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اهداء
ایــن  اثــر علمــی  را بــه روان پــدر مرحــوم ام محمــد گل »رامــز« کــه لحظــه ای از حیــات خــودرا 
از تربیــت و تعلیــم مــن فروگذاشــت نکــرد و بــا علــم و ادب زیســتن را برایــم آموختانــد، و بــرای 
مــادر عزیــزم کــه در پــرورش و تربیــت ام همچــون تکیــه گاه صبــور و اســتوار تــا ایــن دم مــن را 
در ســایۀ شــفقت و عطوفــت خــود مــی پرورانــد و بــرای خواهــر عزیــزم منیــژه رامزی که مشــوق 
ــای  ــا همکاری ه ــوده و ب ــان ب ــات زن ــدر ومطالع ــتری جن ــۀ ماس ــب برنام ــرای تعقی ــی ام ب اصل
علمــی خــود در جریــان نــگارش ایــن اثــر بــا مــن گام برداشــته اســت و همســر عزیــزم کــه در 
بیــدار خوابــی هــا و جریــان آمــوزش وپژوهــش مــن را یــاری نمــوده اســت و بــرای همــۀ آنانیکــه 
زندگــی مــرا در مســیر معرفــت و دانــش ســمت و ســو داده انــد و بــرای آن عزیزانیکــه از ایــن 
تحقیــق اســتفادۀ علمــی مــی کننــد، إهــدا مــی کنــم. از خداونــد منــان روح پــدر مرحــوم ام را 
شــاد و بــرای ســایرین طــول عمــر تــوأم بــا صحــت و عافیــت، پیــروزی و موفقیت هــای مزیــد 

در زندگــی و کار زار علمــی شــان اســتدعا مــی کنــم. 



چکیده 
ــن مباحــث اجتماعــی  ــان در جامعــه، امــروزه از عمده تری مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زن
ــنن،  ــا س ــه در آنج ــع ای ک ــات و جوام ــر منازع ــاف، درگی ــه انکش ــور های روب ــژه در کش ــه وی ب
ــا توجیهــات تاریــک اندیشــانۀ دینــی حاکــم اســت، دانســته  تعامــات و عرف هــای محلــی ی
مــی شــود. هــدف اساســی ایــن تحقیــق، مطالعــۀ چگونگــی تطبیــق مفــاد قطعنامــه 1325 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد پیرامــون زنــان، صلــح و امنیــت در افغانســتان، در پرتــو 
ــا در  ــراراه تطبیــق آن ب ــای ف ــت جمهــوری اســامی افغانســتان و چالش ه ــۀ عمــل دول برنام
نظرداشــت شــرایط موجــود بــود. ایــن تحقیــق از نظــر هــدف یــک تحقیــق کاربــردی و آینــده 
ــق  ــکان، تحقی ــر م ــی، از نظ ــه یاب ــی زمین ــق تبیین ــک تحقی ــت و روش، ی ــر ماهی ــر، از نظ نگ
میدانــی و از نظــر تحلیــل داده هــا، تحقیــق ترکیبــی )کمــی و کیفــی( بــوده اســت. جامعــۀ 
مــورد مطالعــۀ ایــن تحقیــق را فعالیــن مدنــی، فعالیــن حــوزه صلــح و زنــان تشــکیل داده بــود. 
نمونــۀ آمــاری ایــن تحقیــق را یــک صــد و یــک تــن از فعالیــن شــناخته شــدۀ حــوزۀ مطالعــات 
ــلکی و  ــینۀ کار مس ــه پیش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــوا نم ــان احت ــارکت زن ــرای مش ــی ب و دادخواه
تعامــل کاری محقــق طــی پانــزده ســال گذشــته بــا فعالیــن و گروه هــای مدافــع حقــوق زنــان، 
ــا  ــاز از آنه ــش ب ــه پرس ــته و س ــوال بس ــاوی )35(س ــنامه های ح ــخ های پرسش ــه پاس در ارای
ــنامه  ــاد پرسش ــار، اعتم ــت اعتب ــرای دریاف ــی ب ــای الزم علم ــود. معیار ه ــته ب ــتمداد جس اس
هــا از طریــق توزیع)یــک صــد وده( پرســش نامه بــرای افــراد موردنظرازحــوزۀ مطالعــات 
ــن آن  ــک ت ــد و ی ــک ص ــخ از ی ــت پاس ــه دریاف ــق ب ــه موف ــت ک ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای ــان م زن
ــت  ــا دریاف ــه ه ــش نام ــرای پرس ــاخ ب ــای کرونب ــب الف ــه) 95.0( ضری ــدم.  در نتیج ــا گردی ه
گردیــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا  بــه وســیلۀ نــرم افــزار SPPS انجــام یافــت و إرجــاع منابــع 
بــا بکارگیــری روش APA 1 انجــام شــد. منابــع تحقیقــی شــامل کتــب، آخریــن گــزارش هــا، 
ــه  ــه نتیج ــدی و ارای ــته بن ــه در دس ــود ک ــه ب ــود در زمین ــی موج ــات علم ــا و تحقیق ــروی ه س
ــان داد  ــق نش ــای تحقی ــد. یافته ه ــل آم ــه عم ــتفاده ب ــا اس ــق از آنه ــن تحقی ــی ای ــری کل گی
ــرای تحقــق مفــاد قطعنامــه  ــان، صلــح و امنیــت ب ــدو تصویــب پــان عمــل ملــی، زن کــه از ب
1325 اقدامــات و برنامه هایــی از ســوی دولــت و همــکاران ملــی و بین المللــی آن در زمینــه 
مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان افغانســتان در جامعــه انجــام یافتــه اســت، امــا بنــا بــر 
دالیــل مختلــف هنــوز چالش هــا و موانــع زیــادی فــرا روی ایــن اقدامــات بــه نظــر رســید کــه 

ــد. ــکاران آن می باش ــه و هم ــوای مقنن ــت، ق ــدی حکوم ــه ج ــتلزم توج مس

1. American Psychology Association



پیشگفتار
ــان قــادر  ــان در جامعــه ایــن اســت کــه زن هــدف اساســی مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زن
باشــند تــا در کنــار مــردان بــا ســهم گیری در امــور مختلــف حیــات اجتماعــی اعــم از 
سیاســت، امنیــت، اقتصــاد، آمــوزش و پــرورش، إداره و غیــره، در پیشــرفت و توســعۀ جوامــع 
ایکــه در آن زندگــی مــی کننــد آزادانــه در چــوکات قانــون نقــش ایفــا نماینــد و نیــز از خدمــات 
و حقــوق ایکــه دولــت وقانــون بــرای شــهروندان ارایــه و حمایــت مــی کنــد، مســتفید گردنــد. 
بحــث مشــارکت زنــان در جامعــۀ افغانــی در طــول تاریــخ معاصــر افغانســتان بــه ویــژه در دوران 
بعــد از اســتقال، فــراز و فــرود هایــی زیــادی را تجربــه کــرده اســت و علــی الرغــم پیشــرفت 
هایــی قابــل ماحظــه در ســالیان پســین، مســتلزم مطالعــه، آســیب شناســی و اقدامــات الزم 

ــان دهــد.  ــود، اســتمرار و پیشــرفت های الزم در آینــده اطمین ــا از بهب ایســت ت

ایــن فرازوفرود هــای تاریخــی مشــارکت زنــان درحیــات جامعــۀ افغانــی، بادرنظرداشــت 
ــر نگرانی هــای فعالیــن  ــرار دارد، ب ــۀ حســاس تاریخی ایکــه اکنــون افغانســتان در آن ق مرحل
ایــن حــوزه ازسرنوشــت مشــارکت زنــان درشــکل گیــری توافقــات صلــح و ســاختار های 
ــه  ــام مواج ــه ای از ابه ــه هال ــان را ب ــی زن ــارکت سیاس ــزوده و مش ــی از آن اف ــی ناش احتمال
ــناد  ــداد اس ــک تع ــه ی ــر ب ــالیان اخی ــتان در س ــه افغانس ــت ک ــن در حالیس ــت. ای ــاخته اس س
بین المللــی حقــوق بشــری و حقــوق زنــان بــه شــمول قطعنامــه 1325پیوســته اســت و پــان 
عمــل ملــی زنــان، صلــح و امنیــت مــی توانــد زمینــه ســاز تحقــق ایــن ســند مهــم بین المللــی 

گــردد. 

اهمیــت موضــوع مشــارکت زنــان در اجتمــاع، ونارســایی هــا و نگرانی هــای موجــود در 
ایــن زمینــه ســبب شــد تــا روی ایــن موضــوع  تحقیــق نمایــم. 
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مقدمه

ــا تصویــب  ــا آغــاز قــرن ۲۱ در۳۱ اکتوبــر ســال۲۰۰۰میالدی، کشــور های جهــان ب مقــارن ب
ــرورت  ــدی در ض ــۀ جدی ــایش صفح ــد، واردگش ــل متح ــت مل ــورای امنی ــۀ ۱۳۲۵ ش قطعنام
رویکــرد دولــت هــا نســبت بــه مســألۀ زنــان گردیدنــد. ایــن قطعنامــه دولت هــای عضــو ملــل 
ــای  ــی، زمینه ه ــطح مل ــات الزم در س ــر و اقدام ــاذ تدابی ــا اتخ ــا ب ــاخت ت ــزم س ــد را مل متح
ــح و  ــه های صل ــد پروس ــی مانن ــی و اجتماع ــای سیاس ــان را در عرصه ه ــارکت زن ــش مش افزای
ســکتور امنیتــی گســترش داده و در محافظــت آنهــا بــا پیــش گیــری از منازعــات و خشــونت و 

فراهــم آوری خدمــات رفــاه توجــه الزم مبــذول دارنــد. 

     دولــت افغانســتان بــه حیــث عضــو فعــال ملــل متحــد، جهــت تحقــق بهترقطعنامــۀ 
مذبــور در همــکاری نزدیــک بــا نهاد هــای جامعــۀ مدنــی و مدافعیــن حقــوق زنــان، بــا طــرح 
برنامــۀ عمــل ملــی )زنــان، صلــح و امنیــت( در ســال ۲۰۱۵، گام هــای الزم را در زمینــه، پــی 

ریــزی و برخــی از آنهــا را تــا حــال عملــی نمــوده اســت. 

     مشــارکت کــه بــه مفهــوم شــرکت داوطلبانــه و آزاد افــراد در فرآینــد توســعه و پیشــرفت 
مــی باشــد، همچنــان مســتلزم آنســت تــا زنــان و مــردان دوشــادوش هــم در تصمیــم گیــری، 
ــع ای در  ــت در جوام ــح و امنی ــای صل ــژه برنامه ه ــه وی ــت داری ب ــای حکوم ــرای برنامه ه اج

حــال گــذار از منازعــه بســوی فضــای دموکراتیــک و بــا ثبــات ســهیم باشــند. 

ــی از اســترداد اســتقالل  ــات اجتماعــی و سیاســی جامعــۀ افغان ــان در حی مشــارکت زن
ــالدی  ــال 2001 می ــن در س ــات ب ــت. توافق ــده اس ــی را گذرانی ــیب های ــراز و نش ــد ف ــه بع ب
ــط و  ــاهد بس ــه ش ــن مرحل ــه در ای ــرارداد ک ــخ آن ق ــدی از تاری ــیر جدی ــتان را در مس افغانس
ــان در  ــارکت زن ــای مش ــازی زمینه ه ــم س ــمول فراه ــه ش ــری ب ــوق بش ــدات حق ــعه تعه توس

ــیم. ــی باش ــی م ــتی مل ــح و آش ــۀ صل ــاع و پروس ــت، اجتم ــت، امنی اداره، سیاس

اول. کلیات تحقیق
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ظهــور و رشــد نهادهــای مدنــی فعــال درزمینه هــای صلــح پــروری وحمایــت ازداعیــۀ حقــوق 
زنــان طــی ســال های اخیرکــه بــه آگاهــی دهــی، دادخواهــی، نشــر ســروی هــا وارایــه 
گزارش هــای تحقیقــی مختلــف بــه ویــژه بعــد از تصویــب برنامــۀ عمــل پرداختــه انــد، تــوأم بــا 
نگرانــی هاوچالش هــای گوناگونــی کــه هنوزفــرا راه مشــارکت فعــال زنــان وجــود دارد، مطالعــه 
و تحلیــل وضعیــت مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان را بیــش تــراز پیــش موجــه مــی ســازد. 
در آوانیکــه مشــکات متعــدد اجتماعــی و سیاســی دامنگیــر وضعیــت کشــور اســت، تحقیــق 
ــده،  ــع گردی ــد واق ــود مم ــرفت های موج ــی پیش ــرای بررس ــدی، ب ــا ح ــد ت ــی توان ــر م حاض
ــی  ــتباه های قبل ــاب ازاش ــا، اجتن ــش ه ــخیص چال ــط، تش ــای ذیرب ــازی نهاده ــد س توانمن
ــه و  ــن قطعنام ــداف ای ــی از اه ــر یک ــق بهت ــه تحق ــر و کارا در زمین ــای موث ــت راهکار ه ودریاف

برنامــۀ عمــل دولــت، یعنی)مشــارکت زنــان( را ســبب گــردد. 
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بیان مسأله1  
مســأله اصلــی پیرامــون تطبیــق قطعنامــه ۱۳۲۵شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد عملــی 
نشــدن برنامــه عمــل  دولــت افغانســتان اســت.از مطالعــۀ گــزارش هــا و ســروی های انجــام 
شــده، چنیــن بــر مــی آیــد کــه اقدامــات، کارهــا و برنامه هــای زیــادی طــی ســال های اخیــر 
عملــی شــده اســت امــا تــا هنــوز ایــن برنامــه هــا نتوانســته اســت آنگونــه کــه توقــع مــی رود، از 
مشــارکت عملــی زنــان در دو عرصــۀ : 1- ســطوح تصمیــم گیــری و اجرایــی خدمــات ملکــی، 
امنیــت، صلــح و إدغــام مجــدد و2- تقویــت مشــارکت فعــال زنــان در انتخابــات شــورای ملــی 

ووالیتــی إطمینــان دهــد. 

تحقیــق حاضــر بــه ایــن معنــی نیســت کــه گویــا هیــچ کاری در زمینه انجــام نیافته اســت 
امــا ایــن پرســش مطــرح میگــردد کــه چــرا تــا هنــوز علــی الرغــم اقدامــات مختلــف، اجــرای 
پروژه هــای متنــوع و صــرف هزینه هــای هنگفــت توســط همــکاران ملــی و بین المللــی، 
وضعیــت مشــارکت زنــان در جامعــۀ افغانــی بــه طورمحســوس رشــد نــه نمــوده، چالش هــای 
گوناگونــی در زمینــه بــه نظرمــی رســد. بــرای دریافــت معلومــات دقیــق و همــه جانبــه ضرورت 
اســت تــا در ایــن مــورد تحقیــق گــردد. گــزارش هــا، تحقیقــات و ســروی هایــی کــه تــا بــه حــال 
از آدرس حکومــت، موسســات غیــر دولتــی و گروه هــای مدافــع حقــوق زنــان تدویــن و ارایــه 
گردیــده اســت، در بســیاری مــوارد نــه تنهــا یــک تصویــر بــی طرفانــه، جامــع و آینــده نگــر از 
وضعیــت را بــه دســت نمــی دهــد، بلکــه تعــارض و تناقضاتــی را نیــز نشــان مــی دهــد کــه خــود 

مســتلزم تحقیــق و دقــت اســت. 

چگونگــی تحقــق کلیــه اهــداف برنامــۀ عمــل در بحــث مشــارکت، بــه مؤلفــه  هــای دیگــر 
ــری و  ــم گی ــطوح تصمی ــان در س ــش زن ــت، نق ــح و امنی ــاد صل ــی و ایج ــا امن ــم ن ــون خت چ
ــز  ــر نی ــی دیگ ــای اجتماع ــات و فعالیت ه ــور در انتخاب ــدد، حض ــام مج ــی، إدغ ــات ملک خدم
گــره خــورده اســت و همچنــان ســطح آگاهــی، نحــوۀ نگــرش، میــزان حمایــت و مشــارکت 
همــکاران ملــی یعنــی نهاد هــای مدنــی، مدافعــان صلــح و حقــوق زنــان نیــزدر تحقــق آن از 

اهمیــت و جایــگاه مهمــی برخــوردار مــی باشــد.

1. Statement of the problem 
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اهمیت تحقیق

هرچنــد مســألۀ مشــارکت زنــان در کنــار ســایر مؤلفه هــای چهــار گانــۀ قطعنامــۀ 1325 
شــورای امنیــت ملــل متحــد ماننــد: محافظــت، پیشــگیری، بهبــود و رفــاه، طــی ســال های 
اخیرمــورد توجــه دولــت و شــرکای ملــی و بین المللــی آن درافغانســتان قرارداشــته، قوانیــن، 
تطبیــق  مؤیدوراه گشــای  شکلی ازاشــکال  متعددی که بــه  مقررات وپالیســی های  لوایــح، 
مفــاد قطعنامــه بــوده، تــوأم بــا إعمــال و تنفیــذ برنامه هــای مختلــف ماننــد پــان کاری 
ملــی)1387-1397( بــرای زنــان افغانســتان و برنامــۀ عمــل )زنــان، صلــح و امنیــت( مصــوب 
ــد  ــده ان ــدازی گردی ــب وراه ان ــه تصوی ــال های 2018-2022، در زمین ــرای س ــال 2015 ب س
و از تطبیــق برنامــۀ ملــی اخیر الذکــر کــه مشــخصًا در پیونــد بــه قطعنامــۀ 1325 مــی باشــد.

ــر ســطح پاییــن   ســه ســال ســپری مــی گــردد، امــا ســرو صــدا هــا و قراینــی مبتنــی ب
مشــارکت زنــان شــنیده و گــزارش مــی شــود و ایــن نظــر پیــدا مــی گــردد کــه در ایــن مقطــع 
ــن  ــا مخالفی ــح ب ــوی صل ــره و گفتگ ــای مذاک ــرو صدا ه ــو س ــک س ــه از ی ــی ک ــاس تاریخ حس
مســلح اوج گرفتــه اســت و از ســویی هــم سیاســیون و مــردم بــرای انتخابــات جدیــد ریاســت 
بازدارنــدۀ مشــارکت زنــان در  بایــد چالــش هــا و عوامــل  آمــاده می شــوند،  جمهــوری 
زمینه هــای فــوق شناســایی گردیــده جهــت رفــع و بهبــود آن پیشــنهاد های علمــی تحلیلــی 

ــه گــردد.  ــه یافتــه هــا ارای متکــی ب

ــرای  ــال ۲۰۱5  ب ــت درس ــوب دول ــل مص ــه برنامۀ عم ــد ک ــی ده ــان م ــق نش ــن تحقی ای
ــت آورد  ــدام دس ــه ک ــال ب ــه ح ــا ب ــب ت ــدو تصوی ــه ۱۳۲۵، از ب ــداف قطعنام ــه اه ــیدن ب رس
ــا فعالیــن صلــح، جامعــۀ  ــوان تطبیــق آن را درهمــکاری ب ــه مــی ت ــده و چگون هــا نایــل گردی
ــا رســایی هــا و نقــاط ضعــف ایــن گــروه  ــان تســریع بخشــید، ن مدنــی و مدافعیــن حقــوق زن
هــا را شناســایی نمــود و چگونگــی وضعیــت مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان را منحیــث 
ــال  ــا ح ــرا ت ــه چ ــل ک ــان عم ــه و پ ــن قطعنام ــۀ ای ــتقامت های چهار گان ــش اس ــتین بخ نخس

چشــمگیر نمــی باشــد مطالعــه کــرد. 
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محقــق در ایــن تحقیــق، بــا درک اهمیــت ویــژۀ فعالیــن مدنــی، زنــان و صلــح در جامعــۀ ایکــه 
معــروض بــه مشــاکل عدیــدۀ اجتماعــی مــی باشــد بــا در نظرداشــت انکشــاف ناگواراوضــاع 
ــن  ــت خش ــکال و إفراطی ــای رادی ــور گروه ه ــژه ظه ــه وی ــر ب ــال های اخی ــی س ــی ط اجتماع
ــورد  ــه در م ــه کاوش گرفت ــا را ب ــش ه ــایر چال ــی و س ــت امنیت ــدن وضعی ــم ش ــور، وخی درکش
اینکــه ســطح آگاهــی، بینــش و روش کاری ایــن گــرو هــا در تقویــت و تحقــق أهــداف 
قطعنامــه و برنامــۀ عمــل در کــدام وضعیــت قــرار داشــته و چگونــه مــی تــوان نقــش ایــن گــروه 
هــا را بیشــتر از پیــش در زمینــه متمرکزتــر ســاخت، بــه توصیــف و تحلیــل وضعیــت موجــود 

ــه مــی دارد.  ــرای اصــاح امــور ارای پرداختــه، تحلیــل هــا وپیشــنهادهای جامــع را ب

ضرورت تحقیق
ــش  ــام پژوه ــه انج ــاز ب ــی نی ــریح چرای ــه تش ــزش ب ــق تمرک ــرورت در تحقی ــه ض ــی ک از آنجائ
است)ســروری، 1397،ص، 51(. ایــن تحقیــق در حالــی انجــام مــی پذیــرد کــه اخیــرًا طــرح 
ــای 29-28  ــه تاریخ ه ــه ب ــی ایک ــس بین الملل ــتان در کنفران ــت افغانس ــح حکوم ــع صل جام
نوامبــر2018 در جینــوا دایــر گردیــده بــود، ارایــه گردیــد کــه طبــق آن یــک دورۀ زمانــی پنــج 
ســاله جهــت نایــل شــدن بــه تحقــق یــک توافــق آبرومنــد، عملــی و فراگیربــرای صلــح پایــدار 
مطمــع نظــر مــی باشــد کــه بــدون شــک یافته هــای مــورد نظــر، وضعیــت مشــارکت زنــان در 
ــه  ــنهادات الزم را ارای ــاخته و پیش ــا س ــود را برم ــای موج ــای برنامه ه ــح و چالش ه ــد صل رون

مــی کنــد.

ــکا در  ــاص آمری ــده خ ــاطت نماین ــه وس ــح ب ــای صل ــریع گفتگو ه ــر تس ــوی دیگ  از س
امــور صلــح افغانســتان و احتمــال یــک توافــق صلــح بــا مخالفیــن مســلح دولــت کــه ظاهرًابــه 
تعهــدات حقــوق بشــری دولــت بــه دیــدۀ شــک و تردیــد مــی نگرنــد و هنــوز وفــاداری آنهــا بــه 
اجــرای مفــاد قطعنامــه هــا و ســایر اســناد حقوقــی بین المللــی کــه دولــت افغانســتان طــی 
17 ســال اخیــر بــه آنهــا ملحــق گردیــده اســت در ابهــام قــرار دارد، ضــرورت اینچنیــن یــک 
تحقیــق را بیــش تــر از پیــش الزمــی مــی ســازد زیــرا یافته هــای آن مــی توانــد میــزان کار هــای 
ــت،  ــح و امنی ــان، صل ــی زن ــان مل ــوکات پ ــان را در چ ــارکت زن ــۀ مش ــده در عرص ــام ش انج
برجســته ســاخته و بــرای تــداوم آن انگیــزۀ تعهــد بــه اجــرای آن را توســط هــر حکومــت ایکــه 

در آینــده بــا مشــارکت مخالفیــن مســلح دولــت شــکل گیــرد، بــه میــان آورد. 
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ــرای  ــش رو ب ــات پی ــای انتخاب ــاده گی ه ــرای آم ــان ب ــق همزم ــن تحقی ــام ای ــان، انج همچن
ــال 1398  ــرطان س ــاه س ــت در م ــرار اس ــه ق ــد ک ــی باش ــتان م ــوری افغانس ــت جمه ریاس
ــه  ــد ک ــم بزن ــور رق ــای کش ــت گذاری ه ــر را در سیاس ــک دوره پنــج ســالۀ دیگ ــردد و ی ــر گ دای
بازهــم یافته هــای ایــن تحقیــق مــی توانــد عطــف توجــه کاندیــدا هــا و حتــی رییــس جمهــور 
منتخــب را بــه چالــش هــا و نیازمندی هــای الزم بــرای رســیدن بــه تحقــق اهــداف قطعنامــه 

ــار آورد.  ــه ب و برنامــه عمــل ب

اهداف تحقیق

چنانچــه گفتــه انــد »هــدف هــر تحقیــق، کمــک بــه حــل مســأله بیــان شــده اســت. هــدف 
نقطــه ای اســت کــه محقــق قصــد رســیدن بــه آن را دارد، تــا در آنجــا بــه داوری بپــردازد« از 
ســوی دیگــر مقصــود و منظــور نهایــی از تحقیــق را نیــز هــدف دانســته اند)ســروری،1397(. 
همچنــان موصــوف بــه نقــل از میرزایــی، 1391، مــی نویســد کــه در تحقیقــات نــوع کاربــردی 
هــدف مــی توانــد راهــکار هــا و رهبــرد هایــی جهــت تغییــر اصــاح یــا بهبــود وضعیــت موجــود 
ارائــه کند)همــان منبــع(. بــه ایــن اســاس اهــداف اصلــی و فرعــی تحقیــق حاضــر قــرار ذیــل 

اســت:

هدف اصلی

ــر تحقــق أهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ ملــل متحــد و برنامــه عمــل در۳  ــر ب دریافــت عوامــل مؤث
ــان  ــه پنه ــی ک ــه های ــان وزمین ــی زن ــی و مدن ــی- اجتماع ــارکت سیاس ــرای مش ــر ب ــال أخی س

مانــده اســت مــی باشــد. 

اهداف فرعی:

1. دریافــت تأثیــر گــذاری اقدامــات دولــت مطابــق قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل بــر میــزان 
پیشــرفت زنــان درســه ســال اخیــر. 

ــب  ــان در تصوی ــی زن ــی و مدن ــی، سیاس ــارکت اجتماع ــای مش ــای ارتق ــت جنبه ه 2. دریاف
ــۀ ۱۳۲۵.  ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــل دول ــۀ عم برنام
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ــر مبنــای تصویــب برنامــۀ  ــح ب ــان در پروســه صل 3. دریافــت جنبه هــای ارتقــای مشــارکت زن
عمــل دولــت و قطعنامــۀ ۱۳۲۵. 

4. دریافــت جنبه هــای از تطبیــق برنامــه عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــه 1325 در 
ــا.  ــی آنه ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــان در مش ــت زن ــن امنی ــه تأمی زمین

5. دریافت فعالیت نهاد های نظارت کننده و گزارش دهنده ازتطبیق مفاد قطعنامه. 

سوال های تحقیق

سوال اصلی تحقیق

آیــا تحقــق اهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ ملــل متحــد وطــرح برنامــه عمــل در۳ ســال أخیــر بــرای 
مشــارکت سیاســی- اجتماعــی و مدنــی زنــان مؤثــر بــوده اســت؟

سواالت فرعی تحقیق: 

1. آیــا اقدامــات دولــت مطابــق قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل بــر میــزان پیشــرفت زنــان در 
ســه ســال تأثیــر گــذار بــوده اســت؟

ــارکت  ــای مش ــر ارتق ــۀ ۱۳۲۵ ب ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــل دول ــۀ عم ــب برنام ــا تصوی 2. آی
ــت؟  ــوده اس ــر ب ــان موث ــی زن ــی و مدن ــی، سیاس اجتماع

3. آیــا تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــر ارتقــای مشــارکت زنــان 
در پروســه صلــح موثــر بــوده اســت؟

ــرای تحقــق قطعنامــه 1325 در زمینــه تأمیــن امنیــت  ــا تطبیــق برنامــه عمــل دولــت ب 4. آی
ــر بــوده اســت؟ ــان در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی آنهــا مؤث زن

5. آیــا ایجــاد نهاد هــای الزم بــرای نظــارت و گــزارش ازتطبیــق مفــاد قطعنامــه کافــی و 
ــد؟ ــوده ان ــنده ب بس
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فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 

بــه نظــر مــی رســد اقدامــات دولــت بــرای تحقــق اهــداف قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل بــر 
میــزان پیشــرفت زنــان در ســه  ســال  اخیــر تأثیرگــذار بــوده اســت. 

فرضیه فرعی:

ــال  ــل در۳ س ــه عم ــد و برنام ــل متح ــۀ ۱۳۲۵ مل ــداف قطعنام ــق أه ــی رودتحق ــان م 1. گم
ــت.  ــوده اس ــر ب ــان مؤث ــی زن ــی و مدن ــی- اجتماع ــارکت سیاس ــرای مش ــر ب أخی

ــر ارتقــای مشــارکت  ــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ ب ــت ب 2. شــاید تصویــب برنامــۀ عمــل دول
ــت داشــته اســت.  ــان موثری ــی زن اجتماعــی، سیاســی و مدن

3. تصــور مــی شــود تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــر ارتقــای 
مشــارکت زنــان در پروســه صلــح مؤثــر بــوده اســت. 

4. گمــان بــر اینســت کــه تطبیــق برنامــه عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــه 1325 در زمینــه 
تأمیــن امنیــت زنــان در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی آنهــا مؤثــر بــوده اســت. 

ــاد  ــق مف ــزارش ازتطبی ــارت و گ ــرای نظ ــای الزم ب ــت نهاد ه ــد موجودی ــی رس ــر م ــه نظ 5. ب
ــد.  ــوده ان ــنده ب ــی و بس ــه کاف قطعنام
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تعریف متغیرها و اصطالحات
ملــل متحــد: ســازمان ملــل متحــد ســازمانی بین المللــی اســت کــه در ســال ۱۹۴۵ میــادی 
تأســیس و جایگزیــن جامعــه ملــل شــد. اعضــای آن تقریبــًا شــامل همــه کشــورهای مســتقلی 
می شــود کــه از نظــر بین المللــی بــه رســمیت شــناخته شــده اند. فقــط واتیــکان، کــه عضویــت 
در ســازمان را نپذیرفته اســت و چیــن ملــی )تایــوان( کــه عضویتــش بعــد از عضویــت جمهوری 
ــل متحــد  ــل متحــد عضــو نیســتند. مقــر ســازمان مل خلــق چیــن لغــو شــد، در ســازمان مل
ــکیل  ــا تش ــال ب ــر س ــول ه ــته در ط ــات وابس ــو و موسس ــورهای عض ــت و کش ــورک اس در نیوی
ــری  ــا تصمیم گی ــه آن ه ــوط ب ــی مرب ــور اجرای ــل و ام ــور بین المل ــورد ام ــم در م ــات منظ جلس
ــروز در آن  ــورهای پی ــوی کش ــی دوم و از س ــگ جهان ــان جن ــل در پای ــازمان مل ــد. س می کنن
جنــگ شــکل گرفــت و ســازمان و روال حاکــم بــر فعالیــت آن نشــان از شــرایط جهانــی بعــد از 
جنــگ دوم دارد. شــورای امنیــت قوی تریــن نهــاد ســازمان ملــل پنــج عضــو دائمــی دارد کــه 

در تصمیمــات ایــن شــورا حــق وتــو دارنــد. 

ســازمان ملــل متحــد بــه تاریــخ 24 اکتبــر 1945 کــه منشــور بــه تصویــب چین، فرانســه، 
اتحــاد شــوروی ســابق، انگلیــس، ایــاالت متحــده و اکثریتــی از دیگــر امضــا کننــده گان آن 
رســید بــه طــور رســمی بــه جــود آمــد. روز ملــل متحــد 24 اکتبــر هــر ســال گرامــی دانســته 

مــی شــود)توحیدی،1393، ص،184-178(. 

ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان ســازمان جهانــی، کانــون اصلــی گــرد همآیــی، مذاکــره 
و اخــذ تصمیــم در زمینــه صلــح و امنیــت بین المللــی مــی باشــد. اهــداف ایــن مجمــع بــزرگ 
بین المللــی مطابــق مــادۀ یــک منشــور آن عبــارت از حفــظ صلــح و امنیــت المللــی، توســعۀ 
روابــط دوســتانه میــان ملتهــا بــر اســاس احتــرام بــه اصــل برابــری حقوقــی و خــود مختــاری 
ملتهــا وهمــکاری جهانــی درحــل مســائل بین المللــی کــه دارای ماهیــت اقتصــادی، 
ــرای همآهنگــی اقدامــات ملتهــا  ــا بشــر دوســتی و وجــود مرکــزی ب اجتماعــی، فرهنگــی وی
ــد از  ــل متحــد عبارتن ــی ســازمان مل ــه اهــداف مشــترک مــی باشــد. ارکان اصل ــرای نیــل ب ب
شــورای امنیــت، مجمــع عمومــی، شــورای اقتصــادی – اجتماعــی، شــورای قیمومیــت دبیــر 

ــد. ــی باش ــتری م ــی داد گس ــوان بین الملل ــه، و دی خان
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قابــل تذکــر اســت کــه شــورای حقــوق بشــر نیــز منحیــث یــک رکــن دایمــی در ســال 1996 
ــد.  ــاد گردی ــا ایج ــب اعض ــد و تصوی ــل متح ــت مل ــی وق ــان سرمنش ــی عن ــنهاد کوف ــه پیش ب
ســازمان ملــل منحیــث مرجــع اصلــی حقــوق بین المللــی شــناخته مــی شــود، فیصلــه هــا و 
قطعنامه هــای ایــن ســازمان بــه ویــژه قطعنامه هــای شــورای امنیــت از قــدرت الزامــی بــاالی 

ــی زاده،1393، ص،75(.  ــد )موس ــی باش ــوردار م ــو برخ ــور های عض کش

شــورای امنیــت: شــورای امنیــت بــر اســاس منشــور ملــل متحــد، مســئولیت اصلــی در 
زمینــه حفــظ صلــح و امنیــت بین المللــی را بــر عهــده دارد. شــورا دارای 15 عضــو می باشــد: 
پنــج عضــو دائمــی- چیــن، فرانســه، فدراســیون روســیه، انگلیــس و ایــاالت متحــده آمریــکا- و 
10 عضــو کــه بــرای مــدت دو ســال بــه وســیله مجمــع عمومــی انتخــاب مــی شــوند. بــر اســاس 
ــای  ــد تصمیم ه ــی کنن ــت م ــد موافق ــل متح ــازمان مل ــای س ــه اعض ــور، هم ــاده 25 منش م
ــازمان  ــای س ــایر ارگان ه ــه س ــی ک ــد. در حال ــرا در آورن ــه اج ــد و ب ــت را بپذیرن ــورای امنی ش
ــار دارد  ــت اختی ــورای امنی ــط ش ــد، فق ــی کنن ــه م ــو توصی ــور های عض ــه کش ــد ب ــل متح مل
تصمیم هــای اتخــاذ کنــد کــه کشــور های عضــو بــر اســاس منشــور، ملــزم بــه اجــرای آن هــا 

هســتند)حقایق اساســی ملــل متحــد،1384،ص، 76(. 

قطعنامــه: بــه ســند صــادر شــده از ســوی یــک مجمــع ملــی یــا بین المللــی اطــاق مــی 
ــی  ــد. ارزش حقوق ــوردار باش ــی برخ ــی و سیاس ــاص حقوق ــگاه خ ــه از ارزش و جای ــردد ک گ
ــای  ــی و قطعنامه ه ــای داخل ــی، قطعنامه ه ــم از مجمع عموم ــد اع ــل متح ــای مل قطعنامه ه
ــای  ــاالی اعض ــی ب ــع عموم ــای مجم ــد. قطعنامه ه ــی کن ــرق م ــم ف ــا ه ــت ب ــورای امنی ش
ســازمان الــزام آور نمــی باشــند. قطعنامه هــای داخلــی ملــل متحــد کــه حــدود 4 بــر 5 
حصــۀ تمــام قطعنامــه هــا را تشــکیل مــی دهنــد دارای ماهیــت یکســان نبــوده ماننــد اســناد 
ــر  ــر ب ــد و ناظ ــرده ان ــود ک ــرض وج ــوی ع ــد ماه ــکل قواع ــه ش ــم ب ــا ه ــکلی و ی ــی ش تقنین
ــۀ  ــل ماحظ ــش قاب ــد. بخ ــی باش ــد م ــازمان ملل متح ــف س ــن ارکان مختل ــط بی ــم رواب تنظی
ــر  ــه ب ــوده ک ــی ب ــت بین الملل ــح و امنی ــظ صل ــر حف ــر ب ــت ناظ ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه
اســاس مــاده 25 منشــور دارای قــدرت الزامــی بــاالی اعضــای ملــل متحــد مــی باشد)موســی 

زاده،1393،ص،224-225(.
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مشــارکت: بــه معنــای دخالــت همه جانبــه مــردم در فرآیند هــای سیاســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت. مشــارکت مــی توانــد تحمیلــی، ابــزاری و یــا توســعه ای باشــد کــه 
د رنــوع اخیــر آن مشــارکت در همــه ســطوح از تصمیــم گیــری تــا جامعیــت، چنــد فرهنگــی 

بــودن و مراحــل اجــرا را در بــر مــی گیرد)رضایــی،1395(. 

مشــارکت سیاســی: عبــارت از رونــدی اســت کــه بــا جامعــه پذیــری سیاســی پیونــد نــا 
گسســتنی دارد چــرا کــه تنهــا از طریــق جامعــه پذیــری سیاســی هنجارهــا و رفتار هــای نطــام 
ــه مفهــوم دیگــر جامعــه  ــا ب ــد. ی ــه نســل دیگــر انتقــال مــی یاب سیاســی مســتقر، از نســلی ب
پذیــری سیاســی آشــنایی و آگاهــی دادن بــه مــردم در مــورد امــور سیاســی کشــور مــی باشــد 
ــا بتواننــد در نتیجــه آن رفتــار سیاســی عقانــی و مطلوبــی در تصمیــم گیــری هــا از خــود  ت
بــروز دهنــد و از آن جــا کــه زنــان تقریبــًا نیمــی از جمعیــت جامعــه انــد تصمیــم گیــری ایشــان 
در امــور سیاســی یــک رفتــار سیاســی مناســب، مهــم و سرنوشــت ســاز در جوامــع امــروزی 

اســت) همــان منبــع(.

بــه عبــارۀ دیگر، مشــارکت سیاســی عبــارت از اشــتراک شــهروندان در انتخــاب، فعالیتها 
ــدون در نظرداشــت قــوم،  و تصامیــم سیاســی یــک کشــور می باشــد. تمــام اقشــار جامعــه ب
زبــان، حــزب، مذهــب و دیــن میتواننــد در پروســه های سیاســی اشــتراک ورزنــد. نظامهــای 
ــدا  ــا پی ــه و معن ــکل گرفت ــی ش ــای سیاس ــهروندان در فعالیته ــارکت ش ــا مش ــک ب دموکراتی
میکنــد. مشــروعیت و پختگــی هــر نظــام دموکراتیــک بســتگی بــه مشــارکت فعــال شــهروندان 

ــدری، 1394(. ــی دارد)آزاد و حی ــای سیاس در فعالیته

مشــارکت اجتماعــی: یکــی از مهم تریــن معیــار هــا بــرای ســنجش درجۀ توســعه یافتگی 
یــک کشــور اســت کــه بــه میــزان اهمیــت و اعتبــار فعالیت هــای زنــان در آن جامعــه بســتگی 
ــه  ــع انســانی ب ــه از تمــام مناب دارد. از آنجــا کــه انســان محــور توســعه اســت، اســتفاده بهین
ــر  ــا ب ــور ه ــام کش ــروزه در تم ــازد. ام ــی س ــق م ــعه را موف ــه توس ــان داعی ــردان و زن ــمول م ش
به کارگیــری نیــروی زنــان و مشــارکت آنهــا در امــور اجتمــاع بــرای نیــل بــه توســعه تاکیــد شــده 

اســت )الســادات زاهــدی،1386،ص،65(.
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صلح1 :
گزارش پژوهشی مشارکت زنان به نقل از پورتر در روند صلح می نویسد: 

ــد، در  ــی باش ــت م ــا و دول ــروه ه ــردم، گ ــته های م ــان خواس ــاز گاری می ــارت از س ــح عب صل
ــی و  ــف اجتماع ــای مختل ــن گروه ه ــدرت بی ــادل ق ــد تع ــر فرآین ــی ب ــح مبتن ــی صل ــن معن ای
ــادل  ــدرت تع ــارات و ق ــن انتظ ــه بی ــی ک ــت و زمان ــکاری اس ــای هم ــان و الگو ه ــارات آن انتظ
برقــرار نشــود شــکاف اجتماعــی توســعه مــی یابــد کــه مــی توانــد منجــر بــه جنــگ و درگیــری 

شــود)1394، ص،7(. 

امنیــت: عبــارت اســت از: در معــرض خطــر نبــودن یــا از خطــر محافظــت شــدن. امنیت 
همچنیــن عبــارت اســت از: رهایــی از تردیــد, آزادی از اضطــراب و بیمناکــی و داشــتن اعتماد 
و اطمینــان موجــه و مســتند. امنیــت, خــواه فــردی, ملــی یــا بین المللــی, در زمــره مســائلی 

اســت کــه انســان بــا آن مواجــه مــی باشــد)میرعرب وســجادی،1379(. 

إدغــام مجــدد2: عبــارت از بــر نامــه ای اســت کــه بــه اســاس آن، آن عــده از جنگجویــان 
مخالــف دولــت افغانســتان کــه دســت از خشــونت و جنــگ برداشــته و قانون اساســی 
افغانســتان را بپذیرنــد و براســاس حاکمیت قانــون زندگــی کننــد و دســت از حمایــت عناصــر 
ضــد دولــت بردارنــد، در اجتماعــات مردمــی خــود شــان ادغــام خواهنــد شــد و کمک هــای 
ــود  ــی ش ــا داده م ــه آنه ــت ب ــت و مصئونی ــلکی، امنی ــای مس ــم و آموزش ه ــرای تعلی الزم ب

ــتان،1397(.  ــردم افغانس ــح م ــوی صل )گفتگ

ســطوح تصمیــم گیــری: بــه آن پســت هــا در مشــاغل دولتــی و یــا غیــر دولتــی اطــاق 
مــی گــردد کــه صاحبــان آنهــا از صاحیــت تصمیــم گیــری در حیطــۀ ماموریــت کاری و شــغل 

شــان برخــوردار باشــند ) ســروی مشــارکت مــردان و زنــان در تصمیــم گیــری، 1395(. 

1.  Peace 
2.  Reanetgration
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ســطوح اجرایــی: عبــارت از ســطوح عملیاتــی در یــک هــرم مدیریــت مــی باشــد کــه معمــواًل 
ــزارش  ــزی، گ ــه ری ــرف برنام ــی ص ــت کم ــته وق ــرار داش ــی ق ــی و میان ــطوح عال ــد از س بع
نویســی، خوانــدن، اظهــار نظــر کــردن و بازبینــی مــی کننــد. کار ایــن طبقــه بــه اجــرا درآوردن 

ــد)رضائیان،1391،ص، 25(.  ــی باش ــازمان م ــه س ــای مطروح برنامه ه
ــوی و  ــای اجرائی ــام فعالیت ه ــام تم ــارت از انج ــی عب ــات ملک ــی1: خدم ــات ملک خدم
ــرد. و شــامل اداره،  ــت صــورت مــی گی ــق دول ــون از طری اداری اســت کــه طبــق احــکام قان
تنظیــم و عرضــۀ خدمــات دولتــی، طــرح پالیســی خدمــات ملکــی و تهیــه و ارائــه مشــوره های 
مســلکی، طــرح و ترتیــب قوانیــن، فرامیــن و مقرره هــای مربــوط و تطبیــق آنهــا مــی 

ــی،1384(.  ــات ملک ــون خدم گردد)قان
ــای  ــه معن ــت ب ــی Development و در لغ ــظ انگلیس ــادل لف ــعه مع ــعه: واژه توس توس
ــدن  ــر ش ــی بزرگ ت ــدن، و حت ــر ش ــدن، قدرتمند ت ــرفته تر ش ــت پیش ــی در جه ــد تدریج رش
ــک  ــراد ی ــی اف ــیوه زندگ ــی و ش ــا چگونگ ــه ب ــت ک ــی اس ــعه اجتماعی از مفاهیم ــت. توس اس
ــی  ــطح زندگ ــردن س ــر باال ب ــر ب ــتر ناظ ــی بیش ــاد عین ــی دارد و در ابع ــه تنگاتنگ ــه رابط جامع
عمومــی از طریــق ایجــاد شــرایط مطلــوب و بهینــه در زمینــه فقر زدایــی، تغذیــه، بهداشــت، 
مســکن، اشــتغال، آمــوزش و چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت مــی باشــد )رضایــی، 

1394،ص،21(. 

توســعۀ پایــدار2: توســعۀ پایــدار فراینــدی اســت کــه طــی آن، انســانها نیاز هــای خــود 
را بــر آورده مــی کننــد و ســطح زندگــی خــود را ارتقــا مــی بخشــند، بــدون آن کــه از منابعــی 
ــن  ــرای تأمی ــی را ب ــرمایه های آت ــد و س ــرف کنن ــق دارد، مص ــده تعل ــل های آین ــه نس ــه ب ک

ــدی، 1386،ص،86(.       ــادات زاه ــدر دهند)الس ــی ه ــت های آن خواس

جامعــۀ مدنــی3: جامعــۀ مدنــی بــه افــراد، گــروه هــا، نهــاد هــا و موسســاتی گفتــه مــی 
ــع  ــور مناف ــول مح ــی ح ــات همگان ــا و اقدام ــاختار ه ــه در س ــور رضاکاران ــًا ط ــه غالب ــود ک ش
ــد، ســهم  ــا اهــداف ملــل متحــد در مطابقــت قــرار دارن مشــترک، ارزش هــا و اهدافــی کــه ب
می گیرنــد: حفــظ و برقــراری صلــح و امنیــت، تحقــق توســعه و ترویــج و رعایــت حقــوق بشــر 
ــل  ــر مل ــوق بش ــام حق ــی در نظ ــۀ مدن ــای جامع ــی اند)فض ــع مدن ــی جوام ــداف اساس از اه

ــد4 ،2014(.  متح
1.  civil servant
2.  Sustainable Development
3.  Civil society
4. Space of Civil Society in UN Human Rights System
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مدافعیــن حقــوق زن: بــه طیــف وســیعی از فعالیــن مدنــی و حقــوق بشــر گفتــه مــی شــود 
ــان را در دســتور کار خــود قــرار  ــی زن کــه دفــاع از حقــوق بشــری، قانونــی و آزادی هــای مدن
داده انــد. حمایــت از ایــن مدافعیــن در قطعنامــۀ68/181 ســال 2103 ملــل متحــد تســجیل 

شــده اســت)همان منبــع،2014(. 

إنتخابــات: انتخابــات، سلســله اقدامــات منســجم و عملیــات پیوســته ای اســت کــه در 
ــا  ــراد و ی ــا اف ــرد ی ــدن ف ــه برگزیده ش ــر ب ــخص منج ــی مش ــی و زمان ــدوده جغرافیای ــک مح ی
موضــوع خاصــی از ســوی اکثریــت مــردم می شــود. انتخابــات بــه مفهــوم امروزیــن آن دارای 
اصــول وویژه گــی هایــی ماننــد، اصــل عمومــی یــا همگانــی بــودن، اصــل برابــری یامســاوات، 
ــی،1396،ص،  ــد)رامزی و عطای ــی باش ــتقیم بودن م ــل مس ــری بودن و اص ــل آزادی وس اص

 .)2

إنتخابــات شــورای ملــی: انتخابــات شــورای ملــی یعنــی انتخابات برای مجلســی اســت 
کــه متشــکل از دو مجلــس، ولســی جرگه و مشــرانو جرگه مــی باشــد. شــورای ملی عالــی تریــن 
ــات آزاد و  ــق انتخاب ــوده کــه اعضــای آن از طری ارگان مقننــه جمهوری اســامی افغانســتان ب
عادالنــه از جانــب مــردم افغانســتان برگزیــده مــی شــوند. تعــداد نماینــد گان هــر والیــت در 
شــورای ملی متناســب بــه نفــوس همــان والیــت اســت. انتخابــات بــرای مجلــس ولســی جرگه 
ــار برگــزار می گــردد. تعــداد اعضــای ایــن مجلــس  ــا شــورای ملی در هــر پنــج ســال یــک ب وی
حــد اکثــر بــه 250 نفــر می رســد. تعــداد اعضــای مشــرانو جرگه ســه برابــر تعــداد والیــات مــی 

باشــد کــه مجموعــًا 102 نفــر مــی شــود. 

از ایــن تعــداد یــک ســوم آن یعنــی 34 نفــر از طریــق انتخابــات در شــورا های ولســوالی 
ــرای  ــی ب ــورا های والیت ــات در ش ــق انتخاب ــر از طری ــوم دیگ ــک س ــال، ی ــه س ــدت س ــرای م ب
ــال  ــج س ــدت پن ــرای م ــور ب ــس جمه ــط ریی ــر آن توس ــث دیگ ــک ثل ــال و ی ــار س ــدت چه م

ــی،1382(. ــون اساس ــی گردند)قان ــاب م انتص

إنتخابــات شــورای والیتــی: انتخابــات شــورا های والیتــی در هــر چهــار ســال یــک بــار 
برگــزار گردیــده و اعضــای شــورهای والیتــی در هــر والیــت از طریــق انتخابــات مســتقیم، آزاد، 
منصفانــه و عمومــی توســط رای ســری بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب مــی گردنــد. بایــد 
گفــت کــه تعــداد اعضــای هــر شــورای والیتــی متناســب بــه نفــوس همــان والیــت بــوده و ایــن 
مســأله درفصــل نهــم قانــون انتخابــات دررابطــه بــه اعضــای انتخابــات شــورای والیتــی تصریح 

گردیــده اســت )قانــون انتخابــات،1395(.
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ــار  ــک ب ــال ی ــورا های ولســوالی در هرســه س ــات ش ــات شــورا های ولســوالی: انتخاب انتخاب
ــات  ــق انتخاب ــوالی از طری ــر ولس ــا در ه ــوالی ه ــورا های ولس ــای ش ــده و اعض ــزار گردی برگ
مســتقیم، آزاد، منصفانــه و عمومــی توســط رای ســری، بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب مــی 
شــوند. تعــداد اعضــای هــر شــورای ولســوالی متناســب بــا نفــوس همــان ولســوالی بــوده کــه 
در فقــره اول مــاده 49 قانــون انتخابــات بــه آن پرداختــه شــده اســت) همــان منبــع، 1395(. 

مدل مفهومی تحقیق
مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان درجامعه در پیوند به قطعنامه ۱۳۲۵ و پان 

عمل زنان، صلح و امنیت

شکل شماره 1   مدل مفهومی تحقیق

متغیر وابستهمتغیر مستقل

صلح
امنیت

تصمیم گیری
خدمات ملکی
ادغام مجدد 
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مه 
عنا

قط
ق 

حق
ی ت

برا
 ا. 

