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م خداوند تا مورد ترح صلح و آشتى برلرار كنید و تموى داشته باشید، ند، پس میان برادران خود در صورت اختالف و نزاعاهمانا مؤمنین با یكدیگر برادر
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   صلح در دهه ی تحول به مثابه نماینده گان  راهکار زنان افغان برایملی  تن اشتراک کننده گان کنفرانس 051ما بیشتر از 

می سال  01الی  00جامعه ی مدنی، کمیته های صلح والیتی، فعاالن جامعه ی مدنی و کارمندان ارگان های دولتی از تاریخ 

 در شهر کابل گرد هم آمده تا نمش زنان را در ارتباط با پروسه ی صلح مورد بحث لرار دهیم.  5105
 

این روند از طرف تمامی  ما  با پروسه ی صلح برداشته شده کههای مهم در ارتباط  لدم ، از آوان ایجاد حکومت وحدت ملی

مشارکت زنان در این پروسه نگران مورد استمبال لرار گرفته و حمایت شده است. به هر حال، ما هنوز هم در مورد شفافیت و 

تحکیم پروسه ی صلح و آشتی توسط  در لسمتتالش های مکرر مشهود . افغانستان یک کشور جنگ دیده بوده که تاریخ آن استیم

افراد و گروه توسط یکتعداد  این پروسه ها از اینکه تا اکنون هیچ یکی از این تالش ها مت های مختلف بوده است. متأسفانهحکو

ی با پروسه ی صلح ممکن بهبودوسیع در ارتباط  بحث هایچنین  شده به مؤفمیت نه انجامیده است. مدیریت  های محدود لدرتمند

سطح اجتماعی نمیتوان به  صلح پایدار نایل گردید مگر اینکه تمامی جناح  ح سیاسی به ارمغان آورد،  لیکن بهرا در سط الزم

 حس مالیکت این پروسه را در خود جا دهند.   شامل این پروسه نموده و ایشان های مربوطه را 
 

وحدت ملی به مثابه ی مهمترین اولویت کشور و برداشتن لدمه  ما به گونه ی دسته جمعی از تالش ها و اهتمام نخستین حکومت

های اساسی در ارتباط با آغاز مجدد پروسه ی صلح اظهار سپاس و لدر دانی مینماییم. ما به این باور استیم که عوامل متعددی 

ولت افغانستان مورد توجه لرار باید توسط دردیده که ـــــــــــــــــــــــــــداخلی و بیرونی باعث جنگ و منازعه در افغانستان گ

برطرف نمودن این عوامل حمایت مردم اجتماع ها، جامعه ی مدنی، کشور های همسایه و جامعه ی بین المللی برای  گیرد. ضمناً 

 الزم و ضروری میباشد. 

  جناح های متذکره ارایه مینماییم: روی این ملحوظ، ما پیشنهادات ذیل را به

 

  شورای عالی صلحنستان و دولت افغا

ً زنان در ارتبا الشارمشوره با تمامی  به منظورایجاد یک میکانیزم  .0 ط با پروسه ی صلح و مردمی افغانستان خاصتا

 پروسه صورت میگیرد.  این  ن به طور منظم در ارتباط با هر پیشرفتی که درآگاهی دادن شا

صلح، اشتی و ادغام مجدد  در نظر داشت تمامی ابعاد پروسه های  استراتیژی مشخص با یا ایجاد و تطبیك یک پالیسی و .5

  سطوح محلی و ملی .نمش زنان اعم در  متبارز ساختن و

درمان این  به منظور  گذشته و آغاز نمودن یک کمپاین درد های ایجاد یک چارچوب و یا میکانیزم برای مطرح نمودن  .1

 درد ها

و پروسه های تصمیم گیری در ارتباط با پروسه  زنان در تمامی  صحبت هابینانه ی حصول اطمینان از اشتراک والع .4

 و امنیت. ادغام مجدد  ،آشتی های صلح،

و حموق زنان لسمیکه در لانون اساسی افغانستان به مثابه ی پیش شرط ها تصریح گردیده  در نظر گرفتن نیازمندی ها .5

لانون اساسی  پاسداری  از حموق زنان، حموق بشر، ضمن است. هر مذاکره یی که با  طالبان صورت میگیرد باید مت



 افغانستان و حموق تعلیمی و تحصیلی زنان باشد.  

