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 فتارپیشگ

 هاآن در که کشورهایی .رودمی شمار به جوامع یافتگیتوسعه مهم عوامل از هاعرصه تمام در زنان مشارکت

 هازمینه تربیش در شود،می شمرده جامعه از ناپذیر ییجدا جزءو  شده مندقانون زنان حقوق تساوی و آزادی

 کشور وتوسعه گیبالند موجب جامعه، در زنان تربیش مشارکت .اندیافته دست سویهچند پیشرفت و توسعه به

 دانستن داو ج خودبیگانگی ازمانع بوجود آمدن حس  و کندمی کمک زنان ملی همبستگی تقویت به، شده

 چالش هنوز آنان، اجتماعی موقعیت دریافت و زنان حضور گیبازدارند و ممانعت. شود می جامعهاز  زنان

 روند این فمختل هایعرصه در کار و دهیآگاهی با تا است نیاز و بوده توسعه به رو کشورهای در اساسی

 که معنی بدین تاریخ در ستم .اند بوده روبرو اریبس ستم و ظلم با همواره زنان افغانستان تاریخ در .یابد بهبود

 با مقایسه در هم ستانافغان زنان .است گذرانده سر پشت را انسانی حقوقاز  محرومیت بار رقت شرایط زن،

 از محرومیت صحت، های عرصه در خصوصه ب کشورها از بسیاری زنان با مقایسه در هم و افغان مردان

 سیاسی مشارکت و موزیآ سواد ،تربیه و تعلیم، یاقتصاد مولدیت ،نتخشو برابر در ها نآ حفاظت و حقوق

 دقیقاً و بوده افغانستان در تاریخیگ بزر شچال زنان برابری و آزادی عدم .دارند قرار مطلوب نا سطح در

 کنار در برابری و آزادی بدون بلکه اند، داشته آزادی نه و برابر بوده مردان با نه زنان که است معنی بدین

 و هاتمدن یابن در مردان، همانند زنان نقش که حالی در. داده اند تشکیل را جامعه فیزیکی جزء مردان

شایسته و  زنان، ارایه شده به انسانی و حقوقی موقعیت و حق اما ،بوده محسوس بشری اجتماعات پیشرفت

 موجود هایچالش و زنان تاریخی پیشنیه از کامل برگیخُ با «توسعه و تدبیر» تیم .مطلوب نبوده است

و  میدر چارچوب روایتهای معتدل اسال زنان آزادی اصل تا داند می متعهد را خود ،نانآ پیشرفت یوفرار

 خاتمه را تییجنس تبعیض گوناگون انواع ساخته، هننهادی کشور در را رزشهای پسندیدۀ جامعۀ افغانستانا

 در را زنان و هبرد بین از راو مسایل مرتبط به آنها  زنان توسعه و رشد رویفرا موجود یها چالش ،یدهبخش

 .نماید تحمای مردان باهمگون  اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مختلف های عرصه

 زنان درصدی 44 جمعیت باید ،داریم های خود را در صدر برنامه رشدبه سوی  جامعه حرکت به نیاز که امروز

ارزنده و واقعی، و نه صوری و  میسه مدیریتی مشاغل بسیاری از در امروز باید حتی. دهیم قرار توجه مورد را

 .بود نخواهد معیار جنسیت مدیریت، عرصه در تدبیر و توسعه دولت در .شویم لقای زنان برای تشریفاتی،

 برابری نقش زنان اگر. کند می ایجاد مردان و زنان برای برابری فرصت که است دولتی ،تدبیر و توسعه دولت

در این  باشند؛ مردان کنار در برابری های فرصت و حقوق دارای باید پس دارند، توسعه و اجتماعی رشد در
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در ... و ، تاجربه نام سیاستمدار، فیلسوف، دانشمند، نویسنده، شاعر مردانی که گروه شرایط نا هموار، دربرابر

مرد ساالرانه تاریخ ما این را سامان داده است، شمار زنانی از این  آورند، و فرهنگ میگوشه وکنار کشور سر بر 

زن  فزونی دردِ بی رنگ است که پردازش به چیستی و چگونگی آن، جز ت در افغانستان چندان کم ودس

به روی زنان  فردا و فردا ها را های فرو بستۀاکنون زمان این است که در. نداردیی دیگر در بر  نتیجهن افغانستا

 .فرصت ظهور مهیا شودور وآینده پر ، بیدارآگاه تا برای زنان آینده باز گشاییم،

مند کردن روابط اجتماعی و  مانزنان، از راه سا ۀبرای روشن کردن ذهن خواب زددولت تدبیر و توسعه 

حفظ ارزش  با ،داند تا به اندازه توان خویش در پیشروی زنان به سوی عصر بیداری و تجدد میفرهنگی، الزم 

زن افغانستان را  نیرومندتری از را هموار تر و آسان تر سازد و رفته رفته موجودیت ، راهاخالقی های فرهنگی و

های دیر سال مرد و زن افغانستان با غور در غفلت. ارایه نمایده خارجی چه در عرصه داخلی و چه در عرص

برای رسیدن به فرداهای قابل قبول تری  خویش پی برده و اکنون خود ساختۀ تاریخی، امروز به سر نوشت تلخِ

     .دنباید از هفت خوان خطر و موانع، موفقیت خویش را ممکن نمای

 ؛سالیان دراز بسته مانده بود یی نقش داشته باشد که درگشایش دروازه خواهد در میدولت تدبیر و توسعه 

شان که در استمرار تا خواب زنان خفته افغانستان به بیداری پیوند یابد و صدای ،دری متروک و زنگار بسته

  .زندان حنجره اش بلندی یابد هرگز بلندی نگرفته بود، از «مرد گرا»خفقان حا کم بر جامعه 

 دارای جنسیتی، عدالت و دوستانه انسان دالیل بر افزون ،زنان سازی توانمند برای ولت تدبیر و توسعهد تأکید

 این از ؛باشد می نیزافغانستان  اقتصادی رشد و وری بهره یارتقا در آنان سهم گیریافزایش  و ییتوسعه هدف

 مشارکت معطوفِ واقع در زنان سازی دتوانمن. شوند می تلقییافتگی کشور  توسعه عامالن عنوان به زنان منظر

 و گیری تصمیم فرایند در سهم گیری جمله از  اجتماعی، و اقتصادی های حوزه در برابری اساس بر ها آن

 .رود می شمار به صلح و توسعه برابری، به دستیابی های شالوده از یکی عنوان به قدرت به دسترسی

 در دهد نشان که عملی اجرایی برنامه یک حتی از نشان ،دشو رسیبر همه زنان حوزه درفعلی  دولت اخبار اگر 

 یافت؛ توان نمی گذاشت خواهد را خودپایدار  تاثیر ها خانواده و زنان همه زندگی بر وماندگار است  ملی سطح

 هر و توانمند زنان از اطالعاتی بانک تهیه کارگروه، همایش، گو، و گفت سخنرانی، نشست، دیدار،آنکه  چه

 .آید نمی حساب به کار تنهایی به اجرایی دستگاه برای ،باشد گفتگو و تجربه و اطالعات کسب مدار بر چهآن

 در طرحی از بخشی که آیند می حساب به وقتی شوند داده سفارش تحقیقاتی واحدهای به که تحقیقاتی حتی

 چنین زنان وزارت امور نه که ستا دلیل این به ارتباط این در دولت وحدت ملی میناکا نمره. باشند اجرا جهت

 . ها سایر وزارتخانه نه و است کرده عرضه را ای برنامه
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 بهره بی زنان حوزه در مدیریت تحول و از کند، می تکرار را شعار این آمد و صحنه به تحول شعار با که دولتی

 در را هدف هم ریزی رنامهب و دارد خود بطن در را کارآمد مدیریت و آگاهانه ریزی برنامه ،تحول. است بوده

 از پیشگیری دیگری و، مشکالتاین  رفعشناسایی مشکالت موجود، دوم  یکی گیرد؛ می پی مهم مسیر سه

 در وحدت ملی دولت. دهد می نشان را ها آن موجود واقعیت و تحقیقات و آمار که رو پیش خطرهای و آسیب

پس از نوزده سال کار در حوزۀ زنان . است بوده شخصم و روشن ای برنامه بر مبتنی عملکردی فاقد زنان حوزه

 و اندک بودجه چند هر. شود می گیری پی و مطرح مدنی فعالین توسط زنان مطالباتدر افغانستان، هنوز هم 

 در دولت طرف از برنامه ارائه عدم برای موجهی دالیل ها این ،باشد راه سر بر مشکالت و محدود امکانات

 برای ییبرنامههم  نهدارد و  ها مشکل رفع برای یکالن برنامه نهدولت به صورت کنشگرانه . یستن زنان با ارتباط

 طرف ازیی  ریشه مشکل یک رفع برایهم  برنامه یک حتیبه صورت هدفمند و کنشی،  لذا. ها زیرساخت تغییر

وزارت امور  وظیفه نه که کارهایی یا نمایش حد در یکارهای شده انجام هم کاری اگر. است نشده ارائه دولت

  .باشد، بوده است می دیگر های دستگاه و تر کوچک واحدهایی وظیفه زنان بلکه

 بی با برخورد به کمر زنان، حوزه های چالش خصوص در کامل بینش و آگاهی با تدبیر و توسعه دولت