. ا.
 ج

 د.
ت

اما
قد

ا
مل

ن ع
پال

۱و 
۳۲

۵

در 
ن 

زنا
ی 

اع
تم

اج
 و 

سی
سیا

ت 
رک

شا
م

ان
ست

غان
اف

کلیات تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

15



متغیــر  بــر  را  متغیر مســتقل  تأثیــر  آزمایشــی، محقــق  اساســًا در هــر  تعریــف متغیــر: 
وابســته بررســی مــی کنــد. معمــواًل متغیر مســتقل شــکل محــرک آزمایشــی را بــه خــود 
ــد  ــش از دو یا چن ــه آن بی ــت که ب ــی اس ــر مفهوم ــی، 1390، ص، 500(. متغی ــی گیرد)بب م
ــژه  ــد. وی ــی باش ــری م ــا اندازه گی ــاهده ی ــل مش ــود و قاب ــاص داده می ش ــدد اختص ارزش یا ع
گــی هایــی را کــه پژوهش گــر مشــاهده یــا اندازه گیــری کنــد متغیــر می نامنــد. متغیــر هــا از 
ــا  ــت ی ــات اجتماعی-إنســانی می باشــند. هــدف، شــناخت عل ــث در تحقیق ــن مباح مهم تری

ــت.  ــر اس ــورد نظ ــوع م ــر موض ــک تغیی ــش ی ــل پیدای عوام

ــرد. در  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد پیش بین ــه م ــت ک ــته آن اس ــتقل: متغیر وابس ــر مس متغی
حالیکــه متغیر مســتقل متغیــری اســت که از روی آن پیش بینــی می شــود. متغیر مســتقل 
در این تحقیــق اقدامــات دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــا کاربــرد مولفــه هــای 

ــد.  ــی باش ــت  م ــح و امنی ــان، صل ــل زن ــان عم ــه و پ ــو قطعنام ــه آن در پرت ــوط ب مرب

متغیــر وابســته: در علــم روش تحقیــق عبــارت ازمتغیــری اســت کــه تغییــرات آن تحــت 
تاثیــر متغیر مســتقل قــرار می گیرد)خســروی ودیگــران،1395،ص،145(. متغیــر وابســته در 
ــه  ــه و برنام ــداف قطعنام ــرد اه ــر عملک ــان در اث ــارکت زن ــزان مش ــی می ــق چگونگ ــن تحقی ای
عمــل )زنــان، صلــح و امنیــت( یعنــی: 1- ســطوح تصمیــم گیــری و اجرایــی خدمــات ملکــی، 
امنیــت، صلــح و إدغــام مجــدد و2- تقویــت مشــارکت فعــال زنــان در انتخابــات ملــی و والیتــی 

مــی باشــد. 
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دوم. پیشینۀ تحقیق

پیشــینۀ تحقیــق  از بــا اهمیت تریــن بخــش تحقیــق بــه شــمار مــی رود کــه عبــارت از 
ــر  ــا ب ــت ت ــر اس ــق مورد نظ ــوع تحقی ــه موض ــوط ب ــی مرب ــی و تحقیق ــرور آثارعلم ــری و م بازنگ
ــاس گذاری  ــش را اس ــق خوی ــوع تحقی ــی موض ــوب مفهوم ــد چارچ ــق بتوان ــاس آن، محق اس
نماید)عظیمــی، 1396، ص،58(. در ایــن بخــش ضمــن پرداختــن بــه مفاهیــم وموضوعــات 
ــن  ــازه تری ــری و ت ــی نظ ــه مبان ــان، ب ــی زن ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــث مش ــه بح ــوط ب مرب
پژوهــش هــای انجــام شــده در زمینــه، عمــده تریــن مــوارد آن بــه بحــث گرفتــه شــده اســت. 

تعریف و مفهوم مشارکت 
واژۀ مشــارکت1 اساســًا یکــی از مفاهیــم بنیــادی در بحــث توســعه مــی باشــد کــه از دهه هــای 
ــراکت  ــازی، ش ــوذ ازت ــارکت« مأخ ــدا، مش ــده اســت. در لغــت نامــه دهخ ــج گردی ــته رای گذش
ــازی  ــودن، انب ــریک ب ــرکت، ش ــاء( ش ــم االطب ــرداری )ناظ ــره ب ــه داری، به ــازی و حص و انب

ــی،1395،ص، 52(.  ــت )رضای ــده اس ــردن« آم ک

ــریک  ــم ش ــا ه ــح را و کاف( ب ــم و فت ــم می ــه ض ــارکت در لغت،)ب ــا، مش ــگ صب در فرهن
شــدن، شــریک کــردن بــا هــم را گویند)بهشــتی،1372(. در فرهنــگ پایــۀ آکســفورد، 
مشــارکت )Participation( 2 بــه معنــی انجــام دادن کاری بــا همرایــی دیگــران آمــده اســت) 
فرهنــگ پایــه آکســفورد،1393(. مشــارکت بــه مفهــوم ســهیم شــدن در یــک اقــدام جمعــی 
ــور  ــهروندان در ام ــن ش ــده پرداخت ــه در بردارن ــت ک ــه اس ــه وداوطلبان ــل آگاهان ــک عم و ی
عمومــی و در ســطوح مختلــف تصمیــم گیری هــای اداری و سیاســی ماننــد رأی دهــی و 
کارکــرد ســازمان هایــی اســت کــه حیــات کاریشــان بــه آن بســتگی دارد عــاوه برایــن مفهــوم 
مشــارکت درگیــری مــردم در ســازمان های مذهبــی، انجمــن هــا و جنبــش هایــی کــه حیــات 
اجتماعــی مــردم را مــورد تأثیــر قــرار مــی دهنــد امــا مســتقیمًا بــه توزیــع قــدرت مربــوط نمــی 
ــور  ــی بط ــد ول ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــی خصوص ــه زندگ ــی ک ــش های ــوند و جنب ش

ــد. ــر مــی گیرن ــه اهــداف اقتصــادی مرتبــط نیســتند را در ب مســتقیم ب

1.   Participation 
2.   Doing something together with other people 
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ــری مــردم اســت و هــدف مشــارکت هــم  ــرش اصــل براب ــاد مشــارکت پذی ــن بنی اساســی تری
ــراد در جهــت بهبــود کمیــت و کیفیــت زندگــی در  فکــری، هــم کاری و تشــریک مســاعی اف

ــت.  ــی اس ــادی و سیاس ــی، اقتص ــی، خانوادگ ــای اجتماع ــی زمینه ه تمام

بــه نظــر بســیاری از جامعــه شناســان مشــارکت یــک رفتاراجتماعــی اســت که به پشــتوانه 
یــک معنــای ذهنــی مشــخص ازســوی افرادســرمی زنــد، بنــا برایــن قصــد ونیــت ازعناصرمهــم 
مشــارکت بــه شــمارمی رود. برخــی از دانشــمندان چــون آلــن پیرفــت، مشــارکت را بــه مفهــوم 
ــخص و  ــار ش ــه اظه ــوی ک ــه نح ــری ب ــم گی ــل از تصمی ــراد قب ــرار دادن اف ــورت ق ــورد مش م
اعمــال مراقبــت در جریــان ایــن تصمیــم و تحــول نتایــج آن امــکان داشــته باشــد دانســته و 
نیــز برخــی دیگــر آن را عبــارت از رشــد و توانایی هــای اساســی بشــر از جملــه شــان و منزلــت 
ــه نحــوی کــه  ــاروری نیــروی تصمیــم گیــری و عمــل ب انســانی و مســئول ســاختن بشــر در ب
ســنجیده و از روی فکــر باشــد دانســته انــد. بــه نظــر«رام پــی یــاراو« مشــارکت همــان شــرکت 
ــی  ــورت نم ــار ص ــل ازروی اجب ــن عم ــه ای ــت ک ــعه اس ــد توس ــراد در فرآین ــه و آزاد اف داوطلبان

گیــرد و چهارمؤلفــه را بــرای آن الزم مــی دانــد:

 1. مشارکت در تصمیم گیری

 2. مشارکت در اجرای برنامه های توسعه

 3. مشارکت در ارزش یابی برنامه ها

 4. مشارکت درسهم بندی منافع توسعه. 

بــا توجــه بــه نظریــات دانشمندان«مشــارکت عبارت اســت از دخالت انســان درسرنوشــت 
خویــش« بنــاًء مــی تــوان گفــت کــه مشــارکت واقعــی در کلیه مراحــل زندگــی از تصمیــم گیری 
تــا عمــل و از عمــل تــا ارزش یابــی و اصــاح مجــدد را شــامل مــی شــود)رضایی،1393،ص، 

 .)53
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انواع مشارکت 
 مطالعــات نشــان داده اســت کــه در بســیاری از جوامــع در حــال توســعه مشــارکت بــه خــودی 
خــود مطــرح نبــوده بلکــه معمــواًل تحــت تاثیــر تصمیمــات نخبــگان حاکــم و سیاســت هــای 
آنــان بــوده ووســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف شــمرده مــی شــود و ایــن در حالیســت کــه 
در رونــد توســعه مشــارکت خــود یــک هــدف اســت. بایــد گفــت کــه ارتقــاء ظرفیــت و توانایــی 
افــراد جامعــه در جهــت تحقــق مشــارکت نهایــت مهــم و ارزنــده اســت. مشــارکت مــی توانــد 
دوجانبــه باشــد ماننــد مشــارکت مــردم در همنوایــی از همدیگــر در حیــن بــروز یــک حادثــۀ 
ــت.  ــردم و دول ــن م ــارکت بی ــد مش ــد مانن ــرار دادی باش ــد ق ــارکت می توان ــا مش ــی و ی طبیع
ــه آن را  ــردد ک ــل گ ــایرین تحمی ــر س ــه ب ــزرگان جامع ــط ب ــد توس ــارکت می توان ــان مش همچن
مشــارکت تحمیــل شــده گوینــد و یــا هــم مــی توانــد مشــارکت ابــزاری باشــد کــه انســان هــا را 
منحیــث وســیله یــا ابــزار بــکار گیرنــد و نیــز مــی توانــد مشــارکت توســعه ای باشــد کــه همانــا 
ــد  ــعه باش ــل توس ــام مراح ــامل تم ــه ش ــدی ک ــد بع ــه و چن ــک پارچ ــی، ی ــد اجتماع ــه فرآین ب

ــی،۱۳۹۵،ص،56(.  ــی گردد)رضای ــاق م اط

هدف مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان 
صــرف نظــر از ازرشــمندی و اهمیت مشــارکت زنان در توســعه، مشــارکت اجتماعی و سیاســی 
زنــان، زمینــه ســاز توانمنــد ســازی آنــان منحیــث نیمــی از پیکــر جامعــه محســوب می گــردد. 
زنــان ماننــد مــردان نیــم رخ دیگــری از ســرمایۀ انســانی یــک جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد کــه 
بایــد در همــه عرصه هــای جامعــه دوشــادوش مــردان فعاالنــه ســهم بگیرنــد. مشــارکت زنــان 
ــوف  ــل معط ــۀ ذی ــای پنجگان ــه مؤلفه ه ــان ب ــازی آن ــد توانمند س ــت از دی ــاع و سیاس در اجتم
اســت: احســاس ارزش داشــتن، حــق مالکیــت و تصمیــم گیــری، حــق دسترســی بــه فرصــت 
ــر  ــه و قــدرت تاثیر گــذاری ب هــا و منابــع، حــق کنتــرل زندگــی خــود در داخــل و بیــرون خان
جریــان تغییــرات اجتماعــی بــرای بــه وجــود آوردن نظــم عادالنــه اقتصــادی در محــدوده ملــی 

و جهانی)رضایــی،۱۳۹۵(. 
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فرهنــگ  جامعه پذیــری  تحقــق  کانــال  از  سیاســی  مشــارکت  کــه  گفــت  تــوان  مــی 
مردم ســاالری، امــکان توســعه سیاســی را در قالــب تبلــور جامعــه مدنــی فراهــم مــی 

اصــل،1382،ص،37(.  آورد)محمــدی 

مشــارکت  مســألۀ  اجتماعــی،  مشــارکت  عکــس  بــر  سیاســی  مشــارکت  بحــث  در 
مســتقیم و مشــارکت غیر مســتقیم مطــرح مــی باشــد بــه عنــوان مثــال شــرکت در انتخابــات 
ــاب  ــا انتخ ــت و ام ــتقیم اس ــارکت مس ــک مش ــر ی ــورد نظ ــای م ــه نماینده ه ــرای رأی دادن ب ب
نماینــده گان کــه بــه نمایندگــی از مــردم در پارلمــان، شــورای های والیتــی، ولســوالی و 
ــد ) آزاد و  ــی باش ــتقیم م ــر مس ــارکت غی ــه ای از مش ــد، نمون ــی نماین ــردم نمایندگ ــه از م قری

 .)10 حیــدری،1394،ص، 

ــۀ  ــد. تجرب ــده ان ــی ش ــری سیاس ــطوح تصمیم گی ــی وارد س ــیر های مختلف ــان از مس زن
آن هــا در مقــام سیاســتمدارو توانایی آن هادرزمینــۀ نمایندگــی از زنــان، یکســان نیســت 
اماحضورآن هــا درشــورای ملــی جلــوه ای  از برهم خــوردن نقســیم بنــدی اســتداللی عمومــی-
خصوصــی اســت و نشــانگر آن اســت کــه زنــان خواهــان مشــارکت در تدویــن پالیســی هــا و 

ــاری،1395،ص، 114(.  ــنبرگ وب ــی هستند)فلش ــای سیاس ــاذ تصمیم ه اتخ

ابعاد مشارکت زنان در اجتماع 
ــی، اقتصــادی  ــی، فرهنگ ــف اجتماعــی، سیاس ــاد مختل ــان در اجتمــاع ابع ــال زن حضــور فع
ــای  ــای آن را در نظریه ه ــه و مبن ــر ریش ــارۀ دیگ ــه عب ــا ب ــد ی ــته باش ــر داش ــد در ب ــی توان را م
مطــرح شــده ماننــد نظریــه زنــان و ســرمایه انســانی و زنــان ازدیــد نظریــه ســرمایه اجتماعــی 
بــه وضاحــت ماحظــه نمــود. بــر اســاس نظریــه زنــان و ســرمایۀ انســانی، ســرمایۀ انســانی در 
ــا  مقابــل ســرمایۀ فزیکــی و منابــع طبیعــی ماننــد ذخایــر زیــر زمینــی قــرار مــی گیــرد کــه ب
ســرمایه گــذاری بــر ایــن ســرمایه انکشــاف و پیشــرفت بیشــتر بــه دســت مــی آیــد. بــه اســاس 
نظریــۀ ســرمایه اجتماعــی کــه از مفاهیــم نویــن در علــوم اجتماعــی اســت، نشــان داده مــی 
شــود کــه ســرمایه اجتماعــی در ســطح فــردی و خانوادگــی چگونــه بــر ذخیره هــای ســرمایه 
اجتماعــی در ســطح آمــوزش فــردی و پیشــرفت اقتصــادی مشــارکت مــی کنــد. و زنــان مــی 

تواننــد نقــش موثــری در آن داشــته باشــند )رضایــی،1395(. 
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مؤلفه های عمدۀ مشارکت زنان در اجتماع 
ــب  ــنتی، عق ــع س ــژه در جوام ــه وی ــاع ب ــان در اجتم ــال زن ــا نورم ــال و ی ــارکت فع ــرای مش ب
نگهداشــته شــده و در حــال گــذار بــه ســوی نظام هــای بــا ثبــات، بــه فراهــم ســازی فرصــت هــا 
و مؤلفه هــای مهــم و بنیــادی نیــاز اســت کــه زمینــه ســازیک بســتر مناســب بــرای مشــارکت 
ــازی  ــزی و جابجا س ــه ری ــمرد: برنام ــن بر ش ــوان چنی ــی ت ــا را م ــه ه ــن مؤلف ــردد. ای ــان گ زن
مشــارکت زنــان در اســتراتژی های ملــی، محــو اشــکال مختــف تبعیــض علیــه زنــان، انکشــاف 
ــان اعــم از مشــارکت دولتــی، خصوصــی،  ــان، زمینــه ســازی مشــارکت زن ســرمایۀ بشــری زن
ــان در  ــت از زن ــی و عمومــی، ارتقــای ســطح آگاهــی، ســازماندهی، پشــتیبانی و حمای تعاون
ــای  ــه و ارتق ــوۀ اجرائی ــان در ق ــاختن زن ــهیم س ــمول س ــه ش ــت ب ــای دول ــت گذاری ه سیاس

ــان. )همــان منبــع، 1395(.  نقــش مدیریتــی آن

رابطه بین مشارکت و توسعه
واژۀ توســعه)Development( در لغــت بــه معنــای رشــد تدریجی در جهت پیشــرفته تر شــدن، 
قدرتمنــد تــر شــدن و حتــی بــزرگ تــر شــدن اســت) رضایــی،1389،ص،52(. همچنــان در 
فرهنــگ لغــات آکســفورد، توســعه )Develop( بــه معنــی خــروج از لفــاف)Envelope( همــان 
جامعــه ســنتی و فرهنــگ و ارزش هــای مربــوط بــه آن اســت کــه گفتــه می شــود جوامع توســعه 

نیافتــه بــرای متجدد شــدن بایــد از لفــاف خــود خــارج شــوند)رضایی،1395،ص،21(. 

 امــروزه معنــای توســعه ابعــاد مختلفــی ماننــد توســعه سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و غیــره را مــی رســاند و از همیــن جــا اســت کــه اهــداف توســعه پایــدار شــامل ۱۷ 
هــدف اساســی و ۱۶۹ زیــر شــاخه های مربــوط بــه خــود بــوده فراگیــر می باشــد. رابطــه بیــن 
ــرا توســعه باعــث ایجــاد فضــای مشــارکت  توســعه و مشــارکت یــک رابطــۀ دو ســویه اســت زی
در جامعــه گردیــده و از ســوی دیگــر مشــارکت تحقــق توســعه و بــه ثمــر رســیدن آن را تســریع 

مــی بخشــد. 
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مســألۀ توســعه سیاســی چتــر بزرگــی از موضــو عات مهــم ماننــد اســتقرار دموکراســی، نوگرایی 
سیاســی، توســعه اقتصــادی- اداری، بســیج و قــدرت و برخــی مفاهیــم دیگــر را احتــوا مــی 

کنــد. 

ــروی  ــوان نی ــی ت ــه از تمام ــتفادۀ بهین ــه اس ــتگی ب ــع بس ــی جوام ــعه یافتگ ــۀ توس درج
انســانی آنهــا دارد. بــا توجــه بــه اینکــه زنــان نیمــی از پیکــر نیــروی انســانی جوامــع بشــری 
را تشــکیل مــی دهنــد، میــزان حضــور و مشــارکت آنــان در ادارۀ امــور سیاســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی تاثیــر بــه ســزایی در درجــۀ توســعه یافتگــی کشــور هــا دارد. از ایــن رو 
امــروزه تقریبــًا در تمــام کشــور هــا بــر مشــارکت نیــروی زنــان بــا مــردان بــرای نیــل بــه توســعه 
ــمگیری  ــوالت چش ــر تح ــای اخی ــدی،۱۳۸۶(. در دهه ه ــادات زاه ــت )الس ــده اس ــد ش تاکی
ــزو  ــیتی، ج ــای جنس ــا برابری ه ــش ن ــعه رخ داده و کاه ــان در توس ــارکت زن ــت مش در وضعی

ــت)ملک زاده، 1392،ص، 128(.  ــد توســعه شــده اس ــر فرآین ــی ناپذی جدای

مبانی نظری مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان 
تیــوری هــا و جنبــش هــای فیمینیســتی زنــان: ریشــه و منشــاء مشــارکت سیاســی و اجتماعی 
زنــان را در موج هــای ســه گانــۀ فیمینیســتی میتــوان ماحظــه کــرد. مــوج اول فیمینیســم کــه 
ــوق  ــۀ حق ــی آن را مطالب ــدف اساس ــد ه ــه در 1789 آغازگردی ــر فرانس ــاب کبی ــوع انق ــا وق ب
مســاوی سیاســی و مدنــی زنــان بــا مــردان تشــکیل مــی داد کــه ســرانجام حــق رأی زنــان در 
1920 در ایــاالت متحــده آمریــکا و1918 در بریتانیــا، بــه رســمیت شــناخته شــد. مــوج دوم 
فیمینیســم کــه بــه ســیمون دوبــووا نســبت داده مــی شــود از دهــۀ 70 قــرن 20 آغــاز گردیــد 
ــی  ــات اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، روان ــری کامــل زن و مــرد در همــه ابعــاد حی ــه براب ب
ــن اصــل کــه  ــرش ای ــا پذی ــوم فیمینیســت هــا ب ــد مــی نمــود و در مــوج س و اقتصــادی تاکی
ــان از ناحیــه وجــود فرهنــگ مــرد ســاالری اســت، پــس بــرای  ــر زن اســاس ســتم های وارده ب
نجــات از ایــن فرهنــگ بایــد نــگاه زنــان بــه جهــان نگریســته شــود و از جهــان تفســیر زنانــه 

ارایــه شــود باورمنــد اند)نیکبیــن، 1396(. 
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فیمینیســت هــا معتقدنــد کــه زنــان در فعالیت هــای سیاســی، بــه مفهــوم متــداول آن، عمــًا 
ــد.  ــار می کنن ــردان رفت ــابه م ــیار مش ــات بس ــان در انتخاب ــم، زن ــه گفتی ــان ک ــد. چن در گیرن
ــا و  ــه ه ــال اتحادی ــای فع ــان از اعض ــی از زن ــد. بعض ــت دارن ــری عضوی ــای کارگ در اتحادیه ه
ــه از  ــه ک ــوت و واالس،1393،ص، 254(. همانگون ــی روند)آب ــمار م ــه ش ــی ب ــزاب سیاس اح
ــه و  ــا داوطلبان مفهــوم و تعریــف مشــارکت واضــح مــی گــردد، مشــارکت مســتلزم آن اســت ت
رضایتمندانــه بــوده فــرد بتوانــد بــا افــراد دیگــر در یــک بســتر اجتماعــی مناســب نقــش خــود 

را منحیــث عضــو فعــال جامعــه ایفــا نمایــد.

مشــارکت سیاســی جهــت حفاظــت و تــداوم حقــوق سیاســی کــه فــرد بتوانــد در زندگــی 
سیاســی و اجتماعــی کشــور خــود از راه انتخــاب زمــام داران مقامات سیاســی، شــرکت جویند 
ــع  ــا در مجام ــد و ی ــل گردن ــود نای ــور خ ــی کش ــی و اجتماع ــاغل سیاس ــدی مش ــا در تص و ی

آزادانــه عقایــد و افــکار خــود را بیــان نماینــد صــورت مــی گیــرد. 

مشــارکت سیاســی و اجتماعــی شــهروندان یــک کشــور بــر اســاس حقوقــی اســت کــه 
ــه  ــات ب ــارکت در انتخاب ــد. مش ــق را ندارن ــن ح ــگان ای ــد و بیگان ــز می باش ــهروند آن را حای ش
ــفارت  ــد وزارت، س ــاغل مانن ــی مش ــت برخ ــونده، مدیری ــا انتخاب ش ــده و ی ــورت رأی دهن ص
و امثــال آن از مظاهــر اعمــال حقــوق سیاســی اســت. دو شــاخصه اساســی بــرای مشــارکت 
زنــان در بحــث مشــارکت سیاســی و اجتماعــی وجــود دارد کــه عبــارت از حقــوق زنــان و دوم 
حضــور زنــان در مدیریــت سیاســی جامعــه) اداره کشــور( اســت)فرید،1384،ص،52(. امــا 
ــرای ایفــای نقش هــای مشــارکتی  مطالعــات و شــواهد نشــان مــی دهــد کــه بســتر ســازی ب
بــرای زنــان در جوامــع ســنتی، عقــب مانــده، درگیــر منازعــات و در حــال جنــگ همــواره بــا 
ــا در نظرداشــت آســیب  ــوأم مــی باشــد واز همیــن جــا اســت کــه ب ــی ت چالش هــای گوناگون
پذیــر بــودن وضعیــت زنــان در چنیــن جوامــع، برخــی ســاز وکار هــای بین المللــی و ملــی کــه 
ــا دولت هــای  ــده اســت ت ــه می شــود، پیش بینــی گردی ــه آن تمــاس گرفت ــه تفصیــل ب بعــدًا ب
عضــو ســازمان ملــل متحــد را بــه مشــارکت فعــال اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و إقتصــادی 

زنــان رهنمایــی و اســتقامت دهــد. 
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دیدگاه اسالم در مورد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان
ــم  ــات مه ــی از موضوع ــروزه یک ــام، ام ــدگاه اس ــان از دی ــی زن ــی و اجتماع ــارکت سیاس مش
قابــل بحــث در جوامــع اســامی بــه شــمار مــی رود. علــی الرغــم وجــود دیدگاه هــای 
تند روانــه و محافظه کارانــۀ دینــی کــه در برخــی جوامــع اســامی تــا بــه امــروز حاکــم اســت، 
ــر ســعی  ــال های اخی خوشــبختانه علمــای متأخــر و اندیشــمندان روشــنفکر اســامی در س
ورزیــده انــد تــا بــا اســتناد بــه دالیــل عقلــی و نقلــی ضــرورت مشــارکت زنــان را در عرصه هــای 
ــی را  ــتدل علم ــق و مس ــات دقی ــتدالالت و توجیه ــه، اس ــث گرفت ــه بح ــی ب ــف اجتماع مختل
متکــی بــر شــواهد تاریخــی و نصــوص اســامی ارایــه نماینــد. دیــدگاه هــا ی فــوق نــه تنهــا در 
میــان مذاهــب فقهــی ســنی بــه بحــث گرفتــه شــده بلکــه مذاهــب تشــیع نیــز بــر ایــن موضــوع 
ــن  ــد، دی ــه برمی آی ــده در زمین ــام ش ــات انج ــوای مطالع ــه از فح ــد. چنانچ ــوده ان ــان نم اذع
ــه مــوازات مــرد و در هــر چیــزی کــه طبیعــت و اهلیــت هــردو، مســاوی و  ــرای زن ب اســام ب
مشــترک اســت، موقعیــت و جایــگاه خاصــی در نظــر گرفتــه اســت. ایــن امــر بــرای زن اجــازه 
می دهــد کــه بــا رعایــت احتــرام و التــزام بــه تکالیــف شــرعی ویــژه خــود مانندحجــاب، لبــاس، 
طرزارتبــاط بــا مــردان نا محــرم ودرکنارانجــام مســئولیت های زناشــوهری و فامیلــی خــود، بــه 
فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی نیــز مبــادرت ورزد. زن مســلمان در کنــار مــرد مســلمان در 
چــوکات دایــره امــر بالمعــروف و نهــی از منکــر نبایــد در برابــر قضایــای اجتماعــی و سیاســی 

اطــراف خــود بــی تفــاوت باشــد. 
ــاء  ْوِلَی

َ
ــاُت َبْعُضُهــْم أ زیــرا قــرآن کریــم در مــورد چنیــن مــی فرمایــد: َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَن

َکاَة َوُیِطیُعــوَن  ــوَن الــزَّ ــَاَة َوُیْؤُت ــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَیْنَهــْوَن َعــِن اْلُمنَکــِر َوُیِقیُمــوَن الصَّ ُم
ْ
َبْعــٍض َیأ

ْوَلِئــَك َســَیْرَحُمُهُم الّلــُه ِإنَّ الّلــَه َعِزیــٌز َحِکیــٌم )توبــه،71(  یعنــی :«مــردان وزنــان 
ُ
الّلــَه َوَرُســوَلُه أ

ــا مــی  ــه معــروف و نهــی از منکرمــی کننــد، نمــاز را برپ ــا ایمــان، ولــی یکدیگــر انــد، امــر ب ب
ــه  ــد. ب ــی کنن ــت م ــول اش را )ص( اطاع ــد)ج( و رس ــد و خداون ــی پردازن ــد و زکات را م دارن
ــا و حکیــم اســت«.  زودی خــدا آنــان را مــورد رحمــت خویــش قــرار مــی دهــد. خداونــد توان
ــه  ســیره و روش مســلمانان در صــدر اســام ماننــد ســیرۀ ام الموءمنیــن خدیجــه )رضــی الل
عنهــا(، ام الموءمنیــن ام ســلمه)رضی اللــه عنهــا(، ام الموءمنیــن حفصه)رضــی الهــه عنهــا( 
ــه عنهــا( همــه نمونه هــای برجســته از مشــارکت  ــی عایشــه )رضــی الل ــی ب و ام الموءمنیــن ب

ــن،1385،ص،46(.  ــان در امــور اجتماعــی و سیاســی اند)شــمس الدی زن
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شــیخ قرضــاوی کــه یکــی از صاحب نظــران معاصــر اســامی می باشــد، در کتــاب دیدگاه هــای 
ــد،  ــا را بخوان ــوار م ــر بزرگ ــیره ی پیامب ــس س ــد: هرک ــی نویس ــارم م ــد چه ــر جل ــی معاص فقه
ــود؛  ــد شــد، صــدای زن ب ــد دعــوت اش بلن ــی کــه در تأیی ــد کــه نخســتین صدای در مــی یاب
یعنــی همســر ایشــان، حضــرت خدیجــه رضــی اللــه عنهــا. نحســتین خونــی کــه در راه دیــن 
خــدا نیــز ریختــه شــد، خــون ســمیه، همســر یاســر بــود کــه نخســتین شــهید اســام شــد. 
جایــگاه اســما، ذات النطاقیــن درهجــرت و عمــاره ام ســلیم و عایشــه، ام المؤمنیــن و دیگــر 
زنــان شــرکت کننــده درغــزوه ی احــد، همچنیــن جایــگاه زنــان صحابــی در دیگــر غزوه هــای 
ــر  ــده ب ــوت« آم ــر نب ــان در عص ــتار زن ــرد و کش ــش« نب ــاری، بخ ــاب بخ ــه در کت ــر ص ک پیامب
ــی  ــی م ــا وی رای زن ــدا ص ب ــر خ ــه پیامب ــلمه، ک ــگاه ام س ــز جای ــت. نی ــیده نیس ــی پوش کس
ــی را  ــی و حق گوی ــش خوب ــورت های ــس مش ــرا در پ ــی داد؛ زی ــام م ــر وی را انج ــود؛ و نظ نم
ــر ص و  ــت پیامب ــس از رحل ــه رض پ ــی عایش ــی و سیاس ــگاه علم ــن جای ــت؛ همچنی می یاف
تصحیــح بــاز گویــی و باز شناســی مســائلی کــه صحابــه رض پیــش تــر آن را بــه گونــه ای دیگــر 
دریافتــه بودنــد؛ تــا جاییکــه کتــاب هــا در ایــن بــاره و شــرح زندگانــی ایشــان تألیــف شــدند) 
قرضــاوی، 1389، ج،4،ص، 339(. درکتــاب مجموعــۀ مقــاالت زنــان در افغانســتان، فرصــت 
ــه  ــت الل ــر آی ــه نظ ــه : ب ــد ک ــی نویس ــی م ــواد برهان ــا، محمدج ــکار ه ــا و راه ــش ه ــا، چال ه
العظمــی محمــد اســحق فیــاض یکــی از مراجــع معتبــر تقلیــد جامعــۀ تشــیع، زنــان ماننــد 
مــردان مــی تواننــد در مســائل سیاســی شــرکت نماینــد و جنبــش هایــی را هدایــت کننــد، 
در درون نظــام سیاســی اســامی کســانی را از طریــق انتخابــات برگزیننــد و یــا خــود کاندیــدا 
ــه : زن  ــی نویســد ک ــد. ایشــان واضحــًا م ــا رای بدهن ــه آنه ــا ب ــد ت ــد وازدیگــران بخواهن گردن
مــی توانــد در انتخابــات رئیــس جمهــور، اعضــای حکومــت، اعضــای مجلــس قانون گــذاری 
و ســایر مجالــس کــه از طریــق انتخابــات برگــزار مــی شــود شــرکت نمایــد و مشــارکت فعــال 

ــد)138، ص،32(.  ــته باش ــه داش ــی در جامع ــی و اجتماع سیاس

ــامی  ــریعت اس ــد، ش ــر می آی ــی ب ــب فقه ــه کت ــه از مطالع ــوری ک ــر ط ــوی دیگ از س
مؤلفه هــای اهلیــت حقوقــی بــرای دسترســی بــه انعقــاد عقودراکــه الزمــۀ حــق دسترســی بــه 
کار و مشــارکت اجتماعــی اســت، بــرای زن و مــرد کــه همانــا داشــتن ســن بلــوغ و حایــز بــودن 
عقــل مــی باشــد، یک ســان دانســته اســت واصــل اســتقالیت مالــی زن را در بحــث والیــت 
مالــی بــه طــور کامــل بــه رســمیت مــی شناســد و ایــن اصــل مجــال انعقــاد هــر نــوع عقــود 

ــور، 1397(.  مشــروع ومشــارکت زن در اجتمــاع را تســهیل مــی کنــد) رامزپ

پیشینۀ تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

25



مشارکت زنان در قوانین و اسناد حقوقی افغانستان
ــان  ــارکت زن ــتان، مش ــر در افغانس ــۀ دیگ ــن متمم ــایر قوانی ــی و س ــون اساس ــبختانه قان خوش
ــی  ــون اساس ــل دوم قان ــت. فص ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــی ب ــای اجتماع ــه عرصه ه را در هم
ــد، در  ــی کن ــوا م ــی 59 را احت ــاده 22 ال ــه از م ــاع ک ــب اتب ــی ووجای ــوق اساس ــورد حق در م
ــۀ  ــی زن را در جامع ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــه مش ــت ک ــواد ایس ــن م ــی تری ــدۀ اساس برگیرن
افغانــی تســجیل کــرده اســت. بــر اســاس مــاده 22 قانــون اساســی هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز 
بیــن اتبــاع افغانســتان ممنــوع مــی باشــد :« هرنــوع تبعیــض وامتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان 
ــب  ــوق ووجای ــون دارای حق ــرد در برابرقان ــم از زن و م ــتان اع ــاع افغانس ــت. اتب ــوع اس ممن
مســاوی مــی باشــند«. مــادۀ 33 حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن را بــرای هــردو جنــس 
مــرد و زن بــه رســمیت مــی شناســد:« اتبــاع افغانســتان حــق انتخــاب کــردن وانتخــاب شــدن 
را دارا مــی باشــند«. مــادۀ 34 حــق آزادی بیــان و مــادۀ 35 حــق تشــکیل احــزاب و جمعیــت 

هــا را بــرای همــه شــهروندان اعــم از زن و مــرد تاییــد کــرده اســت. 

ماده هــای 43، 44، 53 و 54 قانــون اساســی افغانســتان دسترســی زنــان بــه خدمــات 
ــم،  ــه تعلی ــان ب ــی زن ــا دسترس ــاده ه ــن م ــت. ای ــوده اس ــان نم ــغل را بی ــاه، و ش ــی، رف صح
ــر  ــان و عنص ــی زن ــارکت سیاس ــای مش ــرط  ه ــث پیش ش ــتغال را منحی ــی و اش ــات صح خدم
ــون  ــت) قان ــرده اس ــمانت ک ــتان ضـ ــان در افغانس ــت زن ــود وضعی ــایش و بهب ــرای آس ــهم ب مـ

اساســی،1382(. 

قوانیــن، مقــررات و لوایــح کــه بالترتیــب انــواع مختلــف اســناد حقوقــی را در افغانســتان 
تشــکیل مــی دهنــد در تائیــد و همآهنگــی بــا قانــون اساســی مشــارکت زنــان در همــه 
عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی را لحــاظ کــرده انــد کــه از ایــن جهــت 
یــک پشــتیبانی قــوی حقوقــی و قانونــی را در زمینــه بــرای زنــان جامعــه افغانــی ایجــاد نمــوده 
ــای  ــتان قدم ه ــت افغانس ــان، دول ــارکت زن ــترش مش ــرای گس ــا ب ــاش ه ــه ت ــت. در ادام اس

قابــل توجــه ذیــل را برداشــته اســت:
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• تصویب قانون منع خشونت علیه زنان؛

• اصاح بعضی از مقررات قانون کارمندان خدمات ملکی برای حمایت از حقوق زنان؛

• تنظیم قانون فامیل؛

• قانون منع آزار و اذیت جنسی؛

• تنظیم پروسیجر ها برای جلوگیری از تبعیض؛

ــو  ــورد مح ــوری در م ــت جمه ــماره 45 ریاس ــان ش ــن وفرم ــای ام ــررات خانه ه ــم مق • تنظی
ــان.  ــه زن ــونت علی خش

جایــگاه و نقــش ملــل متحــد در رابطــه بــه اســناد بین المللــی مصــوب 
آن در جهــان 

ســاز مــان ملــل متحــد مرجــع اصلــی تنظیــم قوانیــن بین المللــی در جهــان محســوب 
می شــود. چنانچــه بانیــان ســازمان ملل در هنــگام تاســیس آن، دو دغدغــۀ اصلــی داشــتند: 
ــرای اینکــه کشــور هــا منازعــات شــان را از طریــق آن  اول ایجــاد یــک ســازمان فــوق  ملــی ب
ــازمان ملل را  ــد، س ــور های قدرتمن ــه کش ــان از اینک ــاد اطمین ــد. دوم ایج ــل نماین ــل وفص ح

ــدی،1393(.  ــد. )توحی ــت نکنن ــا آن مخالف ــته و ب ــود ندانس ــرای خ ــت ب ــی محدودی نوع

ــدگان  ــع از نماین ــت. مجم ــد اس ــازمان ملل متح ــی س ــورتی اصل ــن مش ــی رک ــع عموم مجم
ــاره  ــم در ب ــک رأی دارد. تصمی ــان ی ــک از آن ــه هری ــده ک ــکیل ش ــو تش ــور های عض ــه کش کلی
ــد  ــه، نیازمن ــائل بودج ــد و مس ــای جدی ــرش اعض ــت، پذی ــح و امنی ــد صل ــم مانن ــائل مه مس
اکثریــت دو ســوم آرا اســت. اجــاس عــادی مجمــع عمومــی معمــوال هرســال درمــاه ســپتامبر 
شــروع مــی شــود. شــورای امنیــت، بــر اســاس منشــور، مســئولیت اصلــی در زمینــه حفــظ 
صلــح و امنیــت بین المللــی را بــه عهــده دارد. بــر اســاس مــاده 25 منشــور ملــل متحــد، همــه 
ــرا  ــه اج ــد و ب ــورای امنیت را بپذیرن ــای ش ــد تصمیم ه ــت می کنن ــد موافق ــل متح ــای مل اعض

ــع، 1393(.  ــان منب در آورند)هم

پیشینۀ تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

27



بــا در نظر داشــت نقــش ملــل متحــد در تنظیــم قوانیــن بین المللــی، فیصله نامــه هــا 
و قطعنامه هــای ملــل متحــد بــه ویــژه قطعنامه هــای مربــوط بــه حفــظ صلــح و امنیــت 
بین المللــی شــورای امنیت جنبــۀ رعایــت الزامــی بــرای اعضــای آن را دارا مــی باشــد )موســی 

 .) ص،225  زاده،1394، 

ــادره از  ــای ص ــد و قطعنامه ه ــل متح ــی مل ــع عموم ــط مجم ــوب توس ــیون های مص کنوانس
جانــب شــورای امنیت ایــن ســازمان منحیــث اســناد مهــم بین المللــی درنظام هــای حقوقــی 
ــیاری از  ــه بس ــد. چنانچ ــی نمای ــا  م ــی را  ایف ــش مهم ــان نق ــور های جه ــذاری کش و قانون گ
مفــاد کنوانســیون های بین المللــی حقــوق بشــر امــروزه بــه گونــه ای در قوانیــن ملــی کشــور 

هــا بازتــاب یافتــه انــد. 

نقش سازمان ملل متحد در حمایت و توسعۀ حقوق زنان در جهان و افغانستان

بــا ایجــاد ســازمان ملــل متحــد، گام هــای بزرگی بــرای بهبــود وضعیــت حقوقــی زنان برداشــته 
شــد و همزمــان بــا دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ســازمان ملــل، مــورد توجــه همــه دولــت 
ــده  ــوق زن ش ــن حق ــی در تضمی ــناد بین الملل ــدن اس ــد آم ــب پدی ــه موج ــت ک ــرار گرف ــا ق ه
اســت. منشــور ملــل متحــد، اولیــن ســند بین المللــی الــزام آور اســت کــه تســاوی زن و مــرد را 
بــرای دولت هــای عضــو ســازمان ملــل متحــد، بــه صــورت واضــح و آشــکار ذکــر کــرده اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه از 160 نماینــده امضــاء کننــده منشــور ملــل متحــد، چهــار نفــر زن 
بــوده انــد کــه عبارتنــد از:

1. مینروا برناردینو 1 )جمهوری دومنیکین(

2. ویرجینیاسی2 . گیلدرسلیو )ایاالت متحده(

3. برتالوتز 3 )برزیل(

 .) 2008،Torild Skard ( )4. وویی. فنگ 4 )چین

1.  Minerva Bernardino
2.  Gildersleeve Virginiac
3.  Betha lutz
4.  Wu Yi. Fang
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ــتن  ــوظ داش ــه محف ــم ب ــا تصمی ــد، ب ــل متح ــردم مل ــا م ــت: »م ــده اس ــور آم ــه منش در مقدم
نســل های آینــده از بــای جنــگ کــه دوبــار در مــدت یــک عمــر انســانی افــراد بشــر را دچــار 
مصائــب غیــر قابــل جبــران بیــان نمــوده وبــا اعــام مجــدد ایمــان خــود بــه حقــوق اساســی 
بشــرو بــه حیثیــت و ارزش شــخصیت انســانی و بــه تســاوی حقــوق بیــن مــرد و زن و همچنیــن 
بیــن ملــت هــا اعــم از کوچــک و بــزرگ بــا ایجــاد شــرایط الزم بــرای حفــظ عدالــت و احتــرام 
الزامــات ناشــی از عهــد نامــه هــا و ســایر منابــع حقــوق بین المللــی و کمــک بــه ترقــی 
ــق و  ــه رف ــدف ب ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــتر و ب ــا آزادی بیش ــر ب ــی بهت ــرایط زندک ــی و ش اجتماع
مــدارا کــردن و زیســتن در حــال صلــح بــا یکدیگــر بــا یــک روحیــه حســن همجــواری بــه متحــد 
ســاختن قــوای خــود بــرای نگاهــداری صلــح و امنیــت بین المللــی و بــه قبــول اصــول و ایجــاد 
روش هاییکــه عــدم اســتفاده از نیرو هــای مســلح را جــز در راه منافــع مشــترک تضمیــن ننماید 
و بــه توصــل بــه وســایل و مجــاری بین المللــی بــرای پیشــبرد ترقــی اقتصــادی و اجتماعــی، 
تمــام ملــل مصمــم شــده ایــم کــه بــرای تحقــق ایــن مقاصــد، تشــریک مســاعی کنیــم. »هیــچ 
ســند حقوقــی قبــا بــه ایــن شــدت و قــدرت بــه برابــری همــه انســان هــا تاکیــد نکــرده بــود و 
بــه خصــوص، تبعیــض بــر اســاس جنســیت را محکــوم نکــرده بــود. در مقدمــه منشــور، »بنــد 
ــر و  ــوق بش ــه حق ــرام ب ــویق احت ــبرد و تش ــی و پیش ــکاری بین الملل ــول هم ــه »حص ــوم « ب س
آزادی هــای اساســی بــرای همــگان بــدون تمایــز از حیــث نــژاد، زبــان و مذهــب « تاکیــد شــده 
اســت. همیــن عبــارت، در بنــد »ب « مــاده 13 منشــور دربــاره وظایــف مجمــع آمــده اســت: 
»ترویــج همــکاری بین المللــی در زمینه هــای اقتصــادی - اجتماعــی و فرهنگــی، آموزشــی و 
بهداشــتی و کمــک بــه تحقــق حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی بــرای همــه، بــدون تبعیــض 
از حیــث نــژاد، جنــس، زبــان و مذهــب « و در مــاده 55، بنــد »ج « بــاز هــم بــر تســاوی بیــن 
زنــان و مــردان تاکیــد مــی کنــد: »احتــرام جهانــی و مؤثــر حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی 

بــرای همــه بــدون تبعیــض از حیــث نــژاد - جنــس و زبــان یــا مذهب«)رامزپــور،1381(. 

ــد، در  ــل متح ــوب مل ــب در چارچ ــاغل و مناص ــدی مش ــردان در تص ــان و م ــاوی زن تس
مــاده هشــت منشــور آمــده اســت: »ســازمان ملــل متحــد بــرای تصــدی هــر شــغلی بــه هــر 
ــه محدودیتــی در  عنــوان، تحــت شــرایط مســاوی، در ارکان اصلــی و فرعــی خــود هیــچ گون

ــان برقــرار نخواهــد کــرد«. اســتخدام مــردان و زن
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توجــه و دقــت در مــوارد منشــور کــه دربــاره حقــوق بشــر اســت و مقدمــه آن، بیانگــر آن اســت 
ــت و  ــد حیثی ــه واج ــی ک ــان های ــوان انس ــه عن ــراد را ب ــه اف ــت، هم ــور در گام نخس ــه منش ک
ــی  ــه م ــی ارائ ــداوم آن راه کارهای ــظ و ت ــرای حف ــرد و ب ــی گی ــر م ــد، در نظ ــانی ان ــرف انس ش
دهــد کــه توســط مجمــع عمومــی و شــورای اقتصــادی - اجتماعــی بایــد انجــام شــوند. بعــد 
ــوق  ــی حق ــه جهان ــامل اعامی ــه ش ــر ک ــوق بش ــی حق ــور جهان ــد، منش ــل متح ــور مل از منش
بشــر1948 و کنوانســیون های حقــوق مدنــی و سیاســی و اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
1966مــی باشــد، بــه موضــوع حقــوق زنــان پرداختــه اســت. در اعامیــه جهانی حقوق بشــر، 
حیثیــت ذاتــی و حقــوق مســاوی و انتقــال ناپذیــر همــه خانــواده بشــری، بــه عنــوان شــالوده 
ــاده  ــه، ده م ــن اعامی ــاده ای ــی م ــده و از س ــایی ش ــان شناس ــح در جه ــت و صل آزادی، عدال
بــه صراحــت، بــه مفهــوم تســاوی حقــوق بیــن همــه افــراد انســانی پرداختــه اســت. بــه طــور 
کلــی، مــواد 3 الــی 21 اعامیــه، دربــاره حقــوق مدنــی و سیاســی، مــواد 22 تــا 27 دربــاره 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و مــواد 28 تــا 30 اعامیــه، وجــود سیســتمی را کــه 
تحقــق حقــوق بشــری در آن ممکــن و میســر باشــد، جــزو حقــوق اصلــی بشــر قلمــداد کــرده 
اســت. در مــواد 28 تــا 30، ابتــدا نظــم اجتماعــی ملــی و بین المللــی را الزمــه تحقــق کامــل 
حقــوق و آزادی هــای ضــروری دانســته، ســپس بــه تکالیــف فــرد در قبــال جامعــه اشــاره کــرده 

و حــد و مــرز خاصــی را مشــخص نمــوده اســت کــه فــرد نبایــد فراتــر از آن گام نهــد. 

در کل نظــام حقــوق بشــری ملــل متحــد، بــا تصویــب اســناد توصیــوی و الزامــی پیرامــون 
ــان از آن  ــور های جه ــه کش ــه هم ــت ک ــته اس ــی را برداش ــای مهم ــان گام ه ــوق زن ــود حق بهب
متأثــر گردیــده و نظام هــای حقوقــی ملــی کشــور هــا نیــز امــروزه ملــزم بــه رعایــت و پیــروی 
ایــن موازیــن پذیرفتــه شــده مــی باشــند. افغانســتان نیــز بــه حیــث عضــو فعــال ملــل متحــد 
بــه مهــم تریــن اســناد حقــوق بشــری زنــان در نظــام حقــوق بشــر ملــل متحــد پیوســته اســت 

و قوانیــن ملــی خــود را نیــز بــه تبعیــت از آن عیــار ســاخته اســت. 

ــان  ــه کنوانســیون محــو هــر نــوع تبعیــض علیــه زن دولــت افغانســتان در ســال 2003 ب
الحــاق نمــود و بــه تاســی از آن در اصــاح قوانیــن ملــی و نیــز بــا تصویــب قوانیــن الزم بــرای 
تقویــت حمایــت از ایــن کنوانســیون در راســتای بهبــود حقــوق زنــان در افغانســتان گام هایــی 
ــان در ســال 2008 یکــی از ایــن  ــون منــع خشــونت علیــه زن را برداشــته اســت. تصویــب قان

اقدامــات مهــم محســوب مــی گــردد. 
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ارگان هــای ناظــر و کنفرانس هــای عمــده ملــل متحــد در حمایــت و 
توســعۀ مشــارکت و حقــوق زنــان 

تعــدادی از کمیته هــای مهــم در چــوکات ســاز و کار های ملــل متحــد بــرای نظــارت بــر تطبیــق 
ــب  ــدام برحس ــه هرک ــود داردک ــان وج ــوق زن ــمول حق ــربه ش ــوق بش ــی حق ــناد بین الملل اس
وظایــف معینــه خــود نحــوه اجــرای مفــاد قرارداد هــای حقــوق بشــری را نظــارت مــی کننــد 

و عبارتنــداز : 

ــان،  ــژادی، کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه زن کمیتــه حقــوق بشــر، کمیتــه رفــع تبعیــض ن
کمیتــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، کمیتــه مقابلــه بــا شــکنجه، کمیتــه حقــوق 
کــودک و همچنــان کمیســاریای عالــی حقــوق بشــرکه در حــال حاضــر شــورای حقــوق بشــر 
ــای  ــی نهاد ه ــرار دارد. برخ ــر ق ــوق بش ــنر حق ــت و در راس آن کمیش ــده اس ــن آن ش جایگزی

مشــخص دیگــر ملــل متحــد در رابطــه بــه حقــوق زنــان شــامل نهاد هــای ذیــل انــد:

1. کمیتــه محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان یــا )CEDAW(: کــه در ســال 1982 
در راســتای نظــارت بــر اجــرای کنوانســیون محــو کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان تشــکیل 
ــک دوره  ــرای ی ــه ب ــد. کمیت ــی باش ــکل م ــده متش ــناس عم ــه از 23 کارش ــت ک ــده اس گردی
چهارســاله انتخــاب مــی شــوند و همــه ســاله یــک ســری جلســات ســه هفتــه ای را راه انــدازی 
مــی کنــد و نیــز گزارش هــای ســاالنه را ترتیــب نمــوده بــه دبیــرکل ســازمان ملــل تقدیــم مــی 

کنــد. 

2. کمیســیون مقــام زن: یکــی از نهاد هــای ناظــر بــر وضعیــت زنــان و اولیــن نهــاد ایســت 
کــه توســط شــورای اقتصــادی، اجتماعــی ملــل متحــد در ســال 1946 تشــکیل شــده اســت. 
ــذاری  ــت گ ــری و سیاس ــم گی ــرای تصمی ــل ب ــازمان مل ــن س ــن رک ــم تری ــیون مه ــن کمیس ای
ــه ملــل متحــد ذرایــه مــی کنــد.  ــان بــوده و در زمینــه پیشــنهاد هاییــرا ب در مــورد جایــگاه زن
ــاله  ــک دوره چهــار س ــرای ی ــت تشــکیل شــده اســت و ب ــیون ار 45 دول ــن کمیس ــای ای اعض

انتخــاب مــی شــوند. 

)http://www. un. org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. 
htm( 
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ــرای تســاوی  ــه عنــوان نهــاد اصلــی ملــل متحــد ب ــن نهــاد ب ــان ملــل متحــد : ای 3. نهــاد زن
جنســیتی وتوانمنــد ســازی زنــان شــناخته مــی شــود. چهــار نهــاد قبلــی ملــل متحــد در ایــن 

نهــاد بــا هــم ادغــام شــده انــد کــه عبارتنــد از :

الف( دفتر نماینده ویژه دبیر کل در امور جنسیتی) OSAGI(؛

ب( بخش پیشرفت زنان)DAW(؛

ج(صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه زنان)UNIFEM(؛

د( مؤسســه آمــوزش و تحقیقات بین المللی برای پیشــبرد زنان)INSTRAW(،بیشــترین 
ترکیــز ایــن نهــاد متوجــه محــو تبعیــض علیــه زنــان و دختــران، توامنــد ســازی زنــان، تحقــق 
برابــری میــان زنــان و مــردان، صلــح و امنیــت، مشــارکت سیاســی زنــان و خشــونت علیــه زنــان 

مــی باشــد . 