 افغانستان  در تمامی گفتگو ها و مذاکرات صلح  پاسداری لانون اساسیحراست حصول اطمینان از  .6

 و استخدام بیشتر پولیس منسوبینبهبود بخشیدن وضعیت امنیتی خاصتاً در مناطك روستایی شامل آموزش و آگاهی دادن  .7

  اناث منسوبین پولیس

دالت و تشویك نمودن متنفذین لومی و مذهبی جهت جلوگیری از منازعه ــــــــــــــــــــبهبود بخشیدن سطح دسترسی به ع .8

مخاطره ن به ها و فراهم نمودن ابزار برای مردم جهت حل مسألمت آمیز منازعه ها عاری از هر گونه بحران بدو

 زادی های زنان و دختران انداختن حموق و آ

 
 گروي ٌای مخالف مسلح: 

تیي هیزًّذ.  اسافزاد هلکی افغاى تَ ػوْل سًاى ّ اطفال تیگٌاٍ تذّى هْجة چْى ّ جٌگ راٍ دل ًثْدٍ خؼًْت هٌاسػَ،  .0

هیٌوایین کَ  ػوا تا دّلت  ّ ها پیؼٌِادفزاُن ًوْدٍ اطت ّ هذاکزٍ  را تزای گفتگْ فزصت ُاییدکْهت ّدذت هلی 

 . ٍ ّ اس خؼًْت دطت تزداریذهذاکزٍ ػذ ّاردافغاًظتاى جِت تِتز ػذى اّضاع تزای ًظل کًٌْی ّ آیٌذٍ  

تا ّجْد ایٌکَ دّلت اس ػوا تماضای هذاکزٍ ّ صلخ را هیٌوایذ، اداهَ دُیذ، ػوا هظؤّل خؼًْت اگز ػوا تَ راٍ جٌگ ّ  .5

ػوا تایذ خیلی در لظوت ارسع سًذٍ گی اًظاى ُا تْجَ ًوْدٍ ّ اس  تْد کَ اًجام هیذُیذ. خْاُیذ  تواهی اػوال خؼًْت تار

 دوالت خؼًْت تار کَ تاػج هزگ صذ ُا تي افزاد هلکی تیگٌاٍ هیؼْد، دطت تزداریذ.  
 

 جامعً ی مدوی

کَ هْاردی جاهؼَ ی هذًی تزای هْضْػات صلخ ّ اهٌیت تا در ًظز داػت تواهی تْطظ ایجاد یک هیکاًیشم ًظارتی  .0

  . گزددّ دطتَ جوؼی  یپزّطَ ُای صلخ ّ اهٌیت اس طزیك تالع ُای فزد ًوْدى اس تَ ًظارت هٌتج

سًاى  ارتمای ظزفیتُوایغ ُای ّ ُز چَ تیؼتز طاختي آهْسع ُا ّ ی تز دمْق دمَ، اًظجام تِثْد تخؼیذى گفتگْ ُا هثٌ .5

 اتؼاد جِاًی ّ  گاٍ ُای سًاى اػن اس ًمطَ ًظز دمْق اطالهی ت تاستاب دادى ًیاسهٌذی ُا ّ دیذجِ

ایجاد فزصت ُای ػثکَ طاسی، چارچْب ُا ّ آهْسع ُا تَ ططخ هذل، سّى، هلی ّ تیي الوللی تزای تواهی سًاى افغاى  .1

 اى ِدر طزاطز ج سى یي دمْقؼکین ارتثاطات تا هذافجِت تذ

افشایغ دادى داًغ ّ تلٌذ تزدى ططخ آگاُی هزدم در ارتثاط تا هادٍ ُای لاًْى اطاطی جِت دصْل اطویٌاى اس ایٌکَ  .4

هزداى ّ سًاى دمْلی را کَ در لاًْى اطاطی افغاًظتاى تصزیخ گزدیذٍ هیذاًٌذ ّ ایي هؼلْهات تایذ تذّى در ًظز داػت 

