفعان والیت کندز


شبکۀ زنان والیت کندز :اعضای شبکۀ زنان در کندز گفته اند که از دانش نسبی در مورد قطعنامۀ  5231برخوردار بوده
و ضمناً می دانند که قطعنامۀ  5231به این نکته می پردازد که زنان در مقایسه با مردان به شیوه های متفاوت تری از جنگ
تأثیر می پذیرند و بر لزوم مشارکت زنان در روند بازسازی بعد از جنگ تأکید دارد .آنها گفته اند که این دانش را از طریق
ورکشاپ سه روزه ای که از طرف  CIDبرای آنها برگزار شده است ،بدست آورده اند.



ریاست امور زنان کندز :مصاحبه شوندگان ریاست کار و امور اجتماعی گفته اند که از قطعنامۀ  5231آگاهی ندارند.
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ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست در کندز نشان داده اند که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ
دانشی در اختیار ندارند.



پولیس ملی کندز :قوماندانی امنیۀ پولیس ولسوالی علی آباد گفته است که در مورد قطعنامۀ  5231چیزی نمی داند و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می گیرد.



شعبۀ حل منازعات فامیلی کندز :شعبۀ حل منازعات فامیلی در کندز نشان داده است که از دانش نسبی در خصوص
قطعنامۀ  5231برخوردار می باشد و تاکنون در رابطه به این موضوع آموزش ندیده است .قانون/فرمان محو خشونت علیه
زنان رهنمود اصلی است که این شعبه برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون نشان داده اند که از آگاهی کامل نسبت به
قطعنامۀ  5231برخوردار می باشند .آنها این دانش را از طریق ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی داخلی که برای کارمندان
کمیسیون برگزار شده است ،بدست آورده اند.



سازمان آموزش و تحقیق برای صلح :مصاحبه شوندگان سازمان آموزش و تحقیق برای صلح در کندز گفته اند که هیچ
دانشی در مورد قطعنامۀ  5231ندارند.

متریکس نفوذ/آگاهی والیت کندز
دانش درمورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

باال

ریاست امور زنان
ریاست کار و امور اجتماعی

پایین

موسسۀ آموزش و تحقیق برای
صلح
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نفوذ بر پالیسی سازی

پولس ملی

شعبۀ حل منازعات
فامیلی

کمیسیون مستقل
حقوق بشر
افغانستان
شبکۀ زنان والیت

پالن عمل :منطقۀ شمالی
آموزش و آگاهی رسانی
یافته های بدست آمده نشان می دهد که در تمام چهار والیت شمالی کشور ،تسلط مردان بر جامعه از جمله اینکه مردان همواره در
اکثریت قرار دارند و به حرف زنان گوش نمی دهند ،عامل اصلی است که زنان را از مشارکت در تمام عرصه های زندگی بازداشته
است .در تمام والیات ،فعالیت های آموزشی و ظرفیت سازی می بایست به سمت مردان و زنانی که در روند صلح ،سیاست و خدمات
ملکی شامل هستند ،سوق داده شود .این فعالیت ها باید روی آگاه کردن مردان از اهمیت جهت دهی و متوازن سازی جنسیتی
متمرکز باشند و به زنان بیاموزند که چگونه می توانند به شکل موثرت ر برای دستیابی به اهداف شان در حوزۀ سیاسی دادخواهی
نمایند.
ضروری است تا برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی بیشتری در جهت مبارزه با تبعیض در بازار کار ،بخصوص خدمات ملکی و قوای
امنیتی ،انجام شود .برنامه های آموزشی مربوطه باید محیط مساعدی را بوجود آورند تا زنان شاغل در این سکتورها بتواند به پست
های عالی تر ترفیع نمایند و در تصمیم گیری سهم بگیرند .آموزش هایی که برای مردان برگزار می شود می بایست تمرکز بیشتری
روی آگاهی رسانی در مورد اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان داشته باشد .قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل  5231نیز
باید یکی از بخش های ضروری و جداناپذیر برنامه های آموزشی باشد که برای مردان و زنان برگزار می شود.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی و مصون کردن کار زنان در قوای امنیتی یکی از اولویت هایی است که نیازمند توجه می باشد.
الزم است تا کمپاین های آگاهی رسانی دقیق و سنجیده شده ای برای تغییر برداشت های مردم نسبت به زنان شاغل در پولیس ملی
روی دست گرفته شود.
معلومات بدست آمده نشان می دهد که آگاهی رسانی موثرترین راهکار برای کاهش خشونت علیه زنان می باشد .شبکه های زنان در
والیات شمالی کشور باید در کمپاین های آگاهی رسانی گس ترده ای که با هدف کاهش خشونت علیه زنان انجام می شوند ،اشتراک
داشته باشند.
مردان برجسته ای همچون رهبران مذهبی ،بزرگان محل ،مردان شامل در پست های عالی دولت و قوای امنیتی ،اشخاص مهمی
هستند که این کمپاین ها باید به سمت آنها سوق داده شود و بعالوه می بایست از ظرفیت های این افراد به عنوان همکاران روند
دادخواهی و آگاهی رسانی بهره گیری شود( .پولیس و اردوی ملی).
تحلیل ذینفعان نشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از دانش عمیق در مورد قطعنامۀ  5231و در برخی
موارد حتی در خصوص قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .پولیس ملی و شعبۀ حل منازعات فامیلی نیازمند
آموزش و فهم بیشتر قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و نیز پالن عمل  5231می باشند.
نظام عدالت غیر رسمی به طور متداول در سراسر افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و معلومات بدست آمده نشان می دهد که
والیات شمالی هم این قاعده مستثنی نیستند .طرزالعمل های محاکم غیررسمی مسلکی نیستند و گفته می شود که احکام معموالً
به شکل غیرعادالنه و به نفع مردان صادر می شوند .بزرگانی که بر مسند قضاوت جلوس می کنند ،نیاز شدید به آموزش در مورد
قانون خانواده ،طرزالعمل های حقوقی و حقوق زنان دارند.
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دادخواهی
در فاریاب و بدخشان ،ضروری است تا کمپاین های دادخواهی به سمت ریاست خانه های دفاع ،داخله و عدلیه سوق داده شود تا از ایمنی
و امنیت زنانی که در اجرای امور جاری کشور سهم می گیرند ،اطمینان بعمل آید.
مقابله با عوامل ساختاری موجود ،همچون مردساالری که تا حدی ریشه در سنت گرایی و تاریخ جنگ زدۀ کشورمان دارد ،نیازمند اجرای
برنامه های دقیق دادخواهی در تمام سطوح جامعه و دولت می باشد .شبکه های والیتی زنان در کابل و پروان باید در سازمان های دولتی،
غیردولتی و جام عۀ مدنی در سطوح ولسوالی ،والیتی و ملی و در جهت پیکار با تبعیض علیه زنان و دختران در بازار کار دخیل ساخته
شوند.
شوراهای والیتی ،کمیته های صلح در والیات و همچنین سازمان های دولتی باید در جهت تضمین حضور فعال زنان در روند تعیین آجندا
و تصمیم گیری به وضع امتیازات و احکام خاص بپردازند .شوراهای والیتی ،کمیته های صلح و دولت باید تصمیمات خود را با لحاظ چشم
انداز "جهت دهی جنسیتی" اتخاذ نمایند و چنین دیدگاهی را در فعالیت های انکشافی و اجرایی خود شامل بسازند .این امر زمینۀ باالرفتن
مشارکت زنان در پست های تصمیم گیری و رهبری را فراهم می آورد .اصول "متوازن سازی جنسیتی" ،طوریکه در قطعنامۀ  5231تشریح
شده است ،باید در تمام سازمان های دولتی و غیردولتی نهادینه شود.
افزایش حضور زنان در پست های عالی تر پولیس ملی نیازمند تالش های جدی و سنجیده شده ای می باشد .این تالش ها باید به سمت
ادارات دولتی موظف و همچنین اجتماعاتی که در آن افسران پولسی در معرض بدنامی قرار می گیرند ،سوق داده شود.
پیکار برای شامل سازی حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها می بایست در مواعظ بعد از نماز در مساجد شامل ساخته شود .باید در راستای
گسترش حضور بزرگان محل در رو ند پیشگیری از خشونت علیه زنان ،دست به دادخواهی زده شود .فعالیت های دادخواهی باید به سمت
مساجد ،بزرگان محل ،وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان سوق داده شود و از آنها خواسته شود تا در جهت شامل ساختن موضوعات
مرتبط به حقوق زنان در مواعظ بعد از نماز جمعه با یکدیگر همکاری نمایند.
نظام قضایی رسمی باید مانع عمده ای برای ناقضین حقوق زن باشد .برای اینکه بتوانیم کیفیت خدمات عدلی در نظام قضایی رسمی را
بهبود ببخشیم ،ضروری است تا به شکل موثر در این راستا دادخواهی نماییم و روند دادخواهی را به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های
عدلیه و امور داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال سوق بدهیم .روند دادخواهی در وهلۀ اول باید روی افزایش دسترسی زنان به پولیس و
تقویت شعبه های حل منازعات فامیلی و در وهلۀ دوم روی محو تبعیض علیه زنان و دختران جویای خدمات عدلی و همچنین کاهش
میزان فساد متمرکز باشد ،زیرا زنان قربانیان اصلی فساد اداری هستند.
فعالیت های دادخواهی باید به سمت ریاست خانه های کار و امور اجتماعی سوق داده شود تا کیفیت خدمات و امتیازاتی که در اختیار
زنان بیوه یا معلول قرار می گیرد ،بهبود یابد .بخصوص در کندز که زیربناهای موجود در آن به دنبال تسخیر این والیت بدست جناح مسلح
مخالف دولت خرابی های شدیدی را متحمل شده اند .این تالش ها باید روی محو فساد ،واسطه بازی و همچنین گسترش دامنۀ خدمات
و امتیازات متمرکز باشد.
باید در جهت بازگشایی خانه های امن در کندز تالش بیشتری صورت گیرد .خانۀ امن کندز برای چند ماه بسته بوده است .در راستای
بهبود مکانیزم های ادغام مجدد و بهتر کردن خدمات برای زنان ساکن در خانه های امن و زندان های زنانه ،می بایست وزارتخانه ها و
ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و داخله و همچین دفتر سارنوال را هدف قرار داده و از مقامات آنها کمک بخواهیم .لزوم این نکته به
طور خاص در والیت بلخ احساس می شود ،زیرا شرایط خانه های امن این والیت نامناسب بوده و نیازمند اصالحات می باشد.
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منطقۀ جنوبی :هلمند ،کندهار ،پکتیا و ارزگان
جدول  :6مشخصات جمعیتی منطقۀ جنوبی
هلمند

کندهار

پکتیا

ارزگان

تقسیم بندی جمعیت

414

414

414

414

نمایندگی در شورای والیتی

354

354

324

334

نمایندگی در شورای صلح والیت

544

524

14

5

فیصدی زندانیان

5،14

2،14

54

24

فیصدی بیجاشدگان داخلی والیت

124

124

124

414

فیصدی معلمان

584

514

14

14

فیصدی متعلمان

344

314

224

514

تعداد زنان در پولیس ملی

21

551

32-31

33

منابع :معلومات مربوط به بیجاشدگان داخلی از منابع اطالعاتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان/گروه های کاری در امور بیجاشدگان داخلی
بدست آمده است (جون  ،)3251معلومات دیگر از ادارۀ مرکزی احصائیه بدست آمده است (.)3254/3252

مشارکت
میزان مشارکت زنان در روند صلح رسمی و عرصۀ سیاست در هر یک از چهار والیت مورد نظر پایین می باشد( .شکل .)1
شکل  :12مشارکت زنان در روند صلح و سیاست در منطقۀ جنوبی
22%

21%

20%

20%

Female PPC
Membership
Female PC
Membership

11%
6%

URUZGAN

11%

6%

PAKTIA
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KANDAHAR

HEMAND

تمام مصاحبه شوندگان هلمند گفته اند که زنان والیت شان نه در پروسه های رسمی و نه در پروسه های غیررسمی صلح اشتراک
دارند .محافظه کاری سنتی ،کم امنی و اینکه دولت محیط الزم را برای مشارکت زنان فراهم نمی کند ،به عنوان دالیل اصلی عدم
مشارکت زنان مورد اشاره قرار گرفته اند 321.در کندهار ،زنان اکثراً از طریق مکانیزم های غیررسمی و از طریق حل منازعات در سطح
اجتماع به تأمین صلح کمک می کنند 328.در پکتیا ،گفته می شود که زنان خواهان مشارکت در تأمین صلح از طریق مکانیزم های
رسمی می باشند ،اما ساختارهای اداری و نبود محیط مساعد آنها را از چنین امری باز می دارد 321.در ارزگان ،دیدگاه های متفاوتی
در مورد مشارکت زنان در رون د صلح رسمی ارائه شده است .دیدگاه عمومی این است که زنان به طور فعال در این روند مشارکت
دارند ،اما عقب ماندگی و کم سوادی مانع از آن می شود که مردم مشارکت زنان در روند صلح را در اولویت قرار دهند342.
در هلمند ،بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان ،کم امنی و به میزان بیشتر ،واسطه بازی و مردساالری ،مانع از مشارکت زنان در سیاست
می شوند .به دلیل مردساالر بودن جامعه ،حضور زنان در اماکن کاری در میان مردها پذیرفته شده نیست 345.در کندهار و پکتیا،
اکثراً از وجود محافظه کاری سنتی و مرد ساالری شکایت کرده اند و ذکر نموده اند که زنانی که در عرصۀ سیاست مشارکت دارند ،از
فرصت صحبت کردن برخودار نمی شوند و کسی به صحبت هایشان گوش نمی دهد 343.در ارزگان ،بد بودن شرایط امنیتی و وجود
تبعیض در اماکن کاری مشارکت زنان در سیاست را به طور چشمگیری کاهش داده است342.
چهار والیت جنوبی بخصوص پکتیا و ارزگان از نقطه نظر مشارکت زنان در خدمات ملکی ،پایین ترین ارقام را در افغانستان دارا می
باشند (شکل  .) 55در پکتیا ،زنان شامل در پست های دولتی گفته اند که در معرض تبعیض و آزار و اذیت قرار می گیرند 344.در
ارزگان ،جدا از آزار و تبعیض زنان ،کمبود امکانات در سازمان های دو لتی هم مسئله دیگری است که مانع از حضور زنان در دولت
می شود 341.در هلمند و کندهار ،اکثر مصاحبه شوندگان از وجود مردساالری ،جدی نگرفتن زنان و گوش ندادن به دیدگاه های آنها
انتقاد کرده اند341.
شکل  :13مشارکت زنان در خدمات ملکی در منطقۀ جنوبی
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69

در چهار والیت جنوبی کشور ،زنانی که در قوای پولیس کار می کنند با چالش های شدیدی مواجه می باشند:
زنانی هستند که در قوای پولیس هلمند کار می کنند ( )...مردم والیت خوش ندارند که زنان در پست های
نظامی کار کنند .دلیل اصلی اش این است که سطح آگاهی و تعلیم پایین است ( )...همچنین ،تا کنون پنج افسر
پولیس اناث کشته شده اند .بد بودن شرایط امنیتی نیز یکی از دیگر دالیلی است که زنان نمی خواهند برای
پولیس کار کنند341...
کم امنی و اینکه جامعه احترامی برای زنان شامل در پولیس قائل نیست ،به عنوان چالش های اصلی مورد اشاره قرار گرفته اند.