 زمینه در مسووالن بلندتر های گام به را زنان که عملکردی خواهد بست؛ حوزه این در هابازدارنگی و هاقانونی

 .کرد امیدوارخواهد آنان مطالبات به رسیدگی و زنان حوزه های آسیب و موانع رفع

 منشور تکریم اهداف

 ارتقای جایگاه زنان از موضوع سیاسی به فاعل امر سیاسی؛ 

  ؛«یفراجنسیت»و سپس نگاه متمدنانۀ « جنسیتی»به نگاه « جنسی»ارتقای جایگاه زنان افغان از نگاه 

 مدیریت؛ عالی سطوح در جنسیتی برابری تحقق و زنان مشارکت  

 تبعیض؛ هرگونه منع و بشر حقوق رعایت و احترام با توأم ، اسالمی،منصفانه رفتار 

 زنان؛ برای تخصصی های مهارت و پرورش آموزش، ارتقای 

 زنان؛ سازی توانمند جهت الزم اقدامات کلیه و گذاری سرمایه اجرای 

 امنیت در بانوان؛ ایجاد احساس 

 ؛سیاسی و اجتماعی علمی، های فعالیت در برابر فرصت معنای به عدالت 

 افغانستان؛ ش زنان در توسعه پایدارنق 

 توانمند دولت؛ استفاده از جمعیت به عنوان ابزار کنترل جمعیت و 

  جتماعی از طریق تاسیس به یک نگاه مبتنی بر نقش و کارکرد ا« جنس»ارتقای جایگاه زنان از یک نگاه مبتنی بر

 .به جای وزارت زنان فعلی« وزارت خانواده و جوانان»
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 آمار و ارقام به روایت مشکالت امروز زنان در افغانستان
 :انتصابی، انتخابی و توافقی، هنوز هم گیری حکومت های سال از تشکیل افغانستان نوین و شکل 11پس از 

 در زنان درصد 1۸ هنوز که گویند می متحد ملل نهادهای زنان، علیه خشونت کاهش برای کار سال 11 از پس 

 .برند می رنج خشونت انواع از افغانستان

 2 تنها و زنان باسواد هستند از درصد 11 و سواد بی کشور زنان از درصد 14 که دهد می نشان تازه بررسی یک 

 .دارند رسی دست عالی تحصیالت به بانوان درصد

 33 هستند زراعت پیشهء مشغول ستانافغان در زنان درصد. 

 3۸ دارند اجباری و زیرسن های ازدواج افغانستان زنان از درصد. 

 13 هستند مبتال رحم ۀدهان و پستان سرطان به افغانستان در زنان درصد. 

 4۸ دهند می انجام زنان را افغانستان در ها خودکشی درصد. 

 3۸ شوند می صرفمن شان میراث حق گرفتن از افغانستان زنان درصد. 

 دارند آمدزا در شغل افغانستان در زنان از درصد 2۸ از کمتر . 

 ۰۸ ندارند اعتماد قضایی سیستم به افغانستان زنان درصد. 

 13 ندارند هویتی اسناد افغانستان زنان درصد. 

 1۰  به های قتل در دختر 13۸ سال هر و اند داشته را خانگی خشونت از نوعی تجربه افغانستان زنان ازدرصد 

 .شوند می کشته «ناموسی» اصطالح

 4۸ ویتامین» کمبود با درصد 4۰ و خونی کم با افغانستان زنان درصد D »مواجهند. 

 ۰۸ هستند کار بی افغانستان «روستایی زنان» درصد. 

 خانه از دختران و زنان فرار مورد 112 خورشیدی، 134۰ سال در افغانستان بشر حقوق بر اساس گزارش کمیسیون 

آمار  این .است افتاده اتفاق پایتخت کابل، در آن مورد 3۰ میان این از که است شده ثبت افغانستان والیت 11 در

 .دهد می نشان را منزل از زنان فرار موارد در گذشته سال به نسبت درصدی افزایش چهار
 

مین رو پرداختن از ه. در افغانستان استهای تعیین وضعیت و جایگاه زنان  ترین شاخص اینها مهم

و  برای نیل به چنین هدفی،. یی، صادقانه و با جدیت همراه باشد به مسایل زنان باید بسیار ریشه

های فراراه پیشرفت زنان در  به بررسی چالشاینک گشا،  کاربردی و گره یی جامع، ترسیم برنامه

 . شود میپرداخته افغانستان 

 



Page 9 of 64 
 

 

 تانسافغاندر  زنان پیشرفت های فراروی شچال

 

 عوامل ساختاری( الف
 

  فرهنگیساختار   .1

 و زبان هنر، ادبیات، زندگی، خصوصی و میعمو های شیوه و رواج رسم، عقاید، از عبارت را فرهنگ گرا

 و زن نابرابری ساختار فرهنگ افغانستان هایبخش میتما در بدانیم، جامعه در ها انسان معنوی تولیدات تمام

 نازل سطح اساس ،علمی شکوفایی و رشد عدم و همگانی تحصیل و درس انفقد .است برهنم و مشخص مرد

در این بخش دغدغه  .است هنر و فرهنگ اجتماعی، روابط، حقوق از میعل غیر برداشت اساس هم و فرهنگی

 فرهنگروی  بلکه بحث ؛نیست جامعه در آن تدوین و فرهنگ چنین تکوین های ریشهروی  ما کار اساسی

 نداشته انسانی و بایسته جایگاه جامعه در زن است که باعث شده است یافغان جامعه اجتماعی روابط در موجود

 معنویات و فرهنگ را فردی و اجتماعیندگی ز مسایل تمام به انسان نگاه و رواندر جوامع این چنینی  .باشد

 آموزشی، و میلیتع مواد سیاست، و حقوق ادبیات، و هنر فرهنگ،بدین اساس در  .دده می شکل جامعه آن

 در را ییتجنس نابرابری تفکر جوهر ههم... ، فرهنگی افغانستان اداری مقررات و قانون اجتماعی، های مناسبت

 که شود می ناشی هایی انسان تفکر و ذهنیت از تولیدی معنویات تمام و فرهنگ یعنی .ددارن پوشیده خود

 .نیستند هم با برابر جنس دو اما هستند، انسان که حالی در مرد و زن آن در

 

 مذهب و دین از رسانا تعبیر  .2

توان از مطالعۀ تاریخ دین مبین اسالم و فراز و فرودهای آن در قرون متمادی آموخت این است که  آنچه می

آن را قدسی بدین معنی که گاهی اهل دین، اصل . دین وجود دارد« اصل»دین و « اهل»تفکیکی روشن میان 

بعضاً استنباط نامتعالی خویش از دین را بر دینداران گروهی خویش قرار داده و  در گرو منافع شخصی و

های افراط گرا، که برخی اوقات منجر  های رفتاری در میان گروهانحرافات عقیدتی و تشنج. تحمیل کرده اند

شنی چنین برداشت و نگرشی را به رو. شود، ریشه در همین موضوع داردمی های تروریستی نیز به کنش

توان در  شاخص بارز چنین نگرشی را می. ز مشاهده کردتوان در بحث زنان و جایگاه آنان در اسالم نی می

و تفاوت ( رض) و خلفای راشدین( ص)به زنان در صدر اسالم و در زمان حضرت رسول کریم متعالی نگاه 
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ها در  چگونگی مشارکت آندر قبال زنان و سطح و  میهای اسال آن نگاه، با نگرش معاصر برخی از گروه

 و تلقی رسد که در حال حاضر میبه نظر . اجتماعی در دورۀ حاضر دیدروندهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 

 که است گردیده باعث دین از میعل غیربعضاً  و ساالرانه مرد تفسیر و دینی عقاید از سنتی برداشت

 زن نفع به اسالم دین جوهر از شود می که برابرانه و مترقیانه نسبی، حداقل نگاه و انسانی اصول بیشترین

 موقعیت موجود، و سنتی اسالم های جاری از تائبرخی از قر در دلیل همین به. شود مخدوش کرد، تفسیر

 را زن مناسب حقوق نظریه سیاسی، و فلسفی اسالم های نحله از برخی که هرچند .تنیس مرد با برابر زن

 حقوقی برابری هم باز زن مناسب حقوق یمحتوا اصل ، امادنکنمی مطرح تیسن اسالم ساختن عصری برای

 حقوق و برابری از چرا و چون بی دفاع صراحت و شفافیت عدم .دنمای مین تصریح و مینأت را مرد و زن

رسد که متناسب  به نظر می. باشد می انسان جنس دو میان نابرابری ادامه برای دیگری توجیهات زن انسانی

برای انکشاف  اعم از زن و مرد های انسانی موجود ظرفیت میتمابه  ی کهقتضاآت عصر حاضر و نیازبه ا

آموزه های از « اصل دین»شود که تفسیری واقعی و مبتنی بر  پنداشته می میالز وجود دارد، افغانستانجانبۀ  همه

 .صورت گیرد افغانستان میبر اساس منافع و مصالح ملی کشور اسال دینی

 

 مدنی حقوق های حوزه در سنتی الماس .9

 و قضاوت ارث، طالق، ازدواج، نکاح،از قبیل  فامیلی و حقوقی ،بسترهای روابط اجتماعی میدر تما