)http://www. unwomen. org/about-un-/women( 

ــس اول: 1975،  ــان: کنفران ــورد زن ــد در م ــل متح ــی مل ــم جهان ــای مه 4. کنفرانس ه
ــذاری و  ــان نام گ ــه زن ــام ده ــه ن ــال های 1976-1985 را ب ــن آن س ــه ضم ــیتی ک مکزیکوس
صنــدوق کمــک بــه زنــان ایجــاد شــد. کنفرانــس دوم در 1980 در کپنهاگــن بــرای تضمیــن 
ــس  ــت. کنفران ــر یاف ــت تدوی ــتی کودک و تابعی ــوال، ارث، سرپرس ــرل ام ــان و کنت ــت زن مالکی
ســوم در ســال 1985 در نایروبــی پیرامــون ارزیابــی دهــه زنــان ملــل متحــد، تســاوی، توســعه 
ــای  ــان و برنامه ه ــعه زن ــدوق توس ــه صن ــان را ب ــه زن ــک ب ــدوق کم ــد و صن ــر گردی ــح دای و صل
ــال 1995 در  ــان در س ــی زن ــس بین الملل ــن کنفران ــاء داد. چهارمی ــان ارتق ــرای زن ــی ب جهان
پکینــگ انعقــاد یافــت کــه روی مســأله شناســایی ضــرورت تغییــر تمرکــز از زنــان روی مفهــوم 
ــن  ــود. در ای ــردان را نم ــان و م ــان زن ــط می ــدد رواب ــی مج ــای ارزیاب ــود و تقاض ــیت ب جنس
کنفرانــس یــک برنامــه عمــل بــه تصویــب رســید کــه تاکیــد روی احتــرام و رعایــت همــه اســناد 

ــت. ــان داش ــی زن بین الملل

 )http://www. un. org/Conferences/Women/Publnfo/status/Text Only. 
htm(. 
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5. ضمانت هــای اجرایــی ملــل متحــد بــرای حمایــت از حقــوق زنــان: بررســی گــزارش 
ــور های  ــای کش ــاله کار کرد ه ــردوره چهارس ــه در ه ــر ک ــوق بش ــورای حق ــی ش اداواری جهان
ــت  ــن فرص ــم تری ــی از مه ــد یک ــی ده ــرار م ــی ق ــورد بررس ــر م ــوق بش ــه حق ــو را در زمین عض
هاییســت کــه چگونگــی برخــورد دولــت هــا را بــا مســائل زنــان مــرور نمــوده سفارشــات الزم را 
بــرای دول عضــو صــادر مــی کنــد. افغانســتان تــا حــال ســه دوره از گزارش هــای ادواری را بــه 
شــورای حقــوق بشــر ارایــه نمــوده کــه گــزارش اخیــر آن بــه تاریــخ 21 جنــوری ســال جــاری 
2019 بــه ایــن شــورا ارایــه کــرده اســت و در بخش هــای بعــدی ایــن تحقیــق اشــاراتی بــه آن 
صــورت گرفتــه اســت. میکانیــزم رســیدگی بــه شــکایات انفــرادی افــراد یــا گــروه هــا از طریــق 
کمیتــه حقــوق بشــر، گــزارش خــاص در مــورد خشــونت علیــه زنــان کــه از طریــق گزارشــگران 
ــن  ــد کــه شــامل ای ــل متحــد ممکــن مــی باشــد از مــوارد دیگــری ان خــاص حقــوق بشــر مل

میکانیــزم حمایتــی مــی باشــد. 

ــت  ــح و امنی ــان، صل ــه ۱۳۲۵ زن ــب قطعنام ــیر تصوی ــه س تاریخچ
ــد ــل متح مل

ــناد  ــی از اس ــز یک ــان و نی ــی زن ــده بین الملل ــای عم ــت آورد ه ــی از دس ــه 1325 یک قطعنام
نهایــت إلهــام بخــش شــورای امنیــت ملــل متحــد شــمرده مــی شــود. از مجمــوع حــدود بیــش 
از 2200 قطعنامــه کــه طــی 7 دهــه گذشــته در شــورای امنیــت بــه تصویــب رســیده اســت، 
قطعنامــه 1325 نســبت بــه همــۀ آنهــا بیشــتر معــروف بــوده و بــرای نهادینــه ســازی جایــگاه 
دادخواهــی بــرای زنــان بــه یــک ابــزار قــوی آن مبــدل گردیــده اســت. راهــکار امــروزی زنــان، 
ــک  ــش از ی ــان در بی ــح زن ــی صل ــای جهان ــول فعالیت ه ــد، محص ــل متح ــت مل ــح و امنی صل
قــرن را احتــوا مــی کنــد. بایــد گفــت کــه جنبــش جامعــۀ مدنــی زنــان بــرای صلــح در برابــر 
ویرانگری هــای گســتردۀ جنــگ جهانــی اول ظهــور نمــود و چندیــن دهــه بــا تشــکات 
ــا هــم جمــع شــدند  ــل 1915 در شــهر هــاگ ب ــی کوچــک باآلخــره در اپری ــی و بین الملل مل
و تصمیــم گرفتنــد تــا بــرای قطــع عوامــل جنــگ کار نماینــد کــه باعــث ایجــاد لیــگ جهانــی 
ــا  ــز آنه ــی دوم نی ــگ جهان ــان جن ــد. در جری ــح و آزادی )WILPF( گردیدن ــرای صل ــان ب زن
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــاد س ــد از ایج ــه زودی بع ــد. ب ــه دادن ــان ادام ــای ش ــه داد خواهی ه ب
ــه حیــث یــک ســاختار ملــل متحــد  ــان )CSW( در 1946 ب 1945، کمیســیون وضعیــت زن
بــرای تســاوی جنســیتی و پیشــرفت زنــان ایجــاد شــد. ایــن کمیســیون همــه ســاله مجالســی 

را برپــا مــی نمــود. 
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ــل و  ــا تحلی ــرفت ه ــرای پیش ــان را ب ــت زن ــی، وضعی ــع مدن ــا و جوام ــت ه ــارکت دول ــا مش ب
پیشــنهاداتی را ارایــه مــی داد و پالیســی هایــی را بــرای تســاوی جنســیتی بــه شــمول بحــث 
ــرح  ــگ را ط ــال در جن ــان و اطف ــرای زن ــی ب ــاص حمایت ــال 1969روی ارزش دادن خ در س
ــر و  ــوق بش ــی حق ــرفت جهان ــه پیش ــی ب ــه مدن ــه جامع ــرد توج ــگ س ــان جن ــود. در جری نم
تصویــب میثــاق هــا معطــوف گردیــد کــه تســاوی جنســیتی را بازتــاب دادنــد. در میــان ایــن 
ــان )CEVAW( مصــوب  میثــاق هــا یکــی هــم کنوانســیون محــو هــر نــوع تبعیــض علیــه زن
ــی  ــان نم ــا بی ــگ را صراحت ــان و جن ــان زن ــد می ــند پیون ــن س ــد ای ــر چن ــود. ه ــال 1979ب س
کنــد ولــی اهمیــت مشــارکت زنــان در در همــه زمینــه هــا را بیــان مــی کنــد کــه تهــداب زنــان، 
صلــح و امنیــت مــی باشــد. کنفرانــس جهانــی زنــان در پکینــگ در ســال 1995 نقطــۀ عطــف 
ــا اشــتراک  ــح و امنیــت محســوب مــی شــود کــه ب ــرای صل ــان ب ــه بســیج زن دیگــری در زمین
ــس  ــن کنفران ــی ای ــواد نهای ــی از 12 م ــد در یک ــر گردی ــان دای ــور جه 4000 زن از 189 کش
ــان  ــای زن ــاز مان ه ــارچ 2000 س ــس م ــود. در مجل ــده ب ــرح ش ــه مط ــان در منازع ــأله زن مس
صحبتــی در شــورای امنیــت ارایــه نمودنــد کــه جامعــه مدنــی را بــه اســتمرار کار شــان بــرای 
امنیــت زنــان بــر انگیختانــد. آنهــا کار هــای شــان را بــرای رســیدن بــه یــک قطعنامــه شــورای 
امنیــت در زمینــه بســیج ســاختند کــه پــس از چنــد مــاه دیگــر در در نشســت 4213 - مــورخ 
31 اکتوبــر ســال 2000 شــورای امنیــت مــورد تصویــب قــرار گرفت)مطالعــه جهانــی تطبیــق 

قطعنامــه1325،ص، 30-29(. 

ــت،  ــارکت، محافظ ــه ۱۳۲۵ ) مش ــه قطعنام ــار گان ــای چه مؤلفه ه
پیشــگیری، رفــاه و بهبــود(

ایــن قطعنامــه افزایــش مشــارکت زنــان در مســائل مربــوط بــه صلــح و امنیــت و پایــان دادن 
بــه خشــونت جنســی را یــک موضــوع صلــح و امنیــت بین المللــی دانســته اســت. کــه شــامل 
چهــار بخــش اساســی شــامل مشــارکت، محافظــت، پیشــگیری، رفــاه و بهبــود مــی باشــد. در 
بخــش مشــارکت، قطعنامــه از دولــت هــا می طلبــد تــا مشــارکت زنــان را در ســطوح تصمیــم 
ــات  ــه و انتخاب ــال منازع ــور های در ح ــح در کش ــه های صل ــی، پروس ــکتور امنیت ــری، س گی
تضمیــن و رعایــت کننــد. در بحــث محافظــت، از دولت هــای عضــو مــی طلبــد تــا جلــو تمــام 
ــی خاتمــه  ــی قانون ــه ب ــان را گرفتــه ب اشــکال خشــونت، تجــاوز و توهینــات جنســی علیــه زن
ــه  ــو را ب ــور های عض ــه کش ــود، قطعنام ــاه و بهب ــگیری و رف ــه پیش ــان در زمین ــد. همچن دهن
رســانیدن کمک هــای بشــر دوســتانه و در نظــر گرفتــن جنــدر در همــه عرصــه هــا مکلــف مــی 

ســازد) قطعنامــه 1325 (. 
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رویکرد دولت افغانستان نسبت به قطعنامه ۱۳۲۵
دولــت افغانســتان بــه حیــث عضــو فعــال ســازمان ملــل متحــد از تصویــب قطعنامــه 
ــح و  ــان، صل ــی زن ــل مل ــان عم ــته  و  پ ــه آن پیوس ــال 2003ب ــوده در س ــتقبال نم 1325اس
امنیــت رادرســال2015به تصویــب رســانیده اســت. دولــت ســعی ورزیــده اســت تــا مفــاد ایــن 
قطعنامــه را در اســتراتژی هــا و پان هــای ملــی راجــع بــه زنــان بــه شــمول طــرح پالیســی هــا 
و قوانیــن ملــی در نظــر گیــرد. رویکــرد مشــخص دولــت افغانســتان در زمینــه همانــا طــرح و 
تصویــب پــان عمــل، زنــان، صلــح و امنیــت اســت کــه پیــش بینــی هایــی را بــرای مؤلفه هــای 

ــی ســال 2022 در نظــر دارد.  ــه قطعنامــه ال چهــار گان
مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان

ــر و  ــا زج ــه ب ــی آمیخت ــرود های ــراز و ف ــتان ف ــان در افغانس ــی زن ــی و اجتماع ــارکت سیاس مش
ــا امیــدی، ظلــم و اســتبداد، افــراط و تفریــط را در نوردیــده اســت. اســناد و  فشــار، یــأس و ن
مــدارک تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه شــواهد کافــی مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان تــا 
قبــل ازاســترداد اســتقال و زمــام داری شــاه امــان اللــه خــان)۱۹۱۹-۱۹۲۹( در افغانســتان 
ــی  ــگاه قانون ــازه بکشــند و جای ــان توانســتند نفــس ت ــود کــه زن ــن دوره ب ــدارد. در ای وجــود ن
ــب  ــم و کس ــوزش، تعلی ــدون آم ــه ب ــد. از آنجائیک ــت آورن ــه دس ــی ب ــون اساس ــان را در قان ش
مهارت هــای فنــی، وارد ســاختن زنــان بــه عرصــۀ سیاســت و اجتمــاع ممکــن نبــود، شــاه امان 
اللــه خــان اولیــن اقــدام خــود را در راســتای زمینــه ســازی آمــوزش و پــرورش نســوان بــا ایجــاد 
مکتــب دختــران بــه نــام مســتورات در ســال 1299 شمســی بــا شــمولیت 50 تــن از دختــران 
در شــهر آراء کابــل آغــاز نمــود. دومیــن مکتــب دخترانــه را بــه نــام عصمــت در ســال 1300 
ــز ایجــاد  ــان نی ــزل و شــفاخانه مخصــوص زن ــر من ــا مکتــب تدبی ــاح نمــود و متعاقب ه ش افتت
گردیــد. تعــداد مکاتــب زنــان در ایــن دوره را هفــت بــاب مــی دانند)رضایــی،1394،ص، 71(. 
در تابســتان 1928 انجمــن حمایــت نســوان تشــکیل شــد و بــرای نخســتین بــار زنــان بــا فهــم 
ــدند. راه  ــریک ش ــردان ش ــا م ــت ب ــد و در اداره مملک ــت گرفتن ــن را بدس ــل، اداره انجم کاب
ــران  ــدادی از دخت ــتادن تع ــال 1300 ش، فرس ــوان در س ــاد النس ــده ارش ــر جری ــدازی نش ان
ــان،  ــازی زن ــد س ــه توانمن ــر در زمین ــات دیگ ــایر اقدام ــه، وس ــور ترکی ــه کش ــل ب ــرای تحصی ب
ــه  ــان ب ــی آن ــور و راه یاب ــان کش ــان زن ــر اذه ــرورش و تنوی ــتای پ ــمندی در راس ــای ارزش گام ه

ــن دوره محســوب مــی گردد)سیســتانی،2013(. اداره و سیاســت مملکــت در ای

پیشینۀ تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

35



ــخ  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــان ب ــن زم ــه در ای ــود ک ــائلی ب ــر از مس ــی دیگ ــاب یک ــع حج رف
افغانســتان توســط ملکــه و شــاه بــر بــر خــی زنــان تحمیــل گردیــد چنانچــه ملکــه ثریــا بعــد 
از بازگشــت از ســفر اروپــا بــه تاریــخ 25 جــوالی 1928، مقالــه ای را در ایــن مــورد در اخبــار 
امــان افغــان منتشــر ســاخت ) نظیــری، 1392،ص، 165(. در ایــن زمــان بــود کــه زنــان بــرای 
نخســتین بــار بــه عنــوان وکا در صــف مــردان قــرار گرفتنــد چنانچــه یــک هیئــت هشــت الــی 
ــنبله 1307  ــخ 6 س ــه تاری ــه ب ــه ای ک ــه جرگ ــومین لوی ــتراک در س ــرای اش ــان ب ــری زن ده نف
ش دایــر گردیــده بــود انتخــاب شــدند. در ایــن لویــه جرگــه بــود کــه شــاه خطابــه ای راجــع 
ــنهاد  ــان را پیش ــن پارلم ــیس اولی ــرد و تاس ــراد ک ــان ای ــوق زن ــد و حق ــدن جدی ــای تم ــه مزای ب

نمود)نیکبیــن،1394(. 

ــر اریکــۀ قــدرت،  ــی ب ــه خــان کلکان ــی و اســتیای حبیــب الل ــت امان ــا فروپاشــی دول ب
ــر از  ــار دیگ ــک ب ــتان ی ــان افغانس ــی، زن ــرت افغان ــی و غی ــای دین ــای ارزش ه ــعار احی ــا ش ب
مشــارکت اجتماعــی، حــق تحصیــل و غیــره محــروم شــدند. هرچنــد دامنــه قــدرت در ایــن 
دوره از محــدوده پایتخــت و چنــد شــهر عمــده ماننــد قندهــار، مــزار شــریف و هــرات وســعت 
نیافــت و ایــن اداره بــا جبــر و إکــراه بــاالی مــردم تحمیــل گردیــد، اکثــر اصاحــات امــان اللــه 

ــد، منحــل ســاخت )صیقــل، 1394،ص،2014(.  ــام اینکــه اســامی نبودن ــه ن خــان را ب

محســنی بــه نقــل از غبــار مــی نویســد:پس از ســیطره و ســقوط حبیــب اللــه کلکانــی 
ــان در  ــادر خ ــت؛ ن ــورت گرف ــی ص ــت امان ــی حکوم ــد از فروپاش ــی بع ــۀ کوتاه ــه در فاصل ک
عرصــۀ سیاســی افغانســتان بــه قــدرت رســید و دریچه هــای اصاحــات و بــه ویــژه مشــارکت 
زنــان در اجتمــاع بســته شــد. ســلب حقــوق برابــر شــهروندان در مــادۀ یکــم قانــون اساســی 
وی کــه بــه مســألۀ مذهــب حنفــی، و انحصــار حکومــت در افــراد منحصــردر خانــدان وی ترکیز 
داشــت، اولیــن قــدم وی در ســلب مشــارکت زنان محســوب مــی گردیــد. از نخســتین اقدامات 
حکومــت نادرخــان، بســتن مــدارس دخترانــه، تعطیلــی انجمــن نســوان کابــل، هفتــه نامــه 
ارشاد  النســوان و غیــره بــود. وی دانشــجویان دختــر را از کشــور ترکیــه بــا اجبــار بازگردانــد و 

حتــی نــه نفــر از آنــان را زندانــی ســاخت)1390،ص،57(. 
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ــی از  ــاه یک ــد ظاهرش ــرت محم ــالۀ اعلیحض ــل س ــاهی چه ــخ، دوران پادش ــی تاری ــه گواه ب
ــاع  ــا در اجتم ــارکت آنه ــان و مش ــی زن ــی و اجتماع ــداری سیاس ــه بی ــم درزمین ــای مه دوره ه
افغانــی بــه حســاب مــی رود. جنبــش بیــداری زنــان در ایــن دوره در ســه عرصــۀ مهــم تعلیــم و 
تربیــت، حضــور در صحنــۀ کار و مشــارکت سیاســی همچــون ایجــاد انجمــن هــا توســط زنــان 
فعــال گردیدنــد. در ایــن زمــان در راســتای تأمیــن حــق تحصیــل زنــان، گام هــای عملــی مانند 
ــاد  ــی در داخــل و خــارج کشــور و فرســتادن تعــداد زی ــه تحصیــات عال فراهــم ســازی زمین
ــال 1941 در  ــه در س ــام زرغون ــه ن ــران ب ــب دخت ــن مکت ــد. اولی ــته ش ــارج برداش ــه خ ــان ب زن
کابــل افتتــاح و دامنــۀ گشــایش مکاتــب نســوان بــه همــه والیــات کشــور گســترش یافــت. بــا 
الحــاق افغانســتان بــه کنوانســیون های بین المللــی کار بــه ویــژه کنوانســیون شــماره 100 و 
101 ســازمان بین المللــی کار تبعیــض در حصــه کار زنــان لغــو گردیــد و زنــان بنــا بــر زن بــودن 
ــی  ــۀ دموکراس ــدند. ده ــی ش ــاخته نم ــروم س ــری در اداره مح ــهم گی ــارکت در کار و س از مش
ــب وزارت،  ــه مناص ــان ب ــود. زن ــان ب ــان افغ ــی زن ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــن دورۀ مش بهتری
تشــکیل انجمــن هــا، شــورا های والیتــی، اتحادیــه هــا و ســازمان های اجتماعــی و فرهنگــی 
ــخ  ــی در تاری ــۀ عطف ــۀ نقط ــه مثاب ــال 1943 ب ــوان در س ــی نس ــۀ عال ــد. موسس ــت یافتن دس

ــن،1394(.  ــاد گردید)نیکبی ــور ایج ــی-اجتماعی کش ــت سیاس نهض

بــا تصویــب قانــون اساســی توســط لویــه جرگــه در 18 ســنبله 1343، حــق رأی 
ــداد  ــن روی ــد. ای ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــتان ب ــال افغانس ــت س ــاالی بیس ــهروندان ب ــه ش هم
انتخابــات  بــرای مشــارکت سیاســی بیشــتر و قانونــی زنــان فراهــم کــرد. در  را  زمینــه 
ــب  ــا رات ــب و آناهیت ــه حبی ــا، رقی ــم ه ــتین بارخان ــرای نخس ــال 1344 ش. ب ــس، در س مجل
ــه مجلــس نماینــدگان  زاد ازکابــل، خدیجــه احــراری ازهــرات ومعصومــه عصمتــی ازقندهارب
ــزه  ــا عزی ــم ه ــد: خان ــی نویس ــن م ــل از طنی ــه نق ــنی ب ــگ،1374(. محس ــد )فرهن راه یافتن
ــده  ــنا برگزی ــس س ــده مجل ــوان نماین ــه عن ــاه ب ــوی پادش ــلجوقی از س ــرا س ــزی و حمی گردی
ــت  ــه نخس ــد در کابین ــن فرآین ــه ای ــه در ادام ــت ک ــر اس ــل تذک ــدند)1390،ص،60(. قاب ش
ــر زن  ــتین وزی ــوان نخس ــه عن ــورزی ب ــرا ن ــم کب ــال 1346 ش خان ــادی در س ــد اعتم نوراحم
ــه  ــم شــفیقه ضیایــی ب ــرای صحــت و همچنیــن در کابینــه دوم وی در ســال 1348 ش خان ب

ــگ،1374(.  ــت) فرهن ــت یاف ــاور دس ــر مش ــام وزی مق
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در دوران جمهوریــت ســردار محمــد داود خــان )1351-1357(، دو تــن از زنــان هریــک خانم 
فاطمــه کیفــی و عالیــه حفیــظ در کمیســیون تدویــن قانــون اساســی حضــور یافتنــد و برابــری 
زن و مــرد در حقــوق و مســئولیت هــا در مــاده 27 قانــون اساســی تســجیل گردیــد. معــارف 
ــود.  ــد نم ــاهی رش ــلطنت ش ــان س ــتر از زم ــت و بیش ــری یاف ــق بهت ــی رون ــات عال و تحصی
زنــان توانســتند فعالیتهــای تشــکیاتی خــود را گســترش دهنــد ســازمان دموکراتیــک زنــان 
مربــوط شــاخه از حــزب خلــق و پرچــم و نیــز جمعیــت انقابــی زنــان افغانســتان طرفــدار چــپ 
دموکراتیــک طرفــدار چیــن کمونیســتی در ایــن زمــان فعالیــت داشــتند. امــا زنــان نتوانســتند 
در مدیریــت هــا ی کان دولتــی راه یابنــد از ایــن لحــاظ هیــچ وزیــر زن در کابینــه داود خــان 

وجــود نداشــت) محســنی،1390(. 

در دوران قــدرت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان )1978-1992م( از تســاوی 
حقــوق زنــان و مــردان درمــاده ۱۲ خــط مشــی رژیــم در تمــام ســاحات اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی و مدنــی یــادآوری گردیــده بــود. چنانچــه خانــم اناهیتــا راتــب زاد 
اززنــان پیشــتاز ایــن دوران و موسســین حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــه شــمار مــی 
رفت)همــان منبــع، ۱۳۹۰(. شــورای ســر تاســری زنــان بــه حیــث یــک ســازمان اجتماعــی-

سیاســی بــه رهبــری وی تشــکیل شــد کــه در مرکــز ووالیــات فعالیــت داشــت. در دهــــۀ ۸۰ 
بین ۷۰-۸۰ در صــــد معلــــمین، ۵۰ در صد دوکتــــوران طبـی و پرسـونل طبــی و ۶۰ در صد 

کارمنــــدان ادارات دولتــــی را زنــان تشــــکیل مــــی دادنــد) نیکبیــن، ۱۳۹۴(.   
محســنی بــه نقــل از عظیمــی مــی نویســد:در واپســین ســالهای حکومــت حــزب 
ــق  ــل ح ــت فض ــان حکوم ــژه در زم ــه وی ــه و ب ــب الل ــر نجی ــری داکت ــت رهب ــک تح دموکراتی
ــادی  ــاروق اعتم ــه ف ــم صالح ــارف و خان ــر مع ــی وردک وزی ــه عصمت ــم معصوم ــار، خان خالقی
ــت در ســال ۱۳۶۹ شــورای سراســری  ــار دول ــه آم ــر پای ــد. ب ــر کار و امــور اجنماعــی بودن وزی
زنــان افغانســتان بیــش از صــد و شــصت هــزار عضــو از زنــان کارگــر، کارمنــد، دهقــان، خانــه 
دار، دانــش آمــوز و دانشــجو داشــت)1390،ص،64(. افــراط گرایــی سیاســی و حزبــی ســازی 
ــن  ــان در ای ــر مشــارکت زن ــان برعــاوه سیاســت های ضــد دینــی از اتهامــات ایســت کــه ب زن
دوره وارد میگــردد. مشــارکت زنــان در دوران مهاجــرت هــا و جنــگ بــا حکومــت تحــت حمایــه 
اتحــاد شــوروی ســابق را مــی تــوان در بعــد داخلــی و ســاحات زیــر کنتــرول مجاهدیــن و در 
ــده  ــر و آواره گردی ــان مهاج ــا افغ ــون ه ــه ملی ــایه جائیک ــور های همس ــا کش ــی ی ــد خارج بع

ــد مــورد ماحظــه قــرار داد.  بودن
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ــه افــراط گرایــی حکومــت چپــی، مجاهدیــن نــگاه   در بعــد داخلــی نســبت تبــارز واکنــش ب
ــد و  ــی نمودن ــال م ــان اعم ــرل ش ــت کنت ــق تح ــام مناط ــان در تم ــه زن ــبت ب ــی نس تفریط
هرگونــه تحصیــل در مکاتــب بــرای زنــان ممنــوع بــود. آنهــا نــه تنهــا قایــل بــه ضــرورت حضــور 
ــا آن مخالفــت مــی کردنــد. امــا در بعــد  سیاســی- اجتماعــی زنــان نبودنــد بلکــه در عمــل ب
ــده  ــان آواره گردی ــا افغ ــون ه ــه ملی ــتان جائیک ــایه پاکس ــور همس ــژه در کش ــه وی ــی و ب بیرون
بودنــد، زمینه هــای تعلیمــی و توانمنــد ســازی زنــان در چــوکات فعالیت هــای موسســات غیــر 
دولتــی و نیــز برخــی احــزاب و تشــکات جهــادی مســتقر در آنجــا فراهــم گردیــده بــود. یکــی 
از ســازمان های فعــال در زمینــه حقــوق زنــان اجتمــاع زنــان افغانســتان تحــت رهبــری خانــم 
ــان در ســال ۱۹۸۶ در  ــه زن ــه ارتقــای آگاهــی و مســاعدت ب ــود کــه در زمین ــی ب ــه گیان فتان

ــده بود)نیکبیــن،۱۳۹۴(.  پشــاور ایجــاد گردی
زن  ناهیــد شــهید  از جملــه  اســت  یــاد شــده  نیــز  دوره  ایــن  در  مبــارزی  اززنــان 
ــور  ــره ای را اول ث ــتان مطاه ــه افغانس ــابق ب ــوروی س ــاوز ش ــر تج ــه در براب ــود ک ــارزی ب مب
ــهادت  ــه ش ــر ب ــان دیگ ــن از زن ــا 13 ت ــراه ب ــه هم ــود ک ــوده ب ــدازی نم ــل راه ان 1359 در کاب
رسید)سیســتانی،2013،ص،70(. پوهنتــون امهــات المومنیــن نیــز یکــی از نهاد هــای 
تحصیــات عالــی بــرای دختــران بــود کــه بــه همــکاری حــزب اتحــاد اســامی تحــت رهبــری 
اســتاد ســیاف در پشــاور ایجــاد گردیــده بــود و فعالیــت داشــت.  پــس از پیــروزی مجاهدیــن 
وورود آنهــا بــه کابــل آنهــا نیــز همــان ضــرب المثــل در بــاره زنــان را تکرارکردندکــه:« زن خــوب 
ــا در گــور«. هرچنــد برخــی از رهبــران جهــاد نظریــات دو  ــه باشــد ی ــا در خان آن اســت کــه ی
پهلــو داشــتند ولــی در کلیــت مــی تــوان ادعــا نمــود کــه از دیــد آنــان زنــان حــق شــرکت در 
ــماری  ــای بیش ــه محرومیت ه ــن دوران ب ــتند. ای ــن را نداش ــات و رای دادن و رای گرفت انتخاب
بــرای زنــان منجــر شــد. بســیاری از مکاتــب وپوهنتــون هــا بــرای ســه ســال پــی هــم مســدود 
مانــد و هــزاران زن و کــودک در اثــر تبــادل آتــش میــان جناح هــای متخاصــم جان هــای 
شــان را از دســت دادنــد. صــد هــا هــزار افــراد تحصیــل کــرده بــه شــمول زنــان کشــور را تــرک 
کردند)محســنی،۱۳۹۰(. در دوران طالبــان )۱۳۷۵-۱۳۸۱(، زنــان از کار، تعلیــم و تحصیــل 
منــع قــرار داده شــدند. طالبــان پــس از تســخیر شــهر کابــل، در مــدت ســه مــاه ۶۳ مکتــب 
را در ایــن شــهر مســدود ســاختندکه باعــث محرومیــت ۱۰۳۰۰۰ دختــر و ۱۴۸۰۰۰ پســر از 
تحصیــل گردیدنــد و ۱۱۲۰۰ معلــم کــه بیشــترین شــان زنــان بودنــد از تدریــس بازماندنــد. 
در ایــن دوران زنــان تحصیــل یافتــه بــی شــماری از افغانســتان خــارج گردیــد) همــان 

ــع،۱۳۹۰(.  منب
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ــکا و  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــه نظام ــه مداخل ــج ب ــه منت ــپتامبر ۲۰۰۱ ک ــم س ــۀ یازده حادث
ســایر متحدیــن آن، تدویــر کنفرانــس بــن و ایجــاد ادارۀ موقــت و ســایر تحــوالت دموکراتیــک 
ــان در  ــا طالب ــان دردوران پس ــگاه زن ــای جای ــد، نقطــۀ عطفــی در إحی ــتان گردی در افغانس
افغانســتان بــه شــمار مــی رود. بــه اســاس موافقتنامــۀ بــن، کمیســیون ۲۱ نفــری تدویــر لویــه 
ــا پرلیــکا و حمیــرا  ــه حقوقمــل، ثری ــم هریــک محبوب ــا مشــارکت ســه خان جرگــۀ اضطــراری ب
نعمتــی بــه تاریــخ ۲۳ جنــوری ۲۰۰۲ ایجــاد گردیــد. از ۱۵۰۱ تــن اشــتراک کننــده گان ایــن 
ــان تشــکیل مــی داد و خانــم ســیما ثمــر بــه حیــث معــاون  ــان را زن لویــه جرگــه، ۱۶۰ تــن آن

لویــه جرگــۀ اضطــراری انتخــاب شــدند. 

     در اولیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای دولــت انتقالــی، یــک زن به نام مســعوده 
جــال خــود را کاندیــدا نمــود و بــا کســب آراء نســبتًا قابــل قبــول حضــور یــک زن را در رقابــت 

بــرای کســب باالتریــن مقــام حکومتــی اثبــات کرد. 

ــد  ــون اساســی جدی ــرای تســوید قان ــر ۲۰۰۲ یــک کمیســیون ۹ عضــوی ب در ۱۵ اکتوب
تحــت ریاســت نعمــت اللــه شــهرانی تعییــن گردیــد کــه دو نفــر از اعضــای ایــن کمیســیون را 
نیــز زنــان هریــک آصفــه کاکــر و مکرمــه اکرمــی تشــکیل مــی داد. متعاقبــًا حکومــت انتقالــی 
کمیســیون ۳۵ نفــری را بــرای تدقیــق قانــون اساســی مقــرر نمــود کــه ۷ تــن آنــان زنــان هریک 
پرویــن مومنــد، فاطمــه گیانــی، پرویــن علمــی مجــروح، شــکریه بارکــزی، صدیقــه بلخــی، 
ــق  ــرای تدقی ــز ب ــکل از ۲۰ زن نی ــه متش ــک کمیت ــد. ی ــی بودن ــه افضل ــعل، آمن ــه مش حاکم
ــه  ــن کمیت ــد. ای ــاد گردی ــل ایج ــه حقوقم ــم محبوب ــراف خان ــت إش ــان تح ــوق زن ــتر حق بیش
ــردد:«  ــه گ ــز اضاف ــر نی ــاده دیگ ــک م ــوده ی ــره ای مس ــه ۱۲ فق ــه مقدم ــا ب ــود ت ــنهاد نم پیش
ــه  ــکال تبعیــض و خشــونت علی ــه اش ــان و مــردان و امحــای کلی تضمیــن حقــوق مســاوی زن
زنــان« و همچنــان کمیتــه مذکــور توصیــه نمــود کــه بهتــر اســت بــه جــای یــک زن، دو زن در 
ــت داشــته باشــند) محســنی،۱۳۹۰(.  ــت عضوی ولســی جرگــه وشــورا های والیتــی از هروالی

    چنیــن بــه نظرمــی رســد کــه اقدامــات، پالیســی هــا و ســیر تحــوالت دموکراتیــک در 
ــمگیر در  ــرفت های چش ــرات و پیش ــث تغیی ــی باع ــون اساس ــب قان ــس از تصوی ــال های پ س

ــان در افغانســتان گردیــده اســت. زمینــه مشــارکت سیاســی – اجتماعــی زن
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چشم انداز مشارکت زنان در استراتژی های ملی افغانستان
اســتراتژی عبــارت از الگــو یــا طرحــی اســت کــه اهــداف، سیاســت هــا و زنجیــرۀ عملیاتــی 
ــر  ــا یکدیگ ــته ب ــم پیوس ــه ه ــک کل ب ــب ی ــمی را در قال ــر رس ــا غی ــمی ی ــازمان رس ــک س ی
ــی  ــع درون ــت مناب ــص و هدای ــتراتژی تخصی ــک اس ــتی ی ــورت درس ــد. در ص ــی کن ــب م ترکی
ــه توانمنــدی هــا و  ــر پای ــه و بالقــوه ب ــه صــورت یگان ــی ســازمان مــورد نظــر ب ــات برون و امکان
نــا رســایی های داخلــی و نقــاط قــوت و ضعــف خارجــی حرکــت هوشــمندی را ایجــاد 

می کند)رضایــی،1395(. 

ــال های  ــرا در س ــد زی ــی گوین ــا م ــتراتژی ه ــن و اس ــوه قوانی ــرزمین انب ــتان را س      افغانس
ــی و  ــات مل ــژه موسس ــه وی ــی ب ــۀ بین الملل ــی جامع ــای تخنیک ــن همکاری ه ــه یم ــر ب اخی
بــه  و  بین المللــی، اســتراتژی های مختلفــی در زمینه هــای گوناگــون اجتماعــی طــرح 
منصــۀ اجــرا گذاشــته شــده انــد. یکــی از ایــن اســتراتژی های مهــم اســتراتژی انکشــاف ملــی 
افغانســتان بــود کــه بــر اســاس اهــداف انکشــافی افغانســتان در پانــزده ســال ) ام دی جــی( 
بنــاء گردیــده بــود و در ســال 1387 طــرح و تصویــب گردیــد کــه یــک دورۀ زمانــی 4 ســاله الــی 
1391 را پیــش بینــی نمــوده بــود. ایــن اســتراتژی شــامل ســه رکــن و هشــت ســکتور بــوده 
مســألۀ جنــدر و تســاوی حقــوق اجتماعــی زنــان بــا مــردان در بخــش مســائل مشــترک ایــن 
اســتراتژی تســجیل یافتــه بــود. بــر اســاس اهــداف اساســی ایــن مشــارکت قــرار بــر ایــن بــود 
تــا افغانســتان الــی ســال 2020 میــادی بــه دســت آورد هــای عمــده ذیــل نایــل می گردیــد:

• یــک کشــور دارای نظــام سیاســی دموکراتیــک بــه اســاس اصــول اســامی و قانون اساســی، 
برخــوردار از صلــح و امنیــت داخلــی، روابــط صلــح آمیــز و حســنه بــا کشــور های همســایه و 

برخــوردار از احتــرام الزم در صحنــۀ بین المللــی. 

• یــک ملــت بردبــار، یــک پارچــه و کثــرت گــرا، پابنــد بــه ارزش هــای اســامی و اهــداف واالی 
مشــارکت عمومــی، عدالــت و تســاوی حقــوق شــهروندی.
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ــکتور  ــری س ــت رهب ــازار تح ــاد ب ــاس اقتص ــر اس ــاه ب ــار از رف ــد و سرش ــو از امی ــۀ ممل • جامع
ــان در  ــارکت زن ــت مش ــط زیس ــداری محی ــظ پای ــی و حف ــاوات اجتماع ــوی، مس ــی ق خصوص
ایــن اســتراتژی تحــت برنامــۀ حکومــت داری، حاکمیــت قانــون و حقــوق بشــر قــرار داشــت 
ــی،  ــاف مل ــتراتژی انکش ــود )اس ــده ب ــه گردی ــان در زمین ــی زن ــان مل ــق پ ــه تطبی ــول ب و مح

.)1391-1387

ــتراتژی  ــال2015، اس ــزاره در س ــافی ه ــداف انکش ــق اه ــی تطبی ــاد زمان ــم میع ــا خت ب
انکشــاف جهانــی بــرای 2030-2016 در چــوکات اهــداف انکشــافی پایــدار در ســطح جهــان 
از جانــب ملــل متحــد مطــرح گردیــد کــه خوشــبختانه افغانســتان نیــز اســتراتژی ملــی خــود 
را در همآنگــی ایــن داعیــه مهــم بین المللــی طــرح نمــوده اســت. مســألۀ تســاوی جنســیتی 
در شــماره هفتــم اهــداف هفــده گانــه ایــن اســتراتژی قــرار دارد. )آغــاز نمــودن بــا اســتراتژی 

اهــداف انکشــاف پایــدار ، 2015(

ــی  ــه، مل ــه مرحل ــی را در س ــدار مل ــاف پای ــتراتژی انکش ــق اس ــتان تطبی ــت افغانس دول
ــا پــان هــا و برنامه هــای ملــی و تطبیــق و نظــارت آن  ســازی اهــداف، انطبــاق اهــداف آن ب
ــال 2016  ــاز و در س ــی را آغ ــای مقدمات ــال 2015 کار ه ــان س ــود. در جری ــدی نم ــته بن دس
جهــت نهایــی ســازی و ملــی ســازی اهــداف انکشــاف بایــدار افغانســتان تــاش نمــوده و آن 

را در ســه مرحلــه طبقــه بنــدی نمــوده اســت: 

مرحلــه اول: ملــی ســازی اهــداف انکشــافی پایــدار و ترتیــب و نهایــی ســازی اهــداف 
ــدار افغانســتان؛ انکشــافی پای

مرحله دوم: انطباق اهداف انکشافی پایدار با پان ها و برنامه های ملی؛

مرحله سوم: تطبیق، نظارت و گزارشدهی؛

ســند ملــی انکشــاف پایــدار افغانســتان کــه مبتنــی بــر 17 هــدف توســعۀ پایــدار ملــل 
متحــد و 169 هــدف و 232 شــاخص انکشــافی اســتوار بــوده در ســال 1397تســوید و 
تصویــب گردیــده اســت یــک ســند مهــم ملــی بــوده کــه اهــداف توســعۀ پایــدار ملــل متحــد 
را بــا مقتضیــات و اولویت هــای ملــی افغانســتان همآهنــگ ســاخته اســت. اهــداف اساســی 

ایــن ســند در شــش مــورد ذیــل خاصــه گردیــده اســت:
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1. رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛

2. محو فقر و گرسنگی با همه ابعاد آن در همه جا؛

3. مبارزه متداوم در مقابل نابرابری و بی عدالتی؛

4. تامین صلح و ثبات پایدار؛ 

5. حفاظت از محیط زیست؛

6. تقویــت همکاریهــای اقتصــادی و اجتماعــی میــان ملــل جهان)ســند ملــی انکشــاف 
پایــدار،1397، ص،3(. 

در صفحــۀ 18 ایــن اســتراتژی مســأله دســتیابی بــه تســاوی جنســیتی و توانمنــد 
ســازی زنــان و دختــران تذکــر رفتــه اســت کــه شــاخصه هایــی را بــرا ی دسترســی بــه آن طــی 
ــض،  ــو تبعی ــد: مح ــت مانن ــوده اس ــرح نم ــدی ط ــداف کلی ــث اه ــش رو منحی ــال های پی س
ــان آور،  ــای زی ــم و رواج ه ــو رس ــی، مح ــتفاده جنس ــوء اس ــان، س ــاق زن ــونت، قاچ ــع خش من
ازدواج اطفــال، تشــخیص و ارزش دهــی کار هــای بــدون مــزد، حصــول اطمینــان از مشــارکت 
کامــل و مؤثــر زنــان در همــه ســطوح، تصویــب قوانیــن و پالیســی های مناســب جهــت تشــویق 

ــان و دختــران) همــان منبــع، 1397(.  تســاوی جنســیتی و توانمنــد ســازی زن

ــی،  ــورا های مل ــان در ش ــر زن ــل و مؤث ــارکت کام ــای مش ــت ارتق ــتراتژی جه ــن اس در ای
ســال 2016 منحیــث بیــز الیــن 23% تشــخیص گردیــده، در ســال 2018 بازهــم بــه 23% و 
ــه مشــارکت  ــه همینگون ــه 24% پیــش بینــی گردیــده اســت. ب درســال های 2019 و 2020 ب
ــده و  ــت ش ــن تثبی ــث بیزالی ــال 2016، 10. 7% منحی ــری، س ــم گی ــطوح تصمی ــان در س زن
ــرح  ــال 2020 مط ــه 11% و 12 % و 13 % در س ــا ب ــدی 2018-2020 ارتق ــال های بع در س

ــتان، 2016، ص،72(.  ــدار افغانس ــاف پای ــی انکش ــند مل ــده است)س گردی
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ــان در  ــی زن ــی و سیاس ــارکت اجتماع ــده مش ــای عم ــت آورده دس
ــال اخیــر ــتان در ســه س افغانس

چنیــن معلــوم مــی شــود کــه دســت آورد هــا و پیشــرفت های زنــان طــی ســه ســال اخیــر در 
پیوســت بــه تصویــب برنامــه عمــل زنــان، صلــح و امنیــت، در راســتای تحــوالت قبلــی و نیــز 
بــه تعقیــب تطبیــق پــان ملــی زنــان2007-2017 در کشــور قــرار داشــته و نیــز یــک صفحــۀ 
جدیــد از تحــوالت را در زمینــه بــر روی زنــان گشــوده اســت. تقــرر و جابجایــی زنــان در برخــی 
از پســت های عالــی و نیمــه عالــی دولتــی در ســه ســال گذشــته، شــرکت برخــی از زنــان در 
ــان  ــارکت زن ــح و مش ــی صل ــورای عال ــان در ش ــن از زن ــد ت ــت چن ــح، عضوی ــای صل گفتمان ه
در انتخابــات پارلمانــی 1397 از عمــده تریــن مــواردی اندکــه مــی شــود بــا تکیــه بــر اعــداد و 
ارقــام دســت داشــته کــه در گــزارش اخیــر ادواری جهانــی افغانســتان بــه شــورای حقــوق بشــر 

آمــده اســت، بــه آنهــا اشــاره نمــود. 

مشارکت زنان در سطوح رهبری و اداره
در ســال های اخیــر تاش هــای زیــادی بــرای جابجایــی و مشــارکت زنــان در پســت های 
دولتــی بــه ویــژه در مناصــب بلنــد دولتــی صــورت گرفــت. بــه نقــل از پژوهــش علمــی 
ــر  ــدی( و 4 وزی ــور و دایکن ــی )غ ــاب 2 وال ــدری: انتخ ــان از آزاد و حی ــی زن ــارکت سیاس مش
زن در کابینــه ) تحصیــات عالــی، مبــارزه علیــه مــواد مخــدر، کار و امــور اجتماعــی، و امــور 
زنــان( در حکومــت بیشــترین ســهم را بــرای زنــان در کابینــه، در ســال های اخیــر نشــان مــی 
دهــد. بــه نظــر ایشــان، حضــور زنــان در کرســی های دیپلماتیــک و انتصابــی خیلــی کمرنــگ 
مــی باشــد. ارقامــی کــه از طریــق ارگان هــای محــل بــا محققیــن فــوق شــریک ســاخته شــده 
نشــان مــی دهــد کــه یــک والــی زن و یــک معــاون والــی زن در 34 والیــت، تنهــا تعــداد معــدود 
ــوالی  ــه 365 ولس ــوال زن در جمل ــک ولس ــولگری، ی ــفارت و 24 قونس ــفیر زن در 41 س س
رســمی و 12 ولســوالی موقــت و نداشــتن هیــچ شــاروال زن در جملــه 153 شــاروالی میــزان 
ــدری،1395،ص،21-20(.  ــد)آزاد و حی ــی ده ــان م ــطوح نش ــن س ــان را در ای ــارکت زن مش
ارقــام مشــارکت زنــان در کرســی های انتخابتــی بــه مراتــب بیشــتر از میــزان مشــارکت آن هــا 
در ســطوح رهبــری مــی باشــد چنانچــه 27% وکیــل ولســی جرگــه، 20% وکیــل در شــورا های 
والیتــی، 9% اعضــای انتخابــی مشــرانو جرگــه، 53% اعضــای انتصابــی مشــرانو جرگــه را زنــان 

تشــکیل مــی دهنــد. )همــان منبــع،1395(. 
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 گــزارش وضعیــت زنــان و مــردان در افغانســتان کــه توســط ادارۀ احصائیــه مرکــزی در ســال 
1395 بــه نشــر رســیده اســت مشــعر بــر ارتقــای مشــارکت زنــان در اداره و ســطوح تصمیــم 
گیــری مــی باشــد. در آغــاز فصــل ســوم ایــن گــذارش از پالیســی دولــت افغانســتان بــرای در 

ــار قــرار دادن 30% از پســت های بلنــد تصمیــم گیــری، اختی

قانــون گــذاری هــا در بخش هــای قضایــی، امنیتی، اقتصــادی و خدماتی تا ســال 2020 
بــرای زنــان خبر می دهد. )گــزارش وضعیت زنان و مــردان در افغانســتان،1395،ص،9(. 

مشارکت زنان در پروسۀ صلح

 در کتــاب مشــارکت زنــان در رونــد صلــح بــه نقــل از حســینی آمــده اســت که:پــس از تشــکیل 
ــی  ــورای عال ــت ش ــان عضوی ــر از زن ــداد )9( نف ــه تع ــال 2010 ب ــح در س ــی صل ــورای عال ش
ــور  ــه حض ــن ک ــا ای ــد ام ــهم گرفتن ــح س ــۀ صل ــبرد پروس ــد و در پیش ــت آوردن ــه دس ــح را ب صل
ــا  ــت ب ــوده اس ــق ب ــر و موف ــفاف، مؤث ــر، ش ــه انــدازه فراگی ــد چ ــان در ایــن رون و ســهم زن
تردید هــای جــدی مواجــه اســت)1394،ص،2(. اصــل عادالنــه بــودن و فراگیــر بــودن صلــح 
دو خصوصیــت عمــدۀ اســت کــه نقطــۀ ارتبــاط بــا دیــدگاه جنســیتی در رونــد صلــح را نشــان 
مــی دهــد زیــرا صلحــی را مــی تــوان عادالنــه گفــت کــه بــا مشــارکت و شــمولیت دیــدگاه زنــان 
باشــد. قطعنامــه 1325، پــان عمــل ملــی 1325، قانــون اساســی و اســتراتژی ملــی و ســایر 

ــع،1394(.  ــان منب ــد) هم ــیر ان ــل تفس ــتا قاب ــن راس ــی در همی ــناد بین الملل اس

ــی  ــطح جهان ــت: در س ــن آورده اس ــر چنی ــل از پورت ــه نق ــح ب ــد صل ــان در رون ــارکت زن      مش
ضــرورت حضــور زنــان در روند هــای مذاکــرات صلــح امــری پذیرفتــه شــده اســت وســه دلیــل 
بــرای ایــن مســأله برشــمرده شــده اســت: اول اینکــه زنــان همــان طــور کــه از منازعــات متأثــر 
مــی شــوند نتایــج رونــد صلــح نیــز بــر آنــان تأثیــر مــی گــذارد. دوم اینکــه شــمولیت زنــان در 
ــک  ــه از ی ــن ک ــوم ای ــت و س ــروری اس ــی ض ــت اجتماع ــق عدال ــور تحق ــه منظ ــح ب ــد صل رون
دیــدگاه عمــل گرایانــه وواقــع گرایانــه زنــان بــه مســائلی چــون آمــوزش، ســامتی، مراقبــت 

ازکــودکان، رفــاه اجتماعــی  و  امنیــت اولویــت بیشــتری مــی دهنــد)1394،ص،11(. 
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ــح  ــد صل ــان در رون ــارکت زن ــر از مش ــدکه: اگ ــی نویس ــینی م ــل از حس ــه نق ــان ب ــارکت زن مش
چشــم پوشــی شــود، شــکاف اجتماعــی ترمیــم نخواهــد شــد و بــه صــورت نیمــه فعــال زمینه را 
بــرای خشــونت و تضــاد در جامعــه فراهــم مــی کنــد. ایــن موضــوع بــه خصــوص در افغانســتان 
ــرای  ــی ب ــت فراوان ــت و محدودی ــم اس ــاالری حاک ــرد س ــی و م ــه ی ــگ قبیل ــه فرهن ــی ک جای
ــد  ــه می توان ــمی ک ــه قس ــود دارد ب ــای کان وج ــم گیری ه ــه تصمی ــان در عرص ــارکت زن مش
تــوازن اجتماعــی را برهــم زنــد اهمیــت فراوانــی دارد. در چنیــن شــرایط نــا متعــادل و فضــای 
سیاســی حضــور زنــان بــرای مشــارکت در مذاکــرات بــرای اینــده بهتــر زنــان ضــروری اســت) 

 .)11 1394،ص، 

مشارکت زنان در بازسازی و توسعه اقتصادی
حــق توســعه و برابــری نقش هــای مــردان و زنــان در فراینــد توســعه در اعامیــه حــق 
ملــل  بایســته های  اســت)  یافتــه  تســجیل  متحــد  ملــل   1986 ســال  مصــوب  توســعه 
ــگ و  ــس از جن ــع پ ــعه در جوام ــازی و توس ــان در بازس ــش زن ــد،2004،ص،264(. نق متح
روبــه انکشــاف از اهمیــت واالیــی برخــوردار مــی باشــد زیــرا زنــان بیشــتر از همــه مصایــب و 
ــال در  ــهمگیری فع ــد س ــد و عاقمن ــی کنن ــی را درک م ــای اجتماع ــای بحران ه محرومیت ه

بازســازی خرابی هــای جنــگ و بهبــود اقتصــاد خانــواده مــی باشــند. 

ــت  ــان از حال ــود کــه زن ــی ش ــث م ــعه باع ــد توس ــان در فرآین ــارکت زن ــوی دیگــر مش  از س
انفعالــی خــارج شــده و بــه صــورت فعــال در اجتمــاع حاضــر شوند)یوســفی، رضایــی و 

دیگــران،1392،ص،31(. 