348

پیشگیری
هرچند ،ساختارهای متفاوتی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان شکل گرفته است ،زنان ساکن در والیات جنوبی هنوز هم
امکانات کافی را در اختیار ندارند تا بتوانند با خشونت و تبعیض علیه زنان مبارزه کنند( .شکل )53
شکل  :14مشخصات ساختارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان و قضایی خشونت علیه زنان
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منابع :تعداد خانه ها امن و شعبه های حل منازعات فامیلی توسط ریاست امور زنان ارائه شده است .تعداد قضایای خشونت علیه زنان ،قضایای خودکشی و تعداد
زنان ساکن در خانه های امن از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدست آمده است.
باشند341.

خشونت اقتصادی ،آزار جسمی ،لفظی و روانی ،ازدواج اجباری و زیرسن شایع ترین انواع خشونت علیه زنان در والیات جنوبی می
با این حال ،آنچه والیات جنوبی ،به غیر از کندهار ،را از دیگر والیات متمایز می کند همانا میزان رواج رسم بد داد در این والیات می باشد؛
زنان برای فرو نشاندن جنگ های خونبار میان قبایل به غرامت داده می شوند .در هلمند ،پکتیا و ارزگان ،رسم بد دادن به عنوان یک از
انواع شایع خشونت علیه زنان مورد اشاره قرار گرفته است 312.عدم آگاهی و فقر از دالیل اصلی خشونت علیه زنان پنداشته می شوند315.
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در چهار والیت مورد نظر ،در پاسخ به اینکه کدام مکانیزم ها و ساختارها به طور فعال در جهت پیشگری از خشونت علیه زنان تالش می
کنند ،به هیچ مور دی اشاره نکرده اند .گفته می شود که ارگان های رسمی از جمله نهادهای عدلی و قضایی و همچنین از قانون/فرمان
محو خشونت علیه زنان آگاهی نداشته و از ظرفیت الزم برای مجازات ناقضین حقوق زن برخوردار نمی باشند 313.در تمام این والیات،
مصاحبه شوندگان گفته اند که اجرای برن امه های آگاهی رسانی برای مردان و زنان و همچنین رهبران دینی می تواند شیوۀ موثری برای
پیشگیری از خشونت علیه زنان باشد312.
در هلمند ،مصاحبه شوندگان شعبۀ حل منازعات فامیلی تنها بخش پولیس ملی هستند که از قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان آگاهی
دارند 314.در کندهار و پ کتیا ،پولس از دانش الزم در مورد قانون/محو خشونت علیه زنان برخوردار نبوده و برمبنای آن عمل نمی
در ارزگان ،گفته می شود که پولیس تا حدی از قانون مذکور آگاهی دارد اما بر مبنای آن عمل نمی کند311.

کند311.

حفاظت
چهار والیت جنوبی از نقطه نظر دسترسی زنان به خدمات عدلی و توانایی قوۀ قضائیه برای حفاظت از زنان ،مشابهت هایی با همدیگر
دارند .در تمام این والیات ،مصاحبه شوندگان گفته اند که خانواده ها و قبایل به هیچ وجه با زنانی که برای حل مشکالتشان به ارگان
های عدلی-قضایی رسمی می روند ،مدارا نمی کنند 311.در هلمند ،پکتیا و ارزگان ،فساد به عنوان یک از موانع اصلی دسترسی زنان
به خدمات عدلی-قضایی مورد اشاره قرار گرفته است 318.کمبود کارمندان اناث در ارگان های عدلی-قضایی رسمی نیز یکی از دیگر
عواملی است که دسترسی زنان به خدمات عدلی را بطور چشمگیری محدود ساخته است 311.مصاحبه شوندگان در تمام والیات اظهار
کرده اند که زنان عموماً از سطح آگاهی و سواد پایینی برخودار می باشند که ای مسئله عمالً دسترسی آنها به ارگان های عدلی و
قضایی را غیر ممکن می سازد312.
مراجعه به مکانیزم های عدلی غیررسمی در والیات جنوبی نسبت به دیگر مناطق کشور رواج بیشتری دارد .هر خانواده ،قبیله یا گروه
مذهبی دارای یک محکمۀ غیررسمی جداگانه می باشد 315.در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان گفته اند که تصمیمات و احکام محاکم
غیررسمی غیرعادالنه بوده و بدون آگاهی از قوانین صادر می شوند .آنهایی که محاکم غیررسمی را اداره می کنند ،از دانش حقوقی و
دینی الزم برای انجام مسئولیت هایشان برخوردار نمی باشند313.
ارزگان تنها والیتی است که در آن زنانی که جانشان در خطر است می توانند به خانۀ امن پناه ببرند .با این حال ،خانۀ امن رسمی در
این والیت وجود ندارد و سکونتگاه شخصی قوماندان امنیه به عنوان خانۀ امن مورد استفاده قرار می گیرد312.
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امداد و رفاه
به طور عمومی هیچ کدام از چهار والیت مورد نظر خدمات و امتیازات خاص در اختیار زنان بیوه قرار نمی دهند .علیرغم آنکه ریاست
کار و امور اجتماعی به موجب قانون ملزم است تا به بیوه های جنگی در تمام والیات معاش بپردازد ،اما فساد و پایین بودن ظرفیت
سازمان های دولتی امکان عرضۀ خدمات ضروری برای مستحقین را محدود می سازد .در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان افزوده اند
که موسسات غیردولتی تنها سازمان هایی هستند که به زنان بیوه و معلول کمک می کنند ،اما خدمات آنها حتی حداقل معیارهای
ضروری را نیز برآورده نمی کنند314.
طی چند ماه گذشته ،بسیاری از ولسوالی های هلمند شاهد تشدید جنگ و ناامنی بوده اند .این مسئله منجر به باال رفتن تعداد
بیجاشدگان جنگی در میان ولسوالی ها شده است .علیرغم افزایش قابل مالحظۀ تعداد بیجاشدگان داخلی ،بنا به اظهارات مصاحبه
شوندگان ،هیچ گ ونه خدماتی در اختیار این افراد قرار نمی گیرد 311.زنان بیجاشده که همراه با اطفالشان در میان آسیب پذیرترین
بخش جمعیت بیجاشدگان قرار دارند ،مجبور می شوند که برای سرپناه و غذا از اقارب ذکور شان کمک بگیرند 311.در کندهار ،پکتیا
و ارزگان ،مصاحبه شوندگان گفته اند که چ ند موسسۀ غیردولتی بین المللی وجود دارد که تنها منبع مساعد به بیجاشدگان داخلی
به شمار می روند و از این رو نیاز به حضور تعداد بیشتری از سازمان های امدادی می باشد311 .
از میان والیات جنوبی ،ارزگان تنها والیتی است که دارای خانۀ امن می باشد .شرایط خانۀ امن در این والیت زیر استندرد توصیف
شده و هیچ گونه مکانیزمی برای کمک به بازگشت مجدد ساکنین این خانه ها وجود ندارد318.
در ارزگان هیچ زندانی برای زنان موجود نیست و محکومین اناث به زندان های والیات همجوار انتقال می یابند 311.شرایط زندانی
های هلمند ،کندهار و پکتیا هم بد توصی ف شده اند .گفته می شود که زندانیان زن هیچ گونه دسترسی به معارف و خدمات صحی
ندارند که این مسئله روند ادغام مجدد آنها را با چالش هایی مواجه می سازد312.
در هلمند ،هر چند زنان ساکن در مرکز به خدمات تعلیمی و صحی دسترسی دارند ،اما شرایط رو به وخامت امنیت دسترسی آنها به
خدمات مذکور را به میزان چشمگیری محدود ساخته است 315.کندهار تنها والیتی است که در آن عدم دسترسی زنا نبه خدمات
صحی و همچنین معارف به مخالفت خانواده ها نسبت داده شده است 313.مصاحبه شوندگان پکتیا و ارزگان اظهار کرده اند که زنان
به خدمات صحی دسترسی دارند اما به لزوم تأمین تأسیسات و قوای بشری بیشتری از جمله معلمان و دوکتوران اناث و دواهای با
کیفیت تأکید کرده اند312.
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تحلیل ذینفعان والیت هلمند


ریاست امور زنان :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارند و گفته اند
که اولین بار است که نام این قطعنامه را شنیده اند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان ریاست گفته اند که از دانش نسبی در مورد قطعنامۀ  5231برخودار
می باشند زیرا در ورکشاپ هایی که در این زمینه در والیت کندهار برگزار شده است ،اشتراک بعمل آورده اند.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :شعبۀ حل منازعات فامیلی گفته است که در مورد قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار
ندارد و تاکنون هیچ ورکشاپ یا برنامۀ آموزشی دیگری در رابطه با قطعنامه برایشان برگزار نشده است.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون نشان داده اند که از دانش کامل در خصوص
قطعنامۀ  5231برخوردار می باشند.



انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان :برخی از مصاحبه شوندگان در خصوص قطعنامۀ  5231یا پالن عمل 5231
دانش اندکی دارند و برخی دیگر از آنها آگاهی ندارند؛ هرچند رسالت این سازمان همانا باالبردن دسترسی مردم به محاکمات
منصفانه ،افزایش اعتماد مردم به ارگان های حقوقی ،بهبود همکاری میان دست اندرکاران سکتور عدلی-قضایی ،تربیت
نسل جدید و متعهدی از کارمندان مسلکی حقوقی و مبارزه با فساد اداری است314.



انجمن وزیر محمد اکبر خان :مصاحبه شوندگان این انجمن اظهار کرده اند که از رسانه ها در مورد قطعنامه شنیده اند
اما از محتوای آن چیزی نمی دانند.

متریکس نفوذ/آگاهی والیت هلمند
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین
باال

ریاست کار و امور
اجتماعی

ریاست امور زنان

کمیسیون مستقل
حقوق بشر

شعبۀ حل منازعات فامیلی

انجمن وزیرمحمد اکبر
خان

پایین
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All information on AIBA is retrieved from Insight on Conflict (3211), available at:
)http://www.aiba.af/english/index.php?rcv_main=about%32us.html (2311213211
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تحلیل ذینفعان والیت کندهار


شبکۀ زنان والیت کندهار :اعضای شبکۀ زنان والیت کندهار گفته اند که هیچ چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی
دانند .اما علیرغم اینکه از محتوای این سند آگاهی ندارند ،به خوبی می دانند که این قطعنامه به صلح و امنیت زنان ارتباط
می گیرد و از سوی دیگر بر اهمیت مشارکت زنان ،طوریکه در قطعنامۀ  5231بیان شده است ،واقف هستند.



ریاست امور زنان کندهار :مصاحبه شوندگان ریاست نشان داده اند که از قطعنامۀ  5231آگاهی دارند و گفته اند که
آموزش هایی را در این زمینه از کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت نموده اند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست گفته اند که هیچ چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند.



پولیس ملی کندهار :پولیس ملی کندهار گفته است که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارد و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان تنها رهنمودی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهند.



شعبۀ حل منازعات فامیلی :این شعبه گفته است که در خصوص قطعنامۀ  5231هیچ دانشی در اختیار ندارد و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهند.



انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان :مصاحبه شوندگان این انجمن گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231چیزی
نمی دانند.



موسسۀ عدالت برای همه :مصاحبه شوندگان این موسسه در کندهار گفته اند که در مورد قطعنامۀ  5231چیزی نمی
دانند.

متریکس نفوذ/آگاهی والیت کندهار
دانش در مورد قطعنامۀ 5231

پایین

باال

باال
ریاست کار و امور
اجتماعی

ریاست امور زنان

انجمن وکالی مدافع
افغانستان
موسسۀ عدالت برای
همه
شبکۀ زنان والیت

پایین
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پولیس ملی
شعبۀ حل منازعات
فامیلی

تحلیل ذینفعان والیت پکتیا
ریاست امور زنان پکتیا :مصاحبه شوندگان ریاست امور زنان پکتیا نشان داده اند که از دانش نسبی در مورد قطعنامۀ
 5231برخوردار می باشند اما اظهار کرده اند که تاکنون آموزشی در این زمینه دریافت نکرده اند.
ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست گفته اند که چیزی در مورد این قطعنامۀ  5231نمی دانند.
پولیس ملی پکتیا :پولیس ملی در پکتیا گفته است که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی داند و قانون/فرمان محو
خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان مورد استفاده قرار می دهد.
شعبۀ حل منازعات فامیلی پکتیا :شعبۀ حل منازعات فامیلی گفته است که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی داند
و رهنمود اصلی آنها برای دفاع از حقوق زنان قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان می باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان این کمیسیون نشان داده اند که دانش کامل در مورد
قطعنامۀ  5231دارند و همچنین گفته اند که در جلسۀ افتتاحیه پالن عمل  5231در ماه جون  3251اشتراک داشته اند.
شبکۀ زنان افغان :مصاحبه شوندگان این شبکه در والیت پروان گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند
و تا کنون آموزشی در این رابطه دریافت نکرده اند.
سازمان شین چمن ،انجمن جوانان احمدآباد ،شورای جوانان میرزکه :تمام نهادهای جامعۀ مدنی که در پکتیا با آنها
مصاحبه شده است گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند و تاکنون هیچ گونه برنامۀ آموزشی در این زمینه
برگزار نشده است.
متریس نفوذ/آگاهی والیت پکتیا
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

باال

ریاست امور زنان
ریاست کار و امور اجتماعی
شبکه زنان افغان
پولیس ملی
شعبۀ حل منازعات فامیلی

موسسۀ شین چمن
انجمن جوانان علی آباد
شورای جوانان میرزکه

پایین
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کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان

تحلیل ذینفعان والیت ارزگان


ریاست امور زنان ارزگان :مصاحبه شوندگان این ریاست در ارزگان گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی
دانند.



