
 

 
EQUALITY for Peace and Democracy 
Email: forozan.rasooli@epd-afg.org 
Phone: +93 730 663 574 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هار و ارزگان(کند ،کندز ،)پکتیاوالیت در کابل و چهار  ،اسالالالالالال  " از دیدگاه"حقوق زنان در مورد  مالها ومدنی ، فعاالن زنان رهبرآموزش پس از 

 بتوانند در موردتا والیات از مركز و  مالها زنان و برایفراهم نمودن زمینه به منظور کنفرانس ملی دو روزه را  برابری برای صلح و دموکراسینهاد 

 .نمایندزنان در روند صلح تبادل نظر و مشارکت  نقش

 

آنها با  ،در روز دوم ،کردند تهیهرا  مشرررتر  عمل پالنانجام داده و  ی گروپی را باهمدیگر، شررررکت کنندگان با هاکنفرانسکه در روز اول این  چنانکه

و رئیس شورای  اکره کنندهتیم مذ عضوی، و پارلمان در رئیس کمیسیون حقوق زنان ،وزارت امور زنان معین ،دینعلمای  ،رهبران زن ،پالیسی سازان

 . کردند وگفتگباث و  عالی مصالاه ملی

 

ی به این گهمه جانبٔه برای رسرریداقدامات روی نموده و  شررناسررایییرند، گمیدر روند صررلح را  زنان هدفمندمشررارکت موانعی را که جلو  کنندگان شرررکت

 ردد: گمعضل باث نمودند که ذیالً ذکر می

 

 

ً مخصومشارکت زنان در روند صلح  .1 کننده  رهمذاک میت % 30 حداقل. باشدیم نینماد یادیو تا حد ز بوده گکمرنهم هنوز  یاسیدر سطح س صا

 حقوق زنان را دارند. یباشند که سابقه کار برا یزنان از دیبا یمصالاه مل یعال یو شورا

 (یمل مصالحه یعال یشورا سیرئ و جمهور سیرئ) 

 

سریاسرت های ارزنده که در آن موعروعات مهم و  بسرته یدرها اما در مذاکرات پشرت ،شروندیم فراخوانده ماافلزنان در جلسرات و  که هرچند .2

 نیاز زنان در ا دیبا ،نسرربت به اوعررا بودن  اهگو آ زنان یها دگاهیارائه د منظور به. ندارند حضررورزنان  ،میشررود باث و تصررامیم مهم کرفته

 (یالملل نیو جامعه ب یمصالحه مل یعال یشورا سیرئ ،جمهور سی)رئ. ردندگ این نشستهاو آنها شامل  شدهگرفته  مشورهجلسات 

 

به  .شرروندیدعوت مدر مورد مسررائل مربوب به زنان باث  یبرافق   یو جامعه جهان اسررتمدارانیسرر ،سررازان یسرریپالتوسرر   اوقات شررتریزنان ب .3

 ،تیامن ،اردو ،خوب یحکومتدار ،کشرررررور از جمله اقتصررررراد اتت زنان در مورد همه اموراینظر دیبا ،کشرررررور نیعنوان شرررررهروندان برابر ا

 (یالملل نیو جامعه ب یمصالحه مل یعال یشورا سیرئ ،جمهور سی)رئ .ردیمورد توجه قرار گ رهیو غ صات ،آموزش

 

. ندارد حضور آنها کننده مذاکره میدر تهم زن  کی یحتدر عمل  یول ،کرده است رییدر مورد زنان تغ آنان دگاهید ،ندیگویکه بالبان میدر حال .4

 پاکستان و قطر( ،)طالبان .ایشان ثابت نمایندده نسخنان خود را با حضور زنان در تیم مذاکره کن دیبالبان با ،زنان اعتماد جادیا یبرا

 

در  ژهیبه و یاسالم یها آموزهرا با  یاجتماع یو هنجارها یفرهنگ یها سنتی ناپسند،  ها رواج درست یآگاه نداشتن لیبه دل مردم معموالً  .5

 )وزارت .میده شیاسرررالم افزامقدس   نید مطابقزنان و مردان را در مورد حقوق زنان  یآگاه دی. ما باکنندیم ختهیآم هم در زنانمورد حقوق 

 (علمای کرا و  یجامعه مدن ،و معارف امور زنان ، افاوق و حج ارشاد، یها

 