بــا گذارجامعــه از ســنت بــه مدرنیتــه و رهــا شــدن زن از قیــودات نظــام ســنتی، توســعه 
ــرح  ــر مط ــدی ت ــور ج ــه ط ــان ب ــائل زن ــازار کار مس ــه ب ــان ب ــی وورود زن ــای اجتماع جنبش ه
گردیــد، از ایــن رو دهــۀ 1970 را دهــۀ ویــژه زنــان مــی نامنــد. در دهــۀ هفتــاد جنبش هــای 
حــق خواهــی زنــان بــا عــث ایجــاد حرکت هــای در حــال توســعه در جوامــع غربــی شــد کــه در 
نتیجــه دســت آورد هــای زیــادی را بــه دنبــال داشــت، ســبب راهیابــی زنــان بــه کنگــره آمریــکا 
بــرای رای دهــی، ایجــاد کمیســیون خــاص ملــل بــرای زنــان و نــام گــذاری ایــن دهــه بــه نــام 

دهــه زنــان صــورت گرفــت از ایــن رو ایــن دهــه را دهــه توســعه اجتماعــی مــی گوینــد. 
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زنــان در کلیــه مناطــق جهــان نقــش مهــم و تعییــن کننــده ای در اقتصــاد کشــور هــا داشــته 
ــواد  ــی از م ــش از نیم ــده بی ــد کنن ــان تولی ــد زن ــاره ش ــًا اش ــه قب ــور ک ــان ط ــد و هم و دارن
غذایــی، گرداننــده گان اقتصــاد خانــواده و ســامان دهنــده گان تغذیــه و تربیــت کــودکان مــی 
باشــند کــه عــدم توجــه بــه نقــش زنــان در اقتصــاد، هــم موجــب کنــدی رونــد توســعه وبــه ثمــر 
ــر پروژه هــای ملــی و فراملــی در جهــت تولیــد و عمــران کشــور هــا مــی گــردد  نرســیدن اکث
و هــم ایــن کــه توســعه انســانی نیمــی از جمعیــت جهــان بــه دســت فراموشــی ســپرده مــی 

ــود)رضایی،1394(.  ش

ــا در  ــت آنه ــای کار و فعالی ــا مایه ه ــتان ب ــادی افغانس ــعه اقتص ــان در توس ــارکت زن مش
صنایــع دســتی چــون قالیــن بافــی، دام داری، زراعــت، صنایــع کوچــک و تشــبثات اقتصــادی 
دیگــر طــی ســالیان اخیــر ســهم قابــل ماحظــه ایــرا در رشــد اقتصــاد و تولیــد ناخالــص ملــی 
داشــته اســت. فراهــم شــدن زمینه هــای قرضه هــای کوچــک بــرای زنــان، ایجــاد اتحادیه هــای 
صنایــع و تجــارت زنــان، و زمینــه تولیــد، انکشــاف و عرضــۀ تولیــدات دســتی زنــان از طریــق 
مهیــا ســازی اماکــن معیــن فــروش و نمایشــگاه های ملــی و بین المللــی مشــوق های عمــده 
در زمینــه مشــارکت اقتصــادی زنــان بــوده و آینــده خوبــی را بــرای رونــق آن نویــد مــی دهــد. 
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مشارکت زنان در توسعۀ فرهنگی-اجتماعی
مشــارکت فرهنگــی و اجتماعــی، شــرکت آگاهانــه، داوطلبانــه و مؤثــر مــردم در فرآینــد توســعه 

فرهنگــی، اجتماعــی، روســتا، شــهر و یــا کشــور اســت. 

مبنــای توســعه اجتماعــی، توســعۀ فرهنگــی اســت. بــه ایــن دلیــل توســعۀ فرهنگــی از 
طریــق دگرگونــی عناصــر فرهنگــی برگشــت ناپذیــر در یــک جامعــۀ معیــن صــورت مــی گیــرد 
کــه بــر اثــر آن جامعــه کنتــرل مؤثــر و قــوی بــر محیــط طبیعــی و اجتماعــی إعمــال مــی کنــد. 
آمــوزش از عوامــل اصلــی توســعۀ فرهنگــی اســت. توســعۀ فرهنگــی از نظــر برخــی صاحــب 
ــای  ــه پژوهش ه ــۀ 06 در نتیج ــت. در ده ــی اس ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــای توس ــران زیربن نظ
اقتصــاد دانــان در زمینــه نقــش نیــروی انســانی متخصــص بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی 
ــعه  ــد : توس ــد بودن ــاول معتق ــد و پ ــاندند. آلمون ــات رس ــه اثب ــأله را ب ــن مس ــان ای ــاد دان اقتص
سیاســی در نتیجــه فرهنــگ بیــن جوامــع ســنتی و مــدرن نقــش گســترده ایــرا ایفــا مــی کنــد. 
ــا برابــر در ســطح ملــی و بین المللــی  دسترســی نابرابــر بــه منابــع و تکنالــوژی باعــث رشــد ن

مــی گــردد کــه ســبب عــدم تســاوی اجتماعــی و اقتصــادی مــی گــردد. 

 ســاخت و حفــظ شــبکه روابــط اجتماعــی شــکل مهمــی از مشــارکت اجتماعــی و 
فرهنگــی را بــه وجــود مــی آورد. مشــارکت اجتماعــی در فعالیت هــای فرهنگــی موجــب 
تقویــت روابــط و تعامــل افــراد جامعــه مــی شــودو ســاخت شــبکه روابــط اجتماعــی منجــر بــه 

ــود)صدیقی،4931(.  ــی ش ــی 1 م ــرمایۀ اجتماع ــد س ــی و تولی ــارکت فرهنگ مش

1. Social Capital
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مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و جامعۀ مدنی
امروزه جامعۀ مدنی به حوزه ای از نهاد ها، رسانه ها، انجمن ها، موسسات، اتحادیه ها، 
غیره  و  اجتماعی  شبکه های  در  فعال  شخصیت های  اکادمیک،  و  تحقیقی  ی  ها  نهاد 
اطاق می گردد که از اثر گذاری باالیی در مناسبات و تعامات اجتماعی به شمول اثرگذاری 
و  رفتار  اصول  هستند.  برخوردار  ها  دولت  ی  ها  پالیسی  و  ها  سیاست  ها،  رویکرد  باالی 
چوکات کاری نهاد ها ی مدنی از حاالت ذیل خالی نمی باشد: نهاد های معطوف به داد 
بسا  در  تحقیقاتی.  و موسسات  ها  نهاد  عامه،  آگاهی رسان  و گروه های  ها  نهاد  خواهی، 
موارد برخی از نهاد ها نه تنها به یکی از ساحات فوق توجه دارند بلکه همزمان دو یا حتی 
هرسه ساحات فوق را تحت پوشش قرار می دهند. در شرایط امروز، جامعه مدنی رکن دوم 
جامعه  عضو  هر  اگرچه  نگاه  این  از  واقع  در  و  دهد  می  تشکیل  را  نوین  سیاسی  فرهنگ 
سنتی معموال فاقد ارزش شخصیتی و حقوقی و اجتماعی مستقل است و ارزش و حقوق 
او غالبًا در پیوند های خانوادگی و قبیلگی و منزلتی متـبلور می شـود؛ لیکن در جامـعه 
مدنی، فـرد هـویتی مستقل دارد که ارزش آن به خاطر فردیت بوده و لذا در این جـامعه 
روابط آدمـیان با یکــدیگر و با جـامـعه چـنان به قـرار داد کشـیده مـی شود که همه افراد 
قـطع نظر از موقـعیت و منزلت خـود، دارای حـقوق و آزادی و مسـئولیت های یکسان در 

اصل،1382،ص،35(.  گـردند)محمدی  قـانون  برابـر 
سازمان های داخلى و بینالمللى جامعــه مدنى سهم مهم دــر تنظیم و پیشبرد اجندای 
ــر افغانستان دارند. البته، اجنداهای مختلف و ظرفیت های  برابری جنسیتىو حقوق زنان د
گوناگون سازمان های مذكور اجرای اين نقش را دشوار و چالشى مىنمايد . نهاد های فعال 
وجود  آن  از  واقعبینانه يى كه  از توقعات غیر  دــر افغانستان، برخالف بسیاری  زنان  حقوق 
دارد، گام های مهمى برای بهبود وضعیت زنان برداشته اند. يكى از چالش ها در برابر جامعة 
مدنى، دستور العمل های مختلف نهاد های عضو آن دــر افغانستان است. آنها از فراهم آوری 
كمك های بشردــوستانه به مناطق دــورافتاده تا تطبیق برنامه های اجتماعى انكشافى، 
دارند.  دــر اجندای خود  را  زنان  برای حقوق  دادخواهى  و  وضعیت حقوق بشر،  بر  نظارت 
نقش آنها در فهم و رسیدگى به نیازها و منافع بلندمدت زنان و مردان به خاطر تعهدات سوال 
ــر افغانستان،  ــر راستای تقويت برابری جنسیتى و حقوق زنان د برانگیز و محدود حكومت د

مهم است.
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اجنداهای مختلف نهاد های مدنى در افغانستان بیشتر به گفته سازمان های مدافع حقوق 
است.  گرديده  تطبیق  و  تعريف  كننده  تمويل  منابع  های  اولويت  و  اساسمطالبات  بر  زنان 
منتقدان جامعة مدنى افغانستان را بیشتر پروژه محور مى دانند. سازمان های مدافع حقوق 
زنان به عنوان يكى از گروه های جامعة مدنى، در تعیین اهداف و اولويت های حقوق زنان و 
برابری جنسیتى هماهنگى میان حكومت و جامعة مدنى پرداختند كه در كل موثريت نهاد 
های مدنى را تضعیف ساخته است. به رغم اين چالش ها، جامعه مدنى افغانستان قادر به 
اند  بوده  ملى  در سطح  برابری جنسیتى  مباحثات حول  و  قوانین  برخی  باالی  نفوذ  اعمال 

انتقال،1392،ص15-14(. روند  و  برابری جنسیتی  زنان،  )حقوق 

زنان  برای   ۲۰۱۷-۲۰۰۷ ملی  کاری  درپالن  زنان  مشارکت 
)N A P WA ( ن نستا فغا ا

دولت  وزیران  شورای  جلسه  در   ۷۸۳۱ ثور   ۹۲ در  افغانستان  زنان  برای  ملی  کاری  پان 
آن  تطبیق  به  ارگان های دولت مکلف  و همه  به تصویب رسید  افغانستان  جمهوری اسامی 
شناخته شدند. این پان یک دورۀ زمانی ده ساله را برای بهبود وضعیت زنان در عرصه های 
مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی نموده است. اهداف اساسی این 
پان در صفحۀ ۰۱ آن چنین توضیح داده شده است:« پان کاری ملی برای زنان افغانستان 
دو هدف را که عبارت از تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می باشد، تعقیب خواهد 
نمود. هدف از تساوی حنسیت اجتماعی این است که زنان و مردان از حقوق شان مستفید 
شده و به طور مساویانه از امتیازات انکشافی بهره مند گردند و هرگز از اجرای کاری که برای 
یک زندگی کامل و رضایت بخش، مناسب، خوب و ضروری می باشد منع نشوند« )پان ملی 

کاری برای زنان، ص،۰۱(. 

سه بعد اساسی برا ی این پان کاری در نظر گرفته شده است که عبارتند از 1- محو 
تبعیض علیه زنان، 2- انکشاف نیروی بشری زنان، 3- تقویت نقش رهبری زنان. به اساس 
این پان، در ظرف ده سال پیش بینی شده، قرار بود طی دورۀ زمانی مورد نظر 20 در صد در 
شمار زنانی که خدمات امنیتی ارایه می کنند افزایش به عمل می آمد و نیز سهم گیری زنان 

در روند تحکیم صلح در مرکز ووالیات افزایش می یافت.
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ــی  ــر م ــوق بش ــون و حق ــت قان ــت داری، حاکمی ــورد دول ــه در م ــالن کاری ک ــن دوم پ در رک
ــن  ــرار برای ــده وق ــاد آوری گردی ــری ی ــم گی ــطوح تصمی ــان در س ــارکت زن ــئلۀ مش ــد، مس باش
شــده اســت تــا ضمــن ســایر اقدامــات، یــک افزایــش 30 فــی صــدی مشــارکت زنــان در بخــش 
ــئلۀ  ــد. مس ــر باش ــورد نظ ــال 2017 م ــی س ــون ال ــق قان ــای تطبی ــی و نهاد ه ــی و قضای عدل
مشــارکت سیاســی و رهبــری زنــان بــه منظــور زمینــه ســازی اشــتراک زنــان و تاثیــر گــذاری بــر 
روند هــای تصمیــم گیــری، پالیســی ســازی بخش هــای کلیــدی دولــت جــون قضــا، امنیــت 
و ســهیم ســازی کتلــه زنــان در زندگــی سیاســی در صفحــه 53 ایــن پــالن کاری توضیــح داده 
ــاه مــدت و دراز مــدت در زمینــه مــی باشــد) همــان  شــده اســت کــه شــامل برنامه هــای کوت

ــع، ص، 53(. منب

زنــان در  چالــش هــا و موانــع مشــارکت اجتماعــی و سیاســی 
افغانســتان 

چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ســنت گرایــی، تــداوم جنــگ، فقــر، بــی ســوادی و گســتردگی 
مــرد ســاالری در جامعــۀ افغانســتان، مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان را بــا چالش هــای 
ــعه  ــارکت و توس ــتان، مش ــان افغانس ــاب زن ــه در کت ــن زمین ــه در ای ــاخته ک ــه س ــدد مواج متع

عمــده تریــن ایــن چالــش هــا ذیــاًل برجســته ســاخته شــده اســت:

موانع شخصی:

• فقر آگاهی های سیاسی در بین مردم به خصوص زنان؛

• عدم خود باوری در مورد توانایی ها و قابلیت ها میان زنان؛

• کم رنگ بودن عالقه مندی زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی؛
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موانع اجتماعی:
• نفوذ افکار جامد و انعطاف ناپذیر در رابطه با زنان در جامعه؛

• مردانه بودن برنامه ها و فعالیت های احزاب سیاسی در مورد زنان؛

• عدم نقش زنان در هسته اساسی احزاب در جامعه؛

• در إنزوا قرار داشتن افغانستان به لحاظ جغرافیای سیاسی؛

• خشونت و عدم امنیت زنان؛

• موانع اقتصادی و فقر زنان.

برداشت های نادرست از دین:

• عدم آگاهی درست مردم از شریعت اسامی؛

رهبــران  برخــی  توســط  زنــان  اجتماعــی  و  سیاســی  مشــارکت  شــمردن  مــردود   •
 . )1 3 9 4 ، یــی رضا ( ینی د

ــان، صلــح و امنیــت دولــت ج.ا.ا.  ــه پــالن عمــل ملــی زن نگاهــی ب
 ۲۰۲۲-۲۰۱۵

پــان عمــل ملــی زنــان، صلــح و امنیــت دارای ارکان چهــار گانه)مشــارکت، محافظــت، 
پیشــگیری از خشــونت، رفــاه و بهبــود( بــه هــدف تقویــت و مشــارکت زنــان در خدمــات 
ــی و  ــکتور امنیت ــان در س ــش زن ــت نق ــت، تقوی ــه عدال ــان ب ــی زن ــش دسترس ــی، افزای ملک
افزایــش مصئونیــت اقتصــادی زنــان مــی باشــد. در ایــن زمینــه، پــان ملــی افغانســتان چهــل 
و هشــتمین پــان عمــل ملــی در ســطح جهــان مــی باشــد. دولــت افغانســتان در خصــوص 
تطبیــق قطعنامــه 1325 شــورای امنیــت ملــل متحــد )UNSCR 1325( پــان عمــل ملــی 
را بــرای دســتیابی بــه اهــداف ذیــل بــرای دو  مرحلــه 2015-2018 و از 2019 الــی 2022 

ترتیــب نمــوده اســت:
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• مشــارکت زنــان در ســطوح تصمیــم گیــری و اجرایــی خدمــات اجتماعــی، امنیــت و اســتقرار 
ــدد صلح؛ مج

• مشارکت فعال زنان در انتخابات شورای ملی و والیتی؛

• دسترسی زنان به سیستم عدلی مؤثر، فعال و مسئول؛

ــی و خانوادگــی در تمــام  ــونت های جنس ــی بــرای قربانیــان خش ــت صحــی و روان • حمای
افغانســتان؛

• حفاظت از زنان در برابر تمام انواع خشونت و تبعیض؛

• تدارک منابع مالی برای فعالیت های مرتبط به زنان در حالت اضطرار؛

• تطبیق مقررات پالیسی بیجاشدگان داخلی مربوط به UNSCR 1325؛

• پایان دادن به مصئونیت برای خشونت علیه زنان و جرایم مربوط به آن؛

• سهیم ساختن پسرها و مردها در مبارزه با خشونت علیه زنان؛

• حمایــت و تامیــن ظرفیــت ســازی بــرای جامعــه مدنــی ) بــه ویــژه نهاد هــای زنــان( در مــورد 
UNSCR 1325 و صلــح و امنیــت زنــان؛

ــای  ــای ه ــش فرصت ه ــق افزای ــر از طری ــیب پذی ــان آس ــرای زن ــادی ب ــت اقتص ــد امنی • رش
ــغلی؛ ش

• رشــد دسترســی بــه تعلیــم و تحصیــات عالــی بــرای دختــران و زنــان، بــه ویــژه بــرای بــی 
جــا شــدگان داخلــی و عــودت کننــدگان.
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مؤلفه های پالن عمل ملی 1325
مشارکت:

• افزایش مشارکت موثر زنان در سطوح تصمیم گیری و اجرایی خدمات ملکی؛

• مشارکت موثر و فعال زنان در پست های رهبری در ارگان های امنیتی؛

• حصول اطمینان از مشارکت موثر زنان در روند صلح؛

• تشویق مشارکت فعال زنان در تسوید استراتژی ها و پالیسی های صلح و امنیت؛

• تقویت مشارکت فعال زنان در انتخابات.

حفاظت: 
ــل  ــارت و تعدی ــق، نظ ــق تطبی ــض از طری ــونت و تبعی ــواع خش ــه ان ــان از هم ــت زن • محافظ

ــد؛ ــی های جدی ــن و پالیس ــن قوانی ــود و تدوی ــن موج قوانی

• ترویــج حقــوق بشــری زنــان، از طریــق جنــدر شــمول ســاختن قوانیــن، پالیســی ها و 
ــا؛ ــاد ه ــات در نه اصاح

• فراهــم نمــودن شــرایط مســاعد بــرای زنــان جهــت دسترســی آنــان بــه عدالــت، از طریــق 
ــر و فعــال زنــان در سیســتم عدلــی و قضایــی؛ مشــارکت مؤث

• حمایت زنان از انواع خشونت از طریق باالبردن آگاهی؛

ــر  ــونت در سرتاس ــان خش ــه قربانی ــی ب ــی، و اجتماع ــی، روان ــت صح ــردن حمای ــم ک • فراه
ــتان؛ افغانس

• إتخاذ تدابیر مشخص جهت حفظ زنان از خشونت جنسی.
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پیشگیری:
• جلوگیری از خشونت علیه زنان؛

• محو فرهنگ معافیت در بخش خشونت علیه زنان؛

• تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و ساختارهای قضایی؛

• اجرای اصاحات مرتبط به جنسیت در سکتور های امنیتی و عدلی؛

• سهیم ساختن پسر ها و مردها در مبارزه علیه تمام انواع خشونت علیه زنان؛

• گســترش آگاهــی در میــان زنــان در مــورد حقــوق و نقــش شــان در جلوگیــری از خشــونت 
و حــل اختافــات.

توسعه و بهبود:
• ارایــه خدمــات آســایش و بهبــود بــرای زنــان متضــرر از جنــگ و جــا بــه جایــی داخلــی وزنــان 

ــونت؛  قربانی خش

• توجــه بــه نیاز هــای اجتماعــی و اقتصــادی زنــان در طــرح، تطبیــق، و ارزیابــی برنامه هــای 
توســعه و بهبــود؛ 

• تطبیق مقررات پالیسی UNSCR 1325 برای بیجاشدگان داخلی. 

تطبیق پالن عمل
 تطبیــق ایــن برنامــه در دو مرحلــه چهــار ســاله صــورت میگیــرد: 2015 تــا 2018 و 2019 

ــا 2022.  ت
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1. وزیر امور خارجه رییس

2. معین پالیسی وزارت دفاع عضو

3. معین امنیتی وزارت امور داخله عضو

4. معین خدمات صحی وزارت صحت عامه عضو

5. معین اداری و مالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان عضو

6. معین مسلکی و پالسی وزارت امور زنان عضو

7. مشاور ارشد وزارت عدلیه عضو

8. رییس حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه عضو

9. معین ریاست امینت ملی عضو

10. کمیشنر حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عضو

11. نماینده جامعه مدنی عضو

12. رییس روابط بین المللی اداره امور و سکرتریت شورای وزیران عضو

نهاد هــای همــکار عبــارت از نهاد هــای غیــر دولتــی، جامعــۀ مدنــی، رســانه هــا و 
ســکتور خصوصــی مــی باشــد )پــان عمــل ملــی،2015،ص 8-6(. 

از بــدو طــرح و تصویــب برنامــه عمــل تــا حــال دو گــزارش از تطبیــق ایــن قطعنامــه بــه 
ملــل متحــد ارایــه گردیــده اســت. 
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نظارت و ارزیابی از تطبیق برنامه عمل 
برنامــه نظــارت و ارزیابــی شــامل بررســی ســاالنه، میــان دوره ی )بعــد از دوســال( و بررســی 
ــی و  ــده اصل ــق کنن ــه ادارات تطبی ــه هم ــن پروس ــد. در ای ــی باش ــارم م ــال چه ــی در س نهای
ــه عهــده بخــش حقــوق بشــر و  ــد و وظیفــۀ گــزارش دهــی ســاالنه ب همــکار مســئولیت دارن
امــور بین المللــی زنــان وزارت امــور خارجــه مــی باشــد. ایــن برنامــه شــامل پیگیــری و نظــارت 
از امــور مالــی پــان عمــل ملــی 1325 بــرای تضمیــن شــفافیت و تطبیــق موثــر برنامــه تحــت 
ــه  ــی را ب ــه مدن ــش جامع ــتان نق ــت افغانس ــت. دول ــری اس ــه رهب ــولیت کمیت ــارت و مس نظ
ــه  ــی 1325 ب ــل مل ــان عم ــه پ ــق موفقان ــارت از تطبی ــرای نظ ــتقل ب ــۀ مس ــک بدن ــوان ی عن

ــد.  ــمیت میشناس رس

تاثیــرات عملــی پــالن عمــل بــرای تحقــق قطعنامــه ۱۳۲۵برحیــات سیاســی 
و اجتماعــی زنــان افغانســتان

ــه در  ــت ک ــح و امنی ــان، صل ــه 1325، زن ــی قطعنام ــل مل ــان عم ــق پ ــزارش دوم از تطبی گ
مــاه اگســت ســال 2018 از طــرف بخــش حقــوق بشــر و امــور بین المللــی زنــان وزارت امــور 
خارجــه دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــه نشــر رســیده اســت تــازه تریــن آمــار و ارقــام 
ــح و  ــان، صل ــل زن ــان عم ــاخص پ ــق 37 ش ــه تطبی ــال 2016در زمین ــا در س ــرفت ه و پیش
امنیــت بــه شــمول مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان در افغانســتان را بــاز تــاب داده اســت. 
ــی  ــه م ــا پرداخت ــه آنه ــًا ب ــه ذی ــد ک ــی باش ــدی م ــاخص کلی ــامل 17 ش ــارکت ش ــش مش بخ

شــود:

هــدف شــماره )1( مســئلۀ مشــارکت در پــان عمــل عبــارت از افزایــش مشــارکت مؤثــر 
زنــان در ســطوح تصمیــم گیــری و اجرایــی خدمــات ملکــی، امنیــت و صلــح و ادغــام مجــدد 

ــد: ــرای آن تعییــن گردیــده ان مــی باشــد کــه شــاخص های ذیــل ب

تعداد قوانین و پالیسی های ارزیابی شده جهت تقویت مشارکت زنان  .1

تعداد قوانین و پالیسی های تعدیل شده جهت تقویت مشارکت زنان  .2
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ایــن دو شــاخص بــه موانــع بنیــادی حقوقــی و ســاختاری بــه مشــارکت زنــان مــی پــردازد کــه 
در زمینــه کار هــای ذیــل انجــام شــده اســت:

مجموعــًا بــه تعــداد 6 ســند مهــم حقوقــی از طــرف وزارت عدلیــه قــرار ذیــل مــرور و مــورد 
تعدیــل قــرار گرفته اســت:

• استراتژی توانمند سازی؛

ــه در  ــی ک ــه زنان ــی ب ــاز ده ــت امتی ــتخدام جه ــگام اس ــی هن ــره ده ــورد نم ــی در م • پالیس
ــد؛ ــی نماین ــت کار م خواس

• قانون خدمات ملکی؛

• قانون اجرات اداری؛

• قانون ارایه خدمات آسان؛

• قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال. 

وزارت زنان سه قانون را مورد ارزیابی قرار داده است:

• کود جزاء

• قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال؛

• قانون جرگه های اصاحی در منازعات مدنی. 

همچنــان وزارت زنــان در جریــان ســال 1396 بــه تعداد 17 پالیســی ها و اســتراتژی های 
ادارات دولتــی را بــه هــدف تقویت جنــدر مــورد بازنگری قرار داده اســت. 

در شــاخص شــماره 3 کــه افزاایــش 10 در صــدی زنــان در خدمــات ملکــی بــه ویــژه در 
والیــات مطمــع نظــر اســت وضعیــت در ســال 2017 از ایــن قــرار نشــان داده شــده اســت:
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 بــه اســاس معلومــات مقتبــس از اداره احصائیــه مرکــزی کــه در گــزارش آمــده اســت، تعــداد 
مجموعــی کارمنــدان دولــت در خدمــات ملکــی در ســال 2016 بالــغ بــر 399574 تــن مــی 
گردیــد کــه از آن جملــه بــه تعــداد 89822 تــن )22،5 در صــد( کارمنــد آن زنــان بــوده کــه در 

بســت های رســمی و قــراردادی ایفــای وظیفــه مــی نماینــد. 

ــی  ــاوت م ــی متف ــات ملک ــری در خدم ــم گی ــری و تصمی ــای رهب ــان دررده ه ــور زن حض
ــد.  ــته ان ــش داش ــری نق ــم گی ــان در تصمی ــد زن ــًا 10،3 درص ــد وصرف باش

ــوده  ــه نم ــی را تهی ــن پالیس ــه چنی ــای ک ــداد وزارت خانه ه ــماره 4 روی تع ــاخص ش ش
انــد ترکیــز دارد. تنهــا 7 درصــد نهاد هــای تطبیــق کننــده پــان عمــل توانســته انــد پالیســی 

ایجــاد کننــد. 

شــاخص شــماره 5 بــه تعــداد زنــان در ســکتور امنیتــی ارتبــاط دارد. بــه اســاس گــزارش، 
فیصــدی زنــان در ســال 2015 از 1. 3 درصــد نســبت بــه ســال 2016 بــه 2. 5 درصــد 
ــان در بســت های ســوم آمریــت در ســال 2015 از 2.  افزایــش یافتــه اســت. امــا فیصــدی زن
ــه 7. 2 درصــد کاهــش یافتــه اســت. در میــان نیرو هــای  9 درصــد نســبت بــه ســال 2016 ب
پولیــس، فیصــدی زنــان بــه صــورت عمــوم در ســال 2015 ) 0. 5 درصــد( نســبت بــه ســال 
2016 )0. 6 درصــد( افزایــش نســبتًا کــم یافتــه اســت. امــا فیصــدی زنــان در ســمت آمریــت 
ــه  ــش یافت ــد( افزای ــه) 1. 7 درص ــال 2016 ب ــه س ــبت ب ــد( نس ــال 2015 )1. 1 درص در س
ــد. وزارت  ــه ان ــش یافت ــی افزای ــای امنیت ــان در نهاد ه ــرای زن ــی ب ــای آموزش ــت. برنامه ه اس
دفــاع ملــی 600 بســت رهبــری را بــرای زنــان اختصــاص داده اســت. 12 درصــد از مجمــوع 
بســت های پــی 2 و پــی 3 بــرای زنــان بــرای دســتیابی بــه حــد اقــل 10 درصــد حضــور زنــان در 

ــان نشــان مــی دهــد.  ــن وزارت را در ارتقــای مشــارکت زن ســمت های رهبــری تعهــد ای
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شــاخص شــماره 6 راجــع بــه تعــداد مراکــز آموزشــی بــرای زنــان اســت کــه وزارت هــای دفــاع، 
داخلــه و ریاســت امنیــت ملــی از عملی کننــده گان اصلــی ایــن شــاخص انــد. گــزارش مــی 
ــه  ــر یافت ــان تدوی ــرای زن ــی ب ــای آموزش ــور برنامه ه ــی مذک ــاد امنیت ــه نه ــه در هرس ــاند ک رس
اســت چنانچــه 143 زن در مرکــز آموزشــی نظامــی) بخــش مالــی(، 31 زن در اکادمــی 
نظامــی مارشــال فهیــم) بخــش زرغونــه( و 36 زن در بخــش افســران جــوان تعلیــم دیــده انــد. 

ــان  شــاخص شــماره 7 در مــورد تعــداد پالیســی های کــه جهــت اســتخدام و ارتقــای زن
در ســکتور امنیتــی مــرور گردیــده اســت مــی باشــد. گــزارش نشــان مــی دهــد کــه از ســال 

ــد:  ــده ان ــروز گردی ــه م ــل در وزارت داخل ــی های ذی ــی 2016 پالیس 2015 ال

1. پالیسی جندر در مورد استخدام زنان؛

2. پالیسی جلو گیری از خشونت علیه زنان در سطح وزارت؛

3. پالیسی عدم تبعیض علیه زنان. 

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی یــک پالیســی را در مــورد اســتخدام مــورد بازبینــی قــرار 
داده اســت و وزارت دفــاع در ایــن زمینــه پیشــرفت قابــل ماحظــه داشــته اســت کــه از جملــه 
55 پالیســی آن تنهــا 16 پالیســی در مــورد اســتخدام و ارتقــای زنــان مــی باشــد دارا بــوده و 
39 پالیســی دیگــر را نیــز کــه قســما بــه اســتخدام بــه شــمول اســتخدام زنــان ربــط دارد مــورد 

بازبینــی قــرار داده اســت. 

شــاخص شــماره 8 در خصــوص موجودیــت مــوارد تشــویقی جهــت ترغیــب زنــان 
بــرای پیوســتن بــه ســکتور امنیتــی اســت کــه در ایــن زمینــه تنهــا وزارت دفــاع هفــت اقــدام 

ــت.  ــام داده اس ــخص را انج مش

شــاخص شــماره 9 پیرامــون پالیســی تدویــن شــده جهــت مشــارکت فعــال زنــان در رونــد 
مصالحــه، مذاکــره و ادغــام مجــدد اســت. در ایــن بخــش بــه نقــل از شــورای عالــی صلــح در 
گــزارش آمــده اســت کــه پــان اســتراتژیک شــورای صلــح، مشــارکت زنــان در صلــح، مصالحــه 
ــه اســاس ایــن پــان اســتراتژیک  ــر مــی گیــرد. ب ملــی و ادغــام مجــدد در افغانســتان را در ب
ــتان و  ــلح در افغانس ــن مس ــا مخالفی ــح ب ــرات صل ــد در مذاک ــان بای ــح، زن ــی صل ــورای عال ش

ســطح بین المللــی مشــارکت داشــته باشــند. 
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 مشــارکت زنــان در شــورای عالــی صلــح و داراالنشــای آن و کمیته هــای والیتــی صلــح ازدیــاد 
مــی یابــد. و نیــز یــک بــورد نظــارت از مشــارکت زنــان را در تمامــی ســکتور هــا و رونــد صلــح 

ــد.       ــاد می کن ایج

شــاخص شــماره 10 در مــورد تعــداد زنــان برازنــده از 34 والیــت کشــور جهــت اشــتراک 
در مذاکــرات صلــح اســت. در ایــن زمینــه وزارت زنــان از موجودیــت 66 زن در 34 والیــت در 

فهرســت مذاکــره کننــده گان صلــح گــزارش مــی دهــد. 

شــاخص شــماره 11 از تعــداد زنانــی کــه در تســوید اســتراتژی هــا و پالیســی های صلــح 
ــح از 65  ــی صل ــورای عال ــزارش، ش ــاس گ ــه اس ــد. ب ــی کن ــاد م ــد ی ــارکت دارن ــت مش و امنی
ــان در  ــداد زن ــش تع ــداد کاه ــن تع ــد. ای ــی باش ــو آن زن م ــه 12 عض ــوده ک ــکل ب ــو متش عض
مقایســه بــا ســال 2016 کــه 11 عضــو از جملــه 52 عضــو ایــن شــورا زنــان بــوده را نشــان مــی 
دهــد امــا بــه تعــداد 4 زن اکنــون در ســطح رهبــری ایــن شــورا فعالیــت دارنــد کــه خــود یــک 

پیشــرفت محســوب مــی گــردد. 

شــاخص شــماره 12 در خصــوص تعــداد زنــان کــه در برنامه هــای آگاهــی دهــی مربــوط 
بــه قطعنامــه 1325 و پــان عمــل ملــی آن شــرکت نمــوده انــد آمــده اســت. در ایــن زمینــه 
ــاع  ــد وزارت دف ــد مانن ــرده ان ــت ک ــاد فعالی ــن نه ــد، چندی ــی ده ــان م ــزارش نش ــه گ طورایک
کــه بیــش از 20 ورکشــاپ را بــرای 690 تــن شــامل 345 تــن زنــان دایــر نمــوده اســت، وزارت 
خارجــه بــرای ریاســت امنیــت ملــی، کارمنــدان داراالنشــای مشــرانو جرگــه وولســی جرگــه و 
نماینــدگان ادارات ذیربــط بــا قطعنامــه 1325، )150( بحــث را بــا مشــارکت 100 زن برگــزار 
نمــوده اســت. شــورای عالــی صلــح نیــز بــا همــکاری علمــا و فعالیــن حقــوق جوانــان بحــث 
هایــی را در 34 والیــت راه انــدازی کــرده انــد. وزارت زنــان یــک برنامــه آگاهــی دهــی 10 روزه 
را بــرای 157 اشــتراک کننــده تدویــر نمــوده اســت و 50تــن کارمنــدان امنیــت ملــی در برنامــه 

آگاهــی دهــی قطعنامــه 1325 اشــتراک ورزیــده انــد. 

ــره  ــح و مذاک ــور صل ــص در ام ــان آگاه و متخص ــداد زن ــاره تع ــماره 13 در ب ــاخص ش ش
ــده  ــاد آوری ش ــح ی ــورای صل ــری ش ــای 4 زن در رهب ــا از ارتق ــه تنه ــن زمین ــه در ای ــت ک اس

ــت. اس
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ــات ملــی ووالیتــی  ــان در انتخاب هــدف شــماره 2 پــان عمــل کــه شــامل مشــارکت فعــال زن
اســت یــه اشــتراک فعــال زنــان در انتخابات هــای ســال های قبــل اشــاره مــی کنــد. در ایــن 
زمینــه شــاخص های شــماره 14 و 15 بــه ارتبــاط مــرور قوانیــن و مقــررات و تعدیــل قوانیــن و 
پالیســی هــا ماننــد قانــون انتخابــات، پالیســی اســتخدام، طرزالعمــل ثبــت نــام رای دهنــدگان 
و فهرســت کاندیــدا هــا و حامیــان آنهــا و نیــز شــاخص شــماره 16 و 17 در مــورد تعــداد زنــان 
کاندیــد و رای دهنــده و اطمینــان از بهبــود رونــد انتخابــات بــه مســائل مهــم خیلــی بــه طــور 

کلــی پرداختــه اســت) گــزارش دوم از تطبیــق پــان عمــل، 1397(. 

نقــش فعالیــن صلــح، حقــوق زن و مدنــی در ترویــج ودادخواهــی مفــاد 
قطعنامــه ۱۳۲۵ و پــالن عمــل

ــی  ــان، صلــح و امنیــت، نقــش جامعــۀ مدن ــه اســاس پاراگــراف 7 و 8 پــان ملــی عمــل زن  ب
در نظــارت و ارزیابــی ایــن پــان بــه حیــث ناظــر مســتقل در تطبیــق قطعنامــه 1325 حایــز 
ــان  ــک می ــکاری نزدی ــه هم ــوط ب ــۀ آن را من ــق موفقان ــت و تطبی ــده اس ــناخته ش ــت ش اهمی
جامعــۀ مدنــی، افــراد متأثــر از جنــگ و جامعــۀ جهانــی مــی دانــد. ایــن پــان خاطــر نشــان 
مــی ســازد کــه مشــروعیت پــان عمــل ملــی و تطبیــق مؤثــر آن وابســته بــه حمایــت از زنــان 
ــی و  ــاالن سیاس ــی و فع ــی و نظام ــدان ملک ــگ، کارمن ــر از جن ــان متاث ــوص زن ــان بخص افغ

حقوقــی مــی باشــد) همــان منبــع،ص، 10(. 

چالــش هــا و موانــع در راســتای تحقــق اهــداف قطعنامــه ۱۳۲۵ و پــالن 
عمــل :

ــه 1325 در  ــق قطعنام ــتای تطبی ــا را در راس ــش ه ــع و چال ــله موان ــک سلس ــل ی ــان عم پ
ــت: ــمرده اس ــن برش ــتان چنی افغانس

1. وخیم شدن اوضاع امنیتی در کل یا بخش هایی از کشور؛
2. کمبود منابع مالی جهت تطبیق پان ملی عمل؛

3. نبود ظرفیت و مهارت کافی در ادارات تطبیق کننده؛
4. موانع در سطح محل؛ 

5. عدم إرائه گزارش های به موقع؛
6. نبود همآهنگی الزم میان إدارات ) همان منبع،ص،12-11(. 

پیشینۀ تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

62



مــروری برتــازه تریــن تحقیقات،سروی هاوگزارش هادرموردمشــار
کــت زنــان درافغانســتان

ــوع  ــون موض ــده پیرام ــام ش ــی انج ــات قبل ــق از تحقیق ــی محق ــراف و آگاه ــه إش  از آنجائیک
ــتجوی  ــکاوی وجس ــه کنج ــق ب ــن تحقی ــق در ای ــد، محق ــی ده ــکیل م ــای کار وی را تش مبن
تحقیقــات قبلــی پرداختــه اســت کــه در نتیجــه در حــدود هفــت ســند تحقیقــی ذیــل مــرور 

ــد: گردی

1. ســروی های بنیــاد آســیا، 2. گــزارش ســال 1395 ادارۀ إحصائیــۀ مرکزی افغانســتان) 
وضعیــت زنــان و مــردان(، 3. ســالنامۀ 1397، 4. گــزارش ســال 2019 مــرور ادواری جهانــی 
افغانســتان بــه شــورای حقــوق بشــر ملــل متحــد، 5. گــزارش ســال 2018 موسســۀ مطالعــات 
عامــۀ افغانســتان، 6. مطالعــۀ جهانــی ســال 2017 بخــش زنــان ملــل متحــد در افغانســتان 
ــان انگلیســی  ــه زب پیرامــون پیشــرفت هــا در زمینــه تطبیــق قطعنامــه 1325، پــان عمــل ب
و7. پالیســی کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری در مــورد افزایــش مشــارکت زنــان در 
خدمــات ملکــی، کــه قســمٌا بــه فشــردۀ موضوعــات مربــوط بــه بحــث مشــارکت زنــان از هریــک 

از تحقیقــات و ســروی های مذکــور در ذیــل اشــاره شــده اســت. 

1. سروی های ساالنۀ بنیاد آسیا
بنیــاد آســیا کــه یــک موسســۀ غیردولتــی فعــال در زمینــه هــا ی انکشــاف، و ناظــر بــه بهبــود 
زندگــی مــردم از طریــق تحقیقــات اجتماعــی، ظرفیــت پــروری و اعمــار صلــح بــوده و از بــدو 
ســقوط حکومــت طالبــان در برنامه هــای بــزرگ ملــی در افغانســتان ســهیم بــوده اســت، همــه 
ســاله ســروی ای را در 34 والیــت کشــور بــرای دریافــت نتایــج پیشــرفت های حکومــت داری، 
مشــارکت، اشــتغال، دسترســی بــه خدمــات اجتماعــی، میــزان محبوبیــت حکومــت و امیــد 
ــا  ــروی ه ــات و س ــن تحقیق ــای ای ــدازد. یافته ه ــه راه می ان ــده ب ــه آین ــبت ب ــردم نس واری م
کــه رویکــرد توصیفــی و نیــز کمــی دارنــد همــه ســاله بــا مــردم و جامعــه بین المللــی شــریک 
ســاخته مــی شــوند و از اهمیــت ویــژه ای در ســمت و ســو دهــی افــکار عامــه و پالیسی ســازان 

ملــی و بین المللــی برخــوردار مــی باشــد. 
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بررســی و مطالعــۀ ســروی های چهــار ســال اخیــر ایــن موسســه در زمینــه مشــارکت زنــان بــه 
ویــژه مشــارکت سیاســی، اشــتغال، صلــح و مصالحــه از ســال 2015 حیــن ا یکــه برنامــۀ عمــل 
زنــان، صلــح و امنیــت دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــرای تحقــق قطعنامــه 1325 
تصویــب گردیــد، از مــوارد مهمــی اســت کــه در ایــن تحقیــق ذیــًا در مســائل عمــدۀ مربــوط 
ــدد،  ــام مج ــه و ادغ ــح، مصالح ــت، صل ــه وضعی ــع ب ــدگان راج ــخ دهن ــی پاس ــدگاه کل ــه دی ب
مشــارکت سیاســی زنــان، انتخابــات، ســهمگیری زنــان در تصمیــم گیــری هــا و رهبریــت، بــه 

آن پرداختــه شــده اســت. 

وضعیت عمومی و روند حرکت کشور
ــارکت  ــه مش ــت ک ــم اس ــت مه ــور از آن جه ــت کش ــد حرک ــی و رون ــت عموم ــه وضعی ــه ب توج
ــهمگیری در اداره و  ــردم از س ــت م ــزان رضای ــزایی در می ــه س ــر ب ــی تاثی ــی و اجتماع سیاس
نظــام را متلبــور مــی ســازد و بــه هــر انــدازه ایکــه مــردم احســاس مالکیــت و مشــارکت بیشــتر 

ــان از نظــام مــی باشــد. ــدازه نشــان دهنــده رضایــت آن ــه همــان ان داشــته باشــند، ب

ســروی ســال 2015 بنیــاد آســیا نظریــات 9586 تــن از شــهروندان افغــان بــا مشــارکت 
50،6% پاســخ دهنــدگان طبقــۀ ذکــور و 49،4% پاســخ دهنــدگان زن از 14 قــوم در 34 والیــت 
افغانســتان را در بــر مــی گیــرد. در ایــن ســروی 36،7 % پاســخ دهنــدگان بــه ایــن بــاور بودنــد 
ــال 2014  ــه 54،7% در س ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــت اس ــت در حرک ــیر درس ــور در مس ــه کش ک

کاهــش قابــل ماحظــه ایــرا نشــان داده اســت. 

یافتــه هــای ســروی ســال 2016، شــامل نظریــات 12658 شــهروند افغــان از 16 گــروه 
ــن و  ــا ام ــاحات ن ــمول س ــه ش ــت ب ــردان در 34 والی ــان و 47،4% م ــامل 52،7% زن ــی ش قوم
پرچالــش انجــام یافتــه بــود. در ایــن ســال ســطح خوشــبینی مــردم نســبت بــه آینــده در پائیــن 
تریــن ســطح از ســال 2004 گــذارش شــده اســت زیــرا در اوایــل ایــن ســال تــاش هــا بــرای 
گفتگو هــای صلــح بــا مخالفیــن مســلح دولــت بــا ناکامــی مواجــه شــده بــود. در ایــن ســروی 
ــت  ــت در حرک ــمت درس ــه س ــان ب ــور ش ــه کش ــد ک ــته بودن ــار داش ــا اظه ــا 29،3% افغانه تنه
ــه ســال 2015،  ــن ســطح از ســال 2004 را نشــان مــی داد و نســبت ب اســت کــه پائیــن تری

36،7% کاهــش یافتــه بــود. 
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ســروی ســال 2017 شــامل نظریــات 10012 پاســخ دهنــده به شــمول 50،1% مــرد و %49،9 
زن از تمــام اقــوام و 34 والیــت افغانســتان را شــامل مــی باشــد. میــزان خوشــبینی افغــان هــا 
در ســروی ســال 2017 بنیــاد آســیا نســبت بــه ســروی های ســال های قبلــی امیــد وار کننــده 
ارزیابــی شــده اســت چنانچــه 32،8% افغــان هــا در ایــن ســروی خاطــر نشــان ســاختند کــه 
کشــور در مســیر درســت در حرکــت اســت در حالــی کــه شــمار کســانی کــه گفتنــد کشــور در 
ــه %61،2  ــال 2016 ب ــاال 65،9% در س ــورد ب ــه رک ــر ب ــت نظ ــت اس ــتی در حرک ــیر نادرس مس

ــل را نشــان می دهــد.  تنزی

     ســروی ســال 2018 شــامل مصاحبه هــای انفــرادی بــا 15012 تــن شــهروندان 
ــه  ــد ک ــی باش ــرد م ــدگان م ــخ دهن ــدگان زن و 49،7% پاس ــخ دهن ــامل50،3% پاس ــان ش افغ
ــاحات  ــهری و 19،4% س ــاحات ش ــه در 80،6% س ــرادی ک ــامل اف ــتان ش ــر افغانس از سرتاس

ــت.  ــه اس ــام یافت ــتند انج ــیمن داش ــی نش دهات

در ســال 2018 میــزان خوشــبینی پاســخ دهنــدگان برابــر بــا ســال قبــل یعنــی %32،8 
ــا  ــیر ن ــور در مس ــه کش ــد ک ــاور بودن ــن ب ــه ای ــا ب ــان ه ــت. 61،3% افغ ــده اس ــان داده ش نش
ــود  ــه ســال قبــل آن کــه 61،3% ب ــرا نســبت ب درســت در حرکــت اســت کــه یــک افزایــش ای
متبــارز مــی ســازد. 5، 6 % مــردم نمــی دانســتند کشــور در کــدام جهت روان اســت. متاســفانه 
طورایکــه از فکــت هــا و فیگــور هــا  ی ارایــه شــده برمــی آیــد میــزان رضایــت مــردم از صــوب 
حرکــت نظــام بــه ســوی مطلــوب طــی ســال هــای اخیــر در یــک حالــت نوســان قــرار داشــته 
اســت کــه ناشــی از تــداوم جنــگ، مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی و عوامــل متعــدد دیگــر 
محســوب شــده مــی توانــد. احســاس عــدم شــراکت در امــور نیــز مــی توانــد یکــی از عوامــل 

ایــن برداشــت نــزد مــردم شــمرده شــود. 
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صلح، مصالحه و ادغام مجدد
ــه  ــح منتــج ب ــرای مصالحــه و اینکــه صل  62،6%پاســخ دهنــدگان ســروی در ســال 2015، ب
آوردن ثبــات درکشــور می گــردد رای داده بودنــد. فــی صــدی افغــان هاییکــه همــدردی شــان 
ــال  ــه 27،5% در س ــال 2009 ب ــد از 55،7% درس ــار می نمودن ــف اظه ــای مخال ــا نیرو ه را ب

ــی داد.  ــش را نشــان م 2015 کاه

در ســال 2016، 62،9% پاســخ دهنــدگان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه صلــح مــی توانــد در 
آوردن ثبــات بــه کشــور مفیــد واقــع شــود کــه تقریبــًا هــم ســطح بــا ســال 2015 باقــی مانــده 
ــا  ــا مخالفیــن مســلح در ایــن ســال 16،7% در مقایســه ب بــود. میــزان همــدردی افغــان هــا ب

27،5% در ســال 2015 را وانمــود مــی ســاخت. 

ــه  ــتند ک ــان داش ــدگان 52،3% اذع ــخ دهن ــف پاس ــًا نص ــال 2017، تقریب ــروی س درس
صلــح و مصالحــه بــا طالبــان ممکــن اســت و 62،9% آنهــا گفتنــد کــه صلــح بــه ثبــات کشــور 

کمــک مــی کنــد. 