ریاست کار و امور اجتماعی :مصاحبه شوندگان این ریاست در ارزگان گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی
دانند.



پولیس ملی در ارزگان :پولیس ملی در والیت ارزگان گفته است که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی داند و قانون/فرمان
محو خشونت علیه زنان رهنمود اصلی است که برای دفاع از حقوق زنان استفاده می شود.



کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان :مصاحبه شوندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ارزگان گفته اند که چیزی
در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند.



انجمن مستقل وکالی مدافع :مصاحبه شوندگان انجمن در ارزگان گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند.



موسسۀ عدالت برای همه :این موسسه در زمینۀ تقویت حاکمیت قانون و گسترش دسترسی زنان فقیر به خدمات عدلی
در افغانستان فعالیت می کند .این موسسه همچین زنان را در مورد حقوق اساسی و اجتماعی شان آموزش می دهد و آنها
را برای احراز نقش های رهبری در بخش های حقوقی و سیاسی کشور آماده می سازد .مصاحبه شوندگان این موسسه در
ارزگان گفته اند که چیزی در مورد قطعنامۀ  5231نمی دانند.

متریکس نفوذ/آگاهی والیت ارزگان
دانش در مورد قطعنامۀ 5231
پایین

باال

باال
ریاست امور زنان
ریاست کار و امور اجتماعی

انجمن مستقل وکالی مدافع
موسسۀ عدالت برای همه

پایین
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کمیسیون مستقل حقوق بشر
پولیس ملی

پالن عمل :منطقۀ جنوبی
آموزش و آگاهی رسانی
میزان مشارکت زنان در تمام سطوح جامعه در والیات جنوبی ،پایین تر از دیگر مناطقی است که مورد تحقیق قرار گرفته اند .اگر امتیازات
کارمندان یا فعاالن اجتماعی کم باشد ،زنان بیشتر از مردان متضرر خواهند شد .جامعه و به طور مشخص تر اجتماعات محلی در این والیات
به استراتیژی های هدفمند و انطباق یافته ای برای افزایش مشارکت زنان در صلح ،سیاست ،خدمات ملکی ،تصمیم گیری و رهبری نیاز
دارند .مردانی که در روند صلح ،سیاست و خدمات ملکی در تمام این چهار والیت دخیل هستند نیازمند آموزش در مورد اصول جهت دهی
جنسیتی و برابری جنسیتی می باشند.
برنامه های آموزشی و فعالیت های مربوطه باید محیط مساعدی را بوجود آورند تا زنان بتوانند در آن مشارکت نمایند و به دیدگاه هایشان
گوش داده شود .در خالل این برنامه ها باید به زنانی که از نظر مسلکی فعال هستند کمک شود تا مهارت ها و ظرفیت الزم را جهت
مشارکت و همکاری موثر با مردان کسب نمایند .آموزش هایی که برای مردان برگزار می شود می بایست تمرکز بیشتری روی آگاهی رسانی
در مورد اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان داشته باشد .آموزش هایی که برای زنان برگزار می شوند می بایست مشتمل بر آگاهی
رسانی و ظرفیت سازی باشد .قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل  5231نیز باید یکی از بخش های ضروری و جداناپذیر برنامه های
آموزشی باشد که برای مردان و زنان برگزار می شود.
افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی و مصون کردن کار زنان در قوای امنیتی یکی از اولویت هایی است که نیازمند توجه می باشد .الزم
است تا کمپاین های آگاهی رسانی دقیق و سنجیده شده ای برای تغییر برداشت های مردم نسبت به زنان شاغل در پولیس ملی روی
دست گرفته شود.
معلومات بدست آمده نشان می دهد که هر چند تمام انواع خشونت علیه زنان در والیات جنوبی شایع می باشد ،اما زنان ساکن در منطقه
نسبت به والیات دیگر بیشتر در معرض بد دادن از طریق محاکم غیررسمی قرار می گیرند .طرزالعمل های محاکم غیررسمی مسلکی
نیستند و گفته می شود که احکام معموالً به شکل غیرعادالنه و به نفع مردان صادر می شوند .آگاهی رسانی به عنوان موثرترین راهکار
برای کاهش خشونت علیه زنان پنداشته می شود .بزرگان محلی و دینی ،بخصوص آنانی که در محاکم غیررسمی بر مسند قضاوت جلوس
می کنند باید به شکل دقیق و سنجیده شده در مورد عواقب خشونت علیه زنان و همچنین اصول مندرج در قانون/فرمان محو خشونت
علیه زنان و قانون خانواده آموزش ببینند.
تحلیل ذینفعان نشان می دهد که شعبه های حل منازعات فامیلی و پولیس ملی از دانش عمیق در مورد قطعنامۀ  5231و در برخی موارد
حتی در خصوص قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برخوردار نمی باشند .پولیس ملی و شعبۀ حل منازعات فامیلی نیازمند آموزش و
فهم بیشتر قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و نیز پالن عمل  5231می باشند.

دادخواهی
مردساالری که تاحدی ریشه در سنت گرایی و همچنین تاریخ جنگ زدۀ کشور دارد ،در والیات جنوبی نسبت به دیگر مناطق نظارت
شده بیشتر حاکم می باشد .شبکه های زنان در این چهار والیت می بایست با رهبران دینی ،سازمان های دولتی ،غیر دولتی و جامعۀ
مدنی در سطوح ولسوالی ،والیت ی و ملی در جهت محو تبعیض علیه زنان و دختران وارد همکاری شوند تا از این طریق مساعی جمعی،
عدالت جنسیتی در چهار والیت مورد نظر نهادینه شود.
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شوراهای والیتی ،کمیته های صلح در والیات و همچنین سازمان های دولتی باید در جهت تضمین حضور فعال زنان در روند تعیین آجندا
و تصمیم گیری به وضع امتیازات و احکام خاص بپردازند .شوراهای والیتی ،کمیته های صلح و دولت باید تصمیمات خود را با لحاظ چشم
انداز "جهت دهی جنسیتی" اتخاذ نمایند و چنین دیدگاهی را در فعالیت های انکشافی و اجرایی خود شامل بسازند .این امر زمینۀ باالرفتن
مشارکت زنان در پست های تصمیم گیری و رهبری را فراهم می آورد .اصول "متوازن سازی جنسیتی" ،طوریکه در قطعنامۀ  5231تشریح
شده است ،باید در تمام سازمان های دولتی و غیردولتی نهادینه شود.
در والیات جنوبی ،تعداد بسیار کمی از زنان در پولیس ملی آنهم در پایین ترین پست ها کار می کنند و هیچ گونه امیدی به گرفتن ترفیع
شغلی ندارند .کمپاین ها و برنامه های دقیق و سنجیده شده ای باید در جهت افزایش حضور زنان در قوای پولیس ملی روی دست گرفته
شود .چنین کمپاین هایی باید به طور خاص معطوف به شمولیت زنان در پست های عالی پولیس ملی باشد .این تالش ها باید به سمت
ادارات دولتی موظف و همچنین اجتماعاتی که در آن افسران پولس اناث در معرض بدنامی و انگشت نما شدن قرار دارند ،سوق داده شود.
فعاالن حقوق زن در چهار والیت مورد نظر باید با رهبران دینی و بزرگان محلی وارد همکاری شوند و بر ضد خشونت علیه زنان به خصوص
ر سم بد دادن دادخواهی نمایند .فعالیت دادخواهی همچنین باید به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های امور زنان و حج و اوقاف سوق
داده شود و این مراجع می بایست در همکاری نزدیک با همدیگر مسائل مرتبط به حقوق زنان را در مواعظ نماز جمعه شامل بسازند.
نظام قضایی رسمی حتی بیشتر از ناقضین حقوق زن ،برای زنانی جویای خدمات عدلی هستند ،موانع بوجود می آورد .در تمام والیات،
ارگان های قضایی رسمی به عنوان نهادهای آغشته به فساد ،واسطه بازی و تبعیض جنسیتی توصیف شده اند .برای اینکه بتوانیم کیفیت
خدمات عدلی در نظام قضایی رسمی را بهبود ب بخشیم ،ضروری است تا به شکل موثر در این راستا دادخواهی نماییم و روند دادخواهی را
به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های عدلیه و امور داخله و همچنین دفتر لوی سارنوال سوق بدهیم .روند دادخواهی در وهلۀ اول باید
روی افزایش دسترسی زنان به پولیس و تقویت شعبه های حل منازعات فامیلی و در وهلۀ دوم روی محو تبعیض علیه زنان و دختران
جویای خدمات عدلی و همچنین کاهش میزان فساد متمرکز باشد ،زیرا زنان قربانیان اصلی فساد اداری هستند.
کیفیت و گستردگی خدمات امدادی و رفاهی که در اختیار زنان قرار می گیرد باید بهبود بخشیده شود .فعالیت های دادخواهی باید وزارت
کار و امور اجتماعی و ریاست خانه های آن را هدف قرار دهند تا بدینوسیله کیفیت خدمات ویژۀ زنان بیوه یا معلول بهبود یابد .کمپاین ها
باید روی نابود کردن فساد و واسطه بازی و همچنین باالبردن دامنۀ خدمات متمرکز باشند.
از میان والیات جنوبی ،ارزگان تنها والیتی است که دارای خانۀ امن می باشد .اما این خانۀ امن دچار کمبود امکانات بوده و از جانب مراجع
رسمی برسمیت شناخته نشده و ثبت رسمی هم نشده است .ضروری است تا خانه های امن با تجهیزات و امکانات خوب در این چهار والیت
ایجاد گردد .در ارزگان زندان زن ان وجود ندارد و شرایط سکونت زندانیان زن در دیگر والیات نیز نیازمند اصالحات می باشد .فعالیت های
دادخواهی که برای بهبود شرایط خانه های امن و زندان های زنان انجام می شوند ،می بایست به سمت وزارتخانه ها و ریاست خانه های
عدلیه ،داخله ،امور زنان و همچنین دفتر سارنوال سوق داده شوند.
در راستای بهبود مکانیزم های ادغام مجدد و بهتر کردن خدمات برای زنان ساکن در خانه های امن و زندان های زنانه ،می بایست وزارتخانه
ها و ریاست خانه های امور زنان ،عدلیه و داخله و همچین دفتر سارنوال را هدف قرار داده و از مقامات آنها کمک بخواهیم.
فعالیت های دادخواهی بیشتری باید در سطح اجتماعات محلی انجام شود تا لزوم برخورداری زنان از خدمات صحی و تعلیمی مورد پذیرش
مردم قرار گیرد .این تالش ها همچنین می بایست در سطح وزارت خانه ها و ریاست خانه های صحت ،معارف و امور زنان انجام شوند تا
امکان افزایش تعداد دوکتوران و معلمان اناث در تمام والیات و ولسوالی ها فراهم آید.
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 .7نتیجه گیری
پروژۀ "نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت" به منظور کمک به تالش هایی طراحی شده است که به منظور بر آورده کردن تعهدات
افغانستان در قطعنامۀ  5231انجام می شوند .از این دیدگاه ،انتظار می رود که این پروژه به پیشبرد تالش ها در جهت کاهش خشونت
علیه زنان ،افزایش مشارکت آنها در سیاست و حمایت از حضور زنان در پروسۀ صلح نیز کمک نماید .عرصه های کاری این پروژه
عبارتند از :ارزیابی شرایط جاری در والیات مورد نظر؛ تحقیقات کاربردی در مورد مسائل موضوعی؛ بسیج مردم در سطح محل؛ و
دادخواهی در سطوح محلی ،والیتی ،ملی و بین المللی.
میزان مشارکت زنان در عرصۀ سیاست ،هنوز هم در تمام والیات محدود است .علیرغم تغییرات چشمیگری که رقم خورده است ،از
جمله اصالحات تقنینی که از سال  3225برای افزایش مشارکت زنان انجام شده است ،دایکندی تنها والیتی است که در آن میزان
حضور زنان در شورای والیتی از سهمیۀ  32فیصدی فراتر رفته است .هرچند کم امنی و جنگ به عنوان عوامل بازدارنده مورد اشاره
قرار گرفته اند ،محافظه کاری اجتماعی و مردساالری هم از جمله عواملی است که دسترسی و حضور زنان در سیاست را محدود می
سازند.
همچنین ،با وجود آنکه اعضای اناث شوراهای صلح در والیات اظهار کرده اند که به دلیل ناامنی با محدودیت هایی در زمینۀ رفت و
آمد مواجه می باشند ،اما در اصل آنها به دلیل آنکه همکاران و اعضای ذکور خانواده هایشان نگرش مطلوبی نسبت به حضور سیاسی
آنها ندارند ،به میزان محدود در جلسات و همایشات اشتراک بعمل می آورند.
میزان خشونت علیه زنان در سال  3251افزایش یافته است .جدا از فقر و بیکاری ،مواردی همچون نبود مکانیزم های پیشگیری و
دسترسی محدود زنان به عدالت رسمی که خود ناشی از محافظه کاری و مردساالری می باشد ،به عنوان دالیل اصلی خشونت علیه
زنان مورد اشاره قرار گرفته اند.
گفته می شود که نهادهایی همچون ارگان های قضایی رسمی و پولیس که موظف به حفاظت از زنان می باشند ،آغشته به فساد هستند و
به شکل سیستماتیک بر علیه زنان تبعیض می کنند ،برخورد غیرمنصفانه با آنها دارند و با مردان و زنان به نحو یکسان رفتار نمی کنند.
پولیس ملی ،شعبه های حل منازعات فامیلی و بسیاری از سازمان های دولتی از دانش الزم در مورد قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان
و پالن عمل  5231برخوردار نمی باشند .زنان قربانی که قضایای خشونت را به نهادهای مربوطه گزارش می دهند شدیداً در معرض طرد
شدن از طرف جامعه ،از دست دادن پشتوانه های اجتماعی یا اقتصادی و انتقام جویی از طرف متخلفین قرار دارند.