 فرد هیچ (.درحالی که اصل اسالم چنین نیست( ن قابل رویت استز و مرد میان بسیار تفاوت زوجات، تعدد

اما متاسفانه بر اساس . ن در صدر اسالم و پس از آن را نفی کندجایگاه متعالی ز تواندنمینیز  دینی عالم وهیچ

 تمام در واقعی صورته ب زن کمرنگ حضورعدم حضور و یا همان نگاه نادرستی که از دین وجود دارد، 

 .نیست انکار قابل میاسال کشورهای اکثر در خانه در زن بودنمحصور  و اجتماعی هایهعرص و ها فعالیت

 همگانی، تحصیل سطح رشد و فرهنگیی، اقتصاد مثبت تحوالت و زمان گذشتد کرد که اما فراموش نبای

 نسبت نیز در افغانستان. است نموده انسانی و اصالح میاسال کشورهای از برخی در نیز را دینی برداشت

 و زن حقوق برابری و آزادی برای اجتماعی و روانی فرهنگی، بیشتر های ظرفیت و ها فرصت، گذشته به

 تا دیروز از زنان اجتماعی و حقوقی موقعیت به دین عالمانه نگا شک دونب .گیری است در حال نزج مرد

 حقوق رسمیتاز همین رو است که  .است پذیرفته را اساسی تغییرات و نموده طی را بسیاری فاصله امروز

 اجتماعی، های فعالیت و کار ها، دانشگاه/پوهنتونها در تحصیل موجود، اساسی قانون در مرد با زن برابر

 علمای اکثریت تایید مورد پارلمان، و دولتی های ریاست و ها خانه وزارت در زنان حضور و اقتصادی

  .افغانستان است دینی
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 اقتصادیساختار   .4

های  جنبه و تولید بر مرد تسلط میزان همان به ،باشد مانده عقب اقتصادی نظر از جامعه به هر پیمانه که

 در معیشت و زندگی یهزینه انحصار و اقتصادی انحصاررو است که  از همین .تاس بیشتر ندگیز یمعیشت

رایط و عزم های سنتی ش .آید میبه حساب در افغانستان زنان  محرومیت عوامل مهمترین از یکی دست مردان،

 از بیرون در زندگی زینهه تامین برای مرد و ،خانه در اموربرای انجام  زن تا زمینه ها را طوری رقم زده است

 و تصمیم اما دارد، یا شایسته نقش زندگی اقتصاد رشد و توسعه در نحوی به زن چند هر. نماید تالش خانه

 اقتصادی اجتماعی، تغییرات بازتاب طبعاً وضعیت این .است انحصاری زندگی مید بر روندهای عمومر تسلط

 امروز افغانستان در اما ،است متفاوت ،مختلف یکشورها در و است زندگی مختلف مراحل در فرهنگی و

 .است انحصاری اقتصادی درآمد و تولید بر مردو تأثیر  نقش ،اجتماعی زندگی قانون و سنت یک عنوانه ب

 ،خانه داخل در هم و کنند می کار خانه از بیرون و مزارع در هم کشند، می زحمت مردان همانند روستایی زنان

 است، آورده وجود به ثروت خودشاین زن  که حالی در ؛کنند نمی دریافت مزدی یچه کارها این برای ولی

 مجبورند دارند، نیاز غلاشم این به چون و هستند تری محروم قشر از هم کارگر زنان. برد مین ثروت این از میسه

 تغییر شرایط این« تدبیر و توسعه»در دولت  که دهند انجام بیمه بدون و کمتریمعاش و مزایای  با را کاری هر

 .کند می

 

 اجتماعی و تاریخی ساختار .5

مند  هستی تاریخی یک فرایند دوامدار و بلندمدت در اجتماعی زندگی قوانین و هاسنتتردیدی نیست که 

 اجتماعی مناسبات و رواج و رسمهرگونه  گیری شکل در معنوی و مادی عوامل تاثیراز دیگرسو  .شوند می

 مناسبات به نگاه نوع و روان ها نای یهمجموعباورمندیم  رو است کهاز همین .است میتح یامرنیز  یی هقبیل و

 این در زندگی تاریخ بستر در مردساالری سنت افغانستان جامعه در .سازد می را فردی هم و اجتماعی

 حاکم آن در ساالرانه مرد قوانین که است ای جامعه از ییجز عنوانه ب زن .دارد عمیق های ریشه کشور

 از بخشی را آن و اند یرفتهپذ را زن ضد قوانین و ها سنت این تمام زنان اکثراً حتی و است

 چنین گوناگون عوامل تحت و نیست آگاهانه شپذیر این که البته. دانند می خود اجتماعی زندگی طبیعت

 ؛ندارد یشخو اصلی موقعیت از آگاهی اکثراً ما جامعه در عادی زن .تاس آمده وجود به یرضایت

 برابری از بخشی که آگاهی و کافی و الزم شناخت و تعریف ؛دندار معاصر زندگی تحوالت از اطالعات
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 و شخصی منافع به انسان گرایش طبیعت اساس بر نیز مرداز دیگرسو،  .ندارد ،تهاسانسان حقوق ماهیت و

 آن از غافل؛ است پذیرفته را زن ضد حاکم هایسنت و موجود قوانین خویش، تییجنس امتیاز

 بدین .است انسانی غیر های سنت و قوانین گونه این اسیر نیز آنان دختران و خواهر مادر، محرومیت که

 این بلکه ،است نیامده وجود به مردان اراده و ابتکار با تنها ،ساالرانهدمر سنت و موقعیت ب اینترتی

 در. دارندما  تاریخطول  در مادی و فرهنگی محکم های پشتوانه مشابه، اجتماعی روابط دیگردیدگاه و 

 از و نمایند می زندگی زن ضد های سنت و مقررات و قوانین بستر در دو هر زن و مرد ،ستانافغان جامعه

 از که محکم های سنت و رسم ضوابط، ساختار، با ای جامعه چنین .دهستن راضی ظاهراً خویش وضعیت

اجتماعی و حقوقی  ایهآگاهی ارتقای اثر بر ،تاس برخوردار نیز تاریخی و مادی فرهنگی، دینی، پشتوانه

از همین رو است که  .است گرفته قرار جدی ایه سوال و تردید مورد شدیدا اکنون ،ۀ حاضرزمان در

 و زن و مرد روابط جمله از و اجتماعی طبقات روابط ها، ملیت و اقوامروابط میان  اجتماعی، روابط

 تشکیل را داغ های گفتگو جدی موضوع خانواده و خانه هر در اکنون فغانستان،ا جامعه در آن چگونگی

 .دده می
 

  ( عامل جنسی) عامل غیر ساختاری ( ب

غیر از عوامل ساختاری که در فوق اشاره شد، باید به مسایل غیر ساختاری که باعث تنزیل جایگاه زنان شده 

در جهان به صورت عام و در افغانستان به  زن رومیتمح عوامل سر بر بحثاگرچه . است نیز پرداخته شود

 عوامل به تاریخ در ها بحث گونه این جستجوی در ، اماتاس گسترده و دشوار نهایت بیصورت خاص، 

آنها است « خَلق»میان زن و مرد، هم تفاوت در  در این تردیدی نیست که .خوریم می بر طرح قابل و مختلف

یکی از مهمترین مسایل در . ر خلقت و هم در روحیات آنها تفاوتهایی وجود داردآنها؛ یعنی د« خُلق»و هم در 

این  .، استدباش می زن و مرد فیزیکی توازن عدم آن، مهمترین مطالعات زنان، پذیرش این تفاوتها که

 رتقد از استفاده با مرد که معنی این به. تفاوت فیزیکی برخی اوقات نقض حقوق زنان را در پی داشته است

 در هم و شخصی روابط در زن بر را خویش روانی و روحی تسلط اساس خشونت، و میجس یتوانای و

 و هکرد سرایت زندگی مختلف ابعادبه  تسلط این .ه استنمود نهادینه اجتماعی زندگی و فامیل کانون

 .است هنمود پیدا مختلف اشکال اجتماعی زندگی مقررات و قانون عنوان به تدریج به نسل به نسل

 را مرد خانه، از بیرون در کار .شد خانه در زن ماندن باعث فرزندان از مستقیم نگهداری و حاملگی

 و طبقاتی ساختار به ابتدایی جامعه تغییر .داد قرار خانواده اقتصاد یکننده تامین و آور نان موقعیت در

 ظهور هایزمینه که تاس عواملی از دیگر یکی معیشت و تولید وسایل بر مرد بیشترینه تسلط
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 ،فوق عوامل و ها واقعیت روی بحث هنگام دراز همین رو است که  .شد موجب را مردساالری مادی

 . کرد انکار مرد، با برابر زندگی در اساسی تحول ایجاد و معیشت تامین و تولید در را زن نقش توانمی

 

 

 

 

 ون رفت از وضع کنونیربو افغان زنان « تکریم»تیم تدبیر توسعه برای  راهبرد

دید تیم تدبیر و توسعه برای حل دایمی مشکالت زنان افغانستان، از یک متودولوژی گره گشا پیروی 

. نگریم ریزی برای ارتقای آنها می بدین معنا که ما از سه دریچه به زنان، مشکالت آنها، و برنامه. کند می