ــه  ــبین ب ــه خوش ــدگان ایک ــخ دهن ــزان پاس ــش1،1% را در می ــال 2018،افزای ــروی س س
ــان ایکــه اظهــار  ــد نشــان مــی دهــد امــا در تعــداد میــزان زن ــا طالبــان ان صلــح و مصالحــه ب
ــان  ــت. همچن ــده اس ــزارش ش ــش0،9% گ ــک کاه ــد ی ــوده ان ــوع نم ــن موض ــا ای ــت ب موافق
دیــدگاه مــردم نســبت بــه فراهــم ســازی مســاعدت هــا ماننــد خانــه، کار و غیــره بــرای 
مخالفیــن مســلح ایکــه بــا پروســۀ صلــح مــی پیوندنــد تغییــر را نشــان مــی دهــد کــه از 80،6% 

ــد.  ــی ده ــان م ــال 2018 را نش ــل %68،7 در س ــک تنزی ــال 2010 ی در س

 طورایکــه از مــرور مطلــب بــاال معلــوم میشــود، بــا وجــود تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت 
ــه  ــال 2015، هیچگون ــه 1325 در س ــاد قطعنام ــق مف ــرای تطبی ــت( ب ــح و امنی ــان، صل )زن
پرسشــی بــه ارتبــاط ســهمگیری و مشــارکت زنــان در پروســۀ صلــح و ادغــام مجــدد در 
ــه  ــا روحی ــید ت ــر نرس ــه نظ ــه، ب ــح و مصالح ــش صل ــوق در بخ ــال ف ــار س ــروی های هرچه س
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــاری کل یعن ــۀ آم ــی از جامع ــه نمایندگ ــدگان را ب ــخ دهن ــدگاه پاس و دی
ــود.  ــی نم ــان م ــدد بی ــام مج ــح و ادغ ــۀ صل ــان در پروس ــارکت زن ــنجی مش ــاز س ــون نی پیرام
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مشارکت سیاسی زنان، انتخابات 
ســروی ســال 2015 نشــان مــی دهــد کــه میــزان اعتمــاد مــردم بــاالی کمیســیون انتخابــات 
در ایــن ســال بــا ماحظــۀ مشــکات ایکــه مــردم در انتخابــات ســال 2014 شــاهد آن بودنــد 
بــه طــور قابــل ماحظــه کاهــش یافتــه بــود. چنانچــه یــک کاهــش 36،4% در ســال 2015 را 
بــه مقایســۀ66،4% در ســال 2014 نشــان مــی دهــد. 50،1% پاســخ دهنــدگان بــه ایــن نظــر 
بودنــد کــه زنــان بایــد حــق تصمیــم گیــری در مــورد رای دادن بــه شــخص مــورد نظــر شــان را 
داشــته باشــند، 27،4% آنهــا طرفــدار مشــورت نمــودن زنــان بــا مــردان قبــل از رای دهــی و 
21،9% آنــان طرفــدار تصمیــم گیــری مــردان بــرای زنــان بودنــد. 74،4% افغــان هــا موافــق 
بودنــد کــه زنــان اعضــای شــورا های انکشــاف اجتماعــی باشــند و 52،9% مــردم دارای 
کمتریــن احتمــال موافقــت بــا زنــان در نامــزدی آنــان جهــت احــراز کرســی ریاســت جمهــوری 
بودنــد، اکثریــت مــردم 58،5% پاســخ دهنــدگان موافــق بودنــد کــه زنــان مــی تواننــد بــه حیث 
ــده گان  ــتراک کنن ــد. 44،2% اش ــه نماین ــای وظیف ــه ایف ــای کابین ــا اعض ــت ی ــران حکوم وزی
ــد. %41،4  ــق بودن ــس مواف ــا پولی ــی، اردو ی ــر دولت ــازمان های غی ــان در س ــا کار زن ــروی ب س
پاســخ دهنــدگان بــا کار زنــان در شــرکت های خصوصــی کــه مــردان و زنــان بــا هــم یکجــا کار 

ــد.  ــان داده بودن ــت نش ــد موافق می کنن

در ســروی ســال 2016، 88،2% افغانهــا بــه ایــن نظربودنــد کــه زنــان بایــد اجــازۀ 
اشــتراک در انتخابــات را داشــته باشــند. زنــان 94،1% بیشــتر از مــردان بــا ایــن نظــر موافــق 
بودنــد. 56،8% افغــان هــا بــه ایــن نظــر بودنــد کــه زنــان بایــد تصامیــم انتخاباتــی شــان را بــه 
صــورت مســتقل اتخــاذ کننــد در حالیکــه 21،3% پاســخ دهنــدگان بــه ایــن بــاور بودنــد کــه 
ــورت  ــد در مش ــان بای ــه زن ــد ک ــی گفتن ــد. 20،8% م ــم بگیرن ــان تصمی ــرای زن ــد ب ــردان بای م
ــا %44،5  ــان ه ــی از افغ ــر از نیم ــروی کمت ــن س ــد. در ای ــام دهن ــن کار را انج ــردان ای ــا م ب
طرفــدار واگــذاری موقف هــای سیاســی بــه مــردان و تقریبــًا عیــن فیصــدی 42،3% طرفــدار 
ــا %30،6  ــه ب ــردان در مقایس ــد. 58،3% از م ــس بودن ــردو جن ــرای ه ــاوی ب ــای مس فرصت ه
زنــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مقام هــای سیاســی رهبــری بایــد بیشــتر بــرای مــردان باشــد. 
36،5% مصاحبــه شــدگان طرفــدار کار زنــان در اردو یــا پولیــس بودنــد و 32،9% از کار زنــان 
ــان  ــان را نش ــت ش ــد حمای ــا کار می کنن ــان یکج ــردان و زن ــه م ــی ک ــرکت های خصوص در ش

ــد.  داده بودن
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ســروی ســال 2017، نشــان مــی دهــد کــه 89،0% پاســخ دهنــدگان طرفــدار اجــازۀ شــرکت 
زنــان در انتخابــات انــد و بــا ســروی ســال قبــل آن تفــاوت چندانــی را نشــان نمــی دهــد. البتــه 
خــود زنــان اندکــی بیشــتر از مــردان طرفــدار ایــن موضــوع بودنــد. در ایــن ســروی کمتــر از دو 
ســوم افغــان هــا 59،8% ابــراز داشــتند کــه زنــان بایــد خــود شــان تصمیــم بگیرنــد و %16،9 
بیــان داشــتند کــه مــردان بایــد تصمیــم گیرنــده باشــند کــه زنــان بــرای کــدام اشــخاص رای 

دهنــد. 

یافته هــای ســروی ســال 2018 مــی رســاند کــه 19،9% افغــان هــا طرفــدار ایــن بودنــد کــه 
ــد. %87،6  ــردان بودن ــی م ــدار نمایندگ ــد. 43،7% طرف ــان زن باش ــان در پارلم ــدۀ ش نماین
پاســخ دهنــدگان از حــق رای زنــان در انتخابــات حمایــت شــان را نشــان دادنــد. دیــدگاه هــا 
بــرای احــراز کرســی ریاســت جمهــوری توســط زنــان در ســال 2018 46،1% در مقایســه بــا 
48،2% در ســال 2017 بــود. ســطح نگــرش پاســخ دهنــدگان نســبت بــه کار زنــان در بیــرون 

ــا 72،4% در ســال 2017 نشــان مــی دهــد.  ــه در ســال 2018 70،3% را در مقایســه ب خان

ــوق  ــروی ف ــار س ــدگان در هرچه ــخ دهن ــای پاس ــانات دیدگاه ه ــۀ نوس ــه از مطالع      چنانچ
پیرامــون موضــوع مشــارکت سیاســی زنــان و انتخابــات بــر می آیــد، در مجمــوع یــک دیــدگاه 
مثبــت و کلــی در مــورد مشــارکت زنــان در انتخابــات و احــراز مقام هــای رهبــری در مناصــب 
بــزرگ سیاســی را نشــان مــی دهــد. هــر چنــد تمایــات جنســیتی مــرد گرایانــه در برخــی از 
مــوارد مشــهود اســت ولــی فیصــدی طرفــداران مشــارکت زنــان در انتخابــات حــد اقــل در حــد 
دیــدگاه کلــی و نظــری همــواره ســطح بلنــدی را نشــان مــی دهــد بــا وجــود آنکــه مشــارکت 
عملــی زنــان چنانچــه در صفحــات بعــدی بــه آن اشــاره صــورت گرفتــه اســت، چیــز متفــاوت 

تــری را نشــان مــی دهــد. 

پیشینۀ تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

68



سهم گیری زنان در سطوح تصمیم گیری 
ســروی های هــر چهــار ســال فــوق نشــان مــی دهــد کــه پاســخ دهنــدگان طرفــدار مشــارکت 
ــان در  ــتغال زن ــز از اش ــد و نی ــوده ان ــات ب ــافی ده ــورا های انکش ــری ش ــطح رهب ــان در س زن
ــان بایــد در ســطوح  ــه درجــات مختلــف حمایــت کــرده انــد. امــا از اینکــه زن بیــرون منــزل ب

ــه نظــر نرســید.  ــا پرســش مشــخصی ب تصمیــم گیــری در ادارات شــریک باشــند ســوال و ی

در مجمــوع چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ســروی های بنیــاد آســیا بــه شــکل مشــخص 
بــه ارزیابــی و هــدف گیــری اهــداف برنامــۀ عمــل و قطعنامــۀ 1325 ملــل متحــد نپرداختــه 
بلکــه بــه طورضمنــی در البــای ســایر موضوعــات حــاد اجتماعــی کوشــیده اســت بــه برخــی 
از مهــم تریــن مــوارد آن ماننــد عاقــه منــدی مشــارکت مــردان و زنــان نســبت بــه انتخابــات، 
ــه هیــچ وجــه مبیــن  و پــس منظــر صلــح در کشــور تمــاس گرفتــه باشــد. ایــن ســرو ی هــا ب
ــرا  ــد زی ــا شــده نمــی توان ــد مــردم افغانســتان پیرامــون موضــوع بحــث م چگونگــی طــرز دی
ســطح بینــش و آگاهــی مــردم ایکــه مــورد پرســش و ســروی قــرار گرفتــه انــد، در مــورد مفــاد 
قطعنامــه و برنامــۀ عمــل معلــوم نبــوده و هــدف اساســی ایــن تحقیــق هــم موضوعــات مذکــور 

نبــوده اســت. 

ــات  ــۀ مطالع ــی موسس ــل مل ــان عم ــارت از پ ــال 2018 نظ ــزارش س ــر گ ــروری ب 2. م
ــث  ــز در بح ــتان نی ــه افغانس ــات عام ــه مطالع ــزارش موسس ــای گ ــتان یافته ه ــه افغانس عام
مشــارکت زنــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار مــی باشــد کــه ذیــٌا بــه برخــی از عمــده تریــن 

ــه هــای آن اشــاره مــی شــود: یافت

ــتالف و  ــوالی اس ــل و دو ولس ــهر کاب ــه ش ــر ب ــل، منحص ــزارش در کاب ــن گ ــای ای  یافته ه
ــن  ــوان مطالعی ــه عن ــرد ب ــمول 74 زن و 168 م ــه ش ــن ب ــه 739 ت ــد ک ــی باش ــار م ــاک جب خ
کلیــدی و 273 زن و 251 مــرد بــه حیــث بحــث کننــده گان را شــاکل مــی گــردد. ایــن گزارش 
در یافتــه اســت کــه ســطح آگاهــی از پــان عمــل زنــان، صلــح و امنیــت در کابــل تــا حــدود 

35% بــوده و اضافــه تــر از 60% اشــتراک کننــده گان از آن آکاهــی نداشــتند. 
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در بحــث مشــارکت، کمتــر از 10% زنــان در کابــل خاطــر نشــان ســاختند کــه مشــارکت زنان در 
خدمــات ملکــی کاهــش یافتــه، باالتــر از 40% از ازدیــاد آن یــاد نمودنــد و باالتــر از 30% هیــچ 
تغییــری را مشــاهده نکــرده انــد و کمتــر از 20% هیــچ نظــر نداشــتند. بیشــتر از 20% مــردان 
هیــچ نظــری نداشــتند، باالتــر از 30% مــردان هیــچ تغییــری را احســاس نکــرده بودنــد، باالتــر 

از 20% از کاهــش آن یــاد کردنــد و باالتــر از 20% هیــچ نظــر نداشــتند. 

 بیشــتر از 60% زنــان در کابــل از بهبــود محیــط کاری بــرای زنــان یــاد کردنــد، کمتــر از 
ــه  ــر از 30% مــردان ب 20% نظــر منفــی داشــتند و عیــن تعــداد هیــچ نظــری نداشــتند. باالت
ایــن نظــر بودنــد کــه شــرایط بهتــر شــده، باالتــر از 40% نظــر منفــی داشــتند و باالتــر از %20 

هیــچ نظــری نداشــتند. 

ــتند،  ــت داش ــر مثب ــل نظ ــان در کاب ــح، 20% زن ــد صل ــان در رون ــارکت زن ــث مش  در بح
ــر از 50% مــردان مصاحبــه  ــر از 40% هیــچ نظــری نداشــتند. باالت حــدود30% منفــی و باالت
http://( .شــده نظــر منفــی داشــتند و 30% مثبــت و باالتــر از 40% هیــچ نظــری نداشــتند

.)appro. org. af
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3. مشــارکت زنــان درگــزارش وضعیــت زنــان و مــردان ادارۀ مرکــزی 
احصائیــه افغانســتان 

گــزارش هــا و ســروی های ادارۀ احصائیــۀ مرکــزی افغانســتان از جملــه منابــع مهــم تحقیقــی 
ــادی،  ــی، اقتص ــف اجتماع ــات مختل ــی در موضوع ــی و بین الملل ــازان مل ــی س ــرای پالیس ب
ــای  ــه میتود ه ــک ب ــا تمس ــه ب ــا ک ــزارش ه ــن گ ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــتان ب ــی افغانس سیاس
ــی  ــای احتمال ــری ه ــه گی ــمول احصائی ــه ش ــری ب ــه گی ــر احصائی ــای معاص ــی و ابزار ه علم
بــا فیصــدی اعتمــاد بــاال اســتوار اســت، در بســیاری مــوارد ممــد تحقیقــات و پژوهش هــای 

ــد.  ــر باش ــز موث ــق نی ــای تحقی ــش هزینه ه ــه و در کاه ــرار گرفت ــی ق اجتماع

گــزارش اخیــر ایــن اداره در زمینــه وضعیــت زنــان و مــردان در افغانســتان منتشــرۀ ســال 
1395 و ســالنامۀ احصائیــوی ســال 1397 از نــکات مهــم پیرامــون موضــوع مشــارکت زنــان در 
افغانســتان برخــوردار مــی باشــند کــه مختصــرًا بــه آن اشــاره صــورت مــی گیــرد.  بــه اســاس 
گــزارش وضعیــت زنــان و مــردان در افغانســتان، نفــوس مجموعــی افغانســتان در ســال 1395 
بــه تعــداد 29. 2 ملیــون نفــر بــرآورد شــده اســت کــه 27. 7 ملیــون آن را نفــوس مســکون و 1. 
5 ملیــون نفــر را نفــوس کوچــی تشــکیل مــی دهــد. از جملــه نفــوس مســکون 13. 5 ملیــون 
نفــر یــا 48. 7 % آن را زنــان و 14. 2 ملیــون نفــر یــا 51. 3% آن را مــردان تشــکیل مــی دهــد. 
ایــن ارقــام نشــان مــی دهــد کــه در گــروپ ســنی نفــوس 0-4 ســاله 8. 5% را دختــران و 8. %7 
را پســران تشــکیل مــی دهــد ایــن رقــم نشــان دهنــدۀ حقیقتــی اســت کــه دختــران نســبت بــه 
پســران زیــاد تــر تولــد مــی گردنــد و از طــرف دیگــر مــرگ و میــر نــوزاد پســر نســبت بــه دختــر 
بیشــتر اســت. ایــن گــزارش مــی رســاند کــه در گروپ ســنی 25-39 ســاله کــه گروپ وســیعی 
از نفــوس مــی باشــد، تعــداد زنــان نســبت بــه مــردان بــه علــت ناامنــی هــا و جنــگ هــا کــه 
در آن مــرد هــا بیشــتر متضــرر مــی گردنــد و یــا مهاجــر مــی شــوند، بیشــتر اســت.  در فصــل 
ســوم ایــن گــزارش در مــورد نقــش زنــان و مــردان در ســطوح رهبــری، مشــارکت و سیاســت را 
برجســته مــی ســازد. . بــا درنظرداشــت اهــداف انکشــاف اقتصــادی و اجتماعــی افغانســتان 
کــه در روشــنایی آن قــرار اســت تــا ســال 2020 در حــدود 30% از پســت های بلنــد تصمیــم 
گیــری هــا، پالیســی هــا و قانــون گــذاری هــا در بخش هــای قضایــی، امنیتــی، اقتصــادی و 
خدماتــی را در اختیــار زنــان قــرار دهــد، ایــن گــزارش مشــارکت زنــان را در خدمــات ملکــی و 

ســطوح تصمیــم گیــری چنیــن نشــان مــی دهــد:
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مجمــوع کارکنــان خدمــات دولتــی بــه شــمول پرســونل خدماتــی و کارگــران و بــه اســتثنای 
ــر را نشــان مــی  ــر 400812 نف ــغ ب ــی در ســال 1394 بال ــی و امنیــت مل پولیــس، اردوی مل

ــود)1395،ص، 11(.  ــکیل داده ب ــان تش ــا 21. 9% آن را زن ــر ی ــه 8791 نف ــد ک ده

4. آمار سالنامه احصائیوی 
1396 بــا ماحظــۀ ســالنامۀ احصائیــوی اداره ملــی احصائیــه و معلومــات ســال 1396 
چنین ارقام در زمینه ارایه شــده اســت: بــــر مبنــــای بــــرآورد نفــــوس کشــــور بــــه شــــمول 
1. 5 ملیــون نفــوس کوچــی در ســال 1396 بــه 29. 7 ملیــون رســیده اســت کــه از جملــه 14. 

ــان و 15. 2 ملیــون آن را مــردان تشــکیل مــی دهــد.  5 ملیــون آن را زن

تعــداد مجموعــی کارکنــان دولــت در ســال 1396 بــه 400439 نفــر گــزارش داده شــده 
اســت کــه 77. 4% آن مــردان و 22. 6% آن زنــان بــوده انــد. 

ــش  ــون افزای ــات إداری پیرام ــتقل اصالح ــیون مس ــی کمیس 5. پالیس
ــی ــات ملک ــان در خدم ــارکت زن مش

ــی  ــام پالیس ــه ن ــال 1396 ب ــرا در س ــی ای ــات اداری پالیس ــتقل اصاح ــیون مس  کمیس
ــی  ــله اقدامات ــت. و سلس ــوده اس ــب نم ــی تصوی ــات ملک ــان در خدم ــارکت زن ــش مش افزای
نظیــر آگاهــی دهــی بــرای محصلیــن زن، ایجــاد بانــک ســوانح زنــان واجــد شــرایط، ایجــاد 
دیتابیــس نیازســنجی و صفحــه فیــس بــوک را در برنامه هــای کاری خــود بــرا ی ارتقــای 
مشــارکت زنــان قــرار داده اســت. بــر اســاس ایــن پالیســی، مشــارکت زنــان در ســال 2018 در 
عرصــه خدمــات ملکــی بایــد یــک افزایــش 2 درصــدی داشــته باشــند و تــا ســال 2020 بایــد 
ــان را در خدمــات ملکــی در مراحــل  ــتخدام زن ــن پالیســی اس ــد. ای ــاء یاب ــه 30 درصــد ارتق ب
 https://iarcsc.( ــد ــی کن ــی م ــتخدام رهنمای ــد از اس ــان و بع ــتخدام، در جری ــش از اس پی

.)gov.af
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ــزارش اداواری  ــن گ ــان در آخری ــارکت زن ــاب مش ــه بازت ــی ب 6. نگاه
ــتان1 : ــی حقــوق بشــر افغانس جهان

ــل  ــه شــورای حقــوق بشــر مل ــی حقــوق بشــر افغانســتان ب درســومین گــزارش ادواری جهان
ــل  ــام ذی ــن ارق ــازه تری ــد؛ ت ــکش گردی ــال 2019 پیش ــوری س ــخ 21 جن ــه تاری ــه ب ــد ک متح
راجــع بــه مشــارکت زنــان در ســطوح و نهاد هــای مختلــف اعــم از دولتــی و خصوصــی چنیــن 

بازتــاب یافتــه اســت:
• مشارکت زنان در شورای ملی افغانستان %27 

• مشارکت زنان در شورا های والیتی 20. %9 
• مشارکت زنان در کابینه دولت جمهوری اسامی افغانستان %15

• مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری دولت %10
• مشارکت زنان در سکتور صحت عامه %33

• مشارکت زنان در سکتور خصوصی 21. %7
• مشارکت زنان در ادارات دولتی %26
• مشارکت زنان در نظام قضایی %12
• مشارکت زنان در سکتور امنیتی %1

•  مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری سکتور خصوصی9. %8
• مشارکت زنان در سکتور اقتصادی %6

• مشــارکت زنــان در اداره لــوی ســارانوالی از 15% در ســال 2017 بــه 23% در ســال 2018 
افزایــش را نشــان مــی دهــد و 10 گرداننــده زن در ایــن اداره تبــارز نمــوده اســت.  

• مشارکت زنان در دادگاه عالی افغانستان %23
•  مشــارکت زنــان در شــورا هــا ی والیتــی بــه اســاس قانــون انتخابــات 2016 مشــمول %25 

ســهمیه کرســی هــا بــرای زنــان در هــر شــورا ی والیتــی مــی باشــد) 1397،ص،20(

1. Universal Periodic Review of Afghanistan 2019 
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ارتقــای  بــرای  بین المللــی  مجامــع  هزینه هــای  بــه  نگاهــی   .7
مشــارکت زنــان در افغانســتان در مطالعــه خــاص نهــاد زنــان ملــل متحد 
یــک مطالعــۀ خــاص نهــاد زنــان ملــل متحــد در افغانســتان در ســال 2016 هزینه هــای پــان 
ــه  ــرای تطبیــق مفــاد قطعنامــه 1325 در افغانســتان را از ســال 2016 الــی 2018 ب شــده ب
شــمول برخــی برنامــه هایــی کــه از ســال های قبــل نیــز آغــاز گردیــده انــد و توســط دونــران، 
ایجینســی های ملــل متحــد، دولــت، جامعــه مدنــی و موسســات بین المللــی هزینــه یــا برنامــه 
ریــزی شــده اســت را مــرور و مطالعــه نمــوده اســت. بــه اســاس ایــن گــزارش از جملــه 185 
پــروژه و ابتــکارات ایکــه در زمینــه در ســال 2016ثبــت شــده انــد 63 برنامــه آن کــه حــدود 34 
درصــد کل را نشــان مــی دهــد در زمینــه مشــارکت اختصــاص یافتــه و فعالیــت هــا در مــورد 
مشــارکت درتمامــی والیــات صــورت گرفتـــه اســت کــه بیشــترین هزینــه هــا)44 درصــد( در 

زمـــینه مشــارکت را نشــان مــی دهد)گــزارش نهــاد زنــان ملــل متحــد،2016، ص،4(. 

توســط  مشــارکت  پروژه هــای  بیشــترین  مذکــور  مطالعــه  یافته هــای  اســاس  بــه 
نهاد هــای مربــوط بــه ملــل متحــد در افغانســتان در 2016-2017 -2018و برخــی هــا بــرای 
مابعــد آن عملــی یــا بــر نامــه ریــزی شــده انــد. هیــچ والیــت کمتــر از 28 فعالیــت در زمینــه 
ــوع  ــد. در مجم ــته ان ــز داش ــت را نی ــدود 40 فعالی ــا ح ــا ت ــت ه ــی والی ــت و برخ ــته اس نداش
حــدود 877083956 ) هشــت صــد و هفتــاد و هفــت ملیــون دالــر و هشــتاد و ســه هــزار و نــه 
صــد و پنجــاه و شــش (یــا بــه عبــاره دیگــر 44 درصــد مجمــوع هزینــه هــا در زمینــه مشــارکت 

ــد: ــده ان ــه ش ــل هزین ــای ذی ــادر عرصه ه ــدی ه ــا فیص ب
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چگونگی اولویت بندی برنامه های مشارکت مطابق مفاد قطعنامه1325

چگونگی اولویت بندی برنامه های مشارکت مطابق مفاد قطعنامه1325

اهداف

اولویتها

تعداد پروژه ها/ابتکارات

تعداد پروژه ها/ابتکارات

فیصدی پروژه ها/ابتکارات

فیصدی پروژه ها/ابتکارات

70%

21%

مشــارکت  ارتقــای   .1
زنــان در تصمیــم گیــری و 
خدمــات ملکــی، امنیــت، 

صلــح و ادغــام مجــدد

2. ارتقــای مشــارکت زنــان 
در انتخابــات ســطح ملــی 

ووالیتی

44

13

15%

14%

پروســه  در  مشــارکت   .1
ــان  ــح و گفتم ــمی صل رس

ــح  ــه صل ــه جانب س

2. مشــارکت در انتخابــات 
دهنــده  رای  حیــث  بــه 
مشــارکت  ارتقــای  گان، 
در  زن  کاندیدا هــای 
پروســه نظــارت انتخابــات

9

9
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52%

19%

11%

ــارکت از  ــهیل مش 3. تس
ــن آگاهــی  ــق کمپای طری

دهــی 

4. مشــارکت در نهاد هــای 
تنفیــذ قانــون، پولیــس، 

ــی ــای امنیت اردو و نیروه

مشــارکت  تســهیل   .5
ــا  ــیب پذیر)بیج ــراد آس اف
داخلــی،  گان  شــده 
دارای  افــراد  دختــران، 

) لیــت معلو

33

12

7

)همان منبع،2016(.  
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ــه  ــات عام ــه مطالع ــال 2018 موسس ــره س ــی منتش ــل مل ــان عم ــر پ ــزارش ب ــاس گ ــه اس ب
ــه  ــاد قطعنام ــق مف ــرای تطبی ــه ب ــوی وزارت مالی ــه از س ــاص یافت ــه اختص ــتان، بودج افغانس
1325 بــرای چهــار ســال آینــده در حــدود 930000 نــه صــد و ســی هــزار دالــر آمریکایــی از 
بودجــه موجــود حکومــت مــی باشــد. ایــن مبلــغ تنهــا در اســتقامت های تطبیــق قطعنامــه 
ــانی،  ــع انس ــازی مناب ــت س ــی، ظرفی ــی کاف ــای تخنیک ــن از حمایت ه ــان یافت ــرای اطمین ب
گــزارش دهــی و نظــارت اختصــاص یافتــه اســت در حالیکــه ســایر بودجه هــای الزم در زمینــه 

از ســوی دونــران دیگــر کمــک مــی گــردد. 

ــای  ــرای ارتق ــی ب ــع بین الملل ــوی مجام ــده از س ــرف ش ــای مص ــا و برنامه ه ــه ه هزین
ــی  ــات بین الملل ــا و موسس ــاد ه ــی از نه ــوده برخ ــوازن نب ــتان مت ــان در افغانس ــارکت زن مش
ــاد  ــه ایج ــن عرص ــر را در ای ــای کارا و مؤث ــر نامه ه ــتند ب ــر نتوانس ــا دال ــون ه ــرف ملی ــا ص ب
ــه  ــوت ک ــه پروم ــوان از برنام ــی ت ــاکام م ــه و ن ــای پرهزین ــن پروژه ه ــه اینچنی ــد. از جمل نماین
ــه همــکاری  ــان در پنــج ســال قبــل ب ــرای ارتقــای مشــارکت آن ــان ب ــرای توانمنــد ســازی زن ب
نهــاد کمــک رســانی ایــاالت متحــده آمریــکا در افغانســتان راه انــدازی شــد یــادآوردی نمــود. 
ویبســایت صــدای آمریــکا از مفتــش خــاص ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای بازســازی افغانســتان 
یــا ســیگار مــی نویســد: ایــن پــروژه کــه بــه نــام پرومــوت یــا »ارتقــا« یــاد شــده و حــدود پنــج 
ســال پیــش راه انــدازی شــد و بزرگتریــن پــروژۀ توانمندســازی زنــان در ســطح جهــان خوانــده 
ــرای ۷۵ هــزار زن افغــان فراهــم  ــی، رشــد و آمــوزش را ب ــۀ کاریاب ــود زمین شــده اســت،قرار ب
کنــد. جــان ســوپکو، مفتــش ویــژۀ ایــاالت متحــده بــرای بازســازی افغانســتان، گفتــه اســت 
کــه از زمــان راه انــدازی برنامــۀ ارتقــا تــا کنــون ۸۹ میلیــون دالــر صــرف آن شــده اســت، فقــط 
ارتقــای ۵۵ زن افغــان را بــه وظایــف بهتــر می تــوان بــه عنــوان دســتآورد ملمــوس آن برجســته 

ســاخت.

)https://www. darivoa. com(.
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ــی  ــان ط ــارکت زن ــود مش ــرای بهب ــان ب ــور زن ــای وزارت ام هزینه ه
ســه ســال اخیــر

وزارت امــور زنــان بــه حیــث یــک وزارت پالیســی ســاز در ســطح ملــی و ناظــر بــر تطبیــق برنامه 
ملــی زنــان و برنامــه عمــل زنــان، صلــح و امنیــت بعــد از تصویــب برنامــه عمــل بودجــه ذیــل را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت:

• بودجه سال 1395 : 192. 9 ملیون افغانی ) بودجه ملی سال 2015(. 

• بودجه سال 1396: 211. 5 ملیون افغانی) بودجه ملی سال 2016(. 

• بودجه سال 1397: 273.168.000 ملیون افغانی)بودجه ملی سال 1397،ص،36(. 
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سوم. روش تحقیق
مقدمه

 ایــن تحقیــق از نظــر هــدف یــک تحقیــق کاربــردی و آینــده نگــر، از نظــر ماهیــت و روش، یــک 
ــی و از نظــر تحلیــل داده هــا،  ــی، از نظــر مــکان، تحقیــق میدان ــه یاب ــق تبیینــی زمین تحقی
تحقیــق ترکیبــی )کمــی و کیفــی( بــوده اســت. در تحقیــق تبیینــی محقــق بــه  دنبال چیســتی 
ــب  ــا مطل ــوع، ی ــده، موض ــت پدی ــد ماهی ــد بدان ــت و می خواه ــوع اس ــودن موض ــه  ب و چگون
چیســت و چگونــه اســت. به عبــارت دیگــر، ایــن تحقیــق وضــع موجــود را بررســی می کنــد و 
بــه  توصیــف منظــم وضعیــت فعلــی آن می پــردازد. تحقیقــات توصیفــی هــم جنبــه کاربــردی 
ــن تحقیقــات در تصمیم گیری هــا و  ــج ای ــردی از نتای ــی دارد، در بعــد کارب ــه مبنای و هــم جنب
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای راهبــردی و غیــر راهبــردی اســتفاده می شــود. در 
ــی،  ــق تبیین ــده تحقی ــی عم ــردازد. ویژگ ــی پ ــا م ــق و واقعیت ه ــف حقای ــادی به کش ــد بنی بع
عــدم دخالــت محقــق در موقعیــت، وضعیــت و متغیرهــا اســت و آنهــا را دســت کاری و صرفــًا 
ــروری، ۱۳۹۵،ص۱۲۴(.  ــا می پردازد)س ــف آنه ــرده، به توصی ــۀ ک ــود دارد مطالع ــه را وج آنچ
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ابــزار و روش جمــع آوری معلومــات: روش گــردآوری داده هــا شــامل، مطالعــه کتابخانــه 
بــوده اســت. در روش کتابخانــه ای، کتاب هــا،  یــا عمیــق  ای،مصاحبه هــای اکتشــافی 
ــی  ــورد بررس ــق م ــه تحقی ــوط ب ــدارک مرب ــناد و م ــا، اس ــی ه ــا، پالیس ــتراتژی ه ــاالت، اس مق
قــرار گرفتــه اســت و در مصاحبه هــای اکتشــافی از دیــدگاه برخی صاحــب نظــران و خبــرگان 
در خصــوص موضــوع تحقیــق کــه بررســی و مطالعــه مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان در 

ــی مــی باشــد، اســتفاده شــده اســت. جامعــه افعان

 همچنیــن داده هــای مربــوط بــه جامعــه آمــاری از طریــق پرسشــنامه جمــع آوری 
ــده اســت.  گردی

در ایــن تحقیــق پرسشــنامه معیــاری یــا محقــق ســاخته پنــج گزینــه ای طیــف لیکــرت اســت. 
ــودن پرسشــنامه از نظــر اندازه گیــری و  اعتبــار و اعتماد)محتــوای( آن کــه بیانگــر مناســب ب
ــه  ــه مطالع ــق ب ــن تحقی ــت. در ای ــه اس ــام یافت ــد انج ــات می باش ــات و معلوم ــش اطاع پیمای
مشــارکت اجتماعــی وسیاســی زنان افغانســتان در جامعــه درپیوند بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای 
امنیــت ملــل متحــد بــه تحلیــل پیشــرفت های زنــان در زمینــه نقــش آنهــا در پروســه صلــح و 
ــل و  ــه عم ــق برنام ــرا راه تطبی ــا ف ــش ه ــي و چال ــوع در کارای ــب موض ــایر جوان ــت، و س امنی

قطعنامــه 1325 پرداختــه شــده اســت.

 بــر اســاس داده هــا اطاعــات پرسشــنامه هــاي کــه بــه پیوســت آمــده، در آخــر تحقیــق 
ضمیمــه گردیــده اســت، تجزیــه و تحلیــل بــا کمــك پروگــر ام Excel و نــرم افــزار SPSS صورت 
ــوزه  ــن ح ــراي متخصصی ــا ب ــه ه ــش نام ــال پرس ــت ارس ــدي جه ــیم بن ــت و تقس ــه اس گرفت

فعالیت هــای مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان بــه اســاس وظایــف شــان انجــام یافتــه اســت. 
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تجزیه  و تحلیل کّمی 
ــی  ــی کّم ــای تجرب ــق معرف ه ــم از طری ــه مفاهی ــرد دارد ک ــرایطی کارب ــی در ش ــل کّم تحلی
اندازه گیــری شــده باشــد. تحلیــل کمــی یکــی از روش هــای اســتدالل تجربــی در بــاب 

ــت.  ــی اس ــات علم فرضی

تجزیه  و تحلیل کیفی 
بــه طــور کلــی در مــواردی کــه توجــه بیشــتر بــه صفت هــای فــردی معطــوف اســت، احتمــااٌل 
هیچ یــک از روش هــای تحلیــل کمــی بــه کار نمی آینــد در تحلیــل کیفــی، داده هــای گــردآوری 
شــده از نــوع داده هــای کیفــی هســتند؛ البتــه ممکــن اســت داده هــای تجربــی کمــی نیــز 

باشــند؛ در ایــن صــورت بایــد از ایــن داده هــا طبــق منطــق تحلیــل کیفــی اســتفاده کــرد. 

تجزیه و تحلیل توصیفی
ــگر  ــد، پژوهش ــی باش ــورت کّم ــه ص ــل ب ــه و تحلی ــر تجزی ــل، اگ ــه و تحلی ــوع تجزی ــن ن در ای
داده هــای جمــع آوری شــده را بــا اســتفاده از شــاخص های آمــار توصیفــی، خاصــه و 
ــدا  ــر ابت ــش گ ــی پژوه ــل توصیف ــه و تحلی ــر، در تجزی ــارت دیگ ــد. به عب ــدی می کن طبقه بن
ــد  ــه می کن ــی خاص ــع فراوان ــدول توزی ــم ج ــه و تنظی ــا تهی ــده را ب ــع آوری ش ــای جم داده ه
ــایر  ــتفاده از س ــا اس ــرانجام،  ب ــد و س ــش می ده ــا را نمای ــودار آن ه ــک نم ــه کم ــپس ب و س
شــاخص های آمــار توصیفــی آن هــا را خاصــه می کنــد. معروف تریــن و در عیــن حــال 
پرمصرف تریــن شــاخص های آمــار توصیفــی عبارت انــد از: میانگیــن،  میانــه و انحــراف 

اســتاندارد. 

جامعهء آماري، نمونه و نمونه برداری
جامعــه آمــاری کــه بــه آن جمعیــت آمــاری نیــز گفتــه مــی شــود مجموعــه افــراد یــا عناصــری 
اندکــه دارای ویژگی هــای مشــترک هســتند و تحقیــق در مــورد آنهــا انجــام مــی شــود. 
ــح، و  ــای صل ــی، فعالیت ه ــای مدن ــوزه فعالیت ه ــن ح ــر فعالی ــق حاض ــاري تحقی ــه آم جامع
فعالیت هــای حقــوق زنــان میباشــد کــه بــر اســاس تحقیــق برمبنــای هــدف بــه تعــداد 110 
تــن از آنهــا انتخــاب گردیــده اســت کــه از جملــه تنهــا یــک صــد و یــک پرســش نامــه تکمیــل 

ــد.  ــع آوری گردی و جم

روش تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

81



نمونه
هــدف اصلــی از نمونــه گیــری بــه دســت آوردن زیــر مجموعــه جمعیــت کــه بــرای اســتنباط 
کل جمعیــت انتخــاب شــده اســت مــی باشــد و یــا نمونــه گیــری جریــان انتخــاب، مشــاهده 
هــا و تعمیــم نتایــج مشــاهده بــه کل جمعیــت اســت. از آنجائیکــه که در مســائل ســر شــماری، 
محقــق بایــد بــه تمــام اعضــای جامعــه آمــاری مراجعــه کنــد از ایــن رو وقــت وزمــان زیــادی 
بــرای انجــام کار هــا نیــاز دارد کــه در بســیاری مــوارد گذشــت زمــان بــرای محققیــن مشــکل 
ــذا  ــرد ل ــورت میگی ــه ص ــدودی از جامع ــش مح ــری روی بخ ــه گی ــا نمون ــود. ام ــی ش ــاز م س
ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ح ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــی یاب ــش م ــدت افزای ــه ش ــا ب ــام کار ه ــرعت انج س
فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان گســترده اســت، بنابــر آن محقــق نمونــه خــود را 101 
نفــر متخصــص ایــن بخــش هــا در نظــر گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس نمونــه گیــري بایــد بــر 
اســاس اصــول و قواعــد معینــي انجــام گیــرد و یــا نمونــه گیــري انتخــاب تعــداد از افــراد از کل 
جامعــهء تعریــف مــی شــود کــه بــر اســاس اصــول و قواعــد خــاص و روشــهاي منظــم صــورت 

ــي، 1389، ص، 66(.  ــرزا ی ــرد) می می گی

نمونه برداری
نمونــه بــرداری بــه معنــاي برداشــتن نســبي از جامعــه بــه عنــوان معــرف یــا نماینــده آن جامعه 
اســت. نمونــه بایــد اکثــر ویــژه گــي هــاي جامعــه مــورد هــدف را داشــته باشــد تــا بتــوان نتایــج 
حاصــل آن را بــه کل جمعیــت احصایــوي تعمیــم بخشــید. نخســت بــراي نمونــه گیــري از ایــن 
بخــش هــا از روش نمونــه گیــري بــر مبنــای هــدف ســه نــوع فعالیــن، مدنــی، صلــح و حقــوق 
زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت) محقــق زمانــي ازیــن روش اســتفاده مي کنــد کــه جامعــه 
آمــاري گســترده باشــد و متخصصیــن ایــن نــوع فعالیــت در دســترس باشــد یعنــي میتــوان بــر 
اســاس تخصــص و فعالیــت در ایــن بخــش هــا تعــداد فعالیــن هــر بخــش آنــرا در نظــر بگیریــم 
(. یکــی از نکاتــی کــه در هــر پیشــنهاد و طــرح پژوهشــی مطــرح میگــردد، مشــخص ســاختن 

روش تحلیــل داده هاســت.    
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انتظــار میــرود پژوهشــگر بــه روشــنی بیــان نمایــد کــه چــه آزمــون هایــی و چــه شــیوه هایــی 
ــان  ــا جری ــل داده ه ــه و تحلی ــود. تجزی ــد نم ــتفاده خواه ــود اس ــای خ ــل داده ه ــرای تحلی ب
چنــد مرحلــه ای اســت کــه از طریــق بــه کار گیــری ابزار هــای جمــع آوری در نمونــه آمــاری 
فراهــم آمــده انــد خاصــه، کــد بنــدی و دســته بنــدی و در نهایــت پــردازش میشــوند تــا زمینــه 
برقــراری انــواع تحلیــل هــا و ارتبــاط بیــن داده هــا بــه منظــور آزمــون فرضیــه هــا فراهــم آیــد. 
در ایــن جریــان داده هــا هــم از لحــاظ مفهومــی و هــم از لحــاظ تجربــی پاالیــش میشــوند و 
تکنیک هــای گوناگــون آمــاری نقــش بســزا در اســتنتاج و تعمیــم هــا بــه عهــده دارنــد. در ایــن 
تحقیــق بــرای دریافــت معلومــات و صحــت و ســقم فرضیــات بــرای تجزیــه و تحلیل پرسشــنامه 

از پروگــرام Excel و نــرم افــزارو SPSS اســتفاده بــه عمــل آمــده اســت. 

دامنه تحقیق
هــدف از دامنــه تحقیــق قلمــرو موضوعــی و قلمــرو مکانــی تحقیــق اســت )مطالعــه مشــارکت 
اجتماعــی وسیاســی زنــان افغانســتان در جامعــه درپیونــد بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای امنیــت 
ملــل متحــد(، قلمــرو زمانــی ایــن تحقیــق تقریبــا« مــدت 6 مــاه از مــاه اخیــر خــزان 1397 
آغــاز و تــا زمســتان ادامــه یافــت و قلمــرو مکانــی تحقیــق نهاد هــای مشــخص )مدنــی، صلــح 

و حقــوق زنــان ( در شــهر کابــل اســت. 

 روش میدانی
 بــه روشــی اطــاق می شــود کــه محقــق بــرای گــرد آوری اطاعــات و معلومــات ناگزیــر اســت 
بــه محیــط بیــرون بــرود و بــا مراجعــه بــه افــراد یــا محیــط و نیــز برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا 
ــرای  ــی ب ــد. در روش میدان ــع آوری کن ــود را جم ــر خ ــورد نظ ــات و معلومــات م ــراد، اطاع اف
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــه ه ــرد و مصاحب ــا، کارب ــه ه ــش نام ــات پرس ــات و معلوم ــرد آوری اطاع گ
قــرار می گیــرد )حافــظ نیــا، 1391(. در ایــن تحقیــق نیــز هــردو روش کتابخانــه ای و میدانــی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در ایــن تحقیــق بــر مبنــای هــدف پرســش نامــه انتخــاب 
گردیــده و پرســش نامــه بــا مقیــاس لیکــرت پنــج درجــه ای توزیــع گردیــد، کــه بــرای نیــل بــه 
ــش  ــات الزم از پرس ــات و معلوم ــع آوری اطاع ــرای جم ــر ب ــق حاض ــی در تحقی ــور اصل منظ

نامــه هــا اســتفاده بــه عمــل آمــد. 
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نحــوۀ طراحــی پرســش نامــه بــه ایــن صــورت بــود کــه محقــق پــس از مطالعــه و بررســی های 
مقدماتــی پرســش نامه هــای مرتبــط را بــا همــکاری اســتاد محتــرم رهنمــا تهیــه نمــود و پــس 

از بررســی، اصــاح و بازنگــری نهایــی بیــن جامعــۀ نمونــه توزیــع گردیــد.

در تحقیــق حاضــر بــه منظــور بــه حــد اکثــر رســانیدن روایــی )اعتبــار( آزمــون از نظــرات 
اســتاد محتــرم رهنمــا و مشــاور و هــم چنیــن منابــع مختلــف دیگــر در زمینــه اســتفاده شــده 
اســت. بــه منظــور ســنجش پایایــی )اعتمــاد( پرســش نامــه از روش الفــای کرنبــاخ اســتفاده 
صــورت گرفــت. طــوری کــه ابتــدأ تعــداد 10 پرسشــنامه بــه روش تصادفــی بیــن 10 نفــر از 
زنــان و مــردان بــه طــور آزمایشــی اجــرا گردیــده و ضریــب الفــای کرنبــاخ محاســبه شــده )0. 

95( بــه دســت آمــد. 

ــد  ــا تأکی ــون ب ــاد(. آزم ــی )اعتم ــن پایای ــگارد:)1391، ص، 56( روش تعیی ــیف می ن      س
ــه  ــه آن ضریــب الفــای کرنبــاخ گفت ــام دارد کــه ب ــی روش ضریــب الفــأ ن ــر هــم ســانی درون ب
ــا  می شــود. کرنبــاخ )1951( واضــع ایــن روش تعییــن پایایــی اســت. در ایــن روش، اجــزا ی
ــای  ــی رود. روش الف ــه کار م ــون ب ــاد آزم ــب اعتم ــنجش ضری ــرای س ــون ب ــمت های آزم قس
کرنبــاخ در شــرایطی کــه نمــرات ســؤال نــه بــه صــورت دو ارزشــی صفــر و یــک بلکــه بــه صــورت 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــود، قاب ــن می ش ــی تعیی ــد ارزش چن
Reliability Statistics

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach’s Alpha

Cases Valid
 Excludeda
 Total

N of Items

95

N
7
3
10

%
70. 0
30. 0
100. 0

35

شکل شماره )2( ضریب الفای کرنباخ
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پرســش نامه تحقیــق شــامل 35 ســؤال بســته پاســخ بــرای ســنجش میــزان مشــارکت سیاســی 
و اجتماعــی زنــان، کــه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت بــا پنــج گزینــه از بســیار کــم تــا بســیار زیــاد 
نمــره بنــدی شــده، مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بدیــن ترتیــب بــا پاســخ و نتایــج جمــع آوری 
شــده هــر یــک از فرضیه هــای تحقیــق مــورد بررســی، تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. ترکیــب 
و نحــوۀ ارزش گــذاری و تقســیم گزینــه هــا هــر یــک از بیانیه هــا بــه صــورت زیــر انجــام شــد. 

ــاس  ــش نامه مقی ــرات پرس ــط نم ــدام، اوس ــا و ارزش هرک ــه ه ــن گزین ــه ای ــه ب ــا توج ب
لیکــرت عــدد 3 اســت پاییــن ازارزش 3 تــا 1، بــه معنــی کــم در نظــر گرفتــه می شــود و باالتــر 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــاد ب ــی زی ــه معن ــج ب ــا پن از ارزش 3 ت

پروسه جمع آوری آمار
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــی و میدان ــه ی ــات از دو روش کتابخان ــردآوری اطاع ــت گ جه
ــه یــی، کتــب، ســروی هــا، گــزارش هــا ، مقــاالت پژوهشــی، وســایر اســناد  ــه کتابخان مرحل
بــرای شناســایی ابعــاد مختلــف موضــوع تحقیــق مــورد مطالعــه قــرارداده شــده و بــرای دســت 

یابــی بــه آمــار دقیــق از دو روش پرســش نامــه و مصاحبــه اســتفاده شــده اســت. 

بسیار کم

1 32 54

کم تا حدودیزیاد بسیار زیاد
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ــه  ــاص ب ــای خ ــش نامه ه ــی از پرس ــات میدان ــع آوری اطاع ــرای جم ــه: ب ــش نامـ پرس
ــورد  ــی م ــات پیمایش ــات در تحقیق ــع آوری اطاع ــزار جم ــن اب ــداول تری ــی از مت ــوان یک عن
ــره  ــا به ــه ب ــدف دار ک ــش های ه ــه ای پرس ــت از مجموع ــارت اس ــرد وعب ــرار میگی ــتفاد ق اس
گیــری از مقیاس هــای گوناگــون نظــر، دیــدگاه و بینــش یــک فــرد پاســخگو را مــورد ســنجش 
قــرار میدهــد. ازمیــان فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان جهــت دریافــت اعتبــار و اعتمــاد 
بــه ایــن ســؤاالت در مرحلــه نخســت بیــن 10 نفــر فعــال مدنــی پرســش نامــه توزیــع گردیــد 
ــؤاالت  ــن س ــی ای ــی و پایای ــده روای ــان دهن ــه نش ــد ک ــت آم ــدد 95 بدس ــاخ ع ــای کرنب و الف
میباشــد. ســومین روش تعییــن پایایــی آزمــون تاءکیــد برهمســانی درونــی روش ضریــب الفــاء 
نــام داردکــه بــه آن ضریــب الفاءیــا الفــای کرنبــاخ یــا حتــا الفــا گفتــه مــی شــود کــه ایــن روش 
ــؤال های از  ــان س ــون هم ــمت های از آزم ــا قس ــزا ی ــن روش اج ــت در ای ــی اس ــن پایای تعیی
آزمــون مــی باشــد کــه ســؤال هــا بصــورت درســت و غلــط در ایــن بخــش تصحیــح و اصــاح 

ــیف، 1391، ص، 566(.  ــی شود)س م

ابــزار گــردآوری داده هــا: در ایــن تحقیــق پرســش نامــه در قالــب 35 ســؤال بــا مقیــاس 
رتبــه ای تنظیــم شــده اســت کــه بــه شناســایی تطبیــق قطعنامــه 1325 در طــرح و اجــرای 
برنامــه عمــل مــی پــردازد. جمعیــت مــورد هــدف در ایــن تحقیــق بالــغ بــر صــد هــا نفــر بــوده 
کــه تنهــا از ایــن میــان 110 تــن بــر مبنــای هــدف و بــا درنظرداشــت مطــرح بــودن و دخیــل 
بــودن آنهــا در موضــوع مــورد بحــث، انتخــاب شــده انــد و پرسشــنامه های معیــاری و محقــق 
ســاخته نظــر بــه اهــداف تحقیــق در نهاد هــای مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان بــرای آنهــا توزیــع 
ــه گیــري 5 در صــد از  ــا ســطح اطمینــان 95 و خطــاي نمون ــه ب ــا اســتفاده از نمون ــد. ب گردی
ــت آمــدن  ــا بدس ــورد نظــر ب ــپس در نهاد هــای م ــت آمــد و س ــه دس ــاري ب ــت آم ــان جمعی می
پرسشــنامه های تکمیــل شــده از 101 نفــر کــه 58 تــن کــه 57. 4 درصــد را تشــکیل می دهــد 
ــداد 7  ــه تع ــه ب ــد ک ــرد بودن ــد م ــوا می نمای ــد را احت ــه 35. 6 درص ــن ک ــداد 36 ت ــه تع زن و ب
تــن )6. 9 درصــد( پاســخ ارائــه نکــرده انــد کــه پرسشــنامه هــا برایشــان توزیــع گردیــده اســت. 
تکمیــل نمــودن هــر پرســش نامــه حــدود 30 دقیقــه را در بــر گرفتــه اســت ) نمونــه پرســش 

نامه هــای مذکــور در اخیــر تحقیــق ضمیمــه گردیــده اســت(.
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از سؤال 1 الی 5                   در مورد پیشرفت زنان

از سؤال 6 الی 10                   در مورد مشارکت اجتماعی

سؤال 11 الی 15                       در مورد صلح

از سؤال 16 الی 25                   در مورد مشارکت سیاسی و مدنی

از سؤال 26 الی 35                  در مورد امنیت و جامعه جهانی

مصاحبه 
ــده  ــه ش ــم کار گرفت ــا منظ ــه ی ــاختار یافت ــه س ــوع مصاحب ــه از ن ــرای مصاحب ــور اج ــه منظ ب
اســت و نظــر بــه اهــداف مشــخص تحقیــق ســؤاالت آن طــرح گردیــده اســت و قبــل از شــروع 
ــت.  ــده اس ــانیده ش ــوندگان رس ــه ش ــاع مصاحب ــه اط ــق ب ــی تحقی ــداف اصل ــه اه ــا حب مص
ــان  ــوق زن ــح و حق ــی، صل ــف مدن ــای مختل ــه در نهاد ه ــر، مصاحب ــًا از ) دوازده( نف مجموع
ــا روســای  ــه در صــورت عــدم امــکان ماقــات ب ــه اســت. البت بشــکل انفــرادی صــورت گرفت
ــه  ــه را در ضمیم ــؤاالت مصاحب ــت. س ــده اس ــام ش ــه انج ــا مصاحب ــن آنه ــا معاونی ــا ب ــاد ه نه

ــد.  ــرده میتوانی ــاهده ک مش

محدودیت های تحقیق 
بطــور کلــی موانعــی کــه بــرای تطبیــق برنامــه هــا و قطعنامــه هــا وجــود دارنــد را مــی تــوان 
بــه ۴ دســته انــد، وقایــع محیطــی غیــر قابــل کنتــرل، مقاومتهــای داخــل نهــاد هــا، هزینــه، 

پیچیدگــی و عــدم آگاهــی مــردم تقســیم کــرد. 

مهمترین محدودیت ها در این تحقیق:

• کمبود منابع علمی قابل دسترس و استفاده مرتبط با موضوع تحقیق؛

• کمبود تحقیقات انجام شده در کشور در زمینه مورد نظر؛

• فرهنــگ حاکــم جامعــه بــه گونــه ای کــه افــراد عاقــه کمتــری بــه تکمیــل نمــودن پرســش 
نامــه هــا نشــان مــی دهنــد؛ 
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• عــدم پاســخ دهــی بــه موقــع برخــی از پرسشــنامه هــا توســط افــراد ایکــه ذریعــه ایمیــل بــه 
آنهــا پرسشــنامه ارســال گردیــده بــود؛

ــگام  ــوندگان هن ــه ش ــی مصاحب ــط برخ ــا توس ــت ه ــان واقعی ــرای کتم ــاش ب ــال ت • احتم
ــا؛ ــه ه ــش نام ــودن پرس ــل نم تکمی

• عدم آگاهی الزم برخی از مصاحبه شوندگان از برنامه های جدید و گذشته؛

• در دســترس قــرار نــدادن اطاعــات دقیــق ماننــد اســتراتژی هــا ،پالیســی ها توســط ادارات 
دولتــی بــه شــمول إرقــام و آمــار.

ــا  ــر ب ــراد ماه ــت اف ــد فعالی ــه 1325 نیازمن ــل و قطعنام ــه عم ــق برنام ــی تطبی ــور کل بط
قــدرت تجزیــه و تحلیــل و خاقیــت فــراوان اســت. از آنجایــی کــه در بســیاری از مــوارد از افــراد 
متخصــص در ایــن زمینــه اســتفاده نمــی شــود تــا بــر پیچیدگــی هــا و ســختی های آن فایــق 
آینــد لــذا دســت یابــی بــه اهــداف قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل بــه خــودی خــود یــک مانــع 

محســوب مــی شــود. 