اکثر قضایای خشونت خانگی به دلیل چنین موانعی با میانجیگری بزرگان محل و از طریق مکانیزم های قضایی غیررسمی حل می
ش وند ،هرچند این نکته بیشتر در ساحات جنوبی کشور متداول است .احکامی که توسط محاکم غیررسمی یا قبیلوی صادر می شوند،
غیرمنصفانه و تبعیض آمیز توصیف شده اند.
هرچند در پالن عمل  ، 5231عرضۀ خدمات امدادی و رفاهی مختلف برای زنان قربانی جنگ و خشونت (جنسی) وعده داده شده
است ،بسیاری از این خدمات تاکنون عرضه نشده است.
هرچند وزارت کار و امور اجتماعی بنا به قوانین افغانستان ملزم نیست تا به زنان بیوه در تمام والیات معاش بدهد ،اما شکایت های زیادی
در مورد کیفیت خدمات ،وجود فساد و واسطه بازی در این وزارت مطرح شده است .در تمام والیات ،مصاحبه شوندگان به این نکته اشاره
کرده اند که گاهی اوقات خدمات در اختیار کسانی قرار می گیرد که مستحق آن نیستند و از سوی دیگر کسانی که مستحق هستند ،از
خدمات موجود بهره مند نمی شوند.
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کندهار تنها والیتی است که در آن سنت گرایی مانع از دسترسی زنان به خدمات صحی می شود .در تمام والیات دیگر ،کمبود دوا ،مراکز
صحی و کارمندان صحی اناث به عنوان عواملی که دسترسی زنان به حفظ الصحه را محدود می سازند ،مورد اشاره قرار گرفته اند.
روند حفاظت از بیجاشدگان داخلی در پالیسی بیجاشدگان داخلی کشور بیان شده است که از اختیارات و مسئولیت های وزارت امور
مهاجرین و عودت کنندگان می باشد .معلومات بدست آمده از تحقیقات ساحوی نشان می دهد که این وزارت مساعدت کافی در جهت
حفاظت از بیجا شدگان داخلی فراهم نمی کند و آسیب پذیرترین اشخاص در معرض بیشترین بی توجهی قرار می گیرند .کمیشنری عالی
ملل متحد در امور پناهندگان و تعداد کمی از سازمان های بین المللی ،نهادهایی هستند که بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان بیشترین
میزان کمک ها برای بیجاشدگان داخلی را فراهم می کنند .برنامه هایی که روی ابعاد پیشگیری و حفاظت متمرکز هستند باید اقدامات
بیشتری را به منظور تأمین مواد خوراکۀ اولیه و دیگر نیازهای بیجاشده گان در سرپناه های موقتی انجام دهند ،در حالیکه برنامه های
متمرکز بر تأمین معارف برای اطفال و بزرگساالن ،آموزش فنی و حرفوی و خدمات صحی نیازمند تقویت و استحکام می باشند.
وزارت امور زنان ،وزارت کار و امور اجتماعی ،پولیس ملی ،شعبه های حل منازعات فامیلی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر و دو نهاد جامعۀ
مدنی دیگر از دست اندرکاران بیرونی این پروژه هستند که در هر یک از والیات مورد نظر حضور داشته اند .تحلیل ذینفعان بیرونی در
والیات مورد نظر نشان می دهد که تقریباً تمام آنها از دانش عملیاتی و فهم الزم در خصوص قطعنامۀ  5231و بخصوص پالن عمل 5231
برخوردار نمی باشند .یکی از پیشنهادات ما این است که تمام این دست اندرکاران باید در زمینۀ قطعنامۀ  ،5231پالن عمل  5234و
قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان و همچنین در مورد اهمیت اصول جهت دهی جنسیتی و متوازن سازی جنسیتی ،که در قطعنامه بیان
شده است ،آموزش ببینند.
فعالیت هایی که برای بهبود تطبیق قطعنامۀ  5231و پالن عمل  5231پیشنهاد شده اند مشتمل بر موارد ذیل است :برنامه ها و ورکشاپ
های دادخواهی و آموزش رسانی ضمن تمرکز روی کارندان خدمات ملکی ،مردان و زنانی که مذاکرات صلح ،سیاست و قوای امنیتی حضور
دارند و همچنین رهبران دینی و مردان و زنان عضو اجتماعات محلی .برنامه های آموزش و فعالیت های مربوطه باید محیط مساعدی را
بوجود آورند تا زنان ب توانند در آن مشارکت نمایند و به دیدگاه هایشان گوش داده شود .در خالل این برنامه ها باید به زنانی که از نظر
مسلکی فعال هستند کمک شود تا مهارت ها و ظرفیت الزم را جهت مشارکت و همکاری موثر با مردان کسب نمایند .آموزش هایی که
برای مردان برگزار می شود می بایست تمر کز بیشتری روی آگاهی رسانی در مورد اصول برابری جنسیتی و مشارکت زنان داشته باشد.
آموزش هایی که برای زنان برگزار می شوند می بایست مشتمل بر آگاهی رسانی و ظرفیت سازی باشد .قانون محو خشونت علیه زنان،
قطعنامۀ  5231و همچنین پالن عمل  5231نیز باید یکی از بخش های ضروری و جداناپذیر برنامه های آموزشی باشد که برای مردان و
زنان برگزار می شود.
بخش دیگر فعالیت های پیشنهادی عبارت از فعالیت های دادخواهی است که باید به سمت دولت سوق داده شود تا روند پیشگیری و
حفاظت از زنان در برابر خشونت بهبود یابد و کیفیت خدمات امدادی و رفاهی برای زنان نیازمند باال برود .بدین منظور ،مکانیزم های ادغام
مجدد باید در زندان های زنان و خانه های امن شامل ساخته شود و خدمات بیشتری در دسترس زنان بیوه و معلول قرار گیرد.
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توصیه ها



در تمام والیات ،دست اندرکاران مختلف باید با برنامه های ظرفیت سازی همکاری نمایند و به زنان فعال کمک کنند تا
مهارت های الزم را جهت حضور فعال در عرصۀ سیاست کسب نمایند.
جریان رو به رشد مشارکت زنان که در پیامد انتخابات در بامیان شکل گرفته است ،می بایست از طریق دادخواهی و
همکاری فعال زنان برجسته حفظ شود تا امکان افزایش مشارکت سیاسی زنان فراهم آید.



در دایکندی ،با انجام کمپاین های بیشتر باید محیط مساعدی در نظام خدمات ملکی بوجود آید تا زنان بتوانند بر روند
تصمیم گیری اعمال نفوذ نمایند.



افزایش مشارکت زنان در روند صلح رسمی از طریق سهیم ساختن مردان و دادخواهی برای باال بردن تعداد اعضای اناث
در شورای عالی صلح یا شوراهای صلح در والیات.



توانمندسازی زنان و ارتقای سطح آگاهی مردان جهت مبارزه با تبعیض در خدمات ملکی.



پیکار برای باال بردن مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری در تمام والیات بخصوص پروان ،ارزگان ،هلمند و کندهار.



مبارزه با تبعیض و آزار و اذیت زنان در قوای پولیس به منظور افزایش مشارکت زنان در پولیس ملی.



باال بردن تعداد افسران پولیس اناث از طریق تغییر برداشت های مردم نسبت به پولیس های زن.



به منظور محدود کردن دامنه و انواع خشونت علیه زنان ضروری است تا برنامه های آگاهی رسانی بیشتر در مورد عواقب
خشونت علیه زنان برای مردان و زنان برگزار شود.



باید برنامه های آگاهی رسانی بیشتر در مورد حقوق زنان و قانون/فرمان محو خشونت علیه زنان برای مردان و زنان و
همچنین پولیس ملی و شعبه های حل منازعات فامیلی برگزار شود.



باید ساختارهای الزم برای جلوگیری از بروز خشونت علیه زنان تأسیس شود.



کیفیت خدمات عدلی رسمی که مانع اصلی برای ناقضین حقوق زن می باشد ،باید بهبود بخشیده شود.



در تمام والیات ،بخصوص در والیات جنوبی کشور ،کیفیت خدمات عدلی غیررسمی باید بهبود بخشیده شود و اداره
کنندگان محاکم غیررسمی نیز باید در زمینۀ حقوق زن و حقوق بشر آموزش ببینند.



پیکار برای بهبود روند عرضۀ خدمات برای زنان معلول و بیوه.



باید ساختارهای ویژه ای برای ادغام مجدد و تضمین ایمنی زنان بعد از رهایی و خروج از زندان و خانه های امن تأسیس
و عملی شود.



کیفیت برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی که برای زندانیان زن برگزار می شود باید بهبود یابد تا آنها از آمادگی الزم
برای بازگشت مجدد به اجتماعاتشان را کسب نمایند.



آگاهی رسانی در مورد اهمیت تعلیم دختران.



افزایش تعداد دوکتوران اناث از طریق باال بردن امکان دسترسی زنان به پوهنتون ها و موسسات آموزش طبی.



خانۀ امن کندز باید بازگشایی شود.



بهبود شرایط زندگی و تقویت مکانیزم های ادغام مجدد برای زنان زندانی در بلخ و والیات جنوبی.



سهیم ساختن نهادهای مذهبی و رهبران دینی در روند مبارزه با خشونت علیه زنان.



استخدام تعداد بیشتری از زنان شایسته در نظام عدلی-قضایی رسمی بخصوص در والیات جنوبی.



ضروری است تا خانه های امن جدید و مجهزتری در هلمند ،کندهار ،پکتیا و ارزگان ایجاد شود.



در تمام والیات ،باید در جهت ارتقای ظرفیت زنانی که حضور فعال در عرصۀ سیاست دارند ،تشریک مساعی شود تا
بتوانند مهارت های الزم را برای مشارکت سیاسی فعال احراز نمایند.
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ضمیمۀ  :1خالصۀ پالن عمل  1325افغانستان ()2015-2022
به منظور تطبیق پالن عمل  ،5231دولت افغانستان پالن عمل ملی حاضر را با تمرکز روی اهداف ذیل تدوین نموده است:
-

مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری و اجرایی خدمات ملکی ،روند تأمین امنیت ،صلح و ادغام مجدد؛
مشارکت فعال زنان در انتخابات ملی و والیتی؛
دسترسی زنان به نظام عدلی-قضایی کارآمد ،فعال و پاسخگو؛
تأمین کمک های صحی و روانی برای بازماندگان خشونت جنسی و خانگی در سرتاسر افغانستان؛
حفاظت از زنان در برابر تمام انواع خشونت و تبعیض؛
تأمین منابع مالی برای اجرای فعالیت های متمرکز بر زنان در شرایط اضطراری؛
تطبیق احکام پالیسی بیجاشدگان داخلی ضمن توجه ویژه به قطعنامۀ 5231؛
پایان بخشیدن به مصونیت مرتکبین خشونت علیه زنان و جرایم مشابه به آن؛
سهیم کردن پسران و مردان در روند مبارزه با خشونت علیه زنان؛
ارتقای ظرفیت و حمایت از جامعۀ مدنی (بخصوص نهادهای زنان) در راستای کمک به تطبیق قطعنامۀ  5231ضمن
تمرکز روی زمینه های زنان ،صلح و امنیت؛
افزایش درجۀ امنیت اقتصادی زنان آسیب پذیر از طریق تأمین فرصت های شغلی بیشتر باری آنها؛
باال بردن میزان دسترسی دختران و زنان ،بخصوص عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ،به معارف و تحصیالت عالی؛

به دلیل بیش از سه دهه جنگ ،زمینه های ذیل نیازمند توجه بیشتر می باشند:
 زنان در معرض خطر خشونت جنسی و مواردی همچون :تجاوز جنسی ،تعرض جنسی ،قاچاق ،ازدواج اجباری ،فحشایاجباری و ازدواج زیر سن قرار دارند.
 در ساحات دورافتاده ،زنان به خدمات عدلی دسترسی ندارند. در پیامد جنگ های مسلحانه و انزوای اجتماعی گستردۀ زنان ،نصف نفوس کشور از دسترسی مناسب به خدمات صحی،تعلیمی و فرصت های شغلی برخوردار نمی باشند.
 در نتیجه ،بیسوادی و بیکاری در میان زنان در باالترین حد خود قرار دارد و کشور افغانستان هم با نرخ بسیار باالیمرگ و میر مادران دست و پنجه نرم می کند .زنان بیجاشده و زنان ساکن در اجتماعات جنگ زده به طور خاص از
ناامنی آسیب می پذیرند.

احکام قانون اساسی
بنا به مادۀ  33قانون اساسی افغانستان " ،هر نوع تبعیض و ترجیح بین اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان اعم از زن و
مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند"  .این ماده مبنایی بر شامل کردن اصول برابری جنسیتی و عدم تبعیض
در پالیسی ها و ابتکارات دولتی فراهم می کند .حق رأی دادن و نمایندگی زنان در شورای ملی در قانون اساسی مصوب  5114تصریح
شده است .این حقوق به دنبال تصویب قانون اساسی جدید در سال  3224استحکام بیشتری یافتند ،طوریکه قانون اساسی جدید 31
فیصد سهمیۀ کرسی های ولسی جرگه و  51فیصد کرسی های مشرانو جرگه را به زنان اختصاص می دهد .به دنبال انتخابات ،3252
میزان حضور زنان افغان در ولسی جرگه به  31،1فیصد رسیده است.
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ماده های  12 ،44 ،42و  14قانون اساس ی افغانستان حاوی احکامی در مورد خدمات تعلیمی ،صحی ،رفاهی و شغلی ویژۀ زنان می
باشند .این مواد متضمن دسترسی زنان به معارف ،حفظ الصحه و اشتغال در افغانستان می باشند که خود این موارد از پیش شرط
های مشارکت سیاسی هدفمند و همچنین از مولفه های مهم برنامه های رفاهی و امدادی به شمار می روند.

احکام قوانین دیگر
قوانین افغانستان متضمن حفافظت از حقوق و آزادی های زنان می باشند .دولت به حکم قانون ملزم است تا از زنان در برابر خشونت
حفاظت کند .در سال  ،3221قانون محو خشونت علیه زنان به تصویب رسید که در آن  33نوع تخلف از جمله ازدواجی اجباری و
تجاوز جنسی فهرست شده است .دولت به منظور تقویت احکام و ساختارهای قانونی محو خشونت علیه زنان و باال بردن مشارکت
آنها ،اقدامات مهم ذیل را انجام داده است:
-

تصویب قانون محو خشونت علیه زنان
تعدیل برخی از احکام مندرج در قانون خدماتی ملکی به منظور ترویج حقوق زنان
تدوین قانون خانواده
وضع طرزالعمل های الزم برای جلوگیری از تبعیض
وضع مقررۀ خانه های امن ،و
فرمان شمارۀ  41رئیس جمهور پیرامون محو خشونت علیه زنان (پاراگراف .)23

ارکان پالن عمل ملی 1325
مشارکت:
-

افزایش مشارکت موثر زنان در سطوح تصمیم گیری و اجرایی خدمات ملکی
تضمین مشارکت فعال و کارآمد زنان در پست های رهبری ارگان های امنیتی
تضمین مشارکت کارآمد زنان در روند صلح رسمی
ترغیب مشارکت هدفمند زنان در روند طرح استراتیژی ها و پالیسی های مرتبط به صلح و امنیت.
افزایش مشارکت فعال زنان در عرصۀ سیاست.