رویکرد ( رویکرد خصوصی، و ج( ومی، برویکر عم( الف: این سه دریچه یا رویکرد عبارتند از

 .در ادامه به ذکر این سه رویکر و مؤلفه های هر یک پرداخته می شود. یی توسعه
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 و عمومی کلی رویکرد .الف

به  افغان زنان زندگی در که یدشوار شرایط و یاجتماع شاخصهای از عمیق درک با توسعه و تدبیر تیم

 خواهد دست روی افغانستان در زنان زندگی ساختن جهت بهتر در را زیر کلیهای کار ،رسد مشاهده می

 :گرفت

 جنسی عامل رفع و  میعل توانایی بردن بلند .1

 در را یمناسب تغییرات امروز جوامع در فرهنگی و میعل عظیم تحوالت و ها انسان زندگی کنونی شرایط

 به میجس ییوانات و خشونت شمشیر، و جنگ عصر .تاس آورده وجود به جامعه افراد توانایی

 کسی به فامیل و جامعه افراد، روابط در قدرت و توانایی کنونی عصر در .است پیوسته تاریخ

 و عزم و کوشش و تالش با تواندمی زن .باشد برخوردار معاصر دانش و آگاهی از که گیردمی تعلق

 مؤثر واقع شود وی دیگر شخص هر از پیشخود  ،«زن جنس» انسانی موقعیت کسب و آزادی برای اراده،

 اگر امروز زن. دگرگون کند را مرد فردی و اقتصادی قدرت انحصار تخصصی، و میعل توانایی ایجاد با

دکتور  .دهد افزایش را خود های توانایی باید، نباشد ضعیف و نیازمند جامعه، و خانه کانون در بخواهد

ست که تنها راه فراروی زنان برای اینکه قلمرو معیشت یی نوشته ا فرامرز تمنا رهبر تیم تدبیر و توسعه در مقاله

 .خود را افزایش دهند، گسترده کردن گلیم معرفتشان است

تاریخی زن را عاجز و ضعیف گستردۀ برای کمرنگ کردن عامل جنسی که در بستر تیم تدبیر و توسعه  

زیرا تقلیل جایگاه  ،دانبکش میعمواز حوزه خصوصی به حوزه  راخت تا زنان ادداند به نهاد سازی خواهد پرمی

در برهه یی که کشور ما  .به زن استانه گرایکوچک و ابزار ینگاه ،زن به مادری، همسری و دختری محض

محدود کردن زنان به خانه، های انسانی هر یک از شهروندان خود است،  گیری از ظرفیت به شدت نیازمند بهره

 .فتگی خواهد شدباعث کند شدن حرکت ما به سمت توسعه یا

  فرهنگی مبارزه  .2

و به تبع آن باز تعریف اجتماعی از  فرهنگی تحول و تغییر بهنیاز دوری از انقیاد و سلطۀ مردساالرانه  برای انزن

 هایریشه زن ضد اجتماعی بطاضو تمام و هنر فرهنگ، که بداند باید افغانستان زن .موقعیت خود دارند

 گونه این دگرگونی و اساسی تغییرات .دارد کشور تاریخ و گفرهن زندگی، شکل در سنتی عمیق

 .طلبد می را همگانی و ، مداومجدی پیکار و کار مناسبات،
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ه موضوع را به وجود خواهد آورد که در آن زنان ن یتم حکومتسبه صورت کالن سی تیم تدبیر توسعه 

تاریخ افغانستان برای زنان نگاهی در بستر فرهنگ و . اجتماعی باشندامر سیاسی و  سیاست بلکه فاعالن

تا با آمدن هر نظم و کارگزاری  ،این نگاه را ما به نگاه فاعلی تبدیل خواهیم کرد ،موضوعی وجود داشته است

متعهد و باورمند به جایگاه زنان  میمگر اینکه تی ،نخواهد بود ممکناین . در جایگاه زنان تغییر منفی ایجاد نشود

ما به شدت در پی افزایش نقش کیفی و تأثیرگذار خانمها در  .شناسا، روی کار آیدبه عنوان فاعل اصلی و

حضور زنان در سیاست . ساختار مدیریت کشور و کاهش نقش صوری و تشریفاتی آنها در همۀ زمینه ها هستیم

توسط  و مدیریت کشور اگر واقعی و کارکردی نباشد، پیش از آنکه به نفع آنان تمام شود، زمینۀ حذف آنها

 . برخی از نخبگان زن ستیز را در آینده فراهم خواهد ساخت

 

  مذهبی و دینی های تلقی سازی شفاف  .3

 .دارد وجود مرد و زن برابری نفع به انسانی مبانی و اصول کافی بقدر اسالم خصوص به و ادیان تمام در

 این .است ها انسان برابری و شقع محبت، مینأت و انسان نجات زمینی و سمانیآ مکاتب میتما موضوع تقریباً

 رسمیت به و ها آزادی به توجه. زن انسانی حقوق کردن نهادینه برای باشد کمک بهترین تواند میزمینه 

 را تغییرات این میحت و مثبت روند امروزی علمای دینی نظرات در زن حقوقی مسایل از برخی شناختن

را رنگ و بوی  یسنت های جامعه افغاناکثر ری است که جاروند حاکم در افغانستان طوری  .ندک می ییدأت

 بلکه ،دین نبودهناشی از  شود در واقع آن مسأله میه دین به زنان وارد هر قیدی که از دریچ .مذهب داده اند

نه اهل باید از عالمان اصلی دین، و  .برگرفته از عنعناتی است که به شکل غلط آن به دین نسبت داده شده است

و عنعنات زنان شکل گیرد از مفاهیم مرتبط با  جدی باز تعریفدر عرصه های دینی، ک گرفته شود تا کم ،دین

 مورد عبادی بلوغ با فکری و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، بلوغ بین رابطهنوع پیوند و  باید. را از دین جدا سازند

 .بگیرد قرار بازنگری

 از حمایت برای لوایحی مکان، و زمان با و لزوم تطابق آن میاسال قوانین شریعت طبق تدبیر و توسعه دولت 

 حق) شرط حق از ها کنوانسیون به پیوستن منظور به میاسال کشورهای برخی .خواهد کرد ارائه پارلمان به زنان

 از یبندهای تنها یا پذیرند نمی نیستند، شرع با مطابق که را قوانین از برخی که ای گونه به کنند، می استفاده( تحفظ

چون ترکیه، مالیزیا و  میبا الگو گیری از کشورهای پیشرفتۀ اسال باید. دهند می قرار پذیرش مورد را آن

 .کرد پیشنهاد کنوانسیون این برای درست گیری تصمیم منظور به راهکارهایی حتم طور به اندونیزیا،
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  اقتصادی انحصار رفع  .4

 جنسیت زنان بوده استبه امعه جهانی و حکومت افغانستان از بدو تاسیس حکومت جدید در افغانستان توجه ج

به همین دلیل است که در وضعیت زنان افغانستان تغییرات ثابت و دوامدار بوجود نیامده  ؛نه موضوع زنان و

زنان را در  در طول هجده سال گذشته زنان از یک عینک ثابت دیده شده اند، عینکی که تمامیمتاسفانه  .است

سه به  از منظر پیوندشان با کار و اقتصاد، در حالی که گروه های زنان. گون شناسایی کرده استیک الیه هم

سه  ، باید برای هر یک از اینبرای تغییر وضعیت موجود زنان از دید تیم تدبیر وتوسعه .شوند دسته تقسیم می

هر ای کاری برای تفکیک گروه های زنان از هم و ایجاد زمینه ه را از طریقاساسی  هایکاردسته 

 :دادانجام  آنانگروه از 

 

 (اخیرده سال هجبرآمده از تحوالت نسل )  زنان تحصیل کرده جوان (4-1

برای این . شی دارندوه ذیل به کلی تفاوت تخصصی و بینجدیدی هستند که با دو گر این گروه از زنان نسل

 روابطارجحیت ثر خویش خوری ها و گروه باید فضای سیاسی و اجتماعی باز شود تا استعداد های شان به ا

و همچنین در  زارهای سیاسی و اجتماعیربرای حضور این گروه در کا. در استخدام ها نمیرد بر ضوابط

تأسیس شود که وظیفۀ آنها کشف استعدادها و زمینه سازی برای مشارکت نهادهایی  مدیریت کشور، باید

  (.دشو اشاره میدر بخش بعدی این نهادها )زنان باشد 

 

 زنان میان سال با تحصیالت متوسط (4-2

در زمان جنگ های افغانستان سواد آموخته بودند اما جنگ از قبل ی است که زنان با سواداین گروه شامل حال  

زنان تحصیل . ندا هو در حیات جدید کشور دوباره وارد بازار کار شد ی و رژیم طالبان از کار باز ماندههای داخل

این زنان . ربانی و مبارزین اصلی این کشور هستند باید در آیینه دولت آینده خود را ببینندکرده نسل جنگ که ق

آهسته آهسته به اساس سن معین شده به  ،کنند میکه اکثریت شان فعال هم در رده های مدیریتی متوسط کار 

ز فضای سیاسی و این الیه از زنان نباید بازنشستگی را به معنی حذف خویش ا. بازنشستگی خواهند رفت