مطالعات اکتشافی تحقیق
ــق  ــٌا از طری ــق عمدت ــوع تحقی ــر ن ــا ب ــه بن ــت، ک ــی اس ــه مقدمات ــافی، مطالع ــه اکتش مطالع
ــازی  ــی س ــور غن ــه منظ ــرد. ب ــکل می گی ــه ش ــا مصاحب ــاهده، ی ــه ای، مش ــات کتابخان مطالع
مطالعــات خویــش از کتــاب هــا و مقاله هــای مربــوط بــه موضــوع اســتفاده نمــودم و همچنــان 
بــا فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان بــه مصاحبــه پرداختــم. تــاش عمــده مــن در ایــن 
تحقیــق ایــن بــود تــا مهمتریــن منابــع در ایــن مــورد شناســایی گــردد و مهمتریــن هــا جهــت 
مطالعــات تیوریــک مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در حقیقــت انجــام مصاحبه هــای اکتشــافی 
محقــق را بــا ابعــاد موضــوع، اهمیــت فرضیــه هــا، منابــع و روش انجــام تحقیــق بیشــتر آشــنا 
ســاخته و آمادگــی الزم بــرای انجــام مطالعــات تیوریــک را فراهــم میســازد. مطالعــات تیوریــک 
ــه دقــت مــورد  ــع و تیوری هــای گزینــش شــده ب تحقیــق: پــس از مطالعــات اکتشــافی، مناب
ــل  ــه چهــار چــوب نظــری قاب ــه منظــور دســتیابی ب ــن مطالعــات ب ــد، ای ــرار گرفتن مطالعــه ق
قبــول صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه از انجــام تحقیــق مهــم تریــن مفاهیــم و دیــدگاه مــورد 
تجزیــه و تحلیــل مقایســوی قــرار گرفتنــد و نهایتــٌا یــک چهارچــوب نظــری بــرای ایــن تحقیــق 
شــکل گرفــت. از پایــان همیــن مرحلــه، تحقیــق مناســب بــر اســاس فرضیه هــای تحقیقاتــی 

ترســیم شــد و ابــزار مناســب جمــع آوری اطاعــات نیــز ســاخته شــد.

روش تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

88



نمونه گیری 
ــا  ــه ه ــش نام ــل پرس ــق و تکمی ــی تحقی ــای تخنیک ــل کار ه ــس از تکمی ــق پ ــن تحقی در ای
معلومــات و ارقــام مربــوط بــه فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان در دســترس قــرار گرفــت. 
ــه تعــداد 30  ــد، ب ــن بودن از مجمــوع پاســخ دهنده گان مــرد و زن شــامل تحقیــق کــه 110 ت
ــال در  ــد( فع ــن )37. 6 درص ــداد 38 ت ــه تع ــح، ب ــه صل ــال در عرص ــد( فع ــن )29. 7 درص ت
ــه  ــه تعــداد 23 تــن )22. 8 درصــد( فعــال در عرصــه حقــوق زنــان بــوده و ب عرصــه مدنــی، ب
تعــداد 9 تــن )9. 9 درصــد( جــواب ارائــه نه کــرده انــد. بــا 12 تــن از فعالیــن ایــن حوزه هــای 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــه نی ــف مصاحب ــای مختل ــده از نهاد ه ــاد ش ی

محل تحقیق
ــان افغانســتان در  ــرای انجــام تحقیــق حاضــر » مطالعــه مشــارکت اجتماعــی وسیاســی زن ب
جامعــه درپیونــد بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای امنیــت ملــل متحــد » چنیــن در نظــر گرفتــه شــد 
تــا افــراد کلیــدی و بــا تجربــه در نهــادی مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان در شــهر کابــل منحیــث 
ــه پرسشــنامه و انجــام  ــرای پاســخ ب ــون داغ فعالیت هــای اجتماعــی، مدنــی و سیاســی ب کان

مصاحبــه انتخــاب گردیــد تــا نتیجــه بهتــر از تحقیــق بــه دســت آیــد. 
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چهارم. تجزیه و تحلیل اطالعات
مقدمه

در ایــن تحقیــق بــرای گــرد آوری اطاعات و معلومــات هــردو  روش کتابخانــه ای  و میدانــی 
ــداد  ــه تع ــه ب ــت ک ــدف اس ــای ه ــر مبن ــق ب ــک تحقی ــت. ی ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــاس  ــا مقی ــوق زن، ب ــن حق ــح و فعالی ــن صل ــی، فعالی ــن مدن ــرای فعالی ــه ب ــش نام 110 پرس
ــه  ــا 12 مصاحب ــه ه ــش نام ــار پرس ــان در کن ــد، همچن ــع گردی ــه ای توزی ــج درج ــرت پن لیک
از متخصصیــن ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت. بــه منظــور بــه حــد اکثــر رســانیدن روایــی 
)اعتبــار( آزمــون از نظــرات اســتاد محتــرم رهنمــا و مشــاور و هــم چنیــن منابــع مختلــف دیگــر 
در زمینــه اســتفاده شــده اســت. بــه منظــور ســنجش پایایــی )اعتمــاد( پرســش نامــه از روش 
ــه روش  الفــای کرنبــاخ اســتفاده صــورت گرفــت. طــوری کــه ابتــدا تعــداد 10 پرسشــنامه ب
ــب الفــای  ــده و ضری ــه طــور آزمایشــی اجــرا گردی ــان و مــردان ب ــر از زن تصادفــی بیــن 10نف
ــه و  ــورد تجزی ــده م ــل ش ــات حاص ــد، اطاع ــت آم ــه دس ــده )0. 95( ب ــبه ش ــاخ محاس کرنب
تحلیــل قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از روش آمــار میانگیــن و مــود بــه اســتنباط آمــاری پرداختــه 
شــده اســت. بــر اســاس نتایــج کمــی و بــا تکیــه بــر اســتدالل و منطــق نتایــح کیفــی اســتخراج 
گردیــده اســت، در ایــن تحقیــق تجزیــه و تحیلــی در دو بخــش مــورد مطالعــه قــرار مــی گیــرد:

الف : تجزیه و تحلیل کمی
در ایــن بخــش پرســش نامــه هــا بــا دقت مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفته اســت و پاســخ های 
اشــتراک کننــده هــا توســط پروگــرام spss تحلیــل گردیــده اســت. مجموعــًا تعــداد ســواالت 
35 ســوال اســت کــه از مجموعــه یــک ســوال اصلــی و 5 ســوال فرعــی مشــتق شــده اســت و 
در بــر گیرنــده مطالعــه مشــارکت اجتماعــی وسیاســی زنــان افغانســتان در جامعــه درپیونــد 
بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای امنیــت ملــل متحــد اســت کــه ایــن ســواالت قــرار جــدول ذیــل بــه 

بخش هــای مختلــف تقســیم شــده اســت.
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هــر ســوال دارای 5 گزینــه بــوده بــه اســاس مقیــاس لیکــرت تعیــن گردیــده اســت کــه یکــی 
از رایــج تریــن مقیاس هــای انــدازه گیــری در تحقیقــات اســت. گزینــه هــا از بلنــد تریــن بــه 
پاییــن تریــن ترتیــب شــده اســت کــه گزینــه بســیار کــم1، گزینــه کــم 2، گزینــه تــا حــدودی 3، 
گزینــه زیــاد 4 و گزینــه بســیار زیــاد 5 اســت. انتخــاب گزینــه 3 نمایــان گــر اوســط نمــرات یــا 
میانگیــن اســت. ارزش وســطی طیــف عــدد 3 اســت، پایینتــر از ارزش 3 تــا 1 بــه معنای«کم« 
ــر  ــد. اگ ــاب میآی ــاد حس ــای زی ــه معن ــا 5 ب ــر از ارزش 3 ت ــود، و باالت ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
اوســط دیــدگاه پاســخ دهنــدگان ایــن تحقیــق پاییــن تــر از 3 باشــد، پاســخ دهنــدگان بــر ایــن 
ــد کــه تحقــق أهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ ملــل متحــد و برنامــه عمــل در۳ ســال أخیــر  ــاور ان ب
بــرای مشــارکت سیاســی- اجتماعــی و مدنــی زنــان مؤثــر بــوده اســت. اگــر اوســط داده هــای 
بــه دســت آمــده باالتــر از عــدد 3 باشــد بــه ایــن معناســت کــه تحقــق أهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ 
ــی  ــرای مشــارکت سیاســی- اجتماعــی و مدن ملــل متحــد و برنامــه عمــل در۳ ســال أخیــر ب

زنــان میتوانــد در حــد »زیاد«مؤثــر بــوده باشــد. 

توصیف ویژه گی های جمعیت نمونه
تحقیــق حاضــر بــه منظــور مطالعــه مشــارکت اجتماعــی وسیاســی زنــان افغانســتان در جامعه 

درپیونــد بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای امنیــت ملــل متحــد انجام شــد. 

 

شکل شماره )1(: جنسیت پاسخ دهندگان
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از مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه 101 تــن را احتــوا می نمــود، بــه تعــداد 58 
تــن کــه 57.4 درصــد را تشــکیل می دهــد زن و بــه تعــداد 36 تــن کــه 35.6 درصــد را احتــوا 

می نمایــد مــرد بــود کــه بــه تعــداد 7 تــن )6.9 درصــد( پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. 

شکل شماره )2(: درجه تحصیل پاسخ دهند گان

از مجمــوع پاســخ دهنده گان مــرد و زن شــامل تحقیــق کــه 101 تــن بودنــد، بــه تعــداد 5 تــن 
)5 درصــد( دوازده پــاس، بــه تعــداد 17 تــن )16.8 درصــد( چهارده پــاس، بــه تعــداد 37 تــن 
)36.6 درصــد( لیســانس، بــه تعــداد 34 تــن )33.7 درصــد( ماســتر و بــه تعــداد 1 تــن )1 

درصــد( دکتــر بــوده و بــه تعــداد 7 تــن )6.9 درصــد( جــواب ارائــه نــه کــرده انــد.

شکل شماره )3(: نوع فعالیت مدنی
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ــه تعــداد 30  ــد، ب ــن بودن از مجمــوع پاســخ دهنده گان مــرد و زن شــامل تحقیــق کــه 101 ت
ــال در  ــد( فع ــن )37.6 درص ــداد 38 ت ــه تع ــح، ب ــه صل ــال در عرص ــد( فع ــن )29.7 درص ت
ــه  ــه تعــداد 23 تــن )22.8 درصــد( فعــال در عرصــه حقــوق زنــان بــوده و ب عرصــه مدنــی، ب

ــد.  ــرده ان ــه نه ک ــواب ارائ ــد( ج ــن )9.9 درص ــداد 10 ت تع

شکل شماره )4(: مدت فعالیت مدنی

ــه تعــداد 32  ــد، ب ــن بودن از مجمــوع پاســخ دهنده گان مــرد و زن شــامل تحقیــق کــه 101 ت
تــن )31.7 درصــد( تجربــه  فعالیــت بیــن 1 الــی 4 ســال، بــه تعــداد 26 تــن )25.7 درصــد( 
تجربــه فعالیــت بیــن 5 الــی 8 ســال، بــه تعــداد 29 تــن )28.7 درصــد( تجربــه فعالیــت بیــن 
9 الــی 12 ســال داشــته انــد و بــه تعــداد 14 تــن )13.9 درصــد( جــواب ارائــه نه کــرده انــد.

شکل شماره )5( پیرامون سوال1
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) دولــت افغانســتان بــرای تحقــق قطعنامــه ۱۳۲۵ ملــل متحــد جهــت ارتقــای ســطح مشــارکت 
سیاســی و اجتماعــی زنــان در ۳ ســال اخیــر اقدامــات الزم را انجــام داده اســت. (

  

ــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از  شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  اول تحقیــق بیــان گردی
ــد،  ــوا می نمای ــن را احت ــداد )101( ت ــه تع ــه ب ــق ک ــامل تحقی ــخ دهنده گان ش ــه پاس مجموع
ــداد  ــه تع ــم، ب ــیار ک ــه ی بس ــود، گزین ــد می ش ــادل 17.8 درص ــه مع ــن ک ــداد 18 ت ــه تع ب
ــادل  ــه مع ــن ک ــداد 44 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 18.8 درص ــه مع ــن ک 19 ت
ــن کــه معــادل 11.9 درصــد  ــه تعــداد 12 ت 43.6 درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، ب
می شــود، گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 3 تــن کــه معــادل 3. 0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار 
زیــاد را انتخــاب نمــوده و 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. 

ــت.  ــان داده اس ــرات را 2.61 نش ــط( آن نم ــن )اوس ــی آن 251 و میانگی ــره مجموع نم

شکل شماره )6( پیرامون سوال 2

 

جواب دهنده
جواب نه داده

میانگین
مجموعه نمرات

5

251

96N

2.61
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افغــان  زنــان  اجتماعــی  و  سیاســی  مشــارکت  میــزان  بــر   ۱۳۲۵ قطعنامــۀ   (
اســت(. داشــته  تاثیرگــذاری 

ــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از  شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  دوم تحقیــق بیــان گردی
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 10 تــن کــه معــادل 9.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 16 تــن کــه 
معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 44 تــن کــه معــادل 43.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 25 تــن کــه معــادل 24.8 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 3 تــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 3 ت

مجموعــی آن 289 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 2.95 نشــان داده اســت.

شکل شماره )7( پیرامون سوال 3

جواب دهنده
جواب نه داده

میانگین
مجموعه نمرات

3

289

98N

2.95
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ــده  ــی ش ــداف قطعنامۀ۱۳۲۵اجرای ــق اه ــرای تحق ــت ج. ا. ا ب ــل دول ــه عم )برنام
ــت(. اس

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  ســوم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 23 تــن کــه 
معــادل 22.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 46 تــن کــه معــادل 45.5 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 19 تــن کــه معــادل 18.8 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 1 ت

مجموعــی آن 296 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 2.96 نشــان داده اســت.

شکل شماره )8( پیرامون سوال 4

جواب دهنده
جواب نه داده

میانگین
مجموعه نمرات

1

296

100N

2.96

 

 

 

 

ارقام و آمار

روش تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

96



)دولــت ج. ا. ا در ســه ســال اخیــر از مشــارکت سیاســی زنــان حمایــت کــرده 
اســت(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  چهــارم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 14 تــن کــه 
معــادل 13.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 36 تــن کــه معــادل 35.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 33 تــن کــه معــادل 32.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 10 تــن کــه معــادل 9.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 324 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.27 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )9( پیرامون سوال 5

جواب دهنده
جواب نه داده

میانگین
مجموعه نمرات

2

324

99N

3.27
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ــر  ــال اخی ــه س ــان در س ــارکت اجتماعی ش ــۀ مش ــان در عرص ــت آوردهای زن  )دس
چگونــه بــوده اســت(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  پنجــم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 13 تــن کــه 
معــادل 12.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 32.7 تــن کــه معــادل 33 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 34 تــن کــه معــادل 33.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 15 تــن کــه معــادل 14.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 341 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.41 نشــان داده اســت.
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)زنان در سه سال اخیر در سطوح تصمیم گیری نقش داشته اند(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  ششــم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 11 تــن کــه 
معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 42 تــن کــه معــادل 41.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 28 تــن کــه معــادل 27.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 11 تــن کــه معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 3 تــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 321 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.28 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )11( پیرامون سوال 7
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ــم  ــر فراه ــال اخی ــه س ــی در س ــات ملک ــۀ خدم ــان در عرص ــال زن ــارکت فع ) مش
ــت(. ــوده اس ب

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  هفتــم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 3 تــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 13 تــن کــه 
معــادل 12.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 39 تــن کــه معــادل 38.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 29 تــن کــه معــادل 28.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 16 تــن کــه معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 342 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.42 نشــان داده اســت. 
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ــان در ارگان هــای امنیتــی در ســه ســال اخیــر فراهــم  )زمینــۀ مشــارکت فعــال زن
بــوده اســت(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  هشــتم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 18 تــن کــه 
معــادل 17.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 32 تــن کــه معــادل 31.7 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 32 تــن کــه معــادل 31.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 11 تــن کــه معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 321 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.24 نشــان داده اســت. 
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ــده  ــا ش ــر مهی ــال اخی ــه س ــح در س ــۀ صل ــان در پروس ــال زن ــارکت فع ــۀ مش )زمین
ــت(. اس

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  نهــم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
ــد،  ــوا می نمای ــن را احت ــداد )101( ت ــه تع ــه ب ــق ک ــامل تحقی ــخ دهنده گان ش ــه پاس مجموع
ــه تعــداد 21  ــه تعــداد 12 تــن کــه معــادل 11.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب ب
تــن کــه معــادل 20.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 27 تــن کــه معــادل 26.7 
درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 30 تــن کــه معــادل 29.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 6 ت

مجموعــی آن 280 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 2.95 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )14( پیرامون سوال 10
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)زنان در پروسۀ ادغام مجدد سهم داشته اند(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  دهــم تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه از 
ــد،  ــوا می نمای ــن را احت ــداد )101( ت ــه تع ــه ب ــق ک ــامل تحقی ــخ دهنده گان ش ــه پاس مجموع
ــه تعــداد 22  ــه تعــداد 11 تــن کــه معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب ب
تــن کــه معــادل 21.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 25 تــن کــه معــادل 24.8 
درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 36 تــن کــه معــادل 35.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 4 تــن کــه معــادل 4.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 3 ت

مجموعــی آن 294 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.00 نشــان داده اســت. 
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)در راســتای تحقــق برنامــۀ عمــل نهاد هــای مدنــی منحیــث همــکار دولــت نقــش 
ایفــا کــرده انــد(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  11 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 10 تــن کــه 
ــد  ــادل 41.6 درص ــه مع ــن ک ــداد 42 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 9.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 33 تــن کــه معــادل 41.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 7 تــن کــه معــادل 6.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 3 ت

ــت.  ــان داده اس ــرات را 3.26 نش ــن )اوســط( نم ــی آن 319 و میانگی مجموع
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) روحیــۀ همــکاری جمعــی دردولــت بــرای تطبیــق برنامــۀ عمــل جهــت رســیدن 
بــه اهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵وجــود داشــته اســت(.

شــکل فــوق کــه پیرامــون ســوال  12 تحقیــق بیــان گردیــده، نشــان  دهنــده اینســت کــه 
از مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، 
بــه تعــداد 8 تــن کــه معــادل 7.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 15 تــن 
ــادل 34.7  ــه مع ــن ک ــداد 35 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 14.9 درص ــه مع ک
درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 32 تــن کــه معــادل 31.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 9 تــن کــه معــادل 8.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 2 ت

مجموعــی آن 316 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.19 نشــان داده اســت. 
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 )تشــریک مســاعی بیــن دولــت و فعــاالن مدنــی بــرای تحقــق برنامــۀ عمــل وجــود 
داشــته اســت. (

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  13 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 22 تــن کــه 
معــادل 21.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 27 تــن کــه معــادل 26.7 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 33 تــن کــه معــادل 32.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 12 تــن کــه معــادل 11.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 322 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.25 نشــان داده اســت. 

 

شکل شماره )18( پیرامون سوال 14
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)تشــریک مســاعی بیــن دولــت و فعــاالن صلــح بــرای تحقــق برنامــۀ عمــل وجــود 
داشــته اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  14 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 9 تــن کــه معــادل 8.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 19تــن کــه 
معــادل 18.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 29 تــن کــه معــادل 28.7 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 34 تــن کــه معــادل 33.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 7 تــن کــه معــادل 6.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 3 ت

مجموعــی آن 305 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.11 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )19( پیرامون سوال 15
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)تشــریک مســاعی بیــن دولــت و مدافعــان حقــوق زن بــرای تحقــق برنامــۀ عمــل وجــود 
ــته است(. داش

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  15 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 9 تــن کــه معــادل 8.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 15 تــن کــه 
معــادل 14.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 37 تــن کــه معــادل 36.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 30 تــن کــه معــادل 29.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 8 تــن کــه معــادل 7.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 2 ت

مجموعــی آن 310 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.13 نشــان داده اســت.

شکل شماره )20( پیرامون سوال 16
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)تصویب و تطبیق قوانین ملی، تحقق برنامۀ عمل را تسهیل نموده است(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  16 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 17 تــن کــه 
معــادل 16.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 37 تــن کــه معــادل 36.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 30 تــن کــه معــادل 29.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 10 تــن کــه معــادل 9.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 321 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.21 نشــان داده اســت. 

 

شکل شماره )21( پیرامون سوال 17
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ــوده  ــهیل نم ــل را تس ــۀ عم ــق برنام ــی تحق ــی های مل ــق پالیس ــب و تطبی )تصوی
ــت(. اس

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  17 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 9 تــن کــه معــادل 8.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 17 تــن کــه 
معــادل 16.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 36 تــن کــه معــادل 35.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 28 تــن کــه معــادل 27.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 10 تــن کــه معــادل 9.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 313 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.13 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )22( پیرامون سوال 18
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)نهاد های ناظر بر تطبیق برنامۀ عمل نقش نظارتی خود را ایفا نموده اند(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  18 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 9 تــن کــه معــادل 8.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 14 تــن کــه 
معــادل 13.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 38 تــن کــه معــادل 37.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 25 تــن کــه معــادل 24.8 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 12 تــن کــه معــادل 11.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 3 تــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 311 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.17 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )23( پیرامون سوال 19
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ــن  ــان در تدوی ــۀ ۱۳۲۵، زن ــق قطعنام ــرای تحق ــل د. ج. ا. ا ب ــۀ عم ــق برنام )مطاب
ــد(. ــته ان ــش داش ــت نق ــح و امنی ــتراتژی های صل ــاخت اس وس

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  19 تحقیــق بی شــکل ف
ــد،  ــوا می نمای ــن را احت ــداد )101( ت ــه تع ــه ب ــق ک ــامل تحقی ــخ دهنده گان ش ــه پاس مجموع
ــه تعــداد 16  ــه تعــداد 16 تــن کــه معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب ب
تــن کــه معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 33 تــن کــه معــادل 32.7 
درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 28 تــن کــه معــادل 27.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 7 تــن کــه معــادل 6.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 1 ت

مجموعــی آن 311 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.17 نشــان داده اســت. 

شکل شماره )24( پیرامون سوال 20
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)زنان در انتخابات مشارکت داشته اند(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  20 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 9 تــن کــه  تعــداد 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 26.7 درص ــه مع ــن ک ــداد 27 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 8.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 38 تــن کــه معــادل 37.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 25 تــن کــه معــادل 24.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده انــد. نمــره مجموعــی آن 378 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.74 نشــان 

داده اســت.
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ــوده  ــی ب ــر مکف ــورد نظ ــه ی م ــل د. ج. ا. ا بودج ــۀ عم ــداف برنام ــق اه ــرای تحق )ب
ــت(. اس

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  21 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 19 تــن کــه 
معــادل 18.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 42 تــن کــه معــادل 41.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 27 تــن کــه معــادل 26.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد را 
ــد. نمــره  ــه نه کــرده ان ــخ ارائ ــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاس انتخــاب نمــوده و 1 ت

مجموعــی آن 308 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.08 نشــان داده اســت. 
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)تطبیــق برنامــۀ عمــل در حیــات اجتماعــی و سیاســی زنــان در جامعــۀ افغانســتان 
تاثیــر داشــته اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  22 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 16 تــن کــه 
معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 36 تــن کــه معــادل 35.6 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 34 تــن کــه معــادل 33.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 10 تــن کــه معــادل 9.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده انــد. نمــره مجموعــی آن 331 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.28 نشــان 

داده اســت.
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)فرهنــگ حاکــم مــرد ســاالری بــر چگونگــی میــزان مشــارکت زنــان تاثیــر داشــته 
اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  23 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 12 تــن کــه 
معــادل 11.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 24 تــن کــه معــادل 23.8 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 34 تــن کــه معــادل 33.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 24 تــن کــه معــادل 23.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 357 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.61 نشــان داده اســت. 
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ــر  ــان تاثی ــی زن ــارکت اجتماع ــزان مش ــی می ــر چگونگ ــی ب ــونت های فامیل  )خش
ــت(. ــته اس داش

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  24 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 6 تــن کــه  تعــداد 4 تــن کــه معــادل 4.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 24.8 درص ــه مع ــن ک ــداد 25 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 5.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 38 تــن کــه معــادل 37.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 26 تــن کــه معــادل 25.7 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 373 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.77 نشــان داده اســت. 
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)موجودیــت آزار و اذیــت خیابانــی بــر چگونگــی میــزان مشــارکت زنــان تاثیــر 
داشــته اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  25 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 4 تــن کــه معــادل 4.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 11 تــن کــه 
معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 28 تــن کــه معــادل 27.7 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 36 تــن کــه معــادل 35.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 21 تــن کــه معــادل 20.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 359 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.59 نشــان داده اســت. 
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ــان  ــارکت زن ــزان مش ــی می ــم برچگونگ ــنت های حاک ــا و س ــرف ه ــت ع )موجودی
ــت(. ــته اس ــر داش تاثی

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  26 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 7 تــن کــه  تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 25.7 درص ــه مع ــن ک ــداد 26 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 6.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 40 تــن کــه معــادل 39.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 21 تــن کــه معــادل 20.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 362 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.66 نشــان داده اســت. 
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)تداوم جنگ و ناامنی بر چگونگی میزان مشارکت زنان تاثیر داشته است(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  27 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 8 تــن کــه  تعــداد 6 تــن کــه معــادل 5. 9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 20.8 درص ــه مع ــن ک ــداد 21 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 7.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 34 تــن کــه معــادل 33.7 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 27 تــن کــه معــادل 26.7 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده انــد. نمــره 

مجموعــی آن 356 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.71 نشــان داده اســت. 
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ــی  ــح م ــق صل ــان در تواف ــط مخالف ــۀ ۱۳۲۵ توس ــناختن قطعنام ــمیت ش ــه رس )ب
ــد(. ــن کن ــان را تضمی ــارکت زن ــد مش توان

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  28 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 9 تــن کــه  تعــداد 4 تــن کــه معــادل 4.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 29.7 درص ــه مع ــن ک ــداد 30 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 8.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 42 تــن کــه معــادل 41.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 16 تــن کــه معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده انــد. نمــره مجموعــی آن 360 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.56 نشــان 

داده اســت. 
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)تهدیــدات بــر علیــه فعالیــن مدنــی و حقــوق زنــان، مشــارکت زنــان را بــا چالــش 
مواجــه مــی ســازد(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  29 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
ــه تعــداد 8 تــن کــه  تعــداد 7 تــن کــه معــادل 6.9 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، ب
ــد  ــادل 19.8 درص ــه مع ــن ک ــداد 20 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 7.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 37 تــن کــه معــادل 36.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 26 تــن کــه معــادل 25.7 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 3 تــن کــه معــادل 3.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده 

ــد. نمــره مجموعــی آن 361 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.68 نشــان داده اســت.  ان
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)قتل هــای هدفمنــد زنــان فعــال و کارمنــد دولــت بــر میــزان مشــارکت زنــان تاثیــر 
مــی کنــد(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  30 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 10 تــن کــه 
ــد  ــادل 23.8 درص ــه مع ــن ک ــداد 24 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 9.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 38 تــن کــه معــادل 37.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 25 تــن کــه معــادل 24.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده 

انــد. نمــره مجموعــی آن 371 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.75 نشــان داده اســت. 
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)عدم شفافیت در پروسه انتخابات بر میزان مشارکت زنان تاثیر می کند(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  31 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 10 تــن کــه 
ــد  ــادل 25.7 درص ــه مع ــن ک ــداد 26 ت ــه تع ــم، ب ــه ی ک ــود، گزین ــد می ش ــادل 9.9 درص مع
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 39 تــن کــه معــادل 38.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 20 تــن کــه معــادل 19.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده 

انــد. نمــره مجموعــی آن 359 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.59 نشــان داده اســت. 
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ــان  ــارکت زن ــر مش ــدان ب ــتخدام کارمن ــروری در اس ــطه پ ــوری و واس ــش خ )خوی
ــت( ــته اس ــر داش تاثی

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  32 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 5 تــن کــه معــادل 5.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 11 تــن کــه 
معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 22 تــن کــه معــادل 21.8 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 38 تــن کــه معــادل 37.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 24 تــن کــه معــادل 23.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده 

انــد. نمــره مجموعــی آن 365 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.65 نشــان داده اســت. 
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)تعلیمــات مدنــی و آگاهــی عامــه بــر میــزان مشــارکت زنــان در سیاســت و اجتمــاع 
اثــر گــذاری داشــته اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  33 تحقیــق بی شــکل ف
مجموعــه پاســخ دهنده گان شــامل تحقیــق کــه بــه تعــداد )101( تــن را احتــوا می نمایــد، بــه 
تعــداد 2 تــن کــه معــادل 2.0 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار کــم، بــه تعــداد 11 تــن کــه 
معــادل 10.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 30 تــن کــه معــادل 29.7 درصــد 
می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، بــه تعــداد 41 تــن کــه معــادل 40.6 درصــد می شــود، 
گزینــه ی زیــاد و بــه تعــداد 16 تــن کــه معــادل 15.8 درصــد می شــود، گزینــه ی بســیار زیــاد 
را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود پاســخ ارائــه نه کــرده 

انــد. نمــره مجموعــی آن 358 و میانگیــن )اوســط( نمــرات را 3.58 نشــان داده اســت. 
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ــود  ــتان وج ــل در افغانس ــۀ عم ــه و برنام ــداف قطعنام ــق اه ــر تطبی ــع در براب )موان
داشــته اســت(.

ــده اینســت کــه از  ــده، نشــان  دهن ــان گردی ــوق کــه پیرامــون ســوال  34 تحقیــق بی شــکل ف
ــد،  ــوا می نمای ــن را احت ــداد )101( ت ــه تع ــه ب ــق ک ــامل تحقی ــخ دهنده گان ش ــه پاس مجموع
بــه تعــداد 12 تــن کــه معــادل 11.9 درصــد می شــود، گزینــه ی کــم، بــه تعــداد 32 تــن کــه 
ــه تعــداد 42 تــن کــه معــادل 41.6  معــادل 31.7 درصــد می شــود، گزینــه ی تاحــدودی، ب
ــود،  ــد می ش ــادل 13.9 درص ــه مع ــن ک ــداد 14 ت ــه تع ــاد، ب ــه ی زی ــود، گزین ــد می ش درص
گزینــه ی بســیار زیــاد را انتخــاب نمــوده و بــه تعــداد 1 تــن کــه معــادل 1.0 درصــد می شــود 
ــرات را 3.58  ــط( نم ــن )اوس ــی آن 358 و میانگی ــره مجموع ــد. نم ــرده ان ــه نه ک ــخ ارائ پاس

نشــان داده اســت. 
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تجزیه و تحلیل کیفی
ــق  ــده در تحقی ــع آوری ش ــای جم ــدی داده ه ــه  بن ــل و طبق ــرای تحلی ــف ب ــای مختل روش ه
کیفــی وجــود دارد کــه نظــر بــه نــوع تحقیــق از آن اســتفاده مــی شــود. در جریــان تحقیــق، 
پــس از گــردآوری داده هــا، گام بعــدی شــامل تجزیــه و تحلیــل داده هاســت. وقتــی ســخن از 
تجزیــه و تحلیــل داده  هــا بــه میــان می آیــد، ایــن تصــور حاصــل مــی شــود کــه منظــور تجزیــه 
و تحلیــل داده هــا تنهــا بــه شــیوه آمــاری اســت، در صورتــی کــه چنیــن نیســت و ایــن شــیوه 
ــه کار  ــی ب ــرای تحقیقــات و داده  های ــه و تحلیــل اســت کــه ب فقــط یکــی از طــرق مهــم تجزی
ــر تصمیــم  مــی رود کــه جنبــه آمــاری داشــته باشــد. یکــی از مهــم تریــن عامــل هایــی کــه ب
گیــری راجــع بــه نــوع تحلیــل تأثیــر مــی گــذارد نــوع داده هایــی اســت کــه محقــق از طریــق 
تحلیــل کیفــی بــه نتیجــه ملمــوس تــر دســت میابــد. در ایــن تحقیــق بــر عــاوه ســؤاالت چنــد 
گزینــه یــی کــه در بخــش تحلیــل کمــی بــا تفصیــل ارایــه گردیــد در ایــن قســمت چنــد ســؤال 
ــوق  ــح و حق ــی، صل ــای مدن ــه در نهاد ه ــوندگان ک ــه ش ــا مصاحب ــه ب ــق مصاحب ــاز، از طری ب
زنــان مــی باشــند در میــان گذاشــته شــده اســت. در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه تعریــف و نقــش 
ــت  ــابه بدس ــخ های مش ــونده پاس ــه ش ــا 6مصاحب ــاز ب ــؤال ب ــه 3 س ــخ ب ــزی در پاس ــه ری برنام

آمــده اســت. 

در مــورد ســوال اول )بــه نظــر شــما د. ج. ا. ا توانســته اســت طــی ســه ســال گذشــته در عرصــۀ 
ارتقــای مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان در افغانســتان پیشــرفت هایــی را بیاورد؟( پاســخ 

دهنــدگان دیدگاهــی شــان را بــه شــرح زیــر بیــان نمــوده انــد:

ــی از اســترداد اســتقال  ــات اجتماعــی و سیاســی جامعــۀ افغان ــان در حی مشــارکت زن
ــی و  ــارکت سیاس ــدگان مش ــه کنن ــت مصاحب ــده اس ــی را گذرانی ــیب های ــراز و نش ــد ف ــه بع ب
ــا توجیهــات  اجتماعــی زنــان را در جامعــه، امــروزه از عمــده تریــن مباحــث اجتماعــی کــه ب
تاریــک اندیشــانۀ دینــی حاکــم اســت، دانســته انــد. توافقــات بــن در ســال 2001 میــادی 
ــط و  ــاهد بس ــه ش ــن مرحل ــه در ای ــرارداد ک ــخ آن ق ــدی از تاری ــیر جدی ــتان را در مس افغانس
ــان در  ــارکت زن ــای مش ــازی زمینه ه ــم س ــمول فراه ــه ش ــری ب ــوق بش ــدات حق ــعه تعه توس

ــیم.  ــی باش ــی م ــتی مل ــح و آش ــۀ صل ــاع و پروس ــت، اجتم ــت، امنی اداره، سیاس
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ــه 1325  ــاد قطعنام ــق مف ــی تطبی ــۀ چگونگ ــه مطالع ــاختند ک ــان س ــر نش ــان خاط همچن
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد پیرامــون زنــان، صلــح و امنیــت در افغانســتان، در پرتــو 
برنامــۀ عمــل دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بایــد انجــام شــود و چالش هــای فــرا راه 
تطبیــق آن بــا در نظرداشــت شــرایط موجــود حــل و فصــل گــردد. ایــن چالــش هــا را مصاحبــه 

شــوندگان بــه شــرح زیــر بیــان نمــوده انــد: 

• هدر رفتن مساعدت های جامعه جهانی در زمینه ارتقای مشارکت سیاسی زنان؛

• حاکمیت جامعه مرد ساالر؛

• کم رنگ بودن انسجام زنان برای مشارکت. 

امــا مصاحبــه شــوندگان گفتــه انــد: اساســی تریــن بنیــاد مشــارکت، پذیــرش اصــل برابــری 
مــردم اســت و هــدف مشــارکت هــم فکــری، هــم کاری و تشــریک مســاعی افــراد در جهــت 
بهبــود کمیــت و کیفیــت زندگــی در تمامــی زمینه هــای اجتماعــی، خانوادگــی، اقتصــادی و 

سیاســی میباشــد کــه تعــدادی از زنــان در ایــن عرصــه هــا فعــال بــوده انــد. 

بــه نظــر مصاحبــه شــوندگان مشــارکت یــک رفتاراجتماعــی اســت کــه بــه پشــتوانه یــک 
ــت(  ــد   و  نی ــد )قص ــه ان ــن گفت ــد، بنا برای ــرمی زن ــوی افرادس ــخص ازس ــی مش ــای ذهن معن
ازعناصرمهــم مشــارکت بــه شــمارمی رود. همچنــان گفتــه انــد در طــی ســه ســال اخیــر زنــان 
ــارکت  ــعه 3. مش ــای توس ــرای برنامه ه ــارکت در اج ــری، 2. مش ــم گی ــارکت در تصمی 1. مش
در ارزش یابــی برنامــه هــا 4. مشــارکت درســهم بنــدی منافــع توســعه داشــته انــد امــا هنــوز 

پیشــرفت هــا بســنده نیســت. 

مصاحبــه شــوندگان گفتــه انــد زنــان در طــی ســه ســال اخیــر بــا توجــه بــه چالش هــای 
موجــود در عرصــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی نقــش زیــادی داشــته انــد و تــا حــدودی بــه 
ایــن حقــوق دســت یافتــه انــد امــا راهــکار مبــارزه زنــان بایــد در آینــده بــرای ســهم بیشــتر بایــد 
تغییــر کنــد و حکومــت بــر مبنــای مؤلفه هــای حکومــت داری خــوب و بــا توجــه بــر قطعنامــه 
1325 و برنامــه عمــل و بــا در نظــر داشــت نقــش جامعــه جهانــی بــرای حمایــت از زنــان بــرای 

مشــارکت بیشــتر زنــان توجــه نمایــد.
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آنها پیشنهاد نموده اند که:

• از تکرار چهره ها در پوست های کلیدی جلو گیری گردد؛

• فرصت برای زنان تحصیل کرده داخلی بیشتر گردد؛ 

• زمینه های تحصیلی برای زنان در مدارج عالی سهل تر گردد؛

• امتیاز سهمیه مثبت برای زنان در نظر گرفته شود؛

• در حکومت، زنان والیت نقش داده شود؛

• سروی از زنان تحصیل کرده با مدارک بلند انجام شود؛

• زنان توانمند شناسایی گردد.

در نتیجــه آنهــا گفتــه انــد د. ج. ا. ا در ســه ســال اخیــر بــرای زنــان در زمینه هــای ذیــل زمینــه 
نقــش آنهــارا فراهــم نمــوده اســت :

• در ادارات دولتی در سطوح عالی و میانی؛

•  مشارکت در سکتور امنیتی ؛

• مشارکت در فعالیت های رسانه یی؛

• مشارکت در عرصه سیاست) انتخابات، سفارت ها، معینیت ها(؛

• مشارکت در فعالیت های مدنی و اجتماعی؛

• مشارکت در سکتور خصوصی.

بــا توجــه بــه نــکات بیــان شــده بــر مــی آیــد کــه ایــن همــه زمینــه ســازی هــا بــرای مشــارکت 
ــان  ــه زن ــا هم ــت ت ــوده اس ــک ب ــه ی ــای درج ــت و والیت ه ــان پایتخ ــرای زن ــتر ب ــان بیش زن

ــتان.  افغانس

بنــٌا نتیجــه بــر مــی آیــد کــه ایــن تــاش حکومــت بشــکل نســبی موفــق بــوده اســت نــه بطــور 
کلــی و همــه شــمول. 
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ــا فعالیــن مدنــی  ــه نظــر شــما آی مصاحبــه شــوندگان در پاســخ بــه ســوال دوم گفتــه انــد: )ب
و حقــوق زن چگونــه خواهنــد توانســت بــه شــکل مطلــوب در ارتقــای مشــارکت زنــان ســهم 

ــد؟( ــود را أداء نماین خ

بــا توجــه بــه مفهــوم مشــارکت واضــح مــی گــردد، مشــارکت مســتلزم داوطلبانــه و 
ــب  ــی مناس ــتر اجتماع ــک بس ــر در ی ــا افراددیگ ــد ب ــرد بتوان ــا ف ــت ت ــودن اس ــه ب رضایتمندان
ــت  ــی جه ــارکت سیاس ــرای مش ــد. ب ــا نمای ــه ایف ــال جامع ــو فع ــث عض ــود را منحی ــش خ نق
ــد در زندگــی سیاســی و اجتماعــی کشــور  حفاظــت و تــداوم حقــوق سیاســی کــه فــرد بتوان
خــود از راه انتخــاب زمــام داران مقامــات سیاســی، شــرکت جوینــد و یــا در تصــدی مشــاغل 
سیاســی و اجتماعــی کشــور خــود نایــل گردنــد و یــا در مجامــع آزادانــه عقایــد و افــکار خــود 

ــد.  ــان نماین را بی

ــا  ــد ب ــان میتوانن ــه زن ــد ک ــه ان ــوال دوم گفت ــورد س ــوق زن در م ــی و حق ــن مدن  فعالی
ــی  ــت برخ ــونده، در مدیری ــاب ش ــا انتخ ــده و ی ــورت رأی دهن ــه ص ــات ب ــارکت در انتخاب مش
مشــاغل ماننــد وزارت هــا، ســفارت هــا، و امثــال آن کــه از مظاهــر إعمــال حقــوق سیاســی 
اســت ســهم خــود را در ایــن رونــد اداء نماینــد. گفتــه انــد دو شــاخصه اساســی بــرای 
ــارت از حقــوق  ــان در بحــث مشــارکت سیاســی و اجتماعــی وجــود دارد کــه عب مشــارکت زن
زنــان و دوم حضــور زنــان در مدیریــت سیاســی جامعــه) اداره کشــور( اســت. امــا گفتــه انــد 
شــواهد نشــان مــی دهــد کــه بســتر ســازی بــرای ایفــای نقش هــای مشــارکتی بــرای زنــان در 
جامعــه افغانســتان، همــواره بــا چالش هــای گوناگونــی تــوأم مــی باشــد واز همیــن جــا اســت 
ــان در جامعــه برخــی ســاز و کار هــای  ــودن وضعیــت زن ــر ب ــا در نظرداشــت آســیب پذی کــه ب
بین المللــی و ملــی بــرای مشــارکت فعــال اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و إقتصــادی زنــان 

ــود.  ــتقامت داده ش ــی و اس رهنمای

همچنــان گفتــه انــد فعالیــن حــوزه زنــان و فعالیــن مدنــی ســهم خــود را بــا رعایــت مــوارد 
ذیــل میتواننــد اداء کنند:

• انسجام زنان برای مشارکت ؛

• نظــارت از برنامه هــای حکومتــی در مــورد مشــارکت زنــان از طــرف نهاد هــای حقــوق 
ــی؛ ــری و مدن بش
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• داد خواهی های گسترده و هدف مند ؛

• برنامه های آگاهی دهی و رضا کارانه برای زنان در این زمینه ؛ 

• ارایــه گــزارش هــا و انجــام تحقیقــات الزم در زمینــه میــزان مشــارکت زنــان از طــرف نهــای 
مدنــی.

بــا رعایــت ایــن مــوارد آنهــا گفته انــد: مشــارکت سیاســی و اجتماعی زنــان در افغانســتان 
ــای  ــجام برنامه ه ــق انس ــه از طری ــرا هدفمندان ــد آن ــه بای ــت ک ــرا اس ــی هم ــش های ــا چال ب
جامــع از بیــن بــرد.  در نتیجــه جامعــۀ مدنــی بــه حــوزه ای از نهــاد هــا، رســانه هــا، انجمــن 
ــال در  ــخصیت های فع ــک، ش ــی و اکادمی ــا ی تحقیق ــاد ه ــا، نه ــه ه ــات، اتحادی ــا، موسس ه
ــبات و  ــی در مناس ــذاری باالی ــه از اثرگ ــود ک ــی میش ــه م ــره گفت ــی و غی ــبکه های اجتماع ش
ــا  ــی ه ــا و پالیس ــت ه ــا، سیاس ــرد ه ــاالی رویک ــذاری ب ــمول اثرگ ــه ش ــی ب ــات اجتماع تعام
ی دولــت هــا برخــوردار هســتند. آنهــا گفتــه انــد اصــول رفتــار و چــوکات کاری نهــاد هــا ی 
مدنــی از حــاالت ذیــل خالــی نمــی باشــد: نهاد هــای معطــوف بــه داد خواهــی، نهــاد هــا و 
گروه هــای آگاهــی رســان عامــه، نهــاد هــا و موسســات تحقیقاتــی. در بســا مــوارد برخــی از 

نهــاد هــا همزمــان دو یــا حتــی هرســه ســاحات فــوق را تحــت پوشــش قــرار مــی دهنــد. 

آنها پیشنهاد نمودند که: 

• جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان باید رضا کارانه داد خواهی نماید؛

• جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان باید معامله گر نباشند؛

• جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان باید به بحث های اکادمیک بپردازند؛

• تحقیقات گسترده را سازماندهی کنند؛

• مواد قطعنامه و برنامه عمل را در برنامه های آگاهی دهی خود جا بدهند؛

• حکومت بایددر برنامه های نهاد های مدنی و حقوق زنان مداخله نکند.

بــا توجــه بــه گفته هــای مصاحبــه شــوندگان در مــی یابیــم کــه نهاد هــای مدنــی و 
فعالیــن حقــوق زنــان توانســته انــد از طریــق بــر نامه هــای خــود بــرای مشــارکت زنــان مفیــد 

ــد.  ــر واقــع گردن و مؤث
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• راه یابی فعالین مدنی و حقوق زنان در سطوح بلند حکومتی؛

• نقش سمبولیک زنان در شورای عالی صلح ؛

• حضور زنان فعال در کنفرانس های بین المللی؛

• صاحب نظر بودن تعدادی از زنان فعال در بحث های بین الحکومتی؛ 

• مشارکت فعالین مدنی زن در انتخابات؛

• داد خواهی گسترده تعدادی از زنان برای احقاق حقوق زنان.

امــا ایــن فعالیــن مدنــی و حقــوق زنــان بیشــتر فعالیــت هایشــان در کابــل و والیت هــای 
درجــه یــک معطــوف بــوده اســت ازیــن لحــاظ آنهــا در ادای نقــش خــود بطــور کلــی مؤفــق 
نبــوده انــد ولــی بــرای آینــده هــا امیــد واری هــا وجــود دارد تــا نکاتــی را کــه اشــاره نمــوده انــد 

بطــور کلــی بــرای همــه، یکســان تحقــق پذیــر باشــد. 

مصاحبــه شــوندگان در پاســخ بــه ســوال ســوم )از نظــر شــما چــی بایــد صــورت بگیــرد 
ــه اهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ نایــل گــردد؟( دیدگا هــای خــود را طــوری بیــان  ــا افغانســتان ب ت

نمــوده انــد کــه:

فراهــم ســازی فرصــت هــا و مؤلفه هــای مهــم و بنیــادی نیــاز اســت کــه زمینــه ســازیک 
بســتر مناســب بــرای مشــارکت زنــان بــا در نظــر داشــت قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل گردد. 
ایــن مؤلفــه هــا را چنیــن بــر شــمرده انــد: برنامــه ریــزی و جابجــا ســازی مشــارکت زنــان در 
اســتراتژی های ملــی، محــو اشــکال مختــف تبعیــض علیــه زنــان، انکشــاف ســرمایۀ بشــری 
زنــان، زمینــه ســازی مشــارکت زنــان اعــم از مشــارکت دولتــی، خصوصــی، تعاونــی و عمومــی، 
ارتقــای ســطح آگاهــی، ســازماندهی، پشــتیبانی و حمایــت. از زنــان در سیاســت گذاری هــای 

دولــت بــه شــمول ســهیم ســاختن زنــان در قــوۀ اجرائیــه و ارتقــای نقــش مدیریتــی آنــان. 
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آنها به موارد زیر اشاره نموده اند:

• توسعه سیاسی؛ 

• استقرار دموکراسی؛

• نوگرایی سیاسی؛ 

• توسعه اقتصادی- اداری؛ 

• بسیج قدرت برای زنان؛ 

• محو تبعیض علیه زنان؛

•  انکشاف نیروی بشری زنان؛ 

• تقویت نقش رهبری زنان. 

ــراز  ــان و اح ــارکت زن ــورد مش ــی در م ــت و کل ــدگاه مثب ــک دی ــوع ی ــد:در مجم ــه ان ــا گفت آنه
ــات  ــد تمای ــر چن ــد. ه ــی ده ــان م ــی را نش ــزرگ سیاس ــب ب ــری در مناص ــای رهب مقام ه
جنســیتی مــرد گرایانــه در برخــی از مــوارد مشــهود اســت ولــی فیصــدی طرفــداران مشــارکت 
زنــان در افغانســتان بــر مبنــای پــان عمــل و قطعنامــه 1325 حــد اقــل در حــد دیــدگاه کلی و 
نظــری همــواره ســطح بلنــدی را نشــان مــی دهــد ولــی ایــن میــزان کلــی نبــوده مــواردی بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود تــا افغانســتان بــه هــداف قطعنامــه 1325 برســد. ایــن مــوارد میتوانــد 
ــودن  ــزم ب ــل، مل ــه عم ــه 1325 و برنام ــورد قطعنام ــی در م ــد:آگاهی ده ــل باش ــکات ذی ن
حکومــت بــه تطبیــق برنامــه عمــل و قطعنامــه 1325، گــزارش دهــی دقیــق از تطبیــق برنامــه 

عمــل و قطعنامــه 1325. 
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پنجم. یافته های تحقیق، مناقشه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها
خالصه یافته ها 

ــان را از مشــارکت دور  ــي کــه ســال هاســت خشــونت های ســاختاری و فرهنگــی، زن درجهان
نگهداشــته اســت، بحــث مشــارکت سیاســی زنــان امــر ضروریســت، بــا وصــف اینکــه همــواره 
ــا را  ــارات آنه ــطح انتظ ــان س ــارکت زن ــرای مش ــه ب ــت خواهان ــای عدال ــا و حرکت ه ــش ه جنب
تعییــن مي نمایــد؛ دیگــر حکومــت هــا نمــي تواننــد بــدون حضــور زنــان در حیــات سیاســی و 

اجتماعــی گام بردارنــد و نقــش زنــان را نادیــده بگیرنــد. 

      عــدم تطبیــق برنامــه هــا در حــوزه زنــان در کشــور های در حــال توســعه مثــل 
افغانســتان یکــی از چالــش هاســت و در شــرایط فعلــی در هــر جامعــه تمــام امــور بــر اســاس 
ــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی، در ســال های اخیــر ایــن نقــش  نقــش زنــان صــورت میگیــرد، ب
در افغانســتان معنــا دار تــر میگــردد. در تحقیــق اجــرا شــده تحــت عنوان)مطالعــه مشــارکت 
اجتماعــی وسیاســی زنــان افغانســتان در جامعــه درپیونــد بــه قطعنامه۱۳۲۵شــورای امنیــت 
ملــل متحــد(، بــه تحلیــل پیشــرفت های زنــان در زمینــه نقــش آنهــا در پروســه صلــح و امنیــت، 
ــه  ــل و قطعنام ــه عم ــق برنام ــرا راه تطبی ــا ف ــش ه ــي و چال ــی در کارای ــه جهان ــش جامع و نق
1325 پرداختــه شــده اســت.                بــادر نظرداشــت روش منتخبــۀ  در ایــن تحقیــق، 
ــان گســترده اســت،  ــه دلیــل اینکــه حــوزه فعالیت هــای فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زن ب
ــن  ــه ام. در ای ــر گرفت ــش هــا در نظ ــن بخ ــراد آگاه در ای ــر اف ــود را 110 نف ــه خ ــر آن نمون بناب
تحقیــق پرســش نامــه در قالــب 35 ســؤال بــا مقیــاس رتبــه ای تنظیــم و توزیــع گردیــد. کــه بــه 

شناســایی تطبیــق قطعنامــه 1325 در طــرح و اجــرای پــان عمــل پرداخــت. 