حفاظت
-

حفاظت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت و تبعیض از طریق تنفیذ ،نظارت و تعدیل قوانین موجود و همچنین وضع
قوانین و پالیسی ها جدید.
جهت دهی جنسیتی قوانین ،پالیسی ها و اصالحات نهادی.
ایجاد محیط مساعد برای مشارکت کارآمد زنان در نظام قضایی رسمی و تأمین دسترسی آنها به عدالت.
حفاظت از زنان در برابر تمام انواع خشونت از طریق آگاهی رسانی و برنامه های امدادی.
فراهم آوری خدمات صحی ،روانی و اجتماعی برای بازماندگان خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان.
انجام اقدامات ویژه برای تضمین حفاظت زنان در برابر خشونت جنسی.
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پیشگیری
-

پیشگیری از خشونت علیه زنان.
محو فرهنگ مصونیت مرتکبین خشونت علیه زنان.
تقویت نقش زنان در سکتور امنیت و ساختارهای عدلی-قضایی.
اجرای اصالحات مرتبط به جندر در سکتورهای امنیتی و عدلی-قضایی.
سهیم ساختن مردان و پسران در روند مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان.
افزایش سطح آگاهی زنان از حقوق شان و نقشی که می توانند در روند پیشگیری از خشونت و حل منازعه ایفا نمایند.

امداد و رفاه
-

فراهم آوری خدمات امدادی و رفاهی برای زنان متأثر شده از جنگ ،زنان بیجا شده و بازماندگان خشونت علیه زنان.
افزایش درجۀ امنیت اقتصادی زنان از طریق فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر.
لحاظ نیازهای اجتماعی و اقتصادی زنان در طراحی ،تطبیق و ارزیابی برنامه های امدادی و رفاهی.

تطبیق
تطبیق پالن عمل مذکور در دو مرحله طی چهار سال صورت می گیرد 3251-3258 :و .3258-3233
ارگان های تطبیق کننده نیز به دو گروپ اصلی (دولتی) و حمایتی (جامعۀ مدنی) تقسیم بندی شده اند.

گزارش دهی و حسابدهی
تمام ارگان های اجرایی اصلی و حمایتی موظف خواهند بود تا به شکل ساالنه در مورد روند تطبیق فعالیت های پالن شده به ریاست
حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت خارجۀ افغانستان ) (DHRWIA-MoFAگزارش دهی نمایند .این ریاست گزارش
های دریافتی را یکجا ساخته و جهت تصدیق به کمیتۀ رهبری تقدیم می دارد .بعد از تصدیق گزارش ،کمیتۀ رهبری گزارش نهایی
آن را به دفتر ریاست جمهوری ،شورای ملی و جامعۀ بین الملل ارائه خواهد کرد .گزارش ساالنه چند موضوع را مد نظر قرار خواهد
داد :دامنۀ فعالیت های انجام شده ،وجوه مالی اختصاص یافته برای انجام فعالیت ها ،وجوه پرداخت شده و مصرف شده ،پیشرفت های
انجام شده ،چالش ها و پیشنهادات برای بهبود روند تطبیق.

 .1کمیتۀ رهبری
کمیتۀ رهبری در  54اپریل  3253بنا به فرمان شماره  424رئیس جمهور به منظور طراحی و هدایت روند تدوین پالن عملی ملی
 5231تأسیس شد .کمیتۀ رهبری متشکل از ارگان های دولتی ذیربط و همچنین نمایندگان جامعۀ مدنی می باشد .بعد از تصویب
پالن عمل ملی  ، 5231کمیتۀ رهبری نقش محوری در تطبیق ،نظارت و ارزیابی آن ایفا خواهد کرد.
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اعضای کمیتۀ رهبری

وظیفۀ نهاد

نهاد
.5

وزیر امور خارجه

رئیس

.3

معین (پالیسی) وزارت دفاع

عضو

.2

معین (امنیت) وزارت داخله

عضو

.4

معین وزارت صحت عامه (خدمات حفظ الصحه)

عضو

.1

معین (اداری و مالی) وزارت احیاء و انکشاف دهات

عضو

.1

معین وزارت امور زنان (در امور تخنیکی و پالیسی)

عضو

.1

مشاور ارشد وزارت عدلیه

عضو

.8

رئیس ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت خارجه

عضو

.1

معین ریاست ملی امنیت

عضو

 .52کمیشنر حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر

عضو

 .55نمایندۀ جامعۀ مدنی

عضو

 .53رئیس بخش ارتباطات بین المللی دفتر امور اداری و سکرتریت عضو
شورای وزیران

 .2گروه کاری تخنیکی
به منظور حصول اطمینان از تطبیق و گزارش دهی موثر در مورد پالن عمل ملی ،گزارشات ساالنه و همچنین بررسی های میان مدت
و نهایی در ویب سایت وزارت امور خارجه منتشر خواهد شد.
نظارت و ارزیابی
بنا به پالن نظارت و ارزیابی ،تدوین گزارشات ساالنه ،میان مدت (بعد از دو سال) و انجام بررسی نهایی در سال چهارم الزامی می
باشد .پالن مذکور مشتمل بر پیگیری و نظارت از روند تمویل پالن عمل ملی می باشد تا از تطبیق شفاف و کارآمد آن اطمینان بعمل
آید .مسئولیت این کا ر بر عهدۀ کمیتۀ رهبری می باشد .دولت جمهوری اسالمی افغانستان نقش مهمی را که جامعۀ مدنی به عنوان
یک ارگان نظارتی مستقل می تواند در تطبیق موفقانۀ پالن عمل ملی ایفا نماید ،برسمیت می شناسد.
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ضمیمۀ  :2فعالیت های مربوط به شبکه های والیتی زنان
منطقۀ مرکزی
کابل:
-

-

-

-

-

جلسۀ شبکۀ زنان والیت کابل به تاریخ  31جوالی  3251با اشتراک  22عضو برگزار شد .در طول این جلسه ،هماهنگ
کنندۀ والیت در مورد قطعنامۀ  5231به اعضا اطالع رسانی کرد و به استراتیژی های بالقوه ای که می توانند برای نظارت
از خشونت علیه زنان در جامعه تدوین و اجرا شوند ،اشاره کرد.
به تاریخ  33آگوست  ، 3251اعضا در جلسۀ تعقیبیه اشتراک نمودند و مشکالت فراراه زنان در درون جامعه را مورد بحث
و بررسی قرار دادند .در طول این جلسه ،اعضا توافق نمودند تا در جهت برگزاری برنامه های سوادآموزی و ورکشاپ های
خیاطی برای زنان محلی تالش نمایند تا زنان بتوانند به استقالل مالی برسند.
به دنبال جلسۀ ماه جوالی ،به تاریخ  58نومبر جلسه دیگری در ارتباط با قطعنامۀ  5231و موضوع خشونت علیه زنان
برگزار شد .اعضای کابل یک گروه دادخواهی را تشکیل دادند و یک پالن عمل را برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جندر
و افزایش دسترسی زنان به عدالت تدوین کردند.
به تاریخ  58دسمبر ،اعضای شبکۀ کابل به منظور اعمال اصول قطعنامۀ  5231در شرایط محلی و شناسایی مشکالت زنان
ساکن در کابل تشکیل جلسه دادند.
به تاریخ  51جنوری  ،3251اعضای شبکۀ کابل به منظور شناسایی عوامل موثر بر دسترسی زنان به خدمات عدلی در سطح
محل و همچنین شناسایی استراتیژی های مربوطه گرد هم آمدند و به موضوعات ذیل پرداختند :ارتقای آگاهی زنان از
حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
به تاریخ  1فبروری  41 ،3251زن و  22مرد در محفل نمایش مستند "شش روز" در کابل گردهم آمدند.

پروان:
-

دفتر شبکۀ زنان والیت پروان بین چهارم و هشتم دسمبر  3251تأسیس شد.
به تاریخ  58جنوری  ،3251مستند "شش روز" برای  12نفر از اشتراک کنندگان ولسوالی بگرامی و مرکز والیت پروان
نمایش داده شد 28 .نفر از اشتراک کنندگان خانم و  23نفر آنها مرد بودند.
مالقات با شبکۀ زنان پکتیا به تاریخ  32جنوری  3251به منظور شناسایی عواملی که دسترسی زنان به عدالت را محدود
می سازند .طی این جلسه به مسائل مهمی همچون عدم آگاهی ،عدم حاکمیت قانون ،کمبود کارمندان حقوقی اناث و عدم
استقالل مالی زنان پرداخته شد.
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منطقۀ کوهستانی مرکزی
بامیان:
 در  31جوالی  ،3251جلسۀ آموزشی شبکه در والیت بامیان با حضور  22نفر انجام شد .این جلسه به منظور تدوینمکانیزم نظارت و ارزیابی و تهیه چارت خشونت مبتنی بر جندر در والیت و سنجش میزان پیشرفت تالش های دولت در
راستای توانمندسازی زنا نبرگزار شد.
 در  53آگوست  ، 3251جلسه ای برای ارتقای ظرفیت اعضای شبکه برگزار شد .حاضرین جلسه اظهار کردند که تالشهایشان را در راستای دادخواهی برای دسترسی زنان به عدالت شروع کرده اند .آنها دوسیۀ زنی را که توسط برادر شوهرش
لت و ک وب شده بود ،به کمیسیون حقوق بشر ارجاع دادند و موفق شدند که عدالت را برای زن متضرر تأمین نمایند.
 اعضای شبکه در ادامه کارشان در راستای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جندر ،به تاریخ  32نومبر طی جلسه ای به طرحپالن عمل و تشکیل گروه دادخواهی برای کمک به قربانیان خشونت علیه زنان پرداختند.
 جلسۀ مورخ  51دسمبر با عنوان تطبیق اصول قطعنامۀ  5231در جهت رسیدگی به مشکالت زنان بامیان برگزار شد. به تاریخ  53جنوری  3251اعضای شبکه به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان به عدالت در سطح محلو همچنین شناسایی استراتیژی های الزم برای موارد ذیل تشکیل جلسه دادند :ارتقای آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان،
افزایش تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
 مستند "شش روز" در هجدهم ،نوزدهم و بیستم جنوری  3251برای  11اشتراک کننده در شیبر ،یکاولنگ و مرکز والیتبامیان نمایش داده شد .اشتراک کنندگان متشکل از  4مرد و  15زن از میان فعاالن جامعۀ مدنی ،بزرگان محل ،مقامات
دولتی و محصلین بودند .در شیبر ،جمعاً  51نفر در جلسۀ نمایش فلم اشتراک کردند در حالیکه در یکاولنگ و مرکز بامیان
 22نفر در این جلسه حضور بعمل آوردند .اشتراک کنندگان دیدگاه های شدیداً مثبتی را نسبت به فلم مستند ارائه کردند.
اشتراک کنندگان بر این نکته اذعان داشتند که مردم از حقوق شان آگاهی ندارند و بدین سبب حقوق آنها می تواند دائم ًا
پایمال شود .بعد از نمایش فلم ،تعدادی از فعاالن اظهار کردند که درک شان از اهمیت آگاهی رسانی به عنوان استراتیژی
تغییر باالتر رفته است.
دایکندی:
-

-

دفتر شبکۀ زنان دایکندی بین دوم و یازدهم دسمبر  3251تأسیس شد.
اعضای شبکۀ زنان دایکندی به تاریخ  58جنوری  3251به منظور شناسایی عوامل موثر بر دسترسی زنان به عدالت در
سطح محل و همچنین به منظور شناسایی استراتیژی های الزم برای موارد ذیل تشکیل جلسه دادند :ارتقای آگاهی زنا
ناز حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی رسمی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
در دایکندی ،مستند "شش روزگ برای  11اشتراک کننده در شهرستان و مرکز والیت به ترتیب در بیستم و بیست و
یکم جنوری به نمایش گذاشته شد .اشتراک کنندگان جلسه نمایش فلم متشکل از  52من و  13زن از بین مردم محل
بودند.
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منطقۀ غربی:
هرات:
 جلسۀ شبکۀ زنان والیت هرات به تاریخ  32جوالی  3251با حضور  22عضو برگزار شد .اشتراک کنندگان در مورد قطعنامۀ ، 5231چالش های فراروی زنان هرات و لزوم کنترول این تهدیدات آموختند تا بتوانند به شکل موثرتر برای حقوق زنان
دادخواهی نمایند.
 جلسۀ بعدی به تاریخ  58آگوست  3251برگزار شد و حاضرین در ارزیابی که توسط دفتر مرکزی شبکۀ زنان انجام می شد،سهم گرفتند .آنها همچ نین مشکالتی را که با مسئولین دفتر مرکزی داشتند ،با همدیگر شریک ساختند .کمبود امکانات و
وجود تهدیدات برای زنانی که از ولسوالی ها در جلسات حاضر می شوند از جمله مشکالتی مهمی بود که مورد اشاره قرار
گرفت.
 به تاریخ  35نومبر ،در ادامۀ بررسی مسئله خشونت که در جلسۀ قبلی مطرح شده بود ،اعضای جلسه به طرح پالن عمل وتشکیل گروه دادخواهی برای مجازات عدلی مرتکبین خشونت مبتنی بر جندر پرداختند.
 در جلسۀ مورخ  51دسمبر  ، 3251حاضرین مسئله شیوع خشونت علیه زنان در سطح محل و همچنین ارتباط آن باخودسوزی زنان را که در والیت هرات بیش از والیت دیگر شایع می باشد ،مورد بحث قرار دادند .اعضای حاضر در جلسه
تعهد نمودند که تا زمان برگزاری جلسۀ بعدی ،در مورد خشونت مبتنی بر جندر آگاهی رسانی کنند و بدین طریق به
کاهش قضایای خودکشی و خودسوزی کمک نمایند.
 اعضای شبکه به تاریخ  51جنوری  ،3251به منظور شناسایی عوامل تأثیر گذار بر دسترسی زنان به عدالت در سطح محلو همچنین شناسایی استراتیژی های الزم برای موارد ذیل گرد هم آمدند :ارتقای آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش
تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
 در هرات ،مستند "شش روز" طی دو روز برای  11نفر در مرکز و ولسوالی انجیل نمایش داده شد 42 .مرد و  21خانم دراین جلسه اشتراک بعمل آوردند.
منطقۀ شمالی
فاریاب:
 جلسۀ زنان والیت فاریاب در  31جوالی  3251با حضور  22نفر برگزار شد .حاضرین در مورد قطعنامۀ  5231آموختند وبه لزوم دادخواهی برای کنترول تاریخ انقضای دواها پی بردند.
 جلسۀ بعدی به تاریخ  31آگوست  3251به منظور طرح پالن دادخواهی برگزار شد .قرار شد که پالن مذکور تا جلسۀ بعدیتطبیق شود.
 به تاریخ  31اکتبر ،حاضرین جلسه اظهار کردند که گزارش های خشونت مبتنی بر جندر در اجتماع شان به آنها تسلیمشده و متعاقباً آن را به ریاست امور زنان ارجاع داده اند.
 به تاریخ  33نومبر ،در ادامۀ بحث در مورد خشونت علیه زنان ،اشتراک کنندگان جلسه یک گروه دادخواهی را به منظورتعقیب این قضایا در اجتماع شان تشکیل دادند.
 جلسۀ مورخ  51دسمبر ،به منظور تطبیق اصول قطعنامۀ  5231برای رسیدگی به مشکالت زنان ساکن در اجتماع برگزارشد.
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-

-

به تاریخ  53جنوری  ،3251اعضای شبکه به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان محل به عدالت و استراتیژی
های مربوطه گردهم آمدند :ارتقای آگاهی زنان در مورد حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-
قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
در روزهای هفدهم ،هجدهم و نوزدهم جنوری  ،3251مستند "شش روز" برای  11اشتراک کننده اعم از مردان و زنان در
فاریاب به نمایش گذاشته شد .اشتراک کنندگان مشتکل از  31مرد و  12خانم بودند.

