پ ن عمل مشترک
مشارکت معنی دار زنان در روند صلح افغانستان

 26و  27قوس 1399

پس از آموزش زنان رهبر ،فعاالن مدنی و مالها در مورد "حقوق زنان از دیدگاه اسالالالالالال " ،در کابل و چهار والیت (پکتیا ،کندز ،کند هار و ارزگان)
نهاد برابری برای صلح و دموکراسی کنفرانس ملی دو روزه را به منظور فراهم نمودن زمینه برای زنان و مالها از مركز و والیات تا بتوانند در مورد
نقش و مشارکت زنان در روند صلح تبادل نظر نمایند.
چنانکه که در روز اول این کنفرانس ،شررررکت کنندگان با های گروپی را باهمدیگر انجام داده و پالن عمل مشرررتر را تهیه کردند ،در روز دوم ،آنها با
پالیسی سازان ،رهبران زن ،علمای دین ،معین وزارت امور زنان ،رئیس کمیسیون حقوق زنان در پارلمان ،و عضوی تیم مذاکره کننده و رئیس شورای
عالی مصالاه ملی باث و گفتگو کردند.
شرررکت کنندگان موانعی را که جلو مشررارکت هدفمند زنان را در روند صررلح میگیرند ،شررناسررایی نموده و روی اقدامات همه جانبهٔ برای رسرریدگی به این
معضل باث نمودند که ذیالً ذکر میگردد:
 .1مشارکت زنان در روند صلح مخصوصا ً در سطح سیاسی هنوز هم کمرنگ بوده و تا حد زیادی نمادین میباشد .حداقل  %30تیم مذاکره کننده
و شورای عالی مصالاه ملی باید از زنانی باشند که سابقه کار برای حقوق زنان را دارند.
(رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی)
 .2هرچند که زنان در جلسرات و ماافل فراخوانده میشروند ،اما در مذاکرات پشرت درهای بسرته و سریاسرت های ارزنده که در آن موعروعات مهم
باث و تصررامیم مهم کرفته میشررود ،زنان حضررور ندارند .به منظور ارائه دیدگاه های زنان و آگاه بودن نسرربت به اوعررا  ،باید از زنان در این
جلسات مشوره گرفته شده و آنها شامل این نشستها گردند( .رئیس جمهور ،رئیس شورای عالی مصالحه ملی و جامعه بین المللی)
 .3زنان بیشررتر اوقات توس ر پالیس ری سررازان ،س ریاسررتمداران و جامعه جهانی فق برای باث در مورد مسررائل مربوب به زنان دعوت میشرروند .به
عنوان شرررررهروندان برابر این کشرررررور ،باید نظریات زنان در مورد همه امورات کشرررررور از جمله اقتصررررراد ،حکومتداری خوب ،اردو ،امنیت،
آموزش ،صات و غیره مورد توجه قرار گیرد( .رئیس جمهور ،رئیس شورای عالی مصالحه ملی و جامعه بین المللی)
 .4در حالیکه بالبان میگویند ،دیدگاه آنان در مورد زنان تغییر کرده است ،ولی در عمل حتی یک زن هم در تیم مذاکره کننده آنها حضور ندارد.
برای ایجاد اعتماد زنان ،بالبان باید سخنان خود را با حضور زنان در تیم مذاکره کننده ایشان ثابت نمایند( .طالبان ،پاکستان و قطر)
 .5مردم معموالً به دلیل نداشتن آگاهی درست رواج های ناپسند ،سنت های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی را با آموزه های اسالمی به ویژه در
مورد حقوق زنان در هم آمیخته میکنند .ما باید آگاهی زنان و مردان را در مورد حقوق زنان مطابق دین مقدس اسرررالم افزایش دهیم( .وزارت
های ارشاد ،حج و اوقاف  ،امور زنان و معارف ،جامعه مدنی و علمای کرا )
 .6منبع دانش مادود مالهای جامعه در مورد همه چیز بشررمول حقوق زنان ،مدارسرری هسررتند که ماافظه کارترین تفسرریرها را از اسررالم تدریس
میکنند .ما باید برای مالهای جامعه آموزش هایی در مورد تفسریر پیشررفت گرای اسرالم از علماء مشرهور ترتیب دهیم( .وزارت ارشالاد ،حج و
اوقاف ،جامعه مدنی)