 سیتدررا از اسررالم  رهایتفسرر نیهسررتند که ماافظه کارتر یمدارسرر ،زنانحقوق   بشررمول زیجامعه در مورد همه چ یمالهامنبع دانش مادود  .6

حج و  ارشالاد،)وزارت . میده بیمشرهور ترت علماءاسرالم از  یراگ شررفتیپ ریدر مورد تفسر ییها جامعه آموزش یمالها یبرا دی. ما باکنندیم

 (یجامعه مدناوقاف، 

 

 

را در ها  مودل عینند تا ا در تالش ،کرده اند لیماافظه کار تاصرر یاسررالم یبا نفوذ که در کشررورها یاسررالم یعلماو  یرهبران مذهب شررتریب .7

و  عالی یاز الگو تیحما یبرا شیخو علماء هیتربماافظه کارانه و  یها یلوژایدیااز وارد کردن  یریجلوگ ی. ما براعملی کنندافغانسررررررتان 

 (معارف)وزارت . میکن جادیدر افغانستان ا دینی عالی آموزشیو مراکز  یعصرمدارس  دیبا ،افغانستان یبرا یاسالم یمترق

 

در مورد موعوعات مختلف از جمله  قاتیانجام تاق ها جهتتیمتأسفانه فاقد نهادها و ظرف اما ،کشور مسلمان است کی افغانستان نکهیا باوجود .8

اسالم در مورد حقوق زنان به جامعه  دگاهیبر شواهد را از د یو ابالعات مبتن داده انجام مطالعات دی. ما باباشدیماسالم  دگاهیحقوق زنان از د

 (یاس م دانشمندانو  یجامعه مدن ،یعال  تیتحص. )وزارت میینما میتقد
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 پ ن عمل مشترک 

در روند صلح افغانستان معنی دار زنان مشارکت  
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حقوق  هیعل بر منظمکنند و به بور یم رادیجمعه ا یخطبه ها هر هفته در آن ها هامسررررجد در افغانسررررتان وجود دارد که مال ۱۲۰۰۰۰ از شیب .9

و خطبه ها به بور منظم  شده نیتدو وهیکارش دینماز جمعه با یخطبه ها یدار است. برا شهیر یزیکنند که نشان دهنده زن ستیزنان صابت م

 (یجامعه مدنحج و اوقاف،  ارشاد،)وزارت  .رددگ نظارت

 

و  میقرآن کر اتیصررردور فتوا در موعررروعات مختلف بر اسررراس آ یبرا یقانونتنها منبع و آدرس مجاز و  دراالفتاء ،یاسرررالم یدر کشرررورها .10

 یاسالم یو دانش کشورها یمترق یالوژیدیابا   یواجد شرا علماءکه در آن  میکن جادیمعتبر ا داراالفتاء کی دیاست. در افغانستان ما با ثیاحاد

 (اوقاف و حج ارشاد،وزارت محکمه و  ستره) .ندیرا صادر نما یینموده و احکام نها یرا بررس موارد متناقض معتدل  حقوق با رگید

 

در  ییافتد که جنگ و افرابگرا یدر کابل اتفاق م یدر حال یاالفغان نیب یمربوب به گفتگوها یها برنامهصررررررلح و  جادیابتکارات ا شررررررتریب .11

سررطح از آن وجود داشررته  نیچند دیبلکه با ،مادود شررود یدر سررطح مل یبه سررادگ دیدارد. روند صررلح نبا انیافغانسررتان جر اتیروسررتاها و وال

تا باث ها را  دهیم  تیتقو متنفذین جامعهو  علمای کرام ،زنان نیب را گفتگوها دیما با. شرررودی م هیو تغذ تیحما یگریکه هر کدام از د ،باشرررد

 (یجامعه مدن نهاد های) .میده شیدر مورد حقوق زنان و روند صلح افزا راجامعه  یو آگاه ختهیگندر جوامع برا

 

شان انیبا همتا ینید علماء و زنان فعال تبادل افکار .12 سا ای  قیتاقمانند  حوزه نیکه در چند یمل رواب  فرا جادیا یبرا یاسالم یکشورها ریدر 

شتغال زنان نیو مطالعه قوان س ،مربوب به ا  دیکشورها. گفتگوها با نیدر ا صاتو  راثیم ،خانواده ،زنان هیخشونت عل ،استیمشارکت در 