 . هْلؼیت جغزافیایی ّ ططخ طْاد لاتل دطتزص تاػذ

ُا ّ هٌاتغ تیؼتز در پیًْذ تا تظاّی  ٍهفکْررّی ایجاد تؼذاد ژّرًالیظتاى اًاث ّ کار ًوْدى افشایغ ّ تِثْد تخؼیذى  .5

 جٌذر ّ پخغ ًوْدى ایي هؼلْهات اس طزیك رطاًَ ُا  
 

 کشور ٌای اسالمی و ٌمسایً

تا در ًظز داػت فزاُن ًوْدى ُوکاری ُای ّالؼثیٌاًَ ی  ّ اهٌیت صلخ ایت اس هزدم افغاًظتاى در پزّطَ ُای دو .0

 هٌطمْی تزای صلخ ّ اهٌیت جِت اختتام تخؼیذى تَ جٌگ ّ جذال ُا 

گفتگْ ُای صلخ ّ اهٌیت تزای پالیظی طاساى، فؼاالى جاهؼَ ی هذًی ّ هذافؼیي دمْق تؼز جِت طاسهاًذُی ّ هیشتاًی  .5

 .جٌاح ُای هختلفّ رّی کار ًوْدى ُوکاری هیاى  رّاتظتذکین 

 در ًظز گزفتي دمْق سًاى در گفتگْ ُا ّ هذاکزات پزّطَ ی صلخ جِتت افغاًظتاى ُوکاری تا دّل .1

دوالت اًتذاری تذت ًام اطالم، خاصتاً در جاُای ػاهَ ّ تظِیل ًوْدى آتغ  ًوْدى تزاٍ اًذاختي یک کوپایي جِت تمثیخ .4

 تض هیاى دّلت افغاًظتاى ّ گزٍّ ُای هظلخ هخالف  

استخباراتی دست بکشند. افغانستان باید  های رلابتمرکز  ی تمامی کشور ها در منطمه از استفاده نمودن افغانستان به مثابه .5
در عوض به مثابه ی مرکز همکاری های منطموی جهت منافع التصادی و سیاسی نه تنها افغانستان بلکه تمامی کشور 

 ها در منطمه بکار برده شود. 

  
 



 

 بیه المللی و تمویل کىىدي گانجامعً ی 

طزهایَ گذاری رّی اتتکارات افغاى ُا، فزاُن ًوْدى هٌاتغ هالی ّ تخٌیکی تزای افغاى ُا جِت راٍ اًذاسی ّ رُثزی  .0

ًمطَ ًظزات ّ  کَ تظیج طاسی هزدم را در ططخ هذالت تزای پزّطَ ُای صلخ ّ اهٌیت تضویي ًوْدٍ  ًوْدى اتتکارات

 پزّطَ ُای صلخ ّ اهٌیت در ًظز گیزد. سًاى را در هزدلَ ی پالًگذاری 

تجارب ّ ػاهل طاسی ًمطَ ًظزات،  در ططخ هذالت در پزّطَ ُای صلخ ّ آػتی ّ  هؼارکت سًاىدادخْاُی تزای  .5

 در پزّطَ ُای هتذکزٍ  ػاى ًیاسهٌذی ُای 

ُا. جاهؼَ ی تیي الوللی هیتْاًذ کوک ُای تیي الوللی را هؼزّط تَ اػوال فؼار جِت ّارد ًوْدى دمْق سًاى در اجٌذا  .1

 ػاهل ًوْدى سًاى در پزّطَ ی صلخ ّ پاطذاری اس دمْق سًاى ّ آسادی ُای ػاى در تواهی هذاکزات صلخ همیذ ًوایذ.  

ّدذت هلی در  دکْهتّ جاهؼَ ی تیي الوللی اس  افغاى ُا خاصتاً  گزفتَ ػْدفزا  ُای خْتی تایذ درصاس تجارب گذػتَ   .4

طالثاى ّ کؼْر ُایی کَ اس ایؼاى دوایت هیٌوایٌذ ّارد االی ارتثاط تا صلخ دوایت تَ ػول آّرد. فؼار تیؼتز طیاطی ت

 ػًْذ. ػاهل آًِا تَ گًَْ ی ػادالًَ ّ ػفاف در پزّطَ ی هذاکزٍ ّ آػتی تا گزدد 

 