 .7بیشررتر رهبران مذهبی و علمای اسررالمی با نفوذ که در کشررورهای اسررالمی ماافظه کار تاص ریل کرده اند ،در تالش اند تا عین مودل ها را در
افغانسررررررتان عملی کنند .ما برای جلوگیری از وارد کردن ایدیالوژی های ماافظه کارانه و تربیه علماء خویش برای حمایت از الگوی عالی و
مترقی اسالمی برای افغانستان ،باید مدارس عصری و مراکز عالی آموزشی دینی در افغانستان ایجاد کنیم( .وزارت معارف)
 .8باوجود اینکه افغانستان یک کشور مسلمان است ،اما متأسفانه فاقد نهادها و ظرفیتها جهت انجام تاقیقات در مورد موعوعات مختلف از جمله
حقوق زنان از دیدگاه اسالم میباشد .ما باید مطالعات انجام داده و ابالعات مبتنی بر شواهد را از دیدگاه اسالم در مورد حقوق زنان به جامعه
تقدیم نماییم( .وزارت تحصی ت عالی ،جامعه مدنی و دانشمندان اس می)
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 .9بیش از  ۱۲۰۰۰۰مسررررجد در افغانسررررتان وجود دارد که مالها در آن ها هر هفته خطبه های جمعه ایراد میکنند و به بور منظم بر علیه حقوق
زنان صابت میکنند که نشان دهنده زن ستیزی ریشه دار است .برای خطبه های نماز جمعه باید کارشیوه تدوین شده و خطبه ها به بور منظم
نظارت گردد( .وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،جامعه مدنی)
 .10در کشرررورهای اسرررالمی ،دراالفتاء تنها منبع و آدرس مجاز و قانونی برای صررردور فتوا در موعررروعات مختلف بر اسررراس آیات قرآن کریم و
احادیث است .در افغانستان ما باید یک داراالفتاء معتبر ایجاد کنیم که در آن علماء واجد شرای با ایدیالوژی مترقی و دانش کشورهای اسالمی
دیگر با حقوق معتدل موارد متناقض را بررسی نموده و احکام نهایی را صادر نمایند( .ستره محکمه و وزارت ارشاد ،حج و اوقاف)
 .11بیشررررررتر ابتکارات ایجاد صررررررلح و برنامه های مربوب به گفتگوهای بین االفغانی در حالی در کابل اتفاق می افتد که جنگ و افرابگرایی در
روسررتاها و والیات افغانسررتان جریان دارد .روند صررلح نباید به سررادگی در سررطح ملی مادود شررود ،بلکه باید چندین سررطح از آن وجود داشررته
باشرررد ،که هر کدام از دیگری حمایت و تغذیه می شرررود .ما باید گفتگوها را بین زنان ،علمای کرام و متنفذین جامعه تقویت دهیم تا باث ها را
در جوامع برانگیخته و آگاهی جامعه را در مورد حقوق زنان و روند صلح افزایش دهیم( .نهاد های جامعه مدنی)
 .12تبادل افکار زنان فعال و علماء دینی با همتایان ای شان در سایر ک شورهای ا سالمی برای ایجاد رواب فرا ملی که در چندین حوزه مانند تاقیق
و مطالعه قوانین مربوب به ا شتغال زنان ،م شارکت در سیا ست ،خ شونت علیه زنان ،خانواده ،میراث و صات در این ک شورها .گفتگوها باید
بین این گروه ها ترت یب گردد چون این امر زمی نه ای را برای آن ها فراهم می کند تا تجرب یات خود را به اشررررررترا ب گذارند و از ی کدیگر
بیاموزند( .نهاد های جامعه مدنی).
 .13تشریک مساعی دولت با سایر کشورهای اسالمی :افغانستان میتواند چیزهای زیادی را از سایر کشورهای اسالمی در مورد چگونگی موفقیت
ایجاد تعادل بین اسالم و دموکراسی بیاموزد( .وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،وزارت دولت در امور صلح ،جامعه مدنی)
 .14به منظور دسررتیابی به صررلح در سررطح جامعه و شررکسررتن موفقیت آمیز حلقه فاسررد منازعات مکرر ،میکانیزم مصررالاه اجتماعی باید در سررطح
جامعه برای حمایت از زنان فعال ،رهبران مذهبی ،نهاد های جامعه مدنی در سطح اجتما به منظور کاهش خشونت ها  ،تعصبات و سوتفاهم
ها در بین گروه های مختلف ایجاد شررررود .اقدامات برای ایجاد مصررررالاه اجتماعی که به بور خاص برای ترویج در میان گروه ها و تقویت
میکانیزم حل منازعات بدون خشونت در سطح جامعه براحی و انجام شود( .سازمانهای جامعه مدنی)
 .15به هدف ایجاد صررلح پایدار روند ملی التیامبخش امری حیاتی اسررت .ما باید تالش های جامعه را به شررکل مسررلکی آن حمایت و تسررهیل کرده و
دانش خود را در مورد روش های درمان اجتماعی ،پروسررره های عفو و جبران خسرررارت ،و حقیقت و مصرررالاه بین افراد جامعه را باال ببریم.
(نهاد های جامعه مدنی)
 .16در حالیکه بالبان از یک برف در مورد دیدگاه تکامل یافته خویش در مورد حقوق زنان صررررابت می کنند ،جنگجویان ایشرررران هنوز هم زنان
را در جوامع سرررنگسرررار می کنند ،فعاالن حقوق زنان ترور می شررروند و مکاتب دخترانه به آتش کشررریده می شررروند .ما باید یک مکانیزم مؤثر
نظارت در سرررطح جامعه را به منظور نظارت از وعرررعیت زنان پس از توافق صرررلح ایجاد کرده و گروه هایی را که حقوق زنان را نقض می
کنند یا زنان را ترور می کنند ،به صورت علنی افشا کنیم( .سازمان های جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان)

صلح اجتماعی برای موفقیت هر معامله سیاسی بسیار مهم می باشد .زنان افغان که در سطح پالیسی و مردمی کار می کنند و رهبران مذهبی به عنوان
دو نیروی مهم جامعه که هر دو از جنگ ،ناامنی ،بی عدالتی و فسررررراد رنج میبرند ،باید تالش های مشرررررتر را انجام داده و در ایجاد صرررررلح اجتماعی و
ایجاد هماهنگی در جوامع خویش همکاری نمایند.
آموزشرری که توس ر نهاد برابری برای صررلح و دموکراسرری به زنان و مالها ارائه گردید ،نه تنها در افزایش آگاهی از حقوق زنان در روشررنایی دین مبین
اسررررالم بلکه در زمینه گفتگو ،تبادل نظر ،اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد برای زنان و رهبران دینی و تدوین پالن عمل مشررررتر برای تقویت مشررررارکت
زنان در روند صلح و افزایش صدای مشتر برای حقوق زنان و صلح پایدار و عادالنه در افغانستان بسیار مؤثر بود.

برنامه آ موزشی حقوق زنان از دیدگاه دین مقدس اس

و کنفرانس ملی زنان و علما از والیات مختلف کشور به حمایت میکانیزم اتاادیه اروپا از پروسه

صلح افغانستان تنظیم و تطبیق گردید.
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