بیمه های صحی در شفاخانه و ارائه ، به صورت ماهانه و سر وقتپرداخت پول تقاعد . اجتماعی کشور بپندارند

 . از زنان است ی تیم تدبیر توسعه برای این گروههای دولتی بعد از بازنشستگی از برنامه ها
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 زنان بی سواد (4-3

و از سوی دیگر  ان ادامۀ تحصیل برایشان مقدور نیستامکاز لحاظ سنی این گروه شامل حال زنانی است که 

و در طول  ندتراین گروه از زنان از دو گروه باالیی به مراتب آسیب پذیر. گاهی هم در بازار کار نبوده اندهیچ

ی حاکم از درس بازمانده اند و به دلیل سنت هاکه غالباً این الیه از زنان . های متمادی مظلوم واقع شده اند سال

با فعالیت های اجتماعی  ی نیزهیچ نوع پیوند ،خانه محصور بوده اند یی سال های متمادی به چهار دیوارط

هم به نهاد های تحصیلی  توان به بازار کار و یا میکه بیان گردید این گروه را ن یبه اساس علت های. ندارند

ی و روانی این زنان را فراهم کرده باشد، که دولت به سهم خود اسباب آرامش روح برای این بنابراین .فراخواند

این توان  میاز این طریق . مساعد کندرا کاری فرصتهای ها که بیکار هستند  برای فرزندان و همسران آنباید 

 . حمایت کردشکل غیر مستقیم زنان را به 

 

 

 

 نزناتأمین حقوق  اجتماعی موانع با مبارزه  .5

 حکومت .دارد وجود زن حقوق تامین و آزادی راه رد اجتماعی زندگی بستر در زیادی موانع

 انسانی حقوق از زن آگاهی عدم معنی به اجتماعی مانده عقب تفکر و فرهنگ زن، ضد استبدادی های

 در زن که استی موانع تماماً تاریخ، و جامعه در حاکم سنت و قوانین مردان، ساالرانه مرد روحیه خویش،

 کردن همگانی و اجتماعی ی همبارز دانش و آگاهی .نماید عبور نآ ازباید  آزادیدستیابی به  مسیر

زنان تحصیل کرده 
( نسل جوان)  

ایجاد نهادهای کشف استعدادهاکه زمینه جذب زنان تحصیلکرده را در حکومت یا •
 . نهاد های خصوصی فراهم سازد

زنان میان سال 
نسل ) تحصیل کرده
( جنگ  

پرداخت امتیازات بعد از بازنشستگی به صورت ماهانه و همچنان بیمه های صحی بعد •
 .از بازنشستگی

زنان بی سواد  
میان سال یا کهن  )

( سال  

 .  ایجاد فرصت های کاری برای فرزندان و همسران آنان•
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 زمینه جامعه در مرد و زن برای انسانی حقوق برابری به اعتقاد احساس ایجاد و زن انسانی موقعیت شناخت

 که جنس هر از ها انسان که بدانند چیز همه از پیش باید زنان .نماید می فراهم را زنتأمین حقوق  های

 که است طبیعی غیر و بیرونی عوامل این .دارندی مشترک انسانی حقوق و روحیات نیازها، ها،واستهخ باشند

 با مبارزه .است نشانده برتر مقام در را مرد جنس و نموده مداخله آدمیان طبیعت در معینی دالیل بنابر

 و گشایی عقده برای نه ، ودگیر صورتزنان  طبیعی یها توانایی بر ایمان و تکیه با باید طبیعی غیر عوامل

 یاحیا برای زن .افزاید می افغانستان یجامعه مشکالت بر دیگری مشکل خود که ساالرانه زن نظام ایجاد

. است مختلف های فرهنگ و کشورها در اجتماعی مبارزه قواعد کردن مراعات نیازمند خویش حقوق

 ظرفیت ،ی خواسته های مشروع و معقول خودکوچکترین غفلتی ضمن پیگیر بدون زنان باید که معنی بدین

 اجتماعی های ظرفیت از زنان آگاهی نا .بگیرند نظر در افغانستانجامعه را نیز در  اجتماعی و فرهنگی های

 فعالیتصوری  انجام و شعارها در نتیجه روی آوردن به و در خصوص آزادی زنان، کشور در فرهنگی و

 راو تالش برای تأمین حقوق آنها  زنان آزادی به صورت حتم اجتماعی، نامتناسب و نا همسو با ارزشهای های

 . اندازد مییر تاخ به

 

 

 و عمومی چارت رویکرد کلی

  

بلند بردن توانایی 
علمی و رفع عامل 

 جنسی

 مبارزه فرهنگی 

شفاف سازی تلقی 
های دینی و مذهبی در 

 رابطه به زنان 
 رفع انحصار اقتصادی 

مبارزه با موانع 
اجتماعی تامین حقوق 

 زنان 
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 رویکرد خصوصی .ب

 ،شودمی پنداشته اجتماع در زنان امور توسعه و پیشرفت عامل که ساختاری و کلی رویکرد داشت نظر در با

 زمینه و کرده حمایتنیز  اجتماعی تخصصی های بخش در را زنان تا است متعهد عهتوس و تدبیر تیم

 .بخش های مشخص ذیل تأمین نماید در را زنان حقوق ظفح

 زنان فردی حقوق حفظ .8

  ازصحت کامل؛ برخورداریحق 

 ؛دیگران برای آن رعایت مسئولیت و تکریم از برخورداری حق 

 ؛تعرض از مصونیت و اندیشه آزادی حق 

 ؛رفتارها و باورها عرصه در معنوی تکامل و آن حفظ و تقوا ایمان، از برخورداری در فرد مسئولیت و حق 

 ؛غیرقانونی تعرض از آنان خصوصی زندگی و زنان حیثیت و مال جان، مصونیت 

 ؛جنسیت لحاظ بدون قانون اجرای در اجتماعی عدالت از برخورداری حق 

 ؛آن حفظ و نسب همچنین آن، تغییر یا حفظ نام، داشتن حق 

 ؛دیگران حق اعمال توجیه با معنوی و مادی ضررهای از زنان مصونیت 

 ؛مردان با زنان متفاوت خلقتی های ویژگی حفظ مسئولیت و حق 

 آن از محافظت مسئولیت و سالم زیست محیط از مندی بهره حق. 

 

  زنان خانوادگی حقوق تامین و حفظ .2

 خانواده در دختران حقوق تامین (2-8

 در دختران که است باورمند و بوده خانواده در دختران حقوق میتما به هدمتع توسعه و تدبیر تیم

 :نهمچو اساسی حقوق دارای خانواده

 ؛والدین توسط شایسته سرپرستی از دختران برخورداری حق 

  بهداشتی صحی و تتسهیال و کافی و سالم تغذیه پوشاک، مسکن، :لشام نفقه از دختران برخورداری حق 

 ؛آنان روانی و جسمانی متسال تأمین جهت

 ؛آنان های قیتالخ و استعدادها شکوفایی زمینه ایجاد و دختران تربیت و تعلیم حق 
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 از آنان مصونیت و والدین آمیز ملطفت رفتار از برخورداری و دختران روانی و عاطفی نیازهای تأمین حق 

 ؛خانوادگی های خشونت

 ؛پسر و دختر انمی تبعیض بدون خانواده، امکانات از برخورداری حق 

 مصلحت رعایت با تکفل داوطلبان یا بستگان توسط سرپرستی در بدسرپرست و سرپرست بی دختران حق 

 مشروع دستورات از اطاعت و والدین به احترام مسئولیت، حکومت نظارت و حمایت از برخورداری و آنان

 . باشد میخانواده  اعضای سایر به نسبت نیکو رفتار و ها آن

به وجود خواهد آورد  وزارت خانوادهوزارتی را تحت عنوان  ،برای حمایت زنان و دختران ر و توسعهتیم تدبی

برعالوه در این وزارت به مشکالت . باال استختن به موارد اد، پردر مورد دختران ه محور اساسی کار این نهادک

 .مردان سالمند و نیازمند نیز رسیدگی خواهد شد

 

 خانواد تداوم و لتشکی حقوق حفظ و تامین (2-2

 مواردی. استآن  ظفحه ب متعهد و گذاشته احترام خانواده تداوم و تشکیل حقوق به توسعه و تدبیر تیم

 :ونهمچ

 منظوره ب زمال قانونی های حمایت و امکانات از برخورداری و خانواده بنیان تحکیم در زنان مسئولیت و حق 

 ؛ق طال کاهش و فاتاختال بروز از پیشگیری

 و مناسب زمان در ازدواج امر تسهیل جهت اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، امکانات از مندی هرهب حق 

 ؛جازدوا آستانه تا خویشتنداری مسئولیت

  ؛هزمین این در زمال امکانات از برخورداری و آیین همسرداری و زوجین تکالیف و حقوق از آگاهی حق 

 ؛همسر انتخاب و شناخت و همسرگزینی مناسب معیارهای با آشنایی

 مبانی به باور در زوجین یکسانی جمله از ازدواج در قانونی و دینی ضوابط رعایت و آگاهی مسئولیت و حق 

 ؛دینی و اعتقادی

 ؛شروط این اجرای تضمین و شرعی ضوابط ارچوبهچ در نکاح عقد ضمن نظر، مورد شروط تعیین حق 