کندز:
-

-

-

-

به تاریخ  38جوالی  ،3251جلسۀ شبکۀ زنان در والیت کندز با حضور  22نفر برگزار شد .اشتراک کنندگان در مورد
تأثیرات منفی نا امنی بر معارف زنان و همچنین مشارکت اجتماعی زنان والیت بحث و گفتگو کردند .آنها پالنی را جهت
دادخواهی برای معارف دختران در سطوح محلی و والیتی طی ماه های بعدی طرح کردند.
در جلسۀ مورخ  31آگوست  ،3251حاضرین جلسه اظهار کردند که برای شنیدن مشکالت متعلمان از مکاتب بازدید نموده
اند .آنها در مورد عدم شفافیت در امتحانات و تقلب در اعالن نتایج امتحانات شکایاتی را دریافت کرده بودند .به منظور
رسیدگی به این مسئله ،اعضای شبکه با رئیس ریاست تحصیالت عالی مالقات کردند و وی متعاقباً توافق کرد تا هیئتی را
جهت نظارت از روند امتحانات در مکاتب مذکور توظیف نماید .عالوه بر این ،اشتغال زنان در سکتور پولیس نیز به عنوان
یک موضوع مهم مطرح شد و قرار شد تا در آینده به این موضوع توجه صورت گیرد.
به تاریخ  38نومبر ،حاضرین جلسه در مورد قطعنامۀ  5231و تأثیرات شدید ناامنی بر زنان آموختند .اشتراک کنندگان
متعاقب ًا گروه های دادخواهی را تشکیل دادند تا قضایای خشونت علیه زنان در اجتماعاتشان را تعقیب نمایند.
در تاریخ  58جنوری  ،3251اعضای شبکۀ زنان والیت کندز به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان به عدالت
تشکیل جلسه دادند و در خالل جلسه ساحات کاری ذیل شناسایی شد :ارتقای آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش
تعداد کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و حصول اطمینان از تعقیب قانونی قضایای خشونت علیه زنان.
در روز های نوزدهم و بیستم جنوری ،مستند "شش روز" برای  34اشتراک کننده از ولسوالی خان آباد و  22اشتراک
کننده از مرکز والیت کندز به نمایش گذاشته شد .جلسات نمایش فلم با حضور  4مرد و  12خانم برگزار شد.

بلخ:
-

-

-

دفتر شبکۀ زنان والیت بلخ بین هفتم و یازدهم اکتبر  3251تأسیس شد.
به تاریخ  22نومبر ،اعضای شبکۀ بلخ در مورد قطعنامۀ  5231و تأثیرات شدید ناامنی بر زنان آموختند .اشتراک کنندگان
ضمن طرح پالن عمل توافق نمودند تا برای تحقق عدالت در قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت در سطح محل دادخواهی
نمایند.
 32عضوی که در جلسۀ مورخ  51دسمبر اشتراک کرده بودند ،توافق نمودند تا روی مشکل آزار خیابانی دختران و زنان
تمرکز نمایند .حاضرین جلسه تعهد کردند تا قبل از جلسۀ بعدی به منظور انجام دادخواهی با ریاست حج و اوقات مالقات
نمایند .دیگر مسائلی که در سطح محل شناسایی شد ،عبارتند از :ازدواج اطفال ،بی سوادی ،ضعف نظام معارف (به شمول
کمبود کتاب در مکاتب) و میزان رو به رشد خشونت علیه زنان.
اعضای شبکه به تاریخ  58جنوری  3251به منظور شناسایی عوامل موثر بر دسترسی زنان محل به عدالت گردهم آمدند و
در نتیجه استراتیژی های ذیل مورد بحث قرار گرفت :ارتقای سطح آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد
کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
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-

مستند "شش روز" بین چهارم و هفتم فبروری  3251در بلخ به نمایش گذاشته شد .هفتاد نفر اعم از  22زن و  42مرد
در این جلسه اشتراک بعمل آورند .مستند مذکور طی سه روز در سه ولسوالی بلخ به نمایش گذاشته شد :کارته نور خدا،
خلم و دولت آباد.

بدخشان:
-

-

دفتر شبکۀ زنان والیت بدخشان بین شانزدهم و بیست و پنجم نومبر  3251تأسیس شد.
اعضای شبکه به تاریخ  51جنوری  3251به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان محل به عدالت گردهم
آمدند و متعاقباً استراتیژی های ذیل مورد بحث قرار گرفت :ارتقای سطح آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد
کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
مستند "شش روز" برای  11اشتراک کننده بین هجدهم و بیست و چهارم جنوری به ترتیب در ارگو و مرکز والیت به
نمایش گذاشته شد .جمع ًا  22مرد و  43زن در جلسات نمایش فلم اشتراک بعمل آوردند.

منطقۀ جنوبی
هلمند:
 دفتر شبکۀ زنان والیت هلمند بین بیست و هفتم و سی ام نومبر  3251تأسیس شد. به تاریخ  51جنوری  ،3251اعضای شبکه به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان محل به عدالت گردهمآمدند و متعاقباً استراتیژی های ذیل مورد بحث قرار گرفت :ارتقای سطح آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد
کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون.
 مستند "شش روز" در روزهای هجدهم ،بیستم و بیست و یکم جنوری  3251در مرکز ،ولسوالی نادعلی و ولسوالی گرشکهلمند برای هفتاد و پنج اشتراک کننده به شمول  32مرد و  11زن به نمایش گذاشته شد.
کندهار:
-

-

-

-

در جلسۀ شبکۀ زنان کندهار که در بیست و پنجم جوالی  3251برگزار شد ،جمعاً  22نفر حضور بعمل آوردند .حاضرین
جلسه در مورد مشکالت جدی زنان محل صحبت کردند و لزوم نظارت از خشونت علیه زنان و منازعات فامیلی را مورد
تأکید قرار دادند.
در جلسۀ بعدی که به تاریخ  2آگوست برگزار شد ،حاضرین جلسه اظهار کردند که توانسته اند به شکل موفقانه بین یک
عروس و خشو میانجیگری کنند .بعد از اینکه اعضای شبکه در مورد حقوق زن برای آنها گفتند ،عروس و خشو تصمیم
گرفتند که با همدیگر آشتی نمایند .عالوه بر آن ،حاضرین جلسه توافق کردند که روی موضوعات معارف و سواد تمرکز
نمایند و همچنین تعهد کردند تا قبل از جلسۀ بعدی ،جلسه ای را با ریاست معارف ترتیب دهند.
به تاریخ  31اکتبر ،حاضرین جلسه در مورد قطعنامۀ  5231و تأثیرات شدید ناامنی روی زنان آموختند .حاضرین جلسه
روی واقعیت های محلی تأمل نمودند .یکی از مشکالت موجود این بود که مادران به دخترانشان اجازۀ رفتن به مکتب را
نمی دهند تا مبادا با خشونت مواجه شوند.
اعضای شبکه به تاریخ  51نومبر مجدداً گرد هم آمدند و یک گروه دادخواهی را تشکیل دادند تا قضایای خشونت علیه زنان
در اجتماعات مورد نظر را مطابق به پالن فعالیت که از قبل تهیه شده بود ،تعقیب نماید.
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-

-

اعضای شبکه به تاریخ  53دسمبر به منظور پیگیری روند دادخواهی و شناسایی چالش های فراروی زنان محل تشکیل
جلسه دادند.
به تاریخ  54جنوری ،جلسۀ شبکه با حضور  22نفر به منظور شناسایی چالش هایی که مانع از دسترسی زنان به عدالت
می شوند ،تشکیل شد .حاضرین جلسه توافق کردند که به منظور مقابله با تبعیض علیه زنان باید روی سه موضوع کلیدی
تمرکز نمایند :هنجارهای فرهنگی ،عدم آگاهی از حقوق قانونی و وجود فساد در ارگان های دولتی و قضایی.
در کندهار ،مستند "شش روز" برای  11نفر در مرکز و ولسوالی ارغنداب به نمایش گذاشته شد .جلسۀ نمایش فلم در
ارغنداب به تاریخ  51جنوری  3251برای  32اشتراک کنندۀ زن و جلسۀ نمایش فلم در مرکز به تاریخ  34جنوری با حضور
 11خانم برگزار شد.

ارزگان:
-

-

دفتر شبکۀ زنان والیت ارزگان بین پنجم و دوازدهم نومبر  3251برگزار شد.
به تاریخ  51جنوری  ، 3251اعضای شبکه به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دسترسی زنان محل به عدالت گردهم
آمدند و متعاقباً استراتیژی های ذیل مورد بحث قرار گرفت :ارتقای سطح آگاهی زنان از حقوق بنیادی شان ،افزایش تعداد
کارمندان اناث در نظام عدلی-قضایی و پیکار برای تطبیق عادالنۀ قانون
مستند "شش روز" به تاریخ  32جنوری  3251برای  11اشتراک کنندۀ اناث ( 12نفر از مرکز و  51نفر از ولسوالی ها) به
نمایش گذاشته شد .قابل ذکر است که به دالیل امنیتی ،نمایش فلم در ولسوالی برای هماهنگ کنندگان والیت کار دشواری
بود و از این رو در مرکز تعداد بیشتری از مردم در جلسۀ نمایش فلم اشتراک بعمل آوردند.

پکتیا:
-

-

دفتر شبکۀ زنان والیت پکتیا بین  25اکتبر و  4نومبر  3251تأسیس شد.
اعضای شبکۀ زنان پکتیا به تاریخ  51جنوری به منظور شناسایی عواملی که دسترسی زنان به عدالت را محدود می کنند،
گردهم آمدند و از میان دیگر موارد موضوعات ذیل را مورد بحث قرار دادند :آگاهی ،حاکمیت قانون ،کارمندان زن در نظام
عدلی-قضایی و استقالل مالی زنان.
مستند "شش روز" بین  58و  51جنوری برای  11نفر در مرکز ،میرزکه و احمد آباد به نمایش گذاشته شد .جمعاً  34مرد
و  15زن در جلسۀ نمایش فلم اشتراک کردند.
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منطقۀ شرقی
ننگرهار:
 جلسۀ شبکۀ زنان والیت ننگرهار به تاریخ  31جوالی  3251با حضور  22نفر برگزار شد .حاضرین جلسه در مورد قطعنامۀ ، 5231چالش های زنان در زمینۀ دسترسی به معارف و خدمات صحی و پایین بودن کیفیت خدمات در کلینیک ها و
شفاخانه ها به بحث و گفتگو پرداختند .اشتراک کنندگان توافق نمودند تا به منظور رسیدگی به این مسائل به مراجع دولتی
مربوطه مراجعه نمایند.
 جلسۀ بعدی به تاریخ  3آگوست  3251برگزار شد .اعضای شبکه قبل از برگزاری جلسه با محصالن و استادان پوهنتونهای خصوصی به منظور شناسایی مشکالتشان دیدار کرده بودند .طی این جلسه در مورد فیس ثبت نام و کیفیت آموزش
بحث و گفتگو صورت گرف ت.حاضرین جلسه این مسائل را با مدیران و مسئولین در میان گذاشتند و در نتیجۀ گفتگوهایی
که انجام دادند به تعداد  1بورسیه تحصیلی با تخفیف  52الی  12فیصدی در اختیار محصالنی قرار گرفت که از سوی شبکه
معرفی شده بودند.
 اعضای شبکه به تاریخ  51نومبر به منظور ادامۀ بحث خشونت مبتنی بر جنسیت و قطعنامۀ  5231گرد هم آمدند .حاضرینجلسه یک پالن دادخواهی را طرح کردند و یک پالن فعالیت را برای تعقیب مرتکبین خشونت علیه زنان تدوین کردند.
 به تاریخ  53دسمبر ،اعضای شبکه توافق کردند تا به موضوعات ذیل بپردازند :پایین بودن کیفیت خدمات در شفاخانۀدولتی ننگرهار ،خسارات وارده بر مکاتب محلی در اثر زلزلۀ اخیر ،منازعات فامیلی و خشونت علیه زنان .آنها سه گروه کاری
را برای رسیدگی به این مسائل تشکیل دادند :کمیتۀ تعلیمی ،کمیتۀ صحی و کمیتۀ صلح و دادخواهی .نقش های کمیته
ها تعیین شد و قرار شد تا در زم ینه های مذکور اقدام صورت گیرد .کمیتۀ صلح و دادخواهی موظف شد تا با کمیتۀ عالی
صلح و نهادهای جامعۀ مدنی ارتباط برقرار کند و پشتیبانی آنها را در زمینۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان جذب
نماید.
 به تاریخ  55جنوری  22 ،3251نفر از اعضای شبکه گردهم آمدند و قضایا یی را که نشانگر عدم آگاهی و وجود ترس درمیان زنان بود ،با همدیگر شریک ساختند .متعاقباً چنین نتیجه گیری شد که این دو عامل زنان را از دسترسی به سکتور
عدلی رسمی باز می دارند.
 مستند "شش روز" بین  4و  1فبروری  3251در والیت ننگرهار به نمایش گذاشته شد .هفتاد و پنج نفر به شمول  12مردو  31زن در این جلسه اشتراک کردند .جلسات نمایش فلم به شکل جداگانه برای مردان و زنان برگزار شد.
لغمان:
-