       همچنــان پرســش نامــه بــا ســطح اطمینــان 95 و خطــاي نمونــه گیــري 5 در صــد 
از میــان جمعیــت آمــاري بــه دســت آمــد و ســپس در نهاد هــای مربــوط بــا انتخــاب 101 نفــر 
ــن  ــداد 36 ت ــه تع ــد و ب ــکیل می ده ــوان تش ــان و بان ــد کل آن را زن ــن 57.4 درص ــه 58 ت ک
ــخ  ــد( پاس ــن )6.9 درص ــداد 7 ت ــه تع ــد و ب ــوا می نمای ــد را آن را احت ــه 35.6 درص ــردان ک م
ارائــه نکــرده انــد توزیــع گردیــد. در ایــن تحقیــق پــس از تکمیــل کار هــای تخنیکــی تحقیــق و 
تکمیــل پرســش نامــه هــا معلومــات و ارقــام مربــوط بــه فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زنــان 

در دســترس قــرار گرفــت.
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از مجمــوع پاســخ دهنده گان مــرد و زن شــامل تحقیــق کــه 101 تــن بودنــد، بــه تعــداد 30 تــن 
)29.7 درصــد( فعــال در عرصــه صلــح، بــه تعــداد 38 تــن )37.6 درصــد( فعــال در عرصــه 
ــه تعــداد  ــوده و ب ــان ب ــه تعــداد 23 تــن )22.8 درصــد( فعــال در عرصــه حقــوق زن مدنــی، ب
10 تــن )9.9 درصــد( جــواب ارائــه نه کــرده انــد. بــا 12 تــن از فعالیــن ایــن حوزه هــای یــاد 

شــده از نهاد هــای مختلــف مصاحبــه نیــز صــورت گرفتــه اســت.

        در ایــن تحقیــق بــرای گــرد آوری اطاعــات و معلومــات هــردو روش کتابخانــه ای و میدانی 
ــرار  ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــده م ــل ش ــات حاص ــت. اطاع ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
گرفــت و بــا اســتفاده از روش آمــار میانگیــن و مــود بــه اســتنباط آمــاری پرداختــه شــده اســت. 

     نتایــج فرضیــه اول شــاخص تأثیــر گــذاری تحقــق اهــداف قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل 
بــر میــزان پیشــرفت زنــان در ســه ســال اخیــر بــه ترتیــب ســوال اول الــی پنجــم نشــان دهنــده 
ــوم  ــوال س ــوال دوم 2.95 از س ــوال اول 2.61 از س ــن س ــه میانگی ــت ک ــت اس ــن واقعی ای
2.96 از ســوال چهــارم 3.27 و از ســوال پنجــم 3.41 میباشــد کــه مجموعــه اوســط نمــرات 
ــه  ــج تحلیــل کمــی و کیفــی فرضی میانگیــن آن معــادل 3.04 بدســت آمــده اســت کــه نتای
ــه 1325 و  ــق قطعنام ــان مطاب ــرفت زن ــت در پیش ــات دول ــذاری اقدام ــر گ ــورد تأثی اول در م
برنامــه عمــل نشــان دهنــده رضایــت تــا حــدودی میباشــد. بــا توجــه بــه نتایــج کمــی و کیفــی 
و اوســط نمــرات میتــوان گفــت کــه فرضیــه اول تــا حــدودی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. 

ــر  ــۀ ۱۳۲۵ ب ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــل دول ــۀ عم ــب برنام ــاخص، تصوی ــه دوم ش    فرضی
ــه ترتیــب ســوال ششــم الــی دهــم و  ــان ب ارتقــای مشــارکت اجتماعــی، سیاســی و مدنــی زن
ــارکت  ــورد مش ــه در م ــت ک ــت اس ــن واقعی ــن ای ــارم مبی ــت و چه ــی بیس ــانزدهم ال ــوال ش س
اجتماعــی میانگیــن ســوال ششــم 3.28 از ســوال هفتــم 3.42 از ســوال هشــتم 3.24 از 
ســوال نهــم 2.95 و از ســوال دهــم 3.00 میباشــد کــه مجموعــه اوســط نمــرات میانگیــن 
آن 3.17 بدســت آمــده اســت. همچنــان در قســمت شــاخص مشــارکت سیاســی میانگیــن 
ســوال شــانزدهم 3.21 از ســوال هفدهــم 3.13 از ســوال هجدهــم 3.17 از ســوال نزدهــم 
2.94 از بیســتم 3.74 اســت کــه اوســط نمــرات میانگیــن آن 3.27 بدســت آمــده اســت. در 
زمینــه شــاخص مشــارکت مدنــی میانگیــن ســوال بیســت و یکــم 3.08 از ســوال بیســت و دوم 
3.28 از ســوال بیســت و ســوم 3.61 از ســوال بیســت و چهــارم 3.77 و از ســوال بیســت و 
پنجــم 3.59 میباشــد کــه بــه ایــن ترتیــب اوســط نمــرات میانگیــن آن 3.61 بدســت آمــده 

اســت.

یافته های تحقیقمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

136



نتایــج تحلیــل کمــی و کیفــی نشــان دهنــده ایــن حقیقیــت اســت کــه اوســط نهایــی نمــرات 
ــت  ــده اس ــت آم ــی 3.05 بدس ــی و مدن ــی، سیاس ــارکت اجتماع ــورد مش ــه دوم در م فرضی
کــه بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل کمــی و کیفــی ایــن تحقیــق میتــوان گفــت کــه فرضیــه دوم 

همچنــان تاییــد گردیــده اســت. 

ــۀ ۱۳۲۵  ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــۀ عمــل دول ــب برنام ــاخص تصوی ــوم ش ــه س     فرضی
بــر ارتقــای مشــارکت زنــان در پروســه صلــح مربــوط ســوال یازدهــم 3.26از ســوال دوازدهــم 
3.19 از ســوال ســیزدهم 3.25 از ســوال چهاردهــم 3.11 و از ســوال پانزدهــم 3.13 اســت 
کــه اوســط نمــرات میانگیــن آن 3.188 بدســت آمــد کــه بــا توجــه بــر نتایــج کمــی و کیفــی 

همچنــان ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. 

    فرضیــه چهــارم شــاخص تأمیــن امنیــت زنــان در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی آنهــا 
از ســوال بیســت و شــش 3.66 از ســوال بیســت و هفتــم 3.71 از ســوال بیســت و هشــتم 
3.56 از ســوال بیســت و نهــم 3.68 و از ســوال ســی ام 3.75 اســت، مبیــن ایــن حقیقیــت 
ــر  ــا در نظ ــت ب ــده اس ــت آم ــارم 3.67 بدس ــه چه ــن فرضی ــرات میانگی ــط نم ــه اوس ــت ک اس
داشــت نتایــج تحلیــل کمــی و کیفــی فرضیــه چهــارم همچنــان مــورد تأییــد قــرار گرفته اســت. 

    فرضیــه پنجــم شــاخص نظــارت از طریــق نهاد هــای داخلــی و بین المللــی و گــزارش 
ازتطبیــق مفــاد قطعنامــه از ســوال ســی و یکــم 3.95 از ســوال ســی و دوم 3.65 از ســوال 
ســی ســوم 3.58 از ســوال ســی و چهــارم 3.58 و از ســوال ســی و پنجــم 3.38 میباشــد کــه 
اوســط نمــرات میانگیــن ایــن فرضیــه 3.55 بدســت آمــد کــه بــا دقــت بــر نتایــج تحلیــل کمــی 
و کیفــی تحقیــق انجــام شــده نتیجــه بــر مــی آیــد کــه فرضیــه پنجــم همچنــان مــورد تأییــد 
ــر مــی  ــج کمــی و کیفــی فرضیه هــای فرعــی ب قــرار گرفتــه اســت.  در نتیجــه از تحلیــل نتای
ــه نظــر میرســد تحقــق أهــداف  ــد کــه اوســط نمــرات میانگیــن فرضیــه اصلــی تحقیــق )ب آی
ــی-  ــارکت سیاس ــرای مش ــر ب ــال أخی ــل در۳ س ــه عم ــد و برنام ــل متح ــۀ ۱۳۲۵ مل قطعنام
ــدد  ــن ع ــه ای ــت ک ــده اس ــت آم ــت( 3.299 بدس ــوده اس ــر ب ــان مؤث ــی زن ــی و مدن اجتماع
مبیــن ایــن واقعیــت اســت کــه فرضیــه اصلــی تــا حــدودی مــورد تأییــد بــوده ولــی در بخــش 
نتیجــه گیــری دالیــل آن ذکــر میگــردد و در بخــش پیشــنهاد هــا نــکات مهــم جهــت تأییــد ایــن 

فرضیــه ارایــه میگــردد.
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مناقشه
ایــن بخــش بــه عنــوان مهمتریــن بخــش تحقیــق چگونگــی ارتبــاط مبانــی نظــری یــا پیشــینه 
تحقیــق را بــا یافته هــای عملــی تحقیــق روشــن ســاخته، ارتبــاط و عــدم ارتبــاط آن را واضــح 
میســازد و در پایــان ایــن بخــش یــک نتیجــه گیــری کلــی از گــزارش تحقیــق و پیشــنهاد هــا 
ذکــر میگــردد )ســروری، 1395(. در ایــن تحقیــق اگــر اطاعاتــی حاصــل شــده از تجزیــه و 
تحلیــل کمــی و کیفــی را بــا مبانــی نظــری آن مقایســه نماییــم هــم خوانــی و همســویی آنهــارا 
در بســا مــوارد تأییــد مینمایــد و در برخــی مــوارد تفاوت هــای قابــل ماحظــه بــه نظــر میرســد 
ــا تحلیــل کمــی و کیفــی  ــًا ایــن همخوانــی هــا و تفــاوت هــا از نظــر مبانــی نظــری ب کــه ذی
ــداف  ــق أه ــر تحق ــی ب ــان مبن ــرف های زن ــه پیش ــود. در زمین ــی ش ــرح داده م ــه و ش مقایس
ــق  ــری تحقی ــی نظ ــر در مبان ــال أخی ــل در۳ س ــه عم ــد و برنام ــل متح ــۀ ۱۳۲۵ مل قطعنام

چنیــن آمــده اســت: 

ــی  ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــه مش ــت ک ــم اس ــل مه ــه اص ــان در جامع ــرفت های زن        پیش
ــهروندان آن را  ــه ش ــت ک ــی اس ــاس حقوق ــر اس ــان ب ــٌا زن ــور مخصوص ــک کش ــدان ی ــهر ون ش
ــال آن از  ــا و امث ــفارت ه ــا، س ــد وزارت ه ــاغل مانن ــی مش ــت برخ ــد، مدیری ــی باش ــز م حای
مظاهــر إعمــال حقــوق سیاســی اســت. دو شــاخصه اساســی بــرای پیشــرفت مشــارکت زنــان 
در بحــث مشــارکت سیاســی و اجتماعــی آنهــا وجــود دارد کــه عبــارت از حقــوق زنــان و دوم 
حضــور زنــان در مدیریــت سیاســی جامعــه) اداره کشــور( اســت)فرید،1384،ص،52(. امــا 
ــای  ــای نقش ه ــرفت ایف ــرای پیش ــازی ب ــتر س ــه بس ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ــات و ش مطالع
ــان در جوامــع ســنتی، عقــب مانــده، درگیــر منازعــات و در حــال جنــگ  ــرای زن مشــارکتی ب
همــواره بــا چالش هــای گوناگونــی تــوأم مــی باشــد واز همیــن جــا اســت کــه بــا در نظرداشــت 
آســیب پذیــر بــودن وضعیــت زنــان؛ برخــی ســاز و کار هــای بین المللــی پیــش بینــی گردیــده 
اســت تــا دولت هــای عضــو ســازمان ملــل متحــد را بــه پیشــرفت مشــارکت فعــال اجتماعــی، 
سیاســی، فرهنگــی و إقتصــادی زنــان رهنمایــی و اســتقامت دهــد. در افغانســتان بــا توجــه 
ــان پیشــرفت های زیــادی طــی ایــن ســه  ــه تحقیقــات و ســروی هــا در یافــت نمــودم کــه زن ب
ســال اخیــر در عرصــه مشــارکت سیاســی- اجتماعــی و مدنــی خــود داشــته انــد ولــی واضــح 
ــرای  ــاز ب ــر رنــگ اســت و نی ــوز پ ــر آنهــا هن ــادی در براب ــدات زی اســت کــه چالــش هــا و تهدی

ــود.  ــی ش ــده م ــی دی ــع و عمل ــای جام برنامه ه
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نتیجــه تحلیــل کمــی و کیفــی تحقیــق از یــک جهــت نشــان دهنــده همســویی و همخوانــی 
بــا مبانــی نظــری تحقیــق اســت، از جهتــی هــم نشــان دهنــده چالــش هاســت، نتایــج کمــی 
ــر میــزان  شــاخص تأثیــر گــذاری اقدامــات دولــت مطابــق قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل ب
پیشــرفت زنــان در ســه ســال اخیــر نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه چنانچــه مجموعــه 
ــا حــدودی معــادل 3.04 بدســت آمــده اســت نشــان دهنــده  اوســط نمــرات میانگیــن آن ت
ــب  ــل و تصوی ــرور، تعدی ــه م ــتر در زمین ــات بیش ــن اقدام ــد. ای ــدودی میباش ــا ح ــت ت رضای
قوانیــن، پالیســی هــا واســتراتژی هــا بــوده ولــی در زمینــه تطبیــق عملــی ایــن راهــکار هــا 

مشــکات عملــی تــا هنــوز بــه نظــر مــی رســد. 

     در مبانــی نظــری تحقیــق در مــورد مؤثریــت تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق 
قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــر ارتقــای مشــارکت اجتماعــی، سیاســی و مدنــی زنــان چنیــن گفتــه شــده 
ــا  ــه ب ــی آمیخت ــرود های ــراز و ف ــان در افغانســتان ف اســت: مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زن
ــده اســت.  ــط را در نوردی ــراط و تفری ــا امیــدی، فشــار و اســتبداد، اف ــأس و ن زجــر و فشــار، ی
اســناد و مــدارک تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه شــواهد کافــی مشــارکت اجتماعــی و سیاســی 
ــان)۱۹۱۹-۱۹۲۹( در  ــه خ ــان الل ــاه ام ــام داری ش ــتقال و زم ــترداد اس ــل ازاس ــا قب ــان ت زن

افغانســتان وجــود نــدارد. 

ــه جرگــه در 18 ســنبله 1343، حــق رأی همــه  ــون اساســی توســط لوی ــا تصویــب قان ب
شــهروندان بــاالی بیســت ســال افغانســتان بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن رویــداد زمینــه 
ــس، در  ــات مجل ــرد. در انتخاب ــم ک ــان فراه ــی زن ــتر و قانون ــی بیش ــارکت سیاس ــرای مش را ب
ــل،  ــب زاد ازکاب ــا رات ــب و آناهیت ــه حبی ــا، رقی ــم ه ــتین بارخان ــرای نخس ــال 1344 ش. ب س
ــد  ــدگان راه یافتن ــس نماین ــه مجل ــی ازقندهارب ــه عصمت ــرات ومعصوم ــراری ازه ــه اح خدیج
)فرهنــگ،1374(. محســنی بــه نقــل از طنیــن مــی نویســد: خانــم هــا هریــک عزیــزه 
ــده  ــنا برگزی ــس س ــده مجل ــوان نماین ــه عن ــاه ب ــوی پادش ــلجوقی از س ــرا س ــزی و حمی گردی
ــت  ــه نخس ــد در کابین ــن فرآین ــه ای ــه در ادام ــت ک ــر اس ــل تذک ــدند)1390،ص،60(. قاب ش
ــر زن  ــتین وزی ــوان نخس ــه عن ــورزی ب ــرا ن ــم کب ــال 1346 ش خان ــادی در س ــد اعتم نوراحم
ــه  ــم شــفیقه ضیایــی ب ــرای صحــت و همچنیــن در کابینــه دوم وی در ســال 1348 ش خان ب

ــع،1374(.  ــان منب ــت یافت)هم ــاور دس ــر مش ــام وزی مق
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ــج  ــا نتای ــق ب ــینه تحقی ــان پیش ــی زن ــی و مدن ــی، اجتماع ــارکت سیاس ــق مش ــه تحق در زمین
تحلیــل کمــی و کیفــی در بســیار مــوارد عــدم همســویی و همخوانــی را نشــان میدهــد ولــی 
بــا برخــی مــوارد همســویی و همخوانــی وجــود دارد. مشــارکت زنــان در دوران مهاجــرت هــا 
ــی و  ــد داخل ــوان در بع ــی ت ــابق را م ــوروی س ــاد ش ــه اتح ــت حمای ــت تح ــا حکوم ــگ ب و جن
ســاحات زیــر کنتــرول مجاهدیــن و در بعــد خارجــی یــا کشــور های همســایه جائیکــه ملیــون 
ــرار داد. در بعــد داخلــی نســبت  ــد مــورد ماحظــه ق ــده بودن هــا افغــان مهاجــر و آواره گردی
تبــارز واکنــش بــه افــراط گرایــی حکومــت چپــی، مجاهدیــن نــگاه تفریطــی نســبت بــه زنــان 
در تمــام مناطــق تحــت کنتــرل شــان اعمــال مــی نمودنــد و هرگونــه تحصیــل در مکاتــب بــرای 

ــوع بود)نیکبیــن،۱۳۹۴(.  ــان ممن زن

در دوران طالبــان )۱۳۷۵-۱۳8۱(، زنــان از کار، تعلیــم و تحصیــل منــع قــرار داده 
شــدند. طالبــان پــس از تســخیر شــهر کابــل، در مــدت ســه مــاه ۶۳ مکتــب را در ایــن شــهر 
مســدود ســاختندکه باعــث محرومیــت ۱۰۳۰۰۰ دختر و ۱۴۸۰۰۰ پســر از تحصیــل گردیدند 
و ۱۱۲۰۰ معلــم کــه بیشــترین شــان زنــان بودنــد از تدریــس بازماندنــد. در ایــن دوران زنــان 
تحصیــل یافتــه بــی شــماری از افغانســتان خــارج گردیــد) محســنی،۱۳۹۰(. حادثــۀ یازدهــم 
ــن  ــایر متحدی ــکا و س ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــه نظام ــه مداخل ــج ب ــه منت ــپتامبر ۲۰۰۱ ک س
ــن و ایجــاد ادارۀ موقــت و ســایر تحــوالت دموکراتیــک در افغانســتان  ــس ب ــر کنفران آن، تدوی
گردیــد، نقطــۀ عطفــی در إحیــای جایــگاه زنــان دردوران پســا طالبــان در افغانســتان بــه شــمار 
مــی رود. بــه اســاس موافقتنامــۀ بــن، کمیســیون ۲۱ نفــری تدویــر لویــه جرگــۀ اضطــراری بــا 
مشــارکت ســه خانــم هریــک محبوبــه حقوقمــل، ثریــا پرلیــکا و حمیــرا نعمتــی بــه تاریــخ ۲۳ 
جنــوری ۲۰۰۲ ایجــاد گردیــد. از ۱۵۰۱ تــن اشــتراک کننــده گان ایــن لویــه جرگــه، ۱۶۰ تــن 
آنــان را زنــان تشــکیل مــی داد و خانــم ســیما ثمــر بــه حیــث معــاون لویــه جرگــۀ اضطــراری 
ــه  انتخــاب شــدند. در اولیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای دولــت انتقالــی، یــک زن ب
نــام مســعوده جــال خــود را کاندیــدا نمــود و بــا کســب آراء نســبتًا قابــل قبــول حضــور یــک 
ــر ۲۰۰۲  ــرد. در ۱۵ اکتوب ــات ک ــی اثب ــام حکومت ــن مق ــب باالتری ــرای کس ــت ب زن را در رقاب
یــک کمیســیون ۹ عضــوی بــرای تســوید قانــون اساســی جدیــد تحــت ریاســت نعمــت اللــه 
ــه  ــک آصف ــان هری ــز زن ــیون را نی ــن کمیس ــای ای ــر از اعض ــه دو نف ــد ک ــن گردی ــهرانی تعیی ش

کاکــر و مکرمــه اکرمــی تشــکیل مــی داد.
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متعاقبــًا حکومــت انتقالــی کمیســیون ۳۵ نفــری را بــرای تدقیــق قانــون اساســی مقــرر نمــود 
کــه ۷ تــن آنــان زنــان هریــک پرویــن مومنــد، فاطمــه گیانــی، پرویــن علمــی مجــروح، شــکریه 
بارکــزی، صدیقــه بلخــی، حاکمــه مشــعل، آمنــه افضلــی بودنــد. یــک کمیتــه متشــکل از ۲۰ 
ــاد  ــل ایج ــه حقوقم ــم محبوب ــراف خان ــت إش ــان تح ــوق زن ــتر حق ــق بیش ــرای تدقی ــز ب زن نی
گردیــد. ایــن کمیتــه پیشــنهاد نمــود تــا بــه مقدمــه ۱۲ فقــره ای مســوده یــک مــاده دیگــر نیــز 
ــان و مــردان و امحــای کلیــه اشــکال تبعیــض و  اضافــه گــردد:« تضمیــن حقــوق مســاوی زن
خشــونت علیــه زنــان« و همچنــان کمیتــه مذکــور توصیــه نمــود کــه بهتــر اســت بــه جــای یــک 

زن، دو زن در ولســی جرگــه وشــورا های والیتــی از هروالیــت عضویــت داشــته باشــند

ــک  ــوالت دموکراتی ــیر تح ــا و س ــی ه ــات، پالیس ــه اقدام ــد ک ــی رس ــه نظرم ــن ب      چنی
ــمگیر  ــرفت های چش ــرات و پیش ــث تغیی ــی باع ــون اساس ــب قان ــس از تصوی ــال های پ در س
در زمینــه مشــارکت سیاســی – اجتماعــی و مدنــی زنــان در افغانســتان گردیــده اســت ) 
ــق  ــرای تحق ــت ب ــل دول ــۀ عم ــب برنام ــاخص، تصوی ــج ش ــل نتای ــنی،۱۳۹۰(. از تحلی محس
قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــر ارتقــای مشــارکت اجتماعــی، سیاســی و مدنــی زنــان کــه اوســط نمــرات 
ــه پیشــرفت های  ــن زمین ــان در ای ــد کــه زن ــر میآی میانگیــن آن 3.27 بدســت آمــده اســت، ب
زیــادی داشــته انــد امــا چالــش هــا در ایــن مــورد زیــاد بــوده اســت کــه در پیشــینه تحقیــق 
بــه آن اشــاره شــده اســت بنــٌا ایــن چالــش هــا و موانــع در صورتــی میتوانــد از میــان برداشــته 
شــود کــه بــه مــواد قطعنامــه و برنامــه عمــل بــا در نظــر داشــت وضعیــت زنــان توجــه گــردد. 

در پیشــینه تحقیــق در مــورد تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ 
بــر ارتقــای مشــارکت زنــان در پروســه صلــح در کتــاب مشــارکت زنــان در رونــد صلــح بــه نقــل 
از حســینی آمــده اســت که:پــس از تشــکیل شــورای عالــی صلــح در ســال 2010 بــه تعــداد 
ــۀ  ــبرد پروس ــد و در پیش ــت آوردن ــه دس ــح را ب ــی صل ــورای عال ــت ش ــان عضوی ــر از زن )9( نف
ــر،  ــدازه فراگی ــه ان ــد چ ــن رون ــان در ای ــهم زن ــور و س ــه حض ــن ک ــا ای ــد ام ــهم گرفتن ــح س صل
ــت)1394،ص،2(.  ــه اس ــدی مواج ــای ج ــا تردید ه ــت ب ــوده اس ــق ب ــر و موف ــفاف، مؤث ش
اصــل عادالنــه بــودن و فراگیــر بــودن صلــح دو خصوصیــت عمــدۀ اســت کــه نقطــۀ ارتبــاط بــا 
دیــدگاه جنســیتی در رونــد صلــح را نشــان مــی دهــد زیــرا صلحــی را مــی تــوان عادالنــه گفــت 
کــه بــا مشــارکت و شــمولیت دیــدگاه زنــان باشــد. قطعنامــه 1325، پــان عمــل ملــی 1325، 
قانــون اساســی و اســتراتژی ملــی و ســایر اســناد بین المللــی در همیــن راســتا قابــل تفســیر 

انــد )همــان منبــع،1394(. 
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ــه نقــل از حســینی آمــده اســت: اگــر از مشــارکت زنــان در رونــد  در کتــاب مشــارکت زنــان ب
صلــح چشــم پوشــی شــود، شــکاف اجتماعــی ترمیــم نخواهــد شــد و بــه صــورت نیمــه فعــال 
زمینــه را بــرای خشــونت و تضــاد در جامعــه فراهــم مــی کنــد. ایــن موضــوع بــه خصــوص در 
افغانســتان جایــی کــه فرهنــگ قبیلــه یــی و مــرد ســاالری حاکــم اســت و محدودیــت فراوانــی 
ــه قســمی کــه مــی  ــم گیری هــای کان وجــود دارد ب ــان در عرصــه تصمی ــرای مشــارکت زن ب
توانــد تــوازن اجتماعــی را برهــم زنــد اهمیــت فراوانــی دارد. در چنیــن شــرایط نــا متعــادل و 
فضــای سیاســی حضــور زنــان بــرای مشــارکت در مذاکــرات بــرای آینــده بهتــر زنــان ضــروری 
ــورای  ــه ش ــتان ب ــت افغانس ــی دول ــر ادواری جهان ــزارش اخی ــت) 1394،ص، 11(. در گ اس

ــاد آوری شــده اســت.  حقــوق بشــر از پیشــرفت های ملمــوس در زمینــه ی

     در یافته هــای کمــی و کیفــی تحقیق دیــده مــی شــود کــه شــاخص تصویــب برنامــۀ عمــل 
ــط  ــح اوس ــه صل ــان در پروس ــارکت زن ــای مش ــر ارتق ــۀ ۱۳۲۵ ب ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب دول
ــر نتایــج کمــی و کیفــی همچنــان  ــا توجــه ب نمــرات میانگیــن آن 3.188 بدســت آمــد کــه ب
ایــن فرضیــه مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت بنابــر آن میــان مبانــی نظــری و یافته هــای کمــی 

ــود دارد.  ــویی وج ــی و همس و کیفــی همخوان

     در مبانــی نظــری ایــن تحقیــق در مــورد تطبیــق برنامــه عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــه 
ــات  ــا از اقدام ــی آنه ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــان در مش ــت زن ــن امنی ــه تأمی 1325 در زمین
دولــت طــی ســال های اخیــر بــا تصویــب پــان کاری ملــی زنــان 2007-2017 و پــان عمــل 
صلــح، زنــان و امنیــت یــاد آوری شــده اســت: در پــان ملــی زنــان ســه بعــد اساســی بــرا ی آن 
در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه عبارتنــد از 1- محــو تبعیــض علیــه زنــان، 2- انکشــاف نیــروی 
بشــری زنــان، 3- تقویــت نقــش رهبــری زنــان. بــه اســاس ایــن اســتراتژی، در ظــرف ده ســال 
پیــش بینــی شــده، قــرار بــود طــی دورۀ زمانــی مــورد نظــر 20 در صــد در شــمار زنانــی کــه 
خدمــات امنیتــی ارایــه مــی کننــد افزایــش بــه عمــل مــی آمــد و نیــز ســهم گیــری زنــان در 
ــات افزایــش مــی یافــت. در رکــن دوم پــان کاری کــه در  ــد تحکیــم صلــح در مرکــز ووالی رون
ــان در  ــون و حقــوق بشــر مــی باشــد، مســئلۀ مشــارکت زن مــورد دولــت داری، حاکمیــت قان
ســطوح تصمیــم گیــری یــاد آوری گردیــده وقــرار برایــن شــده اســت تــا ضمــن ســایر اقدامات، 
یــک افزایــش 30 فــی صــدی مشــارکت زنــان در بخــش عدلــی و قضایــی و نهاد هــای تطبیــق 

قانــون الــی ســال 2017 مــورد نظــر باشــد.
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ــان و تاثیــر  ــه منظــور زمینــه ســازی اشــتراک زن ــان ب مســئلۀ مشــارکت سیاســی و رهبــری زن
ــون  ــت چ ــدی دول ــای کلی ــازی بخش ه ــی س ــری، پالیس ــم گی ــای تصمی ــر روند ه ــذاری ب گ
قضــا، امنیــت و ســهیم ســازی کتلــه زنــان در زندگــی سیاســی کــه شــامل برنامه هــای کوتــاه 

مــدت و دراز مــدت در زمینــه مــی باشــد مهــم اند)همــان منبــع،ص 53(.

همچنــان در پــان عمــل زنــان، صلــح و امنیــت 2015-2022در زمینــه مشــارکت 
ــان  ــر زن ــارکت موث ــش مش ــرورت افزای ــری ازض ــم گی ــطوح تصمی ــان در س ــش زن ــای نق و ارتق
در ســطوح تصمیــم گیــری و اجرایــی خدمــات ملکی؛مشــارکت موثــر و فعــال زنــان در 
پســت های رهبــری در ارگان هــای امنیتی؛حصــول اطمینــان از مشــارکت موثــر زنــان در 
ــح و  ــان در تســوید اســتراتژی هــا و پالیســی های صل ــد صلح؛تشــویق مشــارکت فعــال زن رون

ــت. ــده اس ــاد ش ــات؛ ی ــان در انتخاب ــال زن ــارکت فع ــت مش امنیت؛تقوی

      از تحلیــل کمــی و کیفــی ایــن تحقیــق، شــاخص تأمیــن امنیــت زنــان در مشــارکت 
سیاســی و اجتماعــی آنهــا مبیــن ایــن حقیقیــت اســت کــه اوســط نمــرات میانگیــن فرضیــه 
ــن  ــی ای ــی و کیف ــل کم ــج تحلی ــت نتای ــر داش ــا در نظ ــت ب ــده اس ــت آم ــارم 3.67 بدس چه
ــی در پیشــینه تحقیــق اختــاف نظــر در زمینــه  ــه اســت ول شــاخص مــورد تأییــد قــرار گرفت
ــج  ــی نتای ــت، ول ــه اس ــق نیافت ــود تحق ــده ب ــرح گردی ــه ط ــه در برنام ــه آنچ ــود ک ــده میش دی
تحلیــل کمــی و کیفــی نشــان میدهــد کــه در زمینــه چالــش هــا مصاحبــه شــوندگان اشــاراتی 
داشــتند کــه ایــن چالــش هــا بایــد از بیــن برونــد تــا زنــان بــرای مشــارکت خــود امنیــت الزم را 
داشــته باشــند. بنابــر آن مبانــی نظــری بــا یافته هــای کمــی و کیفــی همســویی و همخوانــی 
زیــاد نــدارد چنانچــه مشــارکت زنــان در ســکتور امنیتــی بــه اســاس آخریــن گــزارش ادواری 
ــی  ــوا م ــی را احت ــای امنیت ــا 1% کل نیرو ه ــر تنه ــوق بش ــورای حق ــه ش ــتان ب ــت افغانس دول

کنــد. 

    در پیشــینه تحقیــق در مــورد موجودیــت نهاد هــای الزم بــرای نظــارت و گــزارش 
ازتطبیــق مفــاد قطعنامــه بــه ایــن گفتــه هــا اشــاراتی شــده اســت:تعدادی از کمیته هــای مهم 
ــق  ــر تطبی ــارت ب ــان و نظ ــارکت زن ــای مش ــرای ارتق ــد ب ــل متح ــاز و کار های مل ــوکات س در چ
ــب  ــدام برحس ــه هرک ــود داردک ــان وج ــوق زن ــمول حق ــربه ش ــوق بش ــی حق ــناد بین الملل اس
وظایــف معینــه خــود نحــوه اجــرای مفــاد قرارداد هــای حقــوق بشــری را نظــارت مــی کننــد 

ــداز :  و عبارتن
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کمیتــه حقــوق بشــر، کمیتــه رفــع تبعیــض نــژادی، کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه زنــان، کمیتــه 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، کمیتــه مقابلــه بــا شــکنجه، کمیتــه حقــوق کــودک 
و همچنــان کمیســاریای عالــی حقــوق بشــرکه در حــال حاضــر شــورای حقــوق بشــر جایگزیــن 
ــخص  ــای مش ــی نهاد ه ــرار دارد. برخ ــر ق ــوق بش ــنر حق ــت و در راس آن کمیش ــده اس آن ش

دیگــر ملــل متحــد در رابطــه بــه حقــوق زنــان شــامل نهاد هــای ذیــل انــد:

ــا )CEDAW(: کمیســیون مقــام  ــان ی ــه زن ــه اشــکال تبعیــض علی ــه محــو کلی 1. کمیت
ــورای  ــط ش ــه توس ــت ک ــاد ایس ــن نه ــان و اولی ــت زن ــر وضعی ــر ب ــای ناظ ــی از نهاد ه زن: یک
اقتصــادی، اجتماعــی ملــل متحــد در ســال 1946 تشــکیل شــده اســت. 2. نهــاد زنــان ملــل 
ــرای تســاوی جنســیتی و توامنــد  ــه عنــوان نهــاد اصلــی ملــل متحــد ب ــن نهــاد ب متحــد : ای
ــورد  ــد در م ــل متح ــی مل ــم جهان ــای مه ــود. 3. کنفرانس ه ــی ش ــناخته م ــان ش ــازی زن س
زنــان: کنفرانــس اول: 1975، مکزیکــو ســیتی کــه ضمــن آن ســال های 1976-1985 را بــه 
نــام دهــه زنــان نــام گــذاری و صنــدوق کمــک بــه زنــان ایجــاد شــد. کنفرانــس دوم در 1980 
ــت  ــتی کودک و تابعی ــوال، ارث، سرپرس ــرل ام ــت زنان و کنت ــرای تضمین مالکی ــن ب در کپنهاگ
تدویــر یافــت. کنفرانــس ســوم در ســال 1985 در نایروبــی پیرامــون ارزیابــی دهــه زنــان ملــل 
متحــد، تســاوی، توســعه و صلــح دایــر گردیــد و صنــدوق کمــک بــه زنــان را بــه صندوق توســعه 
زنــان و برنامه هــای جهانــی بــرای زنــان ارتقــاء داد. چهارمیــن کنفرانــس بین المللــی زنــان در 
ســال 1995 در پکینــگ انعقــاد یافــت کــه روی مســأله شناســایی ضــرورت تغییــر تمرکــز از 
ــردان را  ــان و م ــان زن ــط می ــدد رواب ــی مج ــای ارزیاب ــود و تقاض ــیت ب ــوم جنس ــان روی مفه زن
نمــود. 4. ضمانــت هــا ی اجرایــی ملــل متحــد بــرای حمایــت از حقــوق زنــان: بررســی گزارش 
ــور های  ــای کش ــاله کار کرد ه ــردوره چهارس ــه در ه ــر ک ــوق بش ــورای حق ــی ش اداواری جهان
ــت  ــن فرص ــم تری ــی از مه ــد یک ــی ده ــرار م ــی ق ــورد بررس ــر م ــوق بش ــه حق ــو را در زمین عض
هاییســت کــه چگونگــی برخــورد دولــت هــا را بــا مســائل زنــان مــرور نمــوده سفارشــات الزم را 
بــرای دول عضــو صــادر مــی کنــد. افغانســتان تــا حــال ســه دوره از گزارش هــای ادواری را بــه 
شــورای حقــوق بشــر ارایــه نمــوده کــه گــزارش اخیــر آن بــه تاریــخ 21 جنــوری ســال جــاری 

2019 بــه ایــن شــورا ارایــه کــرده اســت.
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ــناد  ــی از اس ــز یک ــان و نی ــی زن ــده بین الملل ــای عم ــت آورد ه ــی از دس ــه 1325 یک قطعنام
نهایــت إلهــام بخــش شــورای امنیــت ملــل متحــد شــمرده مــی شــود. از مجمــوع حــدود بیــش 
از 2200 قطعنامــه کــه طــی 7 دهــه گذشــته در شــورای امنیــت بــه تصویــب رســیده اســت، 
قطعنامــه 1325 نســبت بــه همــۀ آنهــا بیشــتر معــروف بــوده و بــرای نهادینــه ســازی جایــگاه 
زنــان در صلــح، امنیــت و اداره بــه یــک ابــزار قــوی آن مبــدل گردیــده اســت. وظیفــه گــزارش 
ــه عهــده وزارت خارجــه دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان  دهــی از تطبیــق قطعنامــه ب

گذاشــته شــده اســت.

ــارت از  ــاخص نظ ــه: ش ــم ک ــی میبینی ــی و کیف ــل کم ــج تحلی ــورد در نتای ــن م     در ای
ــی و بین المللــی و گــزارش ازتطبیــق مفــاد قطعنامــه اوســط نمــرات  ــق نهاد هــای داخل طری
ــق  ــی تحقی ــی و کیف ــل کم ــج تحلی ــر نتای ــت ب ــا دق ــه ب ــد ک ــت آم ــن آن 3.55 بدس میانگی
ــه اســت، نشــان  ــن شــاخص مــورد تأییــد قــرار گرفت ــد کــه ای ــر مــی آی انجــام شــده نتیجــه ب
دهنــده همخوانــی و همســویی بــا مبانــی نظــری و یافته هــای کمــی و کیفــی میباشــد. 
ــان آنهــا  ــی و تفــاوت هــا می ــن تحقیــق همســویی و همخوان پــس از بررســی اطاعــات در ای
مشــخص گردیــد کــه تــاش بــرای بهبــود مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان افغانســتان در 
جامعــه در پیونــد بــا قطعنامــه 1325 شــورای امنیــت ملــل متحــد، برنامــه ریــزی هــا صــورت 
ــا  ــت ام ــده اس ــت آم ــر بدس ــال های اخی ــن س ــی ای ــم ط ــی ه ــرفت های ــت، پیش ــه اس گرفت
ــه عمــل و  ــی مؤلفه هــای برنام ــی و کل ــق واقع ــرای تطبی ــادی ب ــع زی ــش هــا و موان ــوز چال هن
ــورت  ــدی ص ــاش ج ــه کار و ت ــد در صورتیک ــال های بع ــر س ــود دارد، اگ ــه 1325وج قطعنام
گیــرد نتیجــه بهتــری خواهــد داد. بنابــر ایــن بــرای جلــو گیــری از ایجــاد بحــران و بــه ویــژه 
مقابلــه بــا مشــکات موجــود و از بیــن رفتــن فرصــت هــا بــرای زنــان برنامــه ریــزی در زمینــه 
تطبیــق بهتــر و متناســب بــه نیازمندی هــای زنــان جهــت تطبیــق شــاخص های برنامــه عمــل 

ــت. ــروری اس ــه 1325 ض و قطعنام
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نتیجه گیری
از یافته هــای ایــن تحقیــق بــر مــی آیــد کــه بــرای پیشــرفت زنــان درافغانســتان در حــال بحــران 
و منازعــه و نگــران از پــی آمد هــای صلــح و مصالحــه، تطبیــق برنامــه عمــل و قطعنامــه 1325 
الزمــۀ اساســی رشــد و پیشــرفت آنهاســت، در جهــت تحقــق مشــارکت سیاســی- اجتماعــی 
و مدنــی زنــان بایــد در کنــار طــرح، تعدیــل و تصویــب اســتراتژی هــا، قوانیــن و پالیســی هــا، 

برنامه هــای عملــی الزم بــا رویکــرد دقیــق و متناســب توجــه الزم صــورت گیــرد. 

ــر ایــن اصــل کــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان در جامعــه، از عمــده  ــا توجــه ب ب
تریــن مباحــث اجتماعــی بــه ویــژه در کشــور های روبــه انکشــاف، درگیــر منازعــات و جوامــع 
ــی  ــانۀ دین ــک اندیش ــات تاری ــا توجیه ــی ی ــای محل ــات و عرف ه ــنن، تعام ــا س ــه در آنج ایک
حاکــم اســت، دانســته مــی شــود، تحقیقــی کــه در دســترس قــرار دارد، بــه هــدف مطالعــۀ 
چگونگــی تطبیــق مفــاد قطعنامــه 1325 شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد پیرامــون زنان، 
صلــح و امنیــت در افغانســتان، در پرتــو برنامــۀ عمــل دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 
و چالش هــای فــراراه تطبیــق آن بــا در نظرداشــت شــرایط موجــود در ســه ســال اخیــر انجــام 
ــه وســیله ایــن تحقیــق چگونگــی مؤثریــت طــرح و تطبیــق برنامــه عمــل و  ــا ب شــده اســت ت

قطعنامــه 1325 بررســی گــردد. 

     ایــن تحقیــق از نظــر هــدف یــک تحقیــق کاربــردی و آینــده نگــر، از نظــر ماهیــت و روش 
تحقیــق یــک تحقیــق تبیینــی ازنــوع تحلیــل محتــوا، از نظــر مــکان تحقیقــی میدانــی و ازنظــر 
تحلیــل داده هــا تحقیــق ترکیبــی ) کمــی و کیفــی( اســت. جامعــۀ مــورد مطالعــۀ ایــن تحقیــق 

را فعالیــن مدنــی، فعالیــن حــوزه صلــح و زنــان تشــکیل میدهــد.

ــان  جمعیــت آمــاری ایــن تحقیــق را صــد هــا تــن از فعالیــن مدنــی، صلــح و حقــوق زن
تشــکیل میدهــد کــه از آن میــان حــدود یــک صــد و ده تــن از فعالیــن شــناخته شــدۀ حــوزۀ 
ــل  ــد از قب ــق هدفمن ــاس روش تحقی ــه اس ــان  ب ــارکت زن ــرای مش ــی ب ــات و دادخواه مطالع
ــاوی )35( ــنامه های ح ــع پرسش ــال و توزی ــاس، ارس ــا تم ــت و ب ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس م
ــا  ــه 1325 از آنه ــل و قطعنام ــه عم ــق برنام ــورد تطبی ــاز در م ــش ب ــه پرس ــته و س ــوال بس س

ــد. ــع آوری گردی ــا جم ــه ه ــش نام ــن پرس ــان از 101 ت ــد، از آن می ــته ش ــتمداد جس اس
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از 9 پرسشــنامه دیگــر کــه ســه آن شــامل 25 پرسشــنامه ارســال شــده توســط ایمیــل بــرای 
نخبــه گان عرصــه داد خواهــی حقــوق زنــان بــود، ســه تمــاس تلفونــی معــذرت خواهــی در 
ــاس  ــد و تم ــده بودن ــت ورزی ــر مواصل ــای دیگ ــنامه ه ــه پرسش ــه  هم ــد ک ــت ش ــی دریاف حال
گیرنــدگان از اینکــه ایمیــل هــا در صنــدوق پســت الکتریکــی جنــک آنهــا مواصلــت ورزیــده 
بــود و ایشــان نتوانســته بودنــد بــه موقــع آن را ببیننــد معــذرت خواهــی نمودنــد، 2 پرسشــنامۀ 
دیگــر نیــز وقتــی بــه دســترس قــرار گرفــت کــه جمــع بنــدی و تحلیــل داده هــا از طریــق ابــزار 
SPSS تکمیــل شــده بــود و بــه هیــچ وجــه درج معلومــات اضافــی ممکــن نبــود ولــی یافتــه 
ــر  ــای دیگ ــخ  ه ــر پاس ــا اکث ــه ب ــش نام ــردو پرس ــای ه ــه ه ــخ گزین ــاز و پاس ــواالت ب ــای س ه
مصاحبــه شــوندگان همخوانــی داشــت و در تحلیــل کیفــی ســواالت از ان اســتفاده بــه عمــل 
آمــد. متاســفانه از 4 پرسشــنامۀ دیگــر نیــز کــه شــامل پرسشــنامه هــای ایمیــل شــده بــه نخبــه 
گان سیاســی و اجتماعــی حقــوق زنــان بــود،  هیــچ پاســخی دریافــت نگردیــد. قابــل یــاد آوری 
مــی دانــم کــه هــر چهــار شــخص مــورد نظــر از جملــه کســانی بودنــد کــه در ایــن اواخــر در 
پســت هــای بلنــد دولتــی گماشــته شــده انــد و شــاید آنهــا اکنــون بــاور پیــدا کــرده باشــند کــه 
کارهــا ی داد خواهانــه بــرای زنــان در مغایــرت بــا کار هــای دولتــی شــان قــرار دارد و از اینــرو 
احتمــاال از ابــراز نظــر و پاســخ دهــی إبــا ورزیــده انــد کــه بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه بــرای 
محقــق نمــی باشــد. در ایــن تحقیــق ابتــدا کلیــات در زمینــه مشــارکت سیاســی- اجتماعــی و 
مدنــی زنــان در پرتــو قوانیــن ملــی، و اســناد بین المللــی، ســروی های مهــم، مــواد قطعنامــه 
و برنامــه عمــل مــورد بررســی قــرار گرفــت و در ادامــه بــه بررســی و تجزیــه و تحلیــل کمــی و 
ــان  کیفــی پرداختــه شــد و نتیجــه کلــی تحقیــق مطالعــه مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زن
ــورت  ــد ص ــل متح ــت مل ــورای امنی ــه 1325 ش ــا قطعنام ــد ب ــه در پیون ــتان در جامع افغانس

گرفــت.

ــای  ــه 1325 و مؤلفه ه ــف قطعنام ــاد مختل ــاندن ابع ــر شناس ــعی ب ــر س ــق حاض تحقی
ــت: ــرده اس ــال ک ــداف را دنب ــن اه ــد ای ــوده ان ــان ب ــر پنه ــه از نظ ــائل ک ــل و مس ــه عم برنام

• دریافــت عوامــل مؤثــر بــر تحقــق أهــداف قطعنامــۀ ۱۳۲۵ ملــل متحــد و برنامــه عمــل در۳ 
ســال أخیــر؛

• دریافــت تأثیــر گــذاری اقدامــات دولــت مطابــق قطعنامــه 1325 و برنامــه عمــل بــر میــزان 
پیشــرفت زنــان درســه ســال اخیــر.؛
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• دریافــت جنبه هــای ارتقــای مشــارکت اجتماعــی، سیاســی و مدنــی زنــان در تصویــب 
ــۀ ۱۳۲۵.؛ ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــل دول ــۀ عم برنام

ــۀ  ــب برنام ــای تصوی ــر مبن ــح ب ــه صل ــان در پروس ــارکت زن ــای مش ــای ارتق ــت جنبه ه • دریاف
ــۀ ۱۳۲۵.؛ ــت و قطعنام ــل دول عم

• دریافــت جنبه هــای از تطبیــق برنامــه عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــه 1325 در زمینــه 
تأمیــن امنیــت زنــان در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی آنهــا؛

• دریافت فعالیت نهاد های نظارت کننده و گزارش دهنده ازتطبیق مفاد قطعنامه. 

در زمینه هــای فــوق دریافــت گردیــد کــه طــی ســه ســال اخیــر تــاش بــرای تطبیــق 
ــد  ــه بای ــان ک ــا آنچن ــت ام ــه اس ــورت گرفت ــه 1325 ص ــل و قطعنام ــه عم ــای برنام مؤلفه ه
ــق  ــرای تطبی ــوب ب ــت داری خ ــو حکوم ــی در پرت ــای حکومت ــا و نهاد ه ــای وزارت ه برنامه ه
ــد در  ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس ــام نش ــت انج ــش می رف ــل پی ــه عم ــن قطعنامه وبرنام ای
ــل  ــه عم ــاد برنام ــق مف ــرای تحق ــتر ب ــری بیش ــئولیت پذی ــد و مس ــت، تعه ــا جدی ــه ب صورتیک
ماننــد) صلــح، امنیــت، تصمیــم گیــری، خدمــات ملکــی، ادغــام مجــدد، انتخابــات، حضــور 
اجتماعــی زنــان( کار هــا انســجام بهتــر یابــد، تطبیــق برنامــه هــا در آینــده بــه موفقیت هــای 
بیشــتر نایــل خواهــد گردیــد. یکــی ازمؤثرتریــن عوامــل در تحقــق برنامــه عمــل و قطعنامــه 
ــان  1325 ضــرورت حمایــت حکومــت از فعالیت هــای فعالیــن سیاســی، مدنــی و حقــوق زن
و ایجــاد فضــای الزم توســعۀ کار آنهــا اســت. در اخیــر ایــن تحقیــق دریافــت گردیــد کــه علــی 
الرغــم ســهمگیری فعــال نهاد هــای مدنــی، فعالیــن زنــان، صلــح و امنیــت منحیــث همــکاران 
ــه  ــوای برنام ــی از محت ــای مدن ــن طیف ه ــی ای ــطح آگاه ــل، س ــان عم ــق پ ــت در تحق دول
عمــل، قطعنامــه 1325 و ســایر ســاز و کار هــای ملــل متحــد در زمینــه بــه آن گونــه کــه توقــع 
ــا کار هــای الزم در زمینۀارتقــای ســطح آگاهــی و  مــی رفــت کامــل نبــوده مســتلزم آنســت ت

دانــش آنهــا صــورت گیــرد. 

   مطالعــات نشــان داده اســت کــه در بســیاری از جوامــع در حــال توســعه مثــل افغانســتان 
ــگان  ــات نخب ــر تصمیم ــت تاثی ــواًل تح ــه معم ــوده بلک ــرح نب ــود مط ــودی خ ــه خ ــارکت ب مش
حاکــم و سیاســت هــا ی آنــان بــوده و وســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف شــمرده مــی شــود 

و ایــن در حالیســت کــه در رونــد توســعه مشــارکت خــود یــک هــدف اســت.
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بایــد گفــت کــه ارتقــاء ظرفیــت و توانایــی افــراد جامعــه در جهــت تحقــق مشــارکت نهایــت مهم 
و ارزنــده اســت در غیــر آن دســتیابی بــه اهــداف و رســالت حکومــت بــرای تحقــق مشــارکت 
ــطح  ــی در س ــه ارادۀ سیاس ــید ک ــر رس ــه نظ ــن ب ــود. چنی ــد ب ــا خواه ــه فن ــوم ب ــان محک زن
رهبــری حکومــت و دولــت افغانســتان از طریــق مــرور، تعدیــل، تصویــب، ابــداع اســتراتژی هــا 
و پالیســی های ملــی در زمینــه ارتقــای مشــارکت زنــان در پرتــو تعهــدات بین المللــی آن وجــود 
داشــته اســت امــا موجودیــت ضعــف مدیریــت، رهبــری، انســجام و ســمت و ســو دادن همــه 
ــه  ــرد عمل گرایان ــک رویک ــا ی ــد ب ــه بای ــردد ک ــی گ ــی م ــم ارزیاب ــوق، مه ــوی ف ــای معن ابزار ه
و بــا در نظرداشــت چالش هــای فرهنگــی و امنیتــی روز افــزون در کشــور در نظــر گرفتــه 
شــود. همچنــان دریافــت شــد کــه یــک نــا همگونــی زیــاد در زمینــه صــرف هزینــه هــا و بــازده 
مؤثــر در عرصــۀ مشــارکت زنــان در ســه ســال اخیــر بــه نظــر مــی رســد کــه مایــۀ نگرانــی بــرای 

فعالیــن مدنــی و نهاد هــای ناظــر در زمینــه محســوب مــی گــردد. 