 ؛یقانون و میرس مراجعبه  رجوع و قطال ازدواج، ثبت حق 

  ت؛زوجی ایام در مالی حقوق از زن برخورداری حق 

 قانونی اعتراض حق و قانونی همسر با جنسی ارتباط در متسال و طهارت تخصیص، تأمین، مسئولیت و حق 

 ؛آن نقض صورت در
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 و اعتراض حق و همسر با روابط در روانی امنیت تأمین و معاشرت حسن و مشترک سکونت مسئولیت و حق 

 ؛رهمس معاشرت سوء صورت در قانونی اجعمر در دعوا طرح

 زمینه این در مناسب امکانات و ها آموزش از مندی بهره و آن کنترل و تنظیم بارداری، باروری، حق. 

o زیرا کنند کار تقسیم خود بین منظور بدین و بگیرند فرزندآوری به تصمیم باید خودشان شوهر و زن ،

 اثرات خانواده مسائل برخی در دولت دخالت که چرا ند،ک مداخله زمینه این در تواند نمی دولت که

 خوبی سیاست تواند نمی بارداری از جلوگیری لوازم عرضه از خودداری .دارد پی در را معکوسی

 به توانند می دارند، خوبی مالی توانایی که افرادی شرایط این در که چرا باشد؛ جمعیت افزایش برای

 و ناآگاهانه است ممکن اقتصادی مشکالت دارای های خانواده اام کنند؛ پیدا دسترسی وسایل این

  .دارد پی در را نامطلوب دیگری اثرات امر همین و کنند فرزندآوری ناخواسته

o در اما بود، باال بسیار نوزادان و زایمان اثر بر مادران میر و مرگ تشکیل نظام نوین افغانستان ابتدای در 

 این در گرفته صورت های تالش برای حتی که ای گونه به است، یافته کاهش آمار این حاضر حال

 جمعیتی های سیاست بخواهیم اگر شرایط این در. کردیم دریافت المللی بین جایزه کشورمان در زمینه

 مطلوب نتیجه به دهیم، ادامه اشتغال و مسکن آموزش، ،صحت های زیرساخت به توجه بدون را

و  «کیفی»از منظر  جمعیت شود که می اندیشیده تمهیداتی توسعهتدبیر و  دولت در اما رسیم؛ نمی

 .باشد مطرح کشور قدرت ابزار عنوان به« کمی»نه 

 جنین حقوق رعایت مسئولیت، شیردهی و بارداری ایام در معنوی و مادی های حمایت از برخورداری قح 

 ؛نآ رشد و حیات از محافظت بویژه

  ؛آنان قیاخال و دینی شایسته تربیت و فرزندان عاطفی و روانی امنیت تأمین و حضانت مسئولیت و حق 

 ؛فرزند تربیت در همسر مشارکت و حمایت از برخورداری حق 

 ؛افتادگی کار از و سالمندی ایام در صخصوبه  معنوی و مادی امنیت از مادران برخورداری حق 

 استطاعت حد در نیازمند والدین معاش تأمین و نگهداری به نسبت زن مسئولیت و حق. 

 . در صدر اهداف تیم تدبیر و توسعه قرار دارد

 

 و ایجاد رخصتی پدران تعدیل رخصتی والدی (2-9

برای حفظ و سالمت خانواده به ویژه مادر و طفل، تیم تدبیر و توسعه معیاد رخصتی والدی را از سه ماه به 

تواند به درخواست  الدی میرخصتی و. امتیازات تغییر خواهد دادمعاش و با حفظ تمام  شش ماهحداقل 
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در تمام مدت . باشد میم بدون معاش و مزایا که رخصتی شش ماه دو. یکسال تمدید شود تاکتبی مادر 

و سهم باال بردن همچنان برای حفظ ساختار سنتی خانواده و . باشد میرخصتی بست و رتبۀ کارمند حفظ 

در صورت تمایل، نیز  پدرانبرای مش زنان، و همچنین حمایت از آرا ،مشترک در پرورش فرزندمسوولیت 

 .و معاش تعلق خواهد گرفتامتیازات  بست، رخصتی با حفظ ماهدو حداکثر 

 

 خانواده انحالل صورت در زنان حقوق تامین (2-4

 و محترم را حقوق این توسعه و تدبیر تیم و بوده خانواده انحالل بحث در مشخص حقوق ایارد نیز زنان

 :  در توان می را موارد این .داند می جرااال ملزم

 مسئولیت و موجه دلیل هیارا ومحکمه  به مراجعه از پس سازش امکان عدم صورت در همسر از جدایی حق 

 ،در چهارچوب قواعد اسالمی قطال قوانین رعایت

 تدلیس در خسارت اخذ و مقرره عیوب تدلیس صورت در نکاح فسخ از برخورداری حق ، 

 هنگام همسر نیکوی رفتار از مندی بهره و خانواده لانحال هنگام خود مادی قحقو از زن برخورداری حق 

 ، جدایی

 با قاتمال حق و ر در دورۀ حضانت،پد مالی حمایت از برخورداری لزوم و فرزند حضانت مسئولیت و حق 

 ، حضانت دوران اسقاط یا انقضاء صورت در فرزند

 عده انقضای از پس ازدواج حق از رخورداریب و عده ایام در خویش حقوق از زن مندی بهره حق ، 

 تأمین در شوهر توانایی عدم صورت در همسر مجدد ازدواج از ممانعت جهت محاکم در دعوا طرح حق 

 .حقوق سایر و عدالت اجرای و نفقه

 

 

 زنان اجتماعی حقوق حفظ و مینأت  .9

 زنان روانی و  میجس سالمت (9-8

 تالش و سعی میتما زنان سالمتتأمین  جهت توسعه و تدبیر تیم و دارند را زیستن سالم حق افغانستان زنان

 :دهد می جخره ب زیر های بخش در را

 های ویژگی به توجه با اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی در روانی و میجس سالمت از برخورداری حق 

 ، آن از حفاظت مسئولیت و زندگی مختلف مراحل در زنان
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 نیاز مورد های آموزش و کار محیط سالمت از مندی بهره حق، 

 ه ب درمان، و سالمت زمینه در نظارت و اجرا مدیریت، قانونگذاری، سیاستگذاری، در زنان مشارکت حق

 از پیشگیری جهت مناسب درمانی و صحی تسهیالتو ها برنامه از مندی بهره حق، زنانصحت مرتبط با  ویژه

 ،زنان نیرواالت اختال و میجس های بیماری درمان و بیماری

 استانداردهای و میاسال ضوابط اساس بر مت،سال امر در خدمت کنندۀ ارائه مرکز و فرد انتخاب در زنان حق 

 ،آنان بهینه و آگاهانه انتخاب برای کافی و مناسب عاتاطال از مندی بهره و طبی و میعل

 خانواده تنظیم و باروری کنترل به مربوط های گیری تصمیم در زنان مشارکت و آگاهی حق ، 

 سالم تفریحات و بدنی تربیت زمینه در آموزشی و ورزشی امکانات به نهعادال و فراگیر دسترسی حق ، 

 متناسب المللی نبی و ملی سطح در ورزشی میادین در حضور و ورزشی استعدادهای شکوفایی و پرورش حق 

 ، اسالمی موازین با

 استفاده با زایمان از پس بهداشتی های مراقبت سالم، نزایما، بارداری و باروری بهداشت از برخورداری حق 

 ، آنان نازایی و مقاربتی بیماریهای زنان، شایع های بیماری درمان و پیشگیری و متخصص زنان از

 پیش از  مرد کامل متسال از اطمینان منظور به طبی های آزمایش و ای مشاوره خدمات از برخورداری حق

 ج، ازدوا حین در وازدواج 

 از ،نیازمند خودسرپرست و سالخورده بیوه، مطلقه، زنان بد سرپرست، سرپرست، بی دختران مندی بهره قح 

 ن، درما وصحت  بخش در بویژه خاص های بیمه و میعمو های بیمه

 و امدادرسانی از آسیب معرض در و روانی جسمی، ذهنی، دیده آسیب دختران و زنان مندی بهره حق 

 ،مناسب حمایت

 تغدیه و کودک از مراقبت وظیفه و شیردهی و بارداری دوران در خصوصا سالم تغذیه از مندی بهره حق 

 ،مادر شیر از استفاده اولویت با او، مناسب

 زنان معنوی و فرهنگی های مسؤلیت و حقوق ، 

 های عرصه در خویش نقش و حقوق شخصیت، به نسبت آگاهی افزایش و کسب در مسئولیت و حق 

 ،اسالم مقدس آیین با بقمنط زندگی مختلف

 گفتار مسئولیت و دیگران رفتاری و گفتاری تعرض از مصونیت حق. 
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 رفع مشکالت فرهنگی  (9-2

 زندگی ،زیستی انسان مکارم و اخالق رعایت اصل و کامل فرهنگی اصول با تا دارند حق افغانستان زنان

اصول و برنامه های زیر را در  ،معهرفع مشکالت فرهنگی زنان در جا جهتدر  توسعه و تدبیر تیم .نمایند

 :محراق توجه دولت داری خود قرار خواهد داد

 ؛ها آن رفع و قیاخال و فرهنگی های ناهنجاری از مصونیت و انسانی و دینی کنش و منش بینش، ارتقای  