-

دفتر شبکۀ زنان والیت لغمان بین بیست و سوم و بیست و هفتم اکتبر  3251تأسیسد شد.
به تاریخ  52جنوری  ،3251اعضای شبکۀ زنان والیت لغمان به منظور تعیین عرصه های تمرکز تشکیل جلسه دادند .نرخ
باالی بیسوادی در میان زنان به عنوان یک مشکل عمده شناسایی شد و همچنین به این نکته اشاره شد که بیسوادی زنان
را از دسترسی به خدمات عدلی باز می دارد .حاضرین جلسه روی لزوم فراهم آوری معارف مبتنی بر حقوق توافق کردند و
قرار شد تا اعضا برای انجام دادخواهی در این زمینه برنامه ریزی کنند.
در لغمان ،مستند "شش روز" بین نوزدهم و بیست و یکم جنوری  3251برای  11اشتراک کننده در قرغایی ،علیشنگ و
مرکز والیت لغمان به نمایش گذاشته شد.
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ضمیمۀ  :3مراحل ترتیب بارومتر
سه مسیر برای انجام مداخالت شناسایی شده است :الف) فهم واقعیت های زندگی زنان محلی؛ ب) انجام تحقیقات عمیق در مورد
مسائل مهمی که توسط زنان شناسایی شده اند؛ و ج) دادخواهی برای تغییر در پالیسی ها بر مبنای شواهد و پیشنهادات .فعالیت ها
ما در ا این سه مسیر از طریق ارتقای ظرفیت زنان و سازمان های زنان تقویت پشتیانی خواهد شد.

الف) فهم واقعیت های زندگی زنان محلی
بارومتر "امنیت زنان" یک روش ابتکاری است که زنان آسیب پذیر را در شناسایی و انعکاس نیازهای شان سهیم می سازد و به آنها
کمک می کند تا در زمینۀ طراحی و اجرای راه حل ها با دست اندرکاران مربوطه همکاری نمایند .افزون بر آن ،بارومتر دیتابیسی
است حاوی شاخص های زمانی واقعی که توسط زنانی که نیازهای شان را نظارت و پیشرفت ها را گزارش می دهند ،صورت بندی
شده است .بنابراین ،بارومتر هم یک استراتیژی برای توانمندسازی زنان است و هم یک ابزار نظارتی است .از سوی دیگر ،بارومتر
قدرت اظهار نظر ،نفوذ و تصمیم گیری را در میان زنان ایجاد می کند و در عین زنان منبع شواهدی در مورد نیازهای امنیتی واقعی
زنان فراهم می کند .بارومتر "امنیت زنان" در واقع به پروژه مشروعیت می بخشد .واقعیت ها و دیدگاه های زنان_نتایج بارومتر_ به
منظور شناسایی ساحاتی به کار می روند که نیازمند تحقیقات و تحلیل های عمیق بیشتر می باشند .نتایج بارومتر با هدف تغییر
پالیسی ،بهبود نمایندگی و گسترش حسابدهی در زمینۀ امنیت زنان و اجتماعاتشان ،در فعالیت های موجود به سطح محلی ،ملی و
بین المللی شامل ساخته می شوند.
روش
بارومتر روش کلی نگری است که در زمینۀ توانمندسازی زنان و ترویج برابری جنسیتی در اجتماعات جنگ زده استفاده می شود.
بارومتر منبع دانشی فراهم می کند که به ما نشان می دهد چگونه ساحات موضوعی در پیشبرد اهداف برابری جنسیتی در دولت
های بی ثبات و جنگ زده به همدیگر ارتباط می گیرند و از سوی دیگر ضمن پیشنهاد مداخالت یکپارچه به نیازهای زنان پاسخ می
دهد .برخی از ویژگی های مهم بارومتر عبارتند از:
-

زنان در صدر قرار دارند .بارومتر ،حین اولویت بندی مداخالت ،جمع آوری اطالعات ،نظارت و ارزیابی نتایج و تأثیرات ،زنان
افغانستان را به عنوان کسانی که بیشترین رنج را از بی ثباتی دولت متحمل شده اند ،در محور توجه قرار می دهد.
بارومتر شواهد معتبری در خصوص امنیت زنان در شرایط بی ثباتی و اقداماتی که می بایست در راستای ترویج عاملیت و قدرت
تصمیم گیری زنان انجام شوند ،ارائه می کند.
تمام عرصه های تأثیرگذاری را که برای دستیابی به تغییر واقعی ضروری هستند ،به همدیگر پیوند می دهد.
ضمن سهیم ساختن مردان در مسیر تحقق برابری جنسیتی ،نورم های جنسیتی را متحول ساخته و محیط مساعدی فراهم
می سازد.
معلومات و نتایج کیفی و کمی را به همدیگر پیوند می دهد .معلومات کمی در پرتو چشم اندازها و برداشت هایی که از میان
زنان جمع آوری می شود ،اعتبار و وثاقت بیشتری می یابند.
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ب) تحقیقات عمیق
دادخواهی آگاهانه و کسب شناخت بیشتر در مورد عوامل موثر بر وضعیت امنیتی زنان _چه مثبت چه منفی_ نیازمند برخورداری
از یک منبع شواهد قوی می باشد .همکاران پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت بر لزوم بهبود و انطباق پذیری مولفه های
تحقیقاتی پروژه تأکید نموده اند.
پروژه در مورد مسائل شناسایی شده توسط بارومتر ،که به عرصه های زنان ،صلح و امنیت ارتباط می گیرند ،تحقیق می کند تا بتواند
ابزارهای دادخواهی مبتنی بر شواهد را برای اعضای شبکۀ زنان والیت تهیه کند و پشتیبانی های موجود در سطح ملی را جذب نماید.
این امر به نوبۀ خود باعث می شود که سطح آگاهی دست اندرکاران دولتی کلیدی ،تمویل کنندگان و جامعۀ مدنی از نیازها ،منافع
و دیدگاه های زنان در خصوص صلح و امنیت و علل ریشه ای مشکالت افزایش یابد .سپس می توانیم توصیه های عینی در مورد
چگونگی کاهش خشونت علیه زنان و موارد مشابه به آن ارائه کنیم .تحقیقات عمیق در پانزده والیت کشور انجام شده اند.
بر همین مبنا ،در تدوین گزارشات ترکیبی ساالنه به تغییرات و جریان های مرتبط به شرایط امنیت زنان در افغانستان توجه صورت
می گیرد.

ج) دادخواهی برای تغییر در پالیسی
پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت نفوذ مردم محل_بخصوص زنان و گروه های زنان_بر روندهای سیاسی افغانستان افزایش
می دهد .این نفوذ در واقع پیش شرطی برای صورت بندی پالیسی های فراگیر ،عدالت اجتماعی و حکومتداری خوب می باشد .پروژۀ
مذکور رو یکرد دادخواهی جامعی را بکار می گیرد که در آن ابتکارات دادخواهی در سطح محل با روندهای دادخواهی در سطوح
والیتی ،ملی و بین المللی پیوند می خورد .پروژۀ مذکور از طریق بسیج کارگزاران و فعالیت های نظارتی که در بارومتر شناسایی شده
اند ،اطمینان حاصل می کند که دادخو اهی برای رقم زدن تغییر در پالیسی ها و الگوهای رفتاری ،ضمن لحاظ دیدگاه ها ،منافع و
نیازهای واقعی زنان صورت می گیرد .این امر مشروعیت کار دادخواهی پروژه را افزایش می دهد و شکاف میان تصمیم گیرندگان و
زنان متأثر شده از ناامنی و خشونت را پر می کند.
بخش های البی گری و دادخواهی پروژه روی سطوح محلی و ملی متمرکز می باشند .دادخواهی در میان اجتماعات محلی نیز یک
امر ضروری به حساب می آید ،زیرا دادخواهی برای تغییر در سطح پالیسی نیازمند حمایت مردمی است و از سوی دیگر سطح آگاهی
خود اجتماعات محلی در خصوص مسائل ،چالش ها و فرصت های موجود باال خواهد رفت و مردم نیز به شکل یکپارچه ای خواهان
ایجاد تغییر خواهند شد .پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت به این نکته توجه دارد که روند دادخواهی باید تحت هدایت
اجتماعات محلی باشد و به شکل گیری استراتیژی دادخواهی ملی پروژه کمک نماید .قابل ذکر است که این نکته در فعالیت های
البی گری بین المللی سازمان کورداید نیز مد نظر قرار گرفته است.

94

د) ارتقای ظرفیت سازمان های زنان
ارتقای ظرفیت بخش جداناپذیر روند توانمندسازی و بسیج زنان می باشد ،زیرا اجتماعات محلی از طریق برنامه های ظرفیت سازی
از آموزش و ح مایت های الزم برخوردار می شوند تا بتوانند در جریان ایجاد تغییرات پالیسی و رفتاری پیشگام شوند .الزم به ذکر
است که این جریان خود مبتنی بر نیازسنجی هایی است که توسط اعضای شبکه های زنان در والیات انجام شده است.
 )2ساختار عمومی بارومتر

پالن فعالیت های پروژه را نیز بنگرید.
 .5مرحلۀ آمادگی
 .3طراحی ابزارها و مراحل کار
 .2جمع آوری معلومات
 .4دسته بندی و تجزیه و تحلیل معلومات
 .1کاربرد معلومات (در سطوح محلی ،دولتی و بین المللی)
 .1جمع آوری نظرات
 .1برنامه ریزی فعالیت های نظارتی جاری و گسترش دامنۀ مقیاس

 )2شرح مختصر فعالیت های شامل در بارومتر که انجام داده اید .از جمله اینکه :اولین گام هایی که برای تهیۀ بارومتر برداشته شده
اند ،کدامند؟ و چه کارهای انجام شده است:

لطفاً به گزارش پیشرفت پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت که به  RNEتقدیم شده است ،مراجعه نمایید.
بعد از مرحلۀ آغازین پروژه ،روش جمع آوری و تجدید معلومات بر مبنای بارومتر صورت بندی شد .با استفاده از تجاربی که در خالل
آزمایش روش ها در چند کشور بدست آمده است ،به تهیۀ متریکس پرداختیم .متریکس ما حاوی یک سوالنامۀ مشروح است که ابعاد
مختلف مشکالت امنیتی زنان را در بر می گیرد .مت ریکس همچنین در بر گیرندۀ مجموعه ای از شاخص های واضح است که ما را در
امر مقایسۀ معلومات میان مناطق مختلف و همچنین تلخیص جریان های مورد نظر در طول زمان یاری می کند .این شاخص ها با
شاخص های مندرج در قطعنامۀ  5231همراستا می باشند.
رویکرد پروژه به دقت مورد بررس ی قرار گرفته است تا امکان اجرای آن در مدت زمان کوتاه فراهم شود و از سوی دیگر تیم پروژه
بتوانند بدون مواجهه با خطرات به ایجاد اعتماد و تحلیل مشترک یافته های مصاحبات بپردازند .نقطۀ قوت و در عین زمان چالش
دیگر این است که پروژه به شکل همزمان در پانزده والیت کش ور انجام شده است .در کشورهای مختلف ،قبل از تهیۀ گزارش های
بارومتر ،روند آزمایش ابتکارات تا دو سال زمان برده است و در خالل این مدت یک همکار محلی ملزم بوده تا در هر یک از والیات
حضور فعال داشته باشد.
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پس از تأسیس هشت شبکۀ باقیماندۀ زنان ،شبکۀ زنان کندز بعد از تسخیر این والیت بدست طالبان مجدداً تأسیس شد .سپس روند
ترتیب بارومتر در طول اولین جلسه در کابل به هماهنگ کنندگان والیات معرفی شد .متعاقباً ،در ماه مارچ یک ورکشاپ آموزشی
برای سی زن که از پانزده شبکۀ زنان برگزیده شده بودند ،برگزار شد .گام اول در رویکرد بارومتری همانا ایجاد زمینۀ مشترک برای
پالن گذاری فعالیت ها از طریق تحقیق و جستجو مطابق به وضعیت خاص هر والیت می باشد.
اشتراک کنندگان والیات در زمینۀ تسهیل روندهای ترتیب بارومتر در والیات شان آموزش دیدند .آنها در طول ورکشاپ روی پیش
نویس سوالنامه که به دری ترجمه شده بود تأمل کردند تا اطمینان حاصل کنند که سوالنامه مطابق با واقعیت های محلی طراحی
شده است .نسخۀ نهایی سوالنامه پس از شامل سازی دیدگاه های زنان در اختیار شبکه های زنان در والیات قرار گرفت تا با استفاده
از آن معلومات الزم را جمع آوری نمایند .سپس یک را هنمای جامع و مرحله به مرحله برای اجرای فعالیت های مختلفی که در
بارومتر شناسایی شده بود ،تدوین و مورد بحث قرار گرفت .قرار شد تا راهنما تجدید ،ترجمه و در اختیار شبکه های زنان قرار گیرد.
در طول این برنامۀ آموزشی ،اشتراک کنندگان پالن های عمل والیتی را پیش نویس کردند تا در امر جمع آوری و تحلیل معلومات
در آینده مورد استفاده قرار دهند .با این وصف ،آنها می توانستند گزارش بارومتر را تا ختم ماه جون ترتیب دهند.
زنان ضمن حضور در ورکشاپ ،فرصت یافتند تا به نمایندگی از بخش های مختلف کشور روی عوامل تأثیرگذار بر امنیت زنان در
شرایط جاری افغانستان تأمل نمایند .در خالل تمرین "ترسیم ذهنی" سه عامل کلیدی شناسایی شد که به نوبۀ خود مبنایی برای
طراحی سواالت تحقیقاتی فراهم می کرد .قرار شد تا پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت ،تحقیقات الزم را به منظور شناخت
بهتر این عوامل و علل ریشه آن انجام دهد.
 ) 4فعالیت های مشخص که در آینده بر مبنای بارومتر انجام می شوند ،کدامند .چه موضوعاتی وجود دارد که باید گزارش داده شوند.
* انتظار دارید چه سه یا شش ماه آینده چه چیزی را از بارومتر بدست آورید؟
*) توجه داشته باشید که گزارش ترکیبی ساالنه روی پیشرفت در روند "یادگیری جمعی" متمرکز است .گزارش دهی در مورد معیارهای تصویب شده ،در قالب
گزارش دهی منظم به سازمان تمویل کننده صورت خواهد گرفت.