ها  نیا نیب ها فراهم م یرا برا یا نهیزم امر نیا چون رددگ بیترتگروه  تا تجرب یآن ند  گذارند و از  اتیک به اشررررررترا  ب  رگیکدیخود را 

 (.یجامعه مدن نهاد های). اموزندیب

 

 تیموفق یدر مورد چگونگاسالمی  یکشورها ریاز سا را یادیز یزهایچ تواندیم افغانستان: اسالمی یکشورها ریدولت با سا یمساع کیتشر .13

 (یجامعه مدن وزارت دولت در امور صلح، اوقاف، و حج ارشاد،)وزارت  .اموزدیب یاسالم و دموکراس نیتعادل ب جادیا

 

در سررطح  دیبا یاجتماع مصررالاه زمیکانیم ،منازعات مکرر فاسرردحلقه  زیآم تیبه صررلح در سررطح جامعه و شررکسررتن موفق یابیدسررت منظور به .14

، تعصبات و سوتفاهم کاهش خشونت ها به منظور   اجتمادر سطح  یجامعه مدن یها نهاد ،یرهبران مذهب ،زنان فعالاز  تیحمابرای جامعه 

 تیو تقو ها گروه انیمدر   ترویج یکه به بور خاص برا یاجتماع مصررررالاهبرای ایجاد  اقدامات .شررررود جادیمختلف ا یگروه ها نیها در ب

 (یجامعه مدن ی)سازمانهاانجام شود. و  یبدون خشونت در سطح جامعه براح منازعاتحل  زمینمیکا

 

و  کرده لیو تسرره تیحمابه شررکل مسررلکی آن جامعه را  یتالش ها دیاسررت. ما با یاتیح یامر امبخشیالت یروند مل داریپا صررلحایجاد  به هدف .15

. میببر باال راافراد جامعه  نیب مصرررالاهو  قتیو حق ،عفو و جبران خسرررارت یها پروسررره ،یاجتماع درمان یدر مورد روش هاخود را دانش 

 (یجامعه مدن نهاد های)

 

هنوز هم زنان  شررررانیا انیجوگجن ،کنند یدر مورد حقوق زنان صررررابت م شیخو افتهیتکامل  دگاهیبرف در مورد د کیاز  بالبانکه یدر حال .16

 مؤثر زمیمکان کی دیما با شررروند. یم دهیکشررر آتش بهدخترانه  مکاتبشررروند و  یفعاالن حقوق زنان ترور م ،کنند یرا در جوامع سرررنگسرررار م

 یرا که حقوق زنان را نقض م ییها و گروه کرده جادیازنان پس از توافق صرررلح  تیوعرررع ازنظارت را به منظور  جامعهسرررطح  در نظارت

 حقوق بشر افغانستان( ونیسیو کم یجامعه مدن ی)سازمان ها .میافشا کن یبه صورت علن ،کنند یم ترور را زنان ایکنند 

 

 

کار می کنند و رهبران مذهبی به عنوان  مردمیو  پالیسیکه در سطح  ن. زنان افغامی باشدبرای موفقیت هر معامله سیاسی بسیار مهم صلح اجتماعی 

و در ایجاد صرررررلح اجتماعی و  دادهباید تالش های مشرررررتر  را انجام  ،میبرندبی عدالتی و فسررررراد رنج  ،ناامنی ،جنگاز مهم جامعه که هر دو  دو نیروی

 .نمایندهمکاری  خویشایجاد هماهنگی در جوامع 

 

 روشررنایی دین مبیننه تنها در افزایش آگاهی از حقوق زنان در  ،ردیدگارائه  مالهابه زنان و  برابری برای صررلح و دموکراسررینهاد آموزشرری که توسرر  

برای تقویت مشررررارکت مشررررتر  عمل  پالن  و تدوین اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد برای زنان و رهبران دینی ،تبادل نظر ،اسررررالم بلکه در زمینه گفتگو

 . بود مؤثربسیار  تانپایدار و عادالنه در افغانس صلحزنان در روند صلح و افزایش صدای مشتر  برای حقوق زنان و 

 

 

 

 

پروسه از زنان و علما از والیات مختلف کشور به حمایت میکانیزم اتاادیه اروپا  موزشی حقوق زنان از دیدگاه دین مقدس اس   و کنفرانس ملیآبرنامه 

 صلح افغانستان تنظیم و تطبیق گردید.