 ؛سیاسی و فرهنگی عبادی، اجتماعات در شرکت حق 

 ؛ها آن از مندی بهره و سالم فرهنگی هایکاال و ها برنامه تولید حق 

 و متعهد زنان تربیت منظور به زنان توسط هنری - فرهنگی های سازمان و مراکز اداره و تشکیل حق 

 ؛آنان فرهنگی های فعالیت توسعه جهت متخصص

 ؛المللی بین و ملی ابعاد در سازنده فرهنگی ارتباطات و عاتطالا تبادل حق 

 بین و ملی سطح در مسلمان زن الگوی ارائه و مالاس فرهنگ و معارف ترویج در زنان مسئولیت و حق 

 ؛یالملل

 ؛المللی بین سطوح در زنان مسائل در دینی ی،قاخال رویکرد با همگرایی ایجاد در زنان مسئولیت و قح 

 ؛زنان مسائل درخصوص بویژه فرهنگی امور در نظارت و اجرا قانونگذاری، سیاستگذاری، در مشارکت حق  

 و فرزند پرورش و تربیت خانواده، و خانه مدیریت در زمال های مهارت کسب و آگاهی مسئولیت و حق 

  ؛اجتماعی و فرهنگی های آسیب با مقابله

 و حرمت شخصیت، حفظ منظور به زنان با مرتبط فرهنگی های فعالیت بر مستمر نظارت از مندی بهره حق 

 ؛فرهنگی تمحصوال در زن انسانی کرامت

 و روحی خصوصیات به توجه با اسالمی، ضوابط رعایت با بانوان ویژه نگیفره مراکز از مندی بهره حق 

 ؛محروم مناطق اولویت با و آنان میجس

 وضعیت بهبود منظور به مناسب های حمایت از اجتماعی پذیر آسیب و دیده آسیب زنان برخورداری حق 

 ؛هجامع و خود فرهنگی

 فرهنگی های فعالیت در ملی همبستگی وی فغانا هویت فرهنگی، اللاستق از محافظت در زنان مسئولیت- 

 .آموزشی
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 موزشآ (3-3

برای نهادینه کردن آنان در قالب ادارات  تیم تدبیر و توسعه برای عملی کردن موارد زیر متعهد است و 

 :مختلف به شکل عینی عمل خواهد کرد

 زنان برای شپرور و آموزش امکانات از برخورداری و آموزشی ارتقای عمومی، آموزی سواد حق ، 

 علمی سطح ترینباال تا عالی آموزش در تحصیل حق، 

 سطوح ترینباال تا کیفی و میک بصورت تخصصی های آموزش و ها مهارت کسب حق، 

 آموزش امر در خاص های حمایت از محروم مناطق دختران و زنان برخورداری حق ، 

 آموزشی متون و درسی های برنامه تدوین در مسئولیت و حق، 

 درسی متون در زنان منزلت و شأن نقش، با متناسب و شایسته جایگاه از برخورداری در مسئولیت و حق 

 ، آموزشی و

 فعال حضور و میعل آموزشی، های مدیریت و گیری تصمیم و گذاری سیاست در بانوان مشارکت حق 

 ، المللی بین و داخلی میعل و فرهنگی مجامع در

 آن مسئولیت و درخشان استعدادهای دارای بانوان های توانمندی از مندی بهره و حمایت شناسایی، قح 

 ، کشور نیازهای تأمین در ها

 پرورش، و آموزش زمینه در زمال های حمایت از برخورداری به نسبت ذهنی و میجس معلول بانوان حق 

 .نانآ معلولیت میزان و استعداد با متناسب ای حرفه و فنی های آموزش و عالی آموزش به دستیابی

 

 پژوهش (9-4

 ییهاشر بخد را زناند و دان می ونمص را پژوهش و تحقیق بخش در زنان حقوق میتما توسعه و تدبیرتیم 

 رعایت با تخصصی و میعمو نشریات در تمقاالو  کتب، انتشار و ترجمه تألیف، پژوهش، حق :نهمچو

 در امکانات و منابع هب نسبت زمال های حمایت از برخورداری حق، جامعه مصلحت و امانت صداقت،

 در تحقیقات نتایج و عاتاطال از آگاهی حق و محقق انسانی نیروی تربیت و زنان مسائل در تحقیق خصوص

 با تحقیقاتی مراکز گسترش و زنان پژوهشی -علمی آثار در حمایت از مندی بهره حق :مختلف های زمینه

 زمینه در ملی و دینی مثبت دستاوردهای تبیین و دیدگاه ارائه در پژوهشگر زنان سئولیت، مزنان مدیریت

داند و از آنها برای دستیابی به این اهداف حمایت همه  می؛ دارای حق مردان با موازی جهانیان به زنان مسائل

 .کند میجانبه 
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 ه ایتوسع رویکرد -ج

 :گیریم می پیش رد را ای توسعه برنامه سه افغانستان زنان سازی توانمند جهت تدبیر و توسعه ما در تیم

 

 

 

 (دو ساله: کوتاه مدت هایبرنامه) اول توسعه هبرنامه های دور .8

 زنان پذیر آسیب قشر از حمایت (8-8

 ،دارد همسر که زنی) باشند می سرپرست بد زنان یا سرپرست بی زنان همان که حمایت از قشر آسیب پذیر

 مواد به معتاد پدرش اما دارد، پدر که تریدخ یا و دارد الکلی مشروبات یا و است مخدر مواد به معتاد اما

 خانواده زن دوش بر خانواده مالی بار بیشتر ای خانواده چنین در .(است الکلی مشروبات یا مخدر

 اول دوره در زنان اشتغال برای کوچک مشاغل ایجاد .دباشن می یاری نیازمند افراد این لذا .قراردارد

که در هنگام کهنسالی با  رای حقظ کرامت انسانی زنان به ویژه زنانیب .است تیم های برنامه جمله از توسعه

از آنان  تکنند و از سوی دیگر خانواده و یا شخصی برای مواظب میفقر و بیچارگی دست و پنجه نرم 

تی و تسهیالت آرامش برای زنان کهن سال در رفع این راقبتیم تدبیر و توسعه با ساختن مراکز م ندارند،

 .عی متعهد استمعظل اجتما

دور اول  
توسعه  

"دوسال"  

دور دوم  
توسعه  

"چهار سال"  

دوره سوم  
توسعه  

" چهار سال"  

توانمندسازی  
 زنان
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8«و جوانان وزارت خانواده»و تبدیل آن به  "وزارت زنان"ی دتغییر کاربر (8-2
 

شرایط که اگرچه در ابتدا بنا به  دهد میوزارت زنان نشان نتایج حاصله از عملکرد جده سال گذشته و تجربه ه

تنها تاثیر اساسی و زیربنایی جده سال نه ما بعد از هخاص محرومیت و ستم رفته بر زنان، وزارت زنان ایجاد شد، ا

تزلزل در بنیان خانواده  ودر نگاه مردساالرانه جامعه به وجود نیاورد، بلکه بیشتر عامل شکاف های اجتماعی شد 

و کارشناسانه به عملکرد و دستاوردهای وزارت زنان داشته باشیم، به این  تر امروزه اگر نگاهی دقیق .ایجاد کرد

ارت زنان به جای سیاست گذاری و فرهنگ سازی در حوزه زنان بیشتر نقش انجیو و باور خواهیم رسید که وز

 .اجرا کننده پروژه هایی با تأثیر کوتاه مدت داشته است

در کار وزارت زنان باید فرهنگ سازی و سیاست گذاری در حوزه زن و خانواده باشد و هرگز در عمل نباید 

وزارت  "به جای  "و جوانان وزارت خانواده" طرحرسیدن به این امر  ، لذا برایدباش هانقش اجرا کننده پروژه

 .قرار دارد تیم تدبیر و توسعهدر دستور کار  "زنان

تواند تا  میجامعه شناسان به این باور اند که خانواده یک نهاد نیست، بلکه نهادساز است و توجه به آن چرا که 

ترین نهاد  خانواده نخستین و مهم .ای اجتماعی برجای بگذاردرا بر سایر نهاده میو کیفی مستقی میتاثیرات ک

 . شود میاجتماعی است که خاستگاه تغییرات اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه قلمداد 

برخی از دولت . نده ادولت های افغانستان فاقد استراتیژی مشخصی در امر سیاست گذاری در حوزه خانواده بود

اگر نهاد خانواده بتواند به گونه درست به . تی قایل شوندهاد خانواده نتوانستند تفاوش و ننیز میان نهاد آموز ها

 . رود میکارکرد خویش عمل نماید، جامعه در امر تکامل خویش با گام های استوار به پیش 

 دینی تاکید زیادی بر تشکیل خانواده شده است، اما این اصل مهم همواره مورد بی با آن که در آموزه های

 .گرفته استقرار مداران افغان  توجهی سیاست

تواند  میوزارت خانواده . بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی در نتیجه کژکارکرد خانواده به وجود آمده اند

تا در ابتدا آسیب های اجتماعی را آسیب شناسی نماید و سپس با نظارت و بررسی در این حوزه به کاهش 

 .مشکالت بپردازد

 

 

 