ــات  ــرای تحقیق ــد را ب ــیر جدی ــک مس ــق ی ــن تحقی ــه ای ــت ک ــوان گف ــه می ت     در نتیج
ــه  ــه جانب ــق هم ــاهد تطبی ــده ش ــال های آین ــی س ــق ط ــن طری ــد و از ای ــاز می کن ــدی ب بع
برنامــه عمــل و قطعنامــه 1325 در زمینــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان در افغانســتان 

ــود. خواهیــم ب
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پیشنهادها
مطالعــه مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان در جامعــه بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه زنــان 
قــادر باشــند تــا در کنــار مــردان بــا ســهم گیــری در امــور مختلــف حیــات اجتماعــی اعــم از 
سیاســت، امنیــت، اقتصــاد، آمــوزش و پــرورش، إداره و غیــره، در پیشــرفت و توســعۀ جوامــع 
ــم  ــی الرغ ــد، عل ــا نماین ــش ایف ــون نق ــوکات قان ــه در چ ــد آزادان ــی کنن ــی م ــه در آن زندگ ایک
ــیب شناســی  ــه، آس ــتلزم مطالع ــالیان پســین، مس ــه در س ــل ماحظ ــی قاب ــرفت های پیش
و اقدامــات الزم ایســت تــا از بهبــود، اســتمرار و پیشــرفت های الزم در آینــدۀ اطمینــان 
دهــد. بنابــر ایــن در مــورد تحقیــق انجــام یافتــه بــرای اولیــای امــور چنیــن پیشــنهادها ارائــه 

می گــردد:

ــرفت  ــزان پیش ــر می ــل ب ــه عم ــه 1325 و برنام ــق قطعنام ــت مطاب ــات دول ــورد اقدام 1. در م
ــر پیشــنهاد مــی شــود کــه: ــان در ســه ســال اخی زن

• طرح و اجرای برنامه های حمایتی؛

• استقامت دهی و ارزش دهی به نقش آمریت های جندر در ادارات دولتی؛

• استقامت دهی ادارات دولتی برای ارایه طرح های عملی افزایش مشارکت زنان؛

• نظارت از کار کرد های حکومت در عرصه مشارکت زنان؛

• ارایه گزارش های دقیق و همه جانبه؛ 

• جمع آوری نظرات زنان ؛

• جلو گیری از تعصب و تبعیض؛

• شناســایی زمینــه هــا و تشــویق زنــان در والیــت هــا بــرای مشــارکت بــه ویــژه والیــات ایکــه 
ــان در آنهــا در ســطح پائیــن قــرار دارد ؛ مشــارکت زن
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2. پیرامــون تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــر ارتقــای مشــارکت 
اجتماعــی، سیاســی و مدنــی زنــان پیشــنهاد میکنــم کــه مــوارد ذیــل در نظــر گرفتــه شــود:

• از حضور چهره های نمایشی در پوست های کلیدی جلو گیری گردد؛

• برای زنان تحصیل کرده داخلی فرصت های الزم مساعد گردد؛

• آمار زنان تحصیل کرده جمع آوری گردد؛

• از زنــان در فعالیت هــای مدنــی، سیاســی و اجتماعــی حمایت هــای مالــی و حقوقــی 
ــرد ؛ ــورت گی ص

• فعالیت های مدنی زنان مورد تشویق و حمایت قرار گیرد؛ 

• در فعالیت های اجتماعی امنیت زنان تأمین گردد؛

• در استخدام کار کنان برای زنان اولویت داده شود؛

• شغل ها به وظایف زنانه و مردانه از نظر مدیریتی تقسیم نگردد.

3. در مــورد تصویــب برنامــۀ عمــل دولــت بــرای تحقــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ بــرای ارتقــای 
مشــارکت زنــان در پروســه صلــح پیشــنهاد میکنــم کــه: 

• مشارکت نمایشی زنان به مشارکت واقعی در این روند مبدل گردد؛

• زنان در شورای عالی صلح بر حسب تخصص و فعالیت شان انتخاب گردند؛

• در پروسه صلح، زنان با زنان گروه های مخالف نشست و گفتگو داشته باشند؛ 

•  در مــورد مــواد قطعنامــه و مفــاد برنامــه عمــل در پیونــد بــه صلــح بــرای زنــان آگاهــی دهــی 
صــورت گیــرد؛

• حکومت زمینه مشارکت زنان را در گفتگو های صلح فراهم سازد ؛

• امنیت فعالین صلح از طرف حکومت تأمین گردد.
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ــن  ــه تأمی ــه 1325 در زمین ــق قطعنام ــرای تحق ــت ب ــل دول ــه عم ــق برنام ــورد تطبی 4.  در م
ــم: ــنهاد میکن ــان پیش ــی همچن ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــان در مش ــت زن امنی

• امنیت روانی و فزیکی زنان برای مشارکت آنها تأمین گردد؛

• نهاد های مدنی برای امنیت زنان داد خواهی نمایند. 

ــه  ــاد قطعنام ــق مف ــزارش ازتطبی ــارت و گ ــرای نظ ــای الزم ب ــت نهاد ه ــه موجودی 5.  در زمین
پیشــنهاد مــی نمایــم کــه:

• در مورد نهاد های نظارت کننده برای فعالین این عرصه اگاهی دهی گردد؛

• نظارت دقیق و همه جانبه صورت گیرد؛ 

• نتیجه نظارت با رسانه ها و مردم شریک ساخته شود؛ 

• نظارت کننده ها مهارت نظارت کردن را داشته باشند؛

• بــرای کاهــش حــس بــد بینــی مــردم در مــورد هزینه هــای جامعــه جهانــی در زمینــه 
مشــارکت زنــان بایــد گزارش هــای ادواری ارایــه گــردد. 

6. ضــرور اســت تــا زمــان بیشــتر بــرای انجــام تحقیــق دورۀ ماســتری جنــدر و مطالعــات زنــان 
در نظــر گرفتــه شــود. إختصــاص سمســتر اخیــر بــه طــور کامــل بــرای تحقیــق میتوانــد ایــن 

مأمــول را رفــع کنــد؛

7. نیــاز اســت تــا بــه ادارات و نهاد هــای ذیربــط انگیــزه داده شــود تــا از تحقیقــات انجــام شــدۀ 
ــان در طــرح پالیســی هــا و اســتراتژی های  محصلیــن برنامــۀ ماســتری جنــدر ومطالعــات زن

شــان اســتفاده نماینــد؛

8. عــدم شــفافیت و میــزان بلنــد هزینه هــای صــرف شــده در پروگــرام هــا و برنامه هــای 
مشــارکت زنــان توســط موسســات و نهاد هــای ملــی و بین المللــی، مســتلزم تحقیقــات 

ــد؛ ــی باش ــت کار م ــا تح ــده ی ــام ش ــای انج ــن برنامه ه ــخص ای ــاحات مش ــاص در س خ

9. ضــرورت تقویــت فرهنــگ پاســخ دهــی بــه موقــع بــرای پرســش نامــه هــا و مصاحبه هــای 
تحقیــق بــه ویــژه در مصاحبــه هــا و ارســال ســواالت از طریــق ایمیــل؛
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10. نیــاز اســت تــا بــرای نشــر رســاالت تحقیقــی معتبــر محصلیــن ماســتری جندر کــه ارزش 
چــاپ و تکثیــر را بــه اســاس فیصلــۀ بــورد محتــرم ماســتری داشــته باشــند، جهــت اســتفاده 

محصلیــن دوره هــای بعــدی و نهاد هــای ذیربــط إقــدام شــود؛

11. نیــاز بــه توجــه بیشــتر در تدریــس مضمــون روش تحقیــق در علــوم اجتماعــی بــر عــاوۀ 
 SPSS آگاه ســازی محصلیــن از جوانــب تخنیکــی موضــوع چــون بــه کار گیــری برنامه هــای

و غیــره؛

ــان  ــات زن ــدر و مطالع ــتری جن ــان ماس ــکاری فارغ ــاس و هم ــبکۀ تم ــاد ش ــرورت إیج 12. ض
ــای  ــام پژوهش ه ــا و انج ــی ه ــری در دادخواه ــهم گی ــات، س ــانی معلوم ــم رس ــه ه ــرای ب ب

ــی؛ علم

13. تقویــت حضــور لکچــر دهنــدگان متجــرب مهمــان، از نهاد هــای ملــی و بین المللــی در 
برنامــه ماســتری جنــدر؛ 
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ــدری.  حی

ــل:  ــاپ اول، کاب ــارت، چ ــاد و تج ــق اقتص ــم، )1396(. روش تحقی ــد نعی ــی، محم - عظیم
ــعید.  ــارات س انتش

- فاشــنبرگ، اندریــا و بــاری، فرزانــه، )1395(. پایــان پــدر ســاالریک تحقیــق پیرامــون 
مشــارکت سیاســی، کابــل: چــاپ نشــاط گرافیــک. 

- فرهنگ پایه اکسفورد،) 1393(. 

- فرهنــگ، میــر محمــد صدیــق، )1374(. افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، چــاپ دوم، قــم: 
انتشــارات محمــد وفائــی. 

- فرید، شها، ) 1384(. جندر و حقوق، کابل: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر. 

- قرضاوی، یوسف، )1389(. دیدگاه های فقهی معاصر، ج، 4، تهران: نشر احسان.

- محمــدی اصــل، عبــاس، )1382(. جنســیت و مشــارکت، تهــران: انتشــارات روشــنگران و 
مطالعــات زنــان. 

- مشــارکت زنــان در رونــد صلــح، )1394(. چــاپ اول، کابــل: نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان 
و اطفــال. 

- ملکــزاده، فهیمــه،)1392(. تأثیــر جنســی بــر اشــتغال زنــان، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات 
جامعــه شناســان. 

ــت و  ــاپ بیس ــی، چ ــل عموم ــوق بین المل ــته های حق ــا، ) 1393(. بایس ــی زاده، رض - موس
پنجــم، تهــران: انتشــارات بنیــاد حقوقــی میــزان. 

-  میــر عــرب و ســجادی، )1379(. نیــم نگاهــی بــه مفهــوم امنیــت، مقالــه پژوهشــی، منبــع: 
علــوم سیاســی. 
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- میرزایــی، خلیــل، ) 1390(. طــرح و پایــان نامــه نویســی، چــاپ ســوم، تهــران: انتشــارات 
جامعــه شناســی. 

- نظیــری، شــیرین، )1392(. حقــوق زن در گــذر تاریــخ، چــاپ اول، کابــل: انتشــارات 
ــعید.  س

- وارسته، حمید، )1386(. فرهنگ جامع حقوقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سپهر. 

- یوســفی و دیگــران، ) 1392(. جوانــان در فراینــد گــذار، چــاپ اول، کابــل: انتشــارات 
ــونت.  ــو خش ــر و مح ــوق بش ــه حق موسس

پالیسی ها، استراتژی ها، احصائیه ها و گزارش ها:

- استراتژی انکشاف ملی افغانستان، )1391-1387(.

- بخــش زنــان ملــل متحــد، )2017(. مطالعــه هزینــه هــا و برنامــه هــا بــرای تطبیــق قطعنامــه 
1325 و پــان عمــل.

- پالیســی کمیســیون مســتقل اصاحــات إداری پیرامــون افزایــش مشــارکت زنــان در خدمات 
 .)1396( ملکی، 

- پان کاری ملی برای زنان افغانستان)NAPWA( )1387-1397(، وزارت امور زنان. 

- سالنامه احصائیه مرکزی، ) 1397(.

- سروی مردم افغانستان، )2015، 2016، 2017، 2018(. کابل: انتشارات بنیاد اسیا. 

- سند بودجه ملی، ) 1395- 1397(.

- سند ملی انکشاف پایدار افغانستان، )2016(. 

- گزارش ادواری جهانی افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد،) 2018( 

- گــزارش دوم از تطبیــق پــان عمــل ملــی قطعنامــه)2018(، کابــل: چــاپ کرســتل پریــس 
گــروپ. 
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ــتان،  ــه افغانس ــات عام ــه مطالع ــل 1325 موسس ــه عم ــق برنام ــارت از تطبی ــزارش نظ - گ
 .)2018(

- گزارش وضعیت زنان و مردان افغانستان، )1395(. انتشارات إداره احصائیه مرکزی. 

- مطالعۀ جهانی تطبیق قطعنامه 1325، )2015(.

مقاالت علمی:
- اســکات، تایلــور،)2008(. بدســت آوردن تاریــخ درســت مــا: چگونــه تســاوی حقــوق زنــان و 

مــردان در منشــور ملــل متحــد شــامل گردیــد، مقالــه پژوهشــی

ــا)  ــکار ه ــا و راه ــش ه ــا، چال ــت ه ــتان، فرص ــان در افغانس ــش زن ــاالت همای ــۀ مق - مجموع
ــی.  ــر المصطف ــم: نش ــاپ اول، ق 1389(، چ

ــن  ــام ، قوانی ــان در اس ــق کار زن ــه ح ــدی ب ــرار، )1397(. درآم ــد ابواالح ــور، محم - رامزپ
ملــی، میثــاق هــای بیــن المللــی حقــوق بشــر و چالــش هــای فــرا راه آن در جامعــۀ ســنتی 

ــان.  ــات زن ــدر و مطالع ــتری جن ــۀ ماس ــتان، برنام افغانس

اسناد حقوقی ملی و بین المللی:

- اعامیه جهانی حقوق بشر،) 1948(.

- قانون اساسی افغانستان، )1383(. شماره فوق العاده، جریده رسمی،شماره 818. 

- قانون انتحابات، ) 1395(. جریده رسمی شماره 1226. 

- قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد. 

- کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، ) 1979 (.
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منابع انترنتی ترجمه شده 
1. http://www.un.org. 
2. http://www.un.org.  
3. http://www. unwomen.org 
4. https://acuns.org
5. https://www.ohchr.org.  
6. https://www.ohchr.org. 
7. https://www. peacewomen.org.  

منابع انترنتی دری
1. http://appro.org.af.   
2. http://ensani.ir
3. http://mof.gov.af. 
4. http://old.acsf.af.
5. http://www.un.org.
6. http://www.unwomen.org 
7. http://www.un.org 
8. https://acuns.org
9. https://asiafoundation.org.
10. https://www. darivoa.com.
11. https://www.ohchr.org.  
12. https://www.peacewomen.org.  
13. https://www.ohchr.org.  
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پرسش نامه
ضمایم

ضمیمه شماره: 1

شماره پرسشنامه)               ( 

بــه  درپیونــد  جامعــه  در  افغانســتان  زنــان  وسیاســی  اجتماعــی  مشــارکت  مطالعــه 
متحــد ملــل  امنیــت  قطعنامه۱۳۲۵شــورای 

در آمد مختصر بر موضوع تحقیق:

ــا تصویــب قطعنامــۀ ۱۳۲۵ شــورای  ــر ســال۲۰۰۰میادی، کشــورهای جهــان ب در۳۱ اکتوب
امنیــت ملــل متحــد، واردگشــایش صفحــۀ جدیــدی در ضــرورت رویکــرد دولــت هــا نســبت بــه 
مســئلۀ زنــان گردیدنــد. ایــن قطعنامــه دولت هــای عضــو ملــل متحــد را ملــزم ســاخت تــا بــا 
إتخــاذ تدابیــر و اقدامــات الزم در ســطح ملــی زمینه هــای افزایــش مشــارکت و ســهم گیــری 
ــی  ــکتور امنیت ــح و س ــه های صل ــد پروس ــی مانن ــی و اجتماع ــای سیاس ــان را در عرصه ه زن
ــم آوری  ــونت و فراه ــات و خش ــری از منازع ــش گی ــا پی ــا ب ــت آنه ــترش داده و در محافظ گس

خدمــات رفــاه توجــه الزم مبــذول دارنــد. 

دولــت افغانســتان بــه مثابــۀ عضــو فعــال ملــل متحــد جهــت تحقــق بهترقطعنامــۀ مذبــور، بــا 
طــرح برنامــۀ عمــل ملــی )زنــان، صلــح و امنیــت( در ســال ۲۰۱۵، در همــکاری نزدیــک بــا 
ــزی  ــی ری ــه، پ ــای الزم را در زمین ــان، گام ه ــوق زن ــن حق ــی و مدافعی ــۀ مدن ــای جامع نهاد ه
ــا حــال عملــی نمــوده اســت. ایــن پــان ملــی ســند پالیســی حکومــت  و برخــی از آنهــا را ت
جهــت تطبیــق قطعنامــۀ ۱۳۲۵ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــوده و بــرای ســال های 

۲۰۱۵-۲۰۲۲ طــرح گردیــده اســت. 
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پاسخ دهندۀ محترم/ محترمه

ازشــما احترامانــه و صمیمانــه خواهشــمندم تــا بــا ارایــۀ پاســخ های الزم و صادقانــه بــه 
ــی  ــن م ــه تدوی ــی ک ــالۀ تحقیق ــدی رس ــه غنامن ــوده ب ــکاری نم ــل هم ــه ذی ــؤاالت مطروح س
گــردد بیفزاییــد. پاســخ های ارایــه شــدۀ شــما کامــًا محــرم و محفــوظ بــوده و نیــاز بــه ذکــر 
نــام، امضــاء و شــمارۀ تمــاس شــما هــم وجــود نــدارد. قبــا از همــکاری شــما إظهــار ســپاس 
ــی  ــه خال ــر خان ــتX را در براب ــا عام ــر لطف ــری در کمپیوت ــه پ ــورت خان ــم. در ص ــی نمای م

ــده:  ــخ دهن ــخصات پاس ــد. مش ــوب بگذاری مطل

2. مرد □ 1. زن □ جنس
سطح تحصیل پاسخ 

دهنده
۱. ۱۲ پاس□  ۲. ۱۴ پاس□

۳. لیسانس □    ۴. ماستر □     ۵. داکتر□
۱. فعال صلح□۲. فعال مدنی □۳. فعال حقوق زنان □

۱. از ۱ تا ۴ سال□۲. از 5 تا ۸ سال □۳. از 9 تا بیشتر از ۱۲ سال □

نوع فعالیت مدنی: 
مدت فعالیت مدنی:
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درپیوندبــه  جامعــه  در  افغانســتان  زنــان  وسیاســی  اجتماعــی  مشــارکت  مطالعــه 
متحــد ملــل  ســازمان  امنیــت  قطعنامه۱۳۲۵شــورای 
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9
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7

2

10
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8

دولت افغانستان برای تحقق قطعنامه ۱۳۲۵ ملل متحد 
جهت ارتقای سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در 

۳ سال اخیر اقدامات الزم را انجام داده است.

ســـــــوال

قطعنامۀ ۱۳۲۵ بر میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان 
افغان تاثیر گذاری داشته است. 

برنامه عمل دولت ج. ا. ا برای تحقق اهداف 
قطعنامۀ۱۳۲۵اجرایی شده است.

دولت ج. ا. ا در سه سال اخیر از مشارکت سیاسی زنان 
حمایت کرده است.

دستآورد های زنان در عرصۀ مشارکت اجتماعی شان در سه 
سال اخیر چگونه بوده است.

زنان در سه سال اخیر در سطوح تصمیم گیری نقش داشته 
اند.

مشارکت فعال زنان در عرصۀ خدمات ملکی در سه سال اخیر 
فراهم بوده است.

زمینۀ مشارکت فعال زنان در ارگان های امنیتی در سه سال 
اخیر فراهم بوده است.

زنان در پروسۀ ادغام مجدد سهم داشته اند.

زمینۀ مشارکت فعال زنان در پروسۀ صلح در سه سال اخیر 
مهیا شده است.
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11

12

14

16

13

15

17

18

در راستای تحقق برنامۀ عمل نهاد های مدنی منحیث همکار 
دولت نقش ایفا کرده اند.

روحیۀ همکاری جمعی دردولت برای تطبیق برنامۀ عمل 
جهت رسیدن به اهداف قطعنامۀ ۱۳۲۵وجود داشته است.

تشریک مساعی بین دولت و فعاالن مدنی برای تحقق برنامۀ 
عمل وجود داشته است. 

تشریک مساعی بین دولت و فعاالن صلح برای تحقق برنامۀ 
عمل وجود داشته است. 

تشریک مساعی بین دولت و مدافعان حقوق زن برای تحقق 
برنامۀ عمل وجود داشته است. 

تصویب و تطبیق قوانین ملی، تحقق برنامۀ عمل را تسهیل 
نموده است. 

تصویب و تطبیق پالیسی های ملی تحقق برنامۀ عمل را 
تسهیل نموده است. 

نهاد های ناظر بر تطبیق برنامۀ عمل نقش نظارتی خود را ایفا 
نموده اند. 
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مطابق برنامۀ عمل د. ج. ا. ا برای تحقق قطعنامۀ ۱۳۲۵، 
زنان در تدوین وساخت استراتژی های صلح و امنیت نقش 

داشته اند. 

ســـــــوال

زنان در انتخابات مشارکت داشته اند. 

برای تحقق اهداف برنامۀ عمل د. ج. ا. ا بودجۀ مورد نظر 
مکفی بوده است. 

تطبیق برنامۀ عمل در حیات اجتماعی و سیاسی زنان در 
جامعۀ افغانستان تاثیر داشته است.

 فرهنگ حاکم مرد ساالری بر چگونگی میزان مشارکت زنان 
تاثیر داشته است.

خشونت های فامیلی بر چگونگی میزان مشارکت اجتماعی 
زنان تاثیر داشته است.

موجودیت آزار و اذیت خیابانی بر چگونگی میزان مشارکت 
زنان تاثیر داشته است.

موجودیت عرف ها و سنت های حاکم برچگونگی میزان 
مشارکت زنان تاثیر داشته است.

به رسمیت شناختن قطعنامۀ ۱۳۲۵ توسط مخالفان در 
توافق صلح می تواند مشارکت زنان را تضمین کند.

تداوم جنگ و نا امنی بر چگونگی میزان مشارکت زنان تاثیر 
داشته است.

تهدیدات بر علیه فعالین مدنی و حقوق زنان، مشارکت زنان 
را با چالش مواجه می سازد.

قتل های هدفمند زنان فعال و کارمند دولت بر میزان 
مشارکت زنان تاثیر می کند.
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34

31

33

35

خویش خوری وواسطه پروری در استخدام کارمندان بر 
مشارکت زنان تاثیر داشته است. 

تعلیمات مدنی و آگاهی عامه بر میزان مشارکت زنان در 
سیاست و اجتماع اثر گذاری داشته است. 

موانع در برابر تطبیق اهداف قطعنامه و برنامۀ عمل در 
افغانستان وجود داشته است. 

شرکای بین المللی د. ج. ا. ا از اقدامات دولت برای تحقق 
قطعنامۀ ۱۳۲۵ رضایت داشته اند. 

عدم شفافیت در پروسه انتخابات بر میزان مشارکت زنان تاثیر 
می کند.
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ضمیمه شماره: 2- )قطعنامه(
قطعنامــه)1325(، کــه در نشســت 4213 - مــورخ 31 اکتوبــر ســال 2000 شــورای امنیــت 

صــادر گردیــده اســت. 

شــواری امنیــت، بتاســی از قطعنامه هــای 1261 )1999( مــورخ 25 اگســت ســال 
1999، 1261 ) 1999( مــورخ 17 ســپتامبر( - 1999 )2000 مــورخ 19 اپریــل ســال 
2000 و 1314 ) 2002( مــورخ 11 اگســت ســال 2000 و همچنــان اعــا میه هــای ذیربــط 
رییــس شــورای امنیــت و بتاســی از اعامیــه مطبوعاتــی رییــس مــورخ 8 مــارچ2000 کــه بــه 
مناســبت ســالروز تاســیس ملــل متحــد کــه بــه حقــوق زنــان و صلــح جهانــی ) روزبیــن المللــی 

ــود.  ــده ب زن( SC/ 6816 معطــوف گردی

همچنــان بتاســی از تعهداتــی کــه دردیکاریشــن پیکــن و پاتفــورم عمــل، و ههچنــان 
ــی  ــامبله عموم ــی اس ــوم اختصاص ــت و س ــاس بیس ــی اج ــناد نهان ــدرج در اس ــدات من تعه
ســازمان ملــل متحــد موســوم بــه زبــان در ســال 2000 مســاوات میــان مــردان و زنــان، توســعه 
ــان و  ــه زن ــمتهایکه ب ــوص آن قس ــه خص ــرن Rev/10/23-A/S (( 21. 1(( و ب ــح در ق و صل
ــا در نظــر داشــت اهــداف و اصــول منشــور ســازمان  منازعــات مســلحانه ارتبــاط میگیــرد، ب
ملــل متحــد و مســؤولیت اساســی شــورای امنیــت در رابطــه بــه پشــتبانی از صلــح و امنیــت 
جهانــی بــر طبــق منشــورش، بــا ابــراز تشــویش دریــن زمینــه کــه برخورد هــای مســلحانه روی 
باشــندگان ملکــی، بشــمول مهــا جریــن و بیجــا شــدگان اجبــاری، و بخصــوص زنــان و کودکان 
کــه اکثریــت قاطــع را در میــان آنهــا تشــکیل مــی دهنــد اثــرات منفــی گذاشــته و اکثــرًا آنهــا 
نشــانه تیــر مبــارزان و عناصــر مســلح قــرار مــی گیرنــد و همچنــان بــا درک عواقــب ایــن امــر 
بــرای صلــح پــای دار و مصالحــه، بــاز هــم بــا تائیــد بــه نقــش مهــم زنــان در امــر جلــو گیــری 
از برخــورد هــا، عــادی ســاختن اوضــاع و تامیــن صلــح و بــا بــر جســته ســاختن اصــل عمــده 
بــودن اشــتراک مســاویانه و همــه جانبــه زنــان در تــاش هــا یــی کــه بــه خاطــر تامیــن صلــح و 
مســاعدت بــرای اســتحکام صلــح و امنیــت بــه عمــل مــی آیــد و ضــرورت تقویــت نقــش آنهــا در 
زمینــه اتخــاذ تصامیــم در رابطــه بــه جلوگیــری از برخــورد هــا و عــادی ســاختن اوضــاع بازهــم 
بــا تاکیــد بــه ضــرورت احتــرام کامــل بــه حقــوق بیــن المللــی بشــر و نورمهاییکــه در عرصــه و 
حقــوق بشــر کــه مدافــع حقــوق زنــان و دختــران در حــاالت منازعــات مســلحانه و بعــد از آن 

می باشــند.
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بــه خاطــر نشــان دادن اختصاصــی ضــرورت تامیــن ایــن امر کــه تمــا م جوانــب در پروگرامهای 
مایــن پاکــی و ارایــۀ اطاعــات در زمینــۀ خطــر مایــن، تقاضا هــای بخصــوص زنــان ودختــران 
ــگام  ــدری « در هن ــوع جن ــواری های » ن ــت دش ــرورت ثب ــن ض ــر فت ــا پذی ــد، ب ــر بگیرن در نظ
ــه ایــن ارتبــاط خاطــر نشــان کــردن قطعنامــه »  ــه خاطــر حفــظ صلــح و ب پیشــبردعملیات ب
ــی عمــل بخاطــر تامیــن ثبــت دشــواری هــای» جنــدری « در  ــان نامیبیای ویندهوکــس« وپ
 )693/200/S ( ــح ــتیبانی از صل ــر پش ــه خاط ــب ب ــر اال جوان ــات کثی ــبرد عملی ــان پیش زم
همچنــان باپذیرفتــن اصــل مهــم بــودن ارایــۀ پشــتیبانی در زمینــۀ تربیــت اختصاصــی تمــام 
پرســونل حافــظ صلــح در رابطــه بــه دفــاع از تقاضا هــای اختصاصــی و حقــوق بشــر، زنــان و 
کــودکان در حــاالت جنــگ کــه در اعامیــه رئیــس شــورا منتشــره مــورخ 8 مــارچ ســال 2000 

آمــده اســت. 

ــان و  ــا الی زن ــلحانه ب ــات مس ــذاری منازع ــر گ ــه، درک اث ــن اینک ــا پذیرفت ــان ب همچن
ــا را  ــل آنه ــتراک کام ــان وا ش ــاع از آن ــه دف ــری ک ــازماندهی موث ــای س ــت میکانیزم ه موجودی
ــح را  ــظ صل ــۀ حف ــه زمین ــل ماحظ ــور قاب ــه ط ــد ب ــی توان ــد، م ــن نمای ــح تضمی ــد صل در رون
ــان  ــا خاطرنش ــاعدت ورزد ب ــی مس ــت جهان ــح و امنی ــتحکام صل ــه امراس ــازد و ب ــاعد بس مس
کــردن تقاضــا بــه ارقــام موجــز در رابطــه بــه تاثیــر منازعــات مســلحانه بــاالی زنــان و دختــران. 

ــان را  ــر زن ــه فعالت ــر چ ــتراک ه ــا اش ــد ت ــی خوان ــراه م ــدًا ف ــور اج ــای عض ــت ه 1. دول
ــی و  ــوی و جهان ــی، منطق ــتیتوت های مل ــوکات انس ــم در چ ــاذ تصامی ــطوح اتخ ــام س در تم

ــد.  ــن نمای ــا، تامی ــورد ه ــل برخ ــل و فص ــگ و ح ــری از جن ــای جلوگی مکانیزم ه

2. ســر منشــی را فــرا مــی خوانــد تــا پــان دورنمایــی عمــل ) A/587/49( خویــش را 
کــه در آن اشــتراک فعــال زنــان در ســطوح تصمیــم گیرنــده در امــر عــادی ســازی اوضــاع و 

پروســه صلــح پیشــنهاد مــی گــردد در عمــل تطبیــق نمایــد. 

ــدگان و  ــای نماین ــتر در مقام ه ــان را بیش ــا زن ــد ت ــی خوان ــرا م ــدا ف ــی را ج 3. سرمنش
ــام خــود مامــور اجــرای خدمــات نیــک بســازد و در  رســوالن خــاص مقررنماینــد و آنهــا را از ن
یــن رابطــه دولتهــای عضــو را فــرا مــی خوانــد تــا پیشــنهادات خــود را در مــورد شــامل ســاختن 
کاندیــد هــا در فهرســتی کــه بــه طــور منظــم و متمرکــز تجدیــد مــی گــردد، بــه ســر منشــی 

ارایــه نمایــد.
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ــان در چــوکات  ــا توســعۀ نقــش و ســهم زن ــد ت ــاز هــم جــدا فــرا مــی خوان 4. ســر منشــی را ب
عملیــات ســاحوی ســازمان ملــل متحــد و بــه خصــوص در میــان ناظــران نظامــی، پرســونل 
ــتانه،  ــر دوس ــات بش ــونل خدم ــر و پرس ــوق بش ــمت حق ــا در قس ــکار ه ــس، هم ــی پولی ملک

ــردد.  ــل گ حاص

5. آمادگــی خــود را اعــام مــی دارد تــا دور نمــای جندریــک، در علمیــات حافــظ صلــح 
شــامل انــد و ســر منشــی را جــدًا فــرا مــی خوانــد تــا در جــا هاییکــه مناســب باشــد شــمولیت 

اجــزای متشــکله جندریــک، را در عملیــات ســاحوی تامیــن نمایــد. 

ــای اداری  ــو رهنمود ه ــای عض ــرای دولت ه ــا ب ــود ت ــی ش ــته م ــی خواس ــر منش 6. از س
ــی  ــای اختصاص ــوق و تقاضا ه ــاع، حق ــه دف ــوط ب ــواد مرب ــه م ــازی و ارای ــاده س ــت آم در جه
زنــان و همچنــان در زمینــه اهمیــت جلــب زنــان در رابطــه بــه تمــام تدابیــری کــه بــه خاطــر 
حفــظ و ســاختمان صلــح اتخــاذ مــی گــردد، ارایــه شــود بــه دولت هــای عضــو پیشــنهاد مــی 
نمایــد تــا ایــن عناصــر و همچنــان آمــاده ســازی زمینــه درک مســائل مربــوط بــه ایــدس را در 
برنامه هــای ملــی آنهــا در مــورد تربیــت پرســونل نظامــی و ملکــی پولیــس در آســتانه پذیــرش 
و تحقــق آنهــا شــامل بســازد و بــاز هــم سرمنشــی خواســته مــی شــود تــا پرســونل بــرای ملکــی 

حافــظ صلــح نیــز چنیــن آمــوزش را تامیــن نمایــد. 

ــی و  ــی، فن ــه مال ــتبانی داوطلبان ــا پش ــد ت ــی خوان ــرا م ــدًا ف ــو را اکی ــای عض 7. دولت ه
ــب  ــت جوان ــر داش ــا در نظ ــونل ب ــت پرس ــر تربی ــه خاط ــه ب ــاش هائیک ــش را از ت ــادی خوی م
جندریــک، بــه شــمول تــاش هائیکــه از جانــب فونــد هــا و برنامــه هــا منجملــه فونــد توســعوی 
ملــل بــرای زنــان و فونــد کــودکان ســازمان ملــل متحــد و اداره کمیســاری عالــی ســازمان ملــل 

متحــد در امــور پناهنــدگان و ســایر ارگان هــای مربــوط صــورت مــی گیــرد. 

8. تمــام چهره هــای فعــال فــرا خوانــده مــی شــوند تــا در هنــگام بــه توافــق رســاندن و 
تحقــق موافقنامه هــای صلــح، شــیوه ای را بــه کار ببندنــد کــه جوانــب جندریــک و منجملــه 

در قطــار ســایر مطالــب مراتــب آتــی رعایــت گــردد.
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الــف: تقاضا هــای اختصاصــی زنــان و دختــران در جریــان عــودت و اســکان مجــدد و 
ــاع  ــاختن اوض ــادی س ــارکت و ع ــد مش ــی جدی ــا، مش ــه احی ــوط ب ــای مرب ــان تقاضا ه همچن

ــات.  ــد از منازع بع

ب: تدابیــری کــه بــه خاطــر پشــتبانی از ابتکار هــای زنــان در زمینــۀ صلــح و از روند هــای 
حــل و فصــل منازعــات و اشــتراک زنــان در عملکــرد مکانیزم هــای تحقــق پیمــا ن هــای صلــح، 

اتخــاذ مــی گردند. 

ج: تدابیــری کــه دفــاع و احتــرام بــه حقــوق بشــر زنــان و دختــران را تامیــن مــی نمایــد و 
بــه خصوصــی آنچــه بــه قانــون اساســی، سیســتم انتخابــات و عملکــرد پولیــس و ارگان هــای 

قضایــی ارتبــاط مــی گــردد. 

ــای  ــلحانه، نورمه ــات مس ــا در منازع ــود ت ــی ش ــده م ــی خوان ــرا م ــب ف ــام جوان 9. تم
ــه  ــژه ب ــه وی ــران ب ــان و دخت ــاع از زن ــان و دف ــوق زن ــۀ حق ــی را در زمین ــن الملل ــی بی حقوق
ــه خصــوص تعهداتــی کــه در یــن زمینــه  ــه طــور کامــل رعایــت نماینــد ب ــه شــهروندان ب مثاب
پروتکول هــای تکمیلــی میثاق هــای ســال 1977،  و  ژنیــوا ســال 1949  در میثاق هــای 
میثاق هــای 1951 در مــورد مهاجریــن وپروتوکــول ســال 1967 مربــوط بــه آن، میثــاق ســال 
1979 در زمینــۀ از بیــن بــردن تمــام اشــکال تبعیــص در رابطــه بــه زنــان و پــر. توکــول ســال 
ــورد  ــد در م ــل متح ــازمان مل ــای س ــد و میثاق ه ــی باش ــۀ م ــت آن داو طلبان ــه رعای 1999 ک
حقــوق کــودک و دو پروتوکــول داو طلبانــه مــورخ 25 مــاه مــی ســال 2000 را بــه طــور کامــل 
رعایــت نماینــد و موازیــن مربــوط در اساســنامه روم محکمــه جنایــی بیــن المللــی را در نظــر 

ــد.  بگیرن

ــان و  ــا در منازعــات مســلحانه جهــت دفــاع از زن ــد ت 10. تمــام جوانــب را فــرا مــی خوان
ــایر  ــی و س ــاوز جنس ــر تج ــوص در براب ــه خص ــاری و ب ــی اجب ــط جنس ــر رواب ــران در براب دخت
اشــکال توهینــات جنســی و ســایر تمــام اشــکال تعمیــل زور در حــاالت منازعــات مســلحانه، 

ــد  تدابیــر اختصاصــی اتخــاذ نمای
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11. بــه ویــژه خاطــر نشــان مــی ســازد کــه تمــام دولــت هــا در برابــر اینکــه بایــد بــه بــی قانونــی 
ــمول  ــه ش ــتی ب ــه همدس ــه در رابط ــی را ک ــد و آنهای ــؤولیت دارن ــود، مس ــیده ش ــه بخش خاتم
جنایاتــی کــه بــر ضــد بشــریت صــورت مــی گیــرد و جنایــت جنســی و اشــکال دیگرتعمیــل 
زور در مــورد زنــان و دختــران، گناهــکار انــد تحــت تعقیــب عدلــی قــرار بدهنــد و دریــن رابطــه 
ــه  ــه خصــوص ضــرورت تامیــن ایــن امــر کــه در حاالتــی کــه ممکــن باشــد در مــورد اینگون ب

جنایــت مــوازی عفــو عمــل ننمایــد را برجســته مــی ســازد. 

ــا کرکتــر ملکــی  ــد ت 12. تمــام جوانــب در گیــر در منازعــات مســلحانه را فــرا مــی خوان
تقاضا هــای  و  بشــمرند  را محتــرم  پناهنجویــان  تجمــع  و محــات  هــا  اردوگاه  بشــری  و 
اختصاصــی زنــان و دختــران را منجملــه در هنــگام طرحریــزی ایــن در نظــر محــات در نظــر 
بگیرنــد و دریــن رابطــه بــه قطعنامــه هــای( 2000( 1208 مــورخ 19 نوامبــر 1988 و)2000( 

ــد.  ــل ســال 2000 اشــاره مــی نمای 1296 مــورخ اپری

13. آمادگــی خــود را اعــام مــی دارد کــه جوانــب جندریــک را در علمیــات حفــظ صلــح 
در نظــر بگیــرد و ســر منشــی را اکیــدًا فــرا مــی خوانــد تــا اجــزای متشــکلۀ جنــدر را در تمــام 

علمیــات ســاحوی شــامل ســازد. 

ــور  ــاده 14 منش ــق م ــه مطاب ــر باریک ــا در ه ــد ت ــی نمای ــد م ــود را تائی ــی خ 14. آمادگ
ــا  ــی ب ــی ملک ــرای اهال ــا را ب ــوه آنه ــب باالق ــردد عواق ــاذ گ ــر اتخ ــد تدابی ــل متح ــازمان مل س
توجــه بــه مطالبــات احتصاصــی زنــان و دختــران بــه خاطــر در نظــر گرفتــن اســتثنات بشــر 

ــرد.  ــر بگی ــتانه در نظ دوس

15. آمادگــی خــود را بیــان مــی نمایــد کــه ماموریت هــای )میشــن هــا( شــورای امنیــت 
ــن  ــی و بی ــای مخل ــا گروه ه ــورت ب ــق مش ــه از طری ــان را منجمل ــوق زن ــدر و حق ــات جن نظری

المللــی زنــان در نظــر بگیــرد. 

ــاالی  ــلحانه ب ــات مس ــذاری منازع ــر گ ــورد اث ــا در م ــد ت ــی خواهن ــی م ــر منش 16. از س
ــح و  ــای صل ــدر روند ه ــب جن ــورد جوان ــح و در م ــاد صل ــان در ایج ــش زن ــران نق ــان و دخت زن
تحــت کنتــرول در آوردن منازعــات تحقیقــات صــورت بگیــرد و هــم چنــان از اوشــان خواســته 
مــی شــود تــا بــر اســاس تحقیقــات متذکــره بیــا نیــه هــا تهیــه شــده و بــه شــورای امنیــت ارایــه 

ــود.  ــرار داده ش ــو ق ــای عض و در دولت ه
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17. از ســر منشــی ســازمان ملــل متحــد مــی خواهنــد تــا در حــا الت مناســب در بیانیه هــای 
ــت  ــر ثب ــه خاط ــه ب ــاش هایک ــق ت ــی تحق ــه چگونگ ــع ب ــت راج ــورای امنی ــرای ش ــش ب خوی
ــرده  دشــواری های جنــدر در هنــگام اجــرای ماموریــت هائیکــه جهــت حفــظ صلــح پیــش ب
ــه  ــان و دختــران معلومــات ارای ــه زن ــوط ب ــه ســایر مطالــب مرب مــی شــود و همچنــان راجــع ب

نمایــد.

18. تصویب می نماید تا در آینده این موضوع فعاالنه رویکار باشد.
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 SPSS ضمیمه شماره: 3 – جدول های

جنسیت

Frequency

Valid زن
مرد 
Total
Missing 
System
Total

58
36
94
7

101

Percent

57. 4
35. 6
93. 1
6. 9

100. 0

Valid
 Percent

61. 7
38. 3

100. 0

Cumulative 
Percent

61. 7
100. 0
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تحصیل 

Valid دوازده پاس
 چهارده 

پاس
لیسانس 
ماستر 
دکتر 
Total
Missing 
System
Total

5

17

37

34

1

94

7

101

5. 0
16. 8
36. 6
33. 7
1. 0

93. 1
6. 9

100. 0

5. 3
18. 1
39. 4
36. 2
1. 1

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

5. 3

23. 4

62. 8

98. 9

100. 0
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نوع فعالیت مدنی

Valid فعال صلح
فعال مدنی 
 فعال حقوق 

زنان
Total
Missing 
System
Total

30

38

23

91

10

101

29. 7
37. 6
22. 8
90. 1
9. 9

100. 0

33. 0
41. 8
25. 3

100. 0

33. 0

74. 7

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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مدت فعالیت مدنی

Valid 1-4
 5-8
 9-12
Total
Missing 
System
Total

32

26

29

87

14

101

31. 7
25. 7
28. 7
86. 1
13. 9

100. 0

36. 8
29. 9
33. 3

100. 0

36. 8

66. 7

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 1

سوال 2

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

18
19
44
12
3

96
5

101

10
16
44
25
3

98
3

101

17. 8
18. 8
43. 6
11. 9
3. 0

95. 0
5. 0

100. 0

9. 9
15. 8
43. 6
24. 8
3. 0

97. 0
3. 0

100. 0

18. 8
19. 8
45. 8
12. 5
3. 1

100. 0

10. 2
16. 3
44. 9
25. 5
3. 1

100. 0

18. 8

38. 5

84. 4

96. 9

100. 0

10. 2

26. 5

71. 4

96. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال3

سوال 4

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

6
23
46
19
6

100
1

101

6
14
36
33
10
99
2

101

5. 9
22. 8
45. 5
18. 8
5. 9

99. 0
1. 0

100. 0

5. 9
13. 9
35. 6
32. 7
9. 9

98. 0
2. 0

100. 0

6. 0
23. 0
46. 0
19. 0
6. 0

100. 0

6. 1
14. 1
36. 4
33. 3
10. 1

100. 0

6. 0

29. 0

75. 0

94. 0

100. 0

6. 1

20. 2

56. 6

89. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 5

سوال 6

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

5
13
33
34
15

100
1

101

6
11
42
28
11
98
3

101

5. 0
12. 9
32. 7
33. 7
14. 9
99. 0
1. 0

100. 0

5. 9
10. 9
41. 6
27. 7
10. 9
97. 0
3. 0

100. 0

5. 0
13. 0
33. 0
34. 0
15. 0

100. 0

6. 1
11. 2
42. 9
28. 6
11. 2

100. 0

5. 0

18. 0

51. 0

85. 0

100. 0

6. 1

17. 3

60. 2

88. 8

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 7

سوال 8

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

3
13
39
29
16

100
1

101

6
18
32
32
11
99
2

101

3. 0
12. 9
38. 6
28. 7
15. 8
99. 0
1. 0

100. 0

5. 9
17. 8
31. 7
31. 7
10. 9
98. 0
2. 0

100. 0

3. 0
13. 0
39. 0
29. 0
16. 0

100. 0

6. 1
18. 2
32. 3
32. 3
11. 1

100. 0

3. 0

16. 0

55. 0

84. 0

100. 0

6. 1

24. 2

56. 6

88. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 9

سوال 10

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

12
21
27
30
5

95
6

101

11
22
25
36
4

98
3

101

11. 9
20. 8
26. 7
29. 7
5. 0

94. 1
5. 9

100. 0

10. 9
21. 8
24. 8
35. 6
4. 0

97. 0
3. 0

100. 0

12. 6
22. 1
28. 4
31. 6
5. 3

100. 0

11. 2
22. 4
25. 5
36. 7
4. 1

100. 0

12. 6

34. 7

63. 2

94. 7

100. 0

11. 2

33. 7

59. 2

95. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 11

سوال 12

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

6
10
42
33
7

98
3

101

8
15
35
32
9

99
2

101

5. 9
9. 9

41. 6
32. 7
6. 9

97. 0
3. 0

100. 0

7. 9
14. 9
34. 7
31. 7
8. 9

98. 0
2. 0

100. 0

6. 1
10. 2
42. 9
33. 7
7. 1

100. 0

8. 1
15. 2
35. 4
32. 3
9. 1

100. 0

6. 1

16. 3

59. 2

92. 9

100. 0

8. 1

23. 2

58. 6

90. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 13

سوال 14

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

5
22
27
33
12
99
2

101

9
19
29
34
7

98
3

101

5. 0
21. 8
26. 7
32. 7
11. 9
98. 0
2. 0

100. 0

8. 9
18. 8
28. 7
33. 7
6. 9

97. 0
3. 0

100. 0

5. 1
22. 2
27. 3
33. 3
12. 1

100. 0

9. 2
19. 4
29. 6
34. 7
7. 1

100. 0

5. 1

27. 3

54. 5

87. 9

100. 0

9. 2

28. 6

58. 2

92. 9

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 15

سوال 16

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

9
15
37
30
8

99
2

101

6
17
37
30
10

100
1

101

8. 9
14. 9
36. 6
29. 7
7. 9

98. 0
2. 0

100. 0

5. 9
16. 8
36. 6
29. 7
9. 9

99. 0
1. 0

100. 0

9. 1
15. 2
37. 4
30. 3
8. 1

100. 0

6. 0
17. 0
37. 0
30. 0
10. 0

100. 0

9. 1

24. 2

61. 6

91. 9

100. 0

6. 0

23. 0

60. 0

90. 0

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 17

سوال 18

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

9
17
36
28
10

100
1

101

9
14
38
25
12
98
3

101

8. 9
16. 8
35. 6
27. 7
9. 9

99. 0
1. 0

100. 0

8. 9
13. 9
37. 6
24. 8
11. 9
97. 0
3. 0

100. 0

9. 0
17. 0
36. 0
28. 0
10. 0

100. 0

9. 2
14. 3
38. 8
25. 5
12. 2

100. 0

9. 0

26. 0

62. 0

90. 0

100. 0

9. 2

23. 5

62. 2

87. 8

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

پرسش نامهمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

184



سوال 19

سوال 20

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

16
16
33
28
7

100
1

101

2
9

27
38
25

101

15. 8
15. 8
32. 7
27. 7
6. 9

99. 0
1. 0

100. 0

2. 0
8. 9

26. 7
37. 6
24. 8

100. 0

16. 0
16. 0
33. 0
28. 0
7. 0

100. 0

2. 0
8. 9

26. 7
37. 6
24. 8

100. 0

16. 0

32. 0

65. 0

93. 0

100. 0

2. 0
10. 9
37. 6
75. 2

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 21

سوال 22

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

6
19
42
27
6

100
1

101

5
16
36
34
10

101

5. 9
18. 8
41. 6
26. 7
5. 9

99. 0
1. 0

100. 0

5. 0
15. 8
35. 6
33. 7
9. 9

100. 0

6. 0
19. 0
42. 0
27. 0
6. 0

100. 0

5. 0
15. 8
35. 6
33. 7
9. 9

100. 0

6. 0

25. 0

67. 0

94. 0

100. 0

5. 0
20. 8
56. 4
90. 1

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 23

سوال 24

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

5
12
24
34
24
99
2

101

4
6

25
38
26
99
2

101

5. 0
11. 9
23. 8
33. 7
23. 8
98. 0
2. 0

100. 0

4. 0
5. 9

24. 8
37. 6
25. 7
98. 0
2. 0

100. 0

5. 1
12. 1
24. 2
34. 3
24. 2

100. 0

4. 0
6. 1

25. 3
38. 4
26. 3

100. 0

5. 1

17. 2

41. 4

75. 8

100. 0

4. 0

10. 1

35. 4

73. 7

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 25

سوال 26

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

4
11
28
36
21

100
1

101

5
7

26
40
21
99
2

101

4. 0
10. 9
27. 7
35. 6
20. 8
99. 0
1. 0

100. 0

5. 0
6. 9

25. 7
39. 6
20. 8
98. 0
2. 0

100. 0

4. 0
11. 0
28. 0
36. 0
21. 0

100. 0

5. 1
7. 1

26. 3
40. 4
21. 2

100. 0

4. 0

15. 0

43. 0

79. 0

100. 0

5. 1

12. 1

38. 4

78. 8

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 27

سوال 28

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

6
8

21
34
27
96
5

101

4

9

30

42

16

101

5. 9
7. 9

20. 8
33. 7
26. 7
95. 0
5. 0

100. 0

4. 0

8. 9

29. 7

41. 6

15. 8

100. 0

6. 3
8. 3

21. 9
35. 4
28. 1

100. 0

4. 0
8. 9

29. 7
41. 6
15. 8

100. 0

6. 3

14. 6

36. 5

71. 9

100. 0

4. 0

12. 9

42. 6

84. 2

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 29

سوال 30

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

7
8

20
37
26
98
3

101

2
10
24
38
25
99
2

101

6. 9
7. 9

19. 8
36. 6
25. 7
97. 0
3. 0

100. 0

2. 0
9. 9

23. 8
37. 6
24. 8
98. 0
2. 0

100. 0

7. 1
8. 2

20. 4
37. 8
26. 5

100. 0

2. 0
10. 1
24. 2
38. 4
25. 3

100. 0

7. 1

15. 3

35. 7

73. 5

100. 0

2. 0

12. 1

36. 4

74. 7

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 31

سوال 32

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

5
10
26
39
20

100
1

101

5
11
22
38
24

100
1

101

5. 0
9. 9

25. 7
38. 6
19. 8
99. 0
1. 0

100. 0

5. 0
10. 9
21. 8
37. 6
23. 8
99. 0
1. 0

100. 0

5. 0
10. 0
26. 0
39. 0
20. 0

100. 0

5. 0
11. 0
22. 0
38. 0
24. 0

100. 0

5. 0

15. 0

41. 0

80. 0

100. 0

5. 0

16. 0

38. 0

76. 0

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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سوال 33

سوال 34

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

2
11
30
41
16

100
1

101

12
32
42
14

100
1

101

2. 0
10. 9
29. 7
40. 6
15. 8
99. 0
1. 0

100. 0

11. 9
31. 7
41. 6
13. 9
99. 0
1. 0

100. 0

2. 0
11. 0
30. 0
41. 0
16. 0

100. 0

12. 0
32. 0
42. 0
14. 0

100. 0

2. 0

13. 0

43. 0

84. 0

100. 0

12. 0

44. 0

86. 0

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent

پرسش نامهمشارکت اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان      

192



سوال 35

Valid بسیار کم
کم 
تا حدودی 
زیاد 
بسیار زیاد 
Total
Missing System
Total

5
10
38
33
12
98
3

101

5. 0
9. 9

37. 6
32. 7
11. 9
97. 0
3. 0

100. 0

5. 1
10. 2
38. 8
33. 7
12. 2

100. 0

5. 1

15. 3

54. 1

87. 8

100. 0

Frequency Percent Valid
 Percent

Cumulative 
Percent
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