همچنین به نسخۀ تجدید شدۀ پالن فعالیت ها که به  RNEارائه شده است ،مراجعه نمایید.
فعالیت های ذیل طی دورۀ گزارش دهی انجام خواهند شد:
-

تجدید و بازنگری سوالنامه و ارائۀ نسخه های ترجمۀ شدۀ آن به آندسته از اعضای شبکه ها که آموزش دیده اند.

-

کمک به روند جمع آوری و تحلیل معلومات.

-

در ماه می ،پروژۀ نظارت از وضعیت زنان ،صلح و امنیت به منظور تشریح چگونگی استفاده از بارومتر در سطوح محلی ،ملی و
بین المللی تشکیل جلسه خواهد داد.

-

هر سه همکار پروژه سنجش نیازهای اعضای شبکه های زنان در والیات را در میان فعالیت های نظارتی دائمی خود قرار خواهند
داد .ابزار ظرفیت سنجی در زمینه های البی گری و دادخواهی نیز در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

-

ترتیب گزارش بارومتر تا ختم ماه جون .3251
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هر گاه اولین مسیر برای فهم واقعیت های زندگی زنان محل پیموده شود ،پروژه نیز به طور عمومی به نتایج ذیل دست خواهد یافت
(برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر پروپوزل پروژه را نیز بنگرید).
 .5شواهد موجود در ارتباط با امنیت و پیشرفت زنان استحکام یافت .زنان در سنجش نیازها و اولویت های انکشافی و امنیتی
سهم گرفتند .روش های انطباق یافته ای برای جمع آوری دیدگاه های زنان طراحی شد .زنان در زمینه های جمع آوری
معلومات ،اجرای تحقیقات ساحوی و مصاحبات آموزش دیدند؛ برای تشریک تجارب شان در گروه های تمرکز و جلسات
اجتماعی شرکت کردند؛ و خودشان به منظور شناسایی جریان ها به تحلیل معلومات پرداختند .بازخوردها )(feedbacks
در مورد یافته ها از طریق پروسه های مشارکتی و رادیوی محلی جمع آوری شدند.
 .3شبکه ای از رهبران توانمند زن که از سرمایه اجتماعی فزاینده و قدرت تصمیم گیری باالیی برخوردار هستند ،در سطح
خانواده و اجتماع شکل گرفت.
 .2در راستای متوازن کردن قدرت تصمیم گیری و دستاوردهای امنیتی ،انکشافی و اقتصادی مداخالت یکپارچه ای طراحی،
تطبیق و آزمایش شد .پروسۀ بارومتر این امکان را به زنان می دهد تا عالوه بر شناسایی مشکالت راه حل هایی را بیابند تا
بتوانند آن را به شکل انفرادی ،جمعی و در همکاری با مردان و دست اندکاران مختلف به مرحلۀ اجرا در آورند.
 .4مقیاس بارومتر به سطح ملی گسترش می یابد تا مداخالت و نتایج ابتکارات دادخواهی دوام بیشتر بیابند .در همکاری
نزدیک با دولت ،مقیاس کاربرد بارومتر مورد بررسی قرار گرفته و گسترش می یابد.

97

ضمیمه  :4شاخص های ارکان قطعنامۀ  1325شورای امنیت ملل متحد
مشارکت
قطعنامۀ  5231خواهان آن است که میزان مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیم گیری ،منجمله در نهادهای ملی ،منطقوی و بین
الملی؛ مکانیزم های پیشگیری ،مدیریت و حل منازعات؛ مذاکرات صلح؛ روند عملیاتی صلح و در نقش هایی همچون سرباز ،پولیس و
غیرنظامیان و همچنین نمایندگان ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد افزایش یابد.
شاخص ها:
 .5میزان مشارکت فعال زنان در روند تصمیم گیری سیاسی
 .3میزان مشارکت فعال زنان درروندهای رسمی صلح
 .2میزان تأثیرگذاری توافقنامه های رسمی یا غیررسمی صلح روی زنان و دختران.
 .4میزان نمایندگی از زنان در قوای امنیتی ملی افغانستان به تفکیک وظیفۀ مسلکی ،رتبه و تعداد
 .1میزان مشارکت زنان در خدمات ملکی
سوال های مربوط به این شاخص عبارتند از
.5
.3
.2
.4
.1
.1
.1

زنان چگونه و به چه میزان در تصمیم گیری سیاسی سهم می گیرند؟
زنان چگونه وبه چه میزان در روند رسمی صلح سهم می گیرند؟
چگونه می توانیم مشارکت زنان در روند صلح و سیاست را افزایش دهیم؟
توافقنامه های صلح رسمی یا غیررسمی چگونه زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهند؟
برخورد همکاران و جامعه با زنانی که در روند صلح و یا سیاست سهم می گیرند ،چگونه است؟
آیا زنانی که در قوای امنیتی ملی افغانستان کار می کنند ،با چالش های جنسیتی (مبتنی بر جندر) مواجه اند؟
تعداد یا فیصدی کارمندان دولتی اناث چقدر است (کمی)؟

پیشگیری
قطعنامۀ  5231خواهان بهبود استراتیژی های مداخله ای متمرکز بر پیشگیری از خشونت علیه زنان ،منجمله از طریق تعقیب عدلی
ناقضان حقوق بین الملل؛ تحکیم حقوق زنان ذیل قوانین ملی؛ و حمایت از ابتکارات محلی زنان در زمینه های صلح و حل منازعه
می باشد.
شاخص ها:
.5
.3
.2
.4
.1

انواع و ماهیت خشونت علیه زنان
میزان گزارش ،ارجاع و تحت تحقیق قرار گرفتن موارد نقض حقوق زن
میزان رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان توسط قوای امنیتی ملی افغانستان
میزان تحت تعقیب قرار گرفتن ناقضان حقوق زن
میزان عملی شدن قانون محو خشونت علیه زنان و پالن عملی ملی برای تطبیق قطعنامۀ 5231
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سوال های مربوط به این شاخص عبارتند از:
.5
.3
.2
.4
.1

شایع ترین انواع خشونت که زنان در معرض آن قرار دارند ،کدامند؟
تالش های رسمی و غیررسمی که پولیس ملی/شعبۀ حل منازعات فامیلی/نهاد جامعۀ مدنی/ریاست امور زنان به منظور
حفاظت از زنان در برابر خشونت انجام می دهد ،کدامند؟ ضمن تمرکز روی موضوع پیشگیری پاسخ داده شود.
آیا زنانی که جویای خدمات عدلی هستند با چالش های مشخصاً جنسیتی (مبتنی بر جندر) مواجه اند؟
چه اصالحاتی می توانیم انجام دهیم تا در نتیجه ناقضان حقوق زن به نحو بهتر تحت تعقیب عدلی قرار گیرند؟
قانون محو خشونت علیه زنان و پالن عملی ملی پیرامون قطعنامۀ  5231چگونه تطبیق می شوند؟

حمایت و حفاظت
قطعنامۀ  5231خواهان آن است که زنان و دختران در برابر خشونت جنسی و جنسیتی (مبنی بر جندر) ،از جمله در شرایط اضطراری
و اوضاع وخیم انسانی ،برای مثال در کمپ های مهاجرین ،حفاظت شوند.
شاخص ها
.5
.3
.2
.4

میزان حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسی و جنسیتی از طریق نظام عدلی رسمی
میزان حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسی و جنسیتی از طریق نظام عدلی غیررسمی
میزان عرضۀ راه حل های بدیل (خانه های امن و غیره) برای قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی
چشم انداز جنسیتی در پالن گذاری اجتماعی/اقتصادی (که به سطح ولسوالی در بودیجه ها شامل شده است)

سوال های مربوط به این شاخص عبارتند از:
.5
.3
.2
.4
.1
.1

سازمان شما چگونه می تواند زنان را ،به شکل بهتر ،در برابر خشونت جنسی و جنسیتی حفاظت نماید؟
قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی در زمینۀ دسترسی به عدالت با کدام موانع اجتماعی یا سنتی مواجه می باشند؟
ایا زنان توسط نظام عدلی غیررسمی حفاظت می شوند؟ چگونه؟
چشم انداز جنسیتی چگونه در پالن گذاری برنامه های انساندوستانه شامل می شود؟
آیا زنان به خانه های امن دسترسی دارند؟ بعد از ترک خانۀ امن ،چه اتفاقی برای آنها رخ می دهد؟
آیا زنانی که جویای خدمات عدلی هستند با چالش های جنسیتی مواجه اند؟

امداد و بهبودی
امداد و بهبودی زنان،به عنوان یکی از ارکان آجدای صلح و امنیت ،روی حصول اطمینان از این نکته متمرکز است که نیازمندیهای
امدادی زنان و دختران ضمن توجه خاص به آسیب پذیرترین آنها از جمله زنان و دختران معلول ،بازماندگان خشونت جنسیتی و
معلولین ،برآورده می گردد .این رکن ،همچنین خواهان آن است که در راستای حمایت از کارهای زنان در برنامه های «امداد و
بهبودی» ،اقدامات و مساعی مقتضی از جمله تأمین دسترسی برابر به معیشت های بدیل ،انجام شود311.
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شاخص ها:
.5
.3
.2
.4
.1
.1
.1
.8

میزان پیاده شدن چشم انداز جنسیتی در پالن گذاری برنامه های انساندوستانه
میزان دسترسی نهادهای جامعۀ مدنی به ظرفیت و منابع الزم جهت پیاده کردن چشم انداز جنسیتی
میزان عرضۀ خدمات رسمی برای زنانی در اثر جنگ بیوه و معلول شده اند
میزان عرضۀ خدمات غیررسمی (به سطح محل) برای زنانی که در اثر جنگ بیوه و معلول شده اند
میزان توجه به نیازهای زنان بیجاشده و اقدام برای برآورده کردن آن توسط دولت و کارگزاران انکشافی
میزان دسترسی زنان به خدمات صحی و تعلیمی
موجودیت و تطبیق اقدامات توانبخشی برای زنانی که خانه های امن را ترک می کنند
موجودیت و تطبیق اقدامات توانبخشی برای زنانی که از زندان آزاد می شوند

سوال های مربوط به شاخص
.5
.3
.2
.4
.1
.1
.1
.8
.1
.52

شما برای پیاده کردن چشم انداز جنسیتی چه ظرفیت هایی دارید؟
چشم انداز جنسیی چگونه در پالن گذاری برنامه های انساندوستانه پیاده می شود؟
شرایط کاری کارمندان دولتی اناث کدامند و چگونه می توان این شرایط را بهبود بخشید؟
چگونه زنان را به اشتغال و کارآفرینی (تشبث) ترغیب می کنید؟
آیا زنان به خانه های امن دسترسی دارند؟ بعد از ترک خانۀ امن برای آنها چه اتفاقی رخ می دهد؟
در محابس چگونه با زندانیان زن برخورد می شود؟ بعد از رهایی ،برای آنها چه اتفاقی رخ می دهد؟
دولت ،نهادهای جامعۀ مدنی ،تمویل کنندگان یا موسسات غیردولتی چه خدماتی برای زنان بیجاشدۀ داخلی انجام می
دهند؟
اقدامات توانبخشی که در محابس و خانه های امن برای زنان انجام می شوند ،کدامند؟
دولت  ،نهادهای جامعۀ مدنی ،تمویل کنندگان یا موسسات غیردولتی چه خدماتی برای بیوه زنان انجام می دهند؟
آیا زنان به خدمات صحی و تعلیمی دسترسی دارند؟ چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

معلومات کمی که از منابع ثانویه بدست آمده است:
.5
.3
.2
.4
.5

تعداد زنان در شوراهای والیتی (کمیسیون مستقل انتخابات)
تعداد زنان در شوراهای صلح والیتی (تاحدی معلومات داریم ،اما به ارقام تجدید شده نیاز داریم)
تعداد زندانیان زن (سالنامه های احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه)
تعداد زنان در خانه های امن (از پولیس ملی ،شعبۀ حل منازعات فامیلی و نهادهای جامعۀ مدنی پرسیده شود)
زنان در خدمات ملکی (سالنامه های احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه)
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ضمیمۀ  :5کودهای مصاحبات انفرادی و بحث های گروه تمرکز
تمام والیات
نوع مصاحبه

مجموع

تعداد کلی

مصاحبه با مطلعین کلیدی

 51( 11 11نیمه دولتی)

بحث های گروه تمرکز

 51( 22 22نیمه دولتی)
521

مجموع

تشریح کودها:
هر کود مشتمل بر چهار واحد معلوماتی است .انواع مصاحبات و مصاحبه شوندگان و همچنین والیتی که مصاحبه در آن انجام شده
است ،در جدول ذیل نشان داده شده است .وابستگی ها و پست های کاری مصاحبه شوندگان در جدول جداگانه بیان شده است.
شرح مخففات

واحد شامل در کود

 KIمصاحبه با مطلع کلیدی
 FGDبحث گروه تمرکز
 F/Mمصاحبه شوندۀ مرد یا زن
 Bad/Bal/Bam/Dai/Her/Kab/Kan/Kun/Lagh,سه حرف اول نام والیت بازدید شده
Nan/Par/Uru
 Numberواحد چهارم نشان دهندۀ وابستگی مصاحبه شونده است که در جدول جداگانه
بیان شده است.

وابستگی مصاحبه شوندگان
تعداد

وابستگی مصاحبه شونده

5

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

3

ریاست عدلیه

2

ریاست معارف

4

ریاست صحت عامه

1

گروه تمرکز ریاست امور زنان

1

عضو شورای والیتی

1

عضور شورای صلح والیت

8

شعبۀ حل منازعات فامیلی/پولسی ملی افغانستان

1

ریاست کار و امور اجتماعی ،شهداء و معلولین
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