                                                           
0
 .ارت زنان و خانواده در انتهای منشور زنان آمده استطرح توجیهی تأسیس وز 
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 زنان سیاسی مشارکتارتقای  برای زمینه ایجاد (1-3

 آنان سیاسی حضور برای اقداماتی چهتا کنون  اما کنند، می زنان سیاسی مشارکت از صحبت همه اکنون

 ها آن افکار از بیش ها زن صورت به که ای جامعه در دارند؟ جانی مصوونیت آیا است؟ شده انجام

به  زن سیاسی نخبه شناسایی و زنان سیاسی کرف از صحبت حرف شود می مگر، شود می گذاری ارزش

  .کنیم عوض را ی موجود در قبال آنانها دیدگاه بایدیی به مسایل زنان  لذا برای پرداختن ریشه ؟میان آورد

 برنامه این نوشتن از قبل حتی را کار این که است سیاسی نخبه زنان شناسایی اول ما تالش برهه این در

 و جامعه در اندکی از زنان تعداد هم اکنون البته آنهاست، حضور از حمایتس سپ و ایم داده انجام ها

 .شوند می دیده سیاسی های نقش

تیم تدبیر و توسعه برای مشارکت حداکثری زنان در حوزه سیاست به تدوین برنامه و سیاست گذاری های 

 پوهنتون از قبل و لیسه دوران از سیاسی نخبه زنان شناسایی ها برنامه این از یکی .ویژه خواهد پرداخت

یکی از  .تاس در چهارچوب دفتر بانوی اول« نهاد کشف استعدادها»توسط یک نهاد جدید تحت نام 

عدم وجود  ،چالش های عمده فراروی نه تنها زنان بلکه مردان در بخش مشارکت سیاسی و اجتماعی

در . دیده شدن یا اثبات استعداد است های نهادینه شده از سوی حکومت برای دستیابی به فرصت هایمدخل

که خواسته باشید فردی را در  ولی زمانی ،هر گوشه و کنار این کشور هزار ها استعداد پنهان نهفته است

به دلیل  این خأل. د متخصص مواجه شویدمشکل عدم وجود افرابا بخش هایی تخصصی بگمارید شاید 

توان استعداد های جوانان  میستم نهادی است که از ورای آن بلکه به علت نبود سی ،نبودن استعداد ها نیست

با توجه به کاستی های موجود طرح زیر را برای سهل ساختن  تدبیر توسعهتیم . به ویژه زنان را کشف کرد

  :ها عملی خواهد کردشناسایی استعداد

این نهاد در چوکات  :تحت عنوان شناسایی استعداد ها یایجاد نهاد( 8-9-8

و زیر نظر دفتر بانوی  موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در کابل و والیات میتما

شناسایی پوهنتون، از سمستر اول  در دورۀ لیسه و یا وظیفه این نهاد .ایجاد خواهد شد اول

بعد از تکمیل دوره تحصیلی چهارساله و یا هم مقطع . استعداد های دختران و پسران خواهد بود

 . جوانان خالق و توانمند را به بخش هایی مربوط معرفی خواهد کرد ماستری این نهاد

 بعد از این :ایجاد نهاد پذیرش استعداد ها در ارگان های دولتی و خصوصی( 8-9-2

ری که که استعدادهای موجود در نهادی های تحصیالتی شناسایی گردید به نهاد موازی دیگ
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ن پذیرش استعداد ها ایجاد گردد، معرفی خواهند ی دولتی تحت عنواارگان ها میباید در تما می

رفت کشور با رویکرد تخصصی گرایی و شایسته ساالری این جوانان توانمند در چرخه پیش. شد

 . واهند پرداختخ کار و فعالیت به

  

 اقتصادی فعالیت زمینه ایجاد (8-4

 خانواده در مالی های حقوق( 8-4-8

 های بخش در ها خانم اقتصادی و مالی حقوق میتما ظفح و رعایت به متعهد توسعه و تدبیر تیم 

 :باشد میزیر 

 زن نیاز صورت در فرزند و پدر توسط یا شوهر توسط زن، شأن با مطابق ازدواج در نفقه از مندی بهره حق 

 ؛آنان توانمندی و

  ؛اسالمی قوانین طبق آن مالی وصایای و متوفی ماترک از برخورداری حق 

 ؛اقتصادی امور در وصایت یا وکالت پذیرش ق، حآن به رسیدگی و وقف پذیرش وقف، حق 

 ن؛آ در تصرف و دخل گونه هر و همسر از آن دریافت و یهمهر تعیین حق 

 ؛قرارداد یا قانون طبق فرزند و همسر پدر، فوت صورت در مزایای مالی مستمر از برخورداری حق 

 ی؛توفم کارمند زن تقاعدی حقوق از قانونی وراث برخورداری حق 

 ؛فرزند اقتصادی حقوق رعایت مسئولیت و فرزندان مالی قیمومت پذیرش حق 

نهاد های پذیرنده استعداد ها  
در قالب دولت و ارگان های 

 خصوصی 

نهاد هایی شناسایی کننده 
 استعدادها
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 سرپرستی، بی معلولیت، ق،طال فقر، صورت در زمال های حمایت از دختران و زنان برخورداری قح 

 ؛ها آن خودکفایی و حمایت جهت امکانات ایجاد و بدسرپرستی

  کار تأثیر از حمایت حق و تقاضا صورت در داری خانه امور انجام برابر در همسر از دستمزد دریافت حق 

 .ملی درآمد و خانواده اقتصاد بر منزل در زن

 

 زنان اقتصادی مشارکت و حفظ ،تامین( 8-4-2

 نظر مد را آتی موارد و داند می کاری های اولویت از اقتصاد در را زنان مشارکت توسعه و تدبیر تیم 

 :دارد

 ؛قانونی و شرعی حدود رعایت با ها آن از برداری بهره و شخصی یدارای و اموال بر مالکیت حق 

  ؛ایقاعات و قراردادها انعقاد در زنان حق 

 و فردی های سرمایه کارگیریه ب و شغل انتخاب آزادی و کار قانونی سن به رسیدن از بعد اشتغال قح 

 ، آن مصرف نحوه و درآمد کسب در میاسال قوانین رعایت مسئولیت

 مناسب اشتغال جهت کار امکانات و ها مهارت کسب و ها آموزش اطالعات، از زنان ندیم بهره حق 

 سرپرست و )غیروابسته ـ مستقل( خودسرپرست زنان برای امور این در حمایت از برخورداری حق و

 ؛خانوار

 ؛بانوان توسط کاریابی و شغلی مشاوره از زنان برخورداری حق 

 ن؛زنا سایر و مردان با مساوی کار شرایط در ابر،بر مزایای و مزد از برخورداری حق 

 ؛کار محیط در عفاف رعایت مسئولیت و ایمنی و قیشغلی، اخال امنیت از مندی بهره قح 

 کار محیط در آور زیان و سخت خطرناک، اجباری، کار از زنان معافیت حق، 

  مادری – همسری ادگیخانو های مسؤلیت با متناسب قوانین و ضوابط و تتسهیال از برخورداری حق 

 ؛اشتغال زمان در آنان بازنشستگی و ارتقاء بکارگیری، جذب، در زنان

  ؛اقتصادی و اجتماعی بیمه از برخورداری حق 

 در عضویت و اقتصادی های تشکل اداره و ایجاد و اقتصادی های سیاستگذاری در زنان مشارکت حق 

 ؛ها آن

 ت؛مقررا و قوانین اساس بر خسارات و دیه پرداخت و دریافت مسئولیت و حق 

 و تجارت و کشی بهره از ممانعت برای کارآمد و مناسب قانونی های حمایت از برخورداری حق 

 .مشروع غیر و غیرقانونی مشاغل در دختران و زنان بکارگیری از جلوگیری
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  زنان از مدنی و معنوی حمایت (8-5

ن برنامه های زیر را در دستور کار خود قرار خواهد از زنا و مدنی تیم تدبیر و توسعه در راستای حمایت معنوی

 :داد

  ازدواج ثبت دفاتر ایجاد (1-3-1

 ثبت فکر به ،ازدواج از بعد سال چندین حتی یا فرزند یک از بعد زوج ها که شده دیده بعضا

 ناگوار های پیامد برای را گزافی هزینه زنان موسسات امور و ها سازمان هاست سال .افتند می ازدواج

 و بودند زنانی شاهد خیریه ونهادهای ها سازمان انچهنچ .پردازند می ازدواج میرس ثبت عدم این

 ازدواج ثبت عدم دلیل به اما گیرند، می قرار خود همسران اذیت و آزار مورد که هستند

 درتدبیر و توسعه باورمند است که باید . یابند دست خود مدنی و قانونی حقوق به توانند مین میرس

 ازدواج ابتدای همان از ازدواج میرس ثبت کردن میالزاقوانین مبنی بر  عدلیه وزارت چوبچهار

 .تدوین و اجرا شود

 

 تشکیل خانوادهآموزشی دوره  میالزا گذراندن (1-3-2

 همچنینو خانواده تشکیل و ازدواج برای آمادگی ساعته دو هر زوجی مکلف است یک صنف

 امر این به نهم صنف از نیز خانواده تنظیم درس البته .ندرا بگذرا ازدواج ثبت از قبل زوجین بهداشت

  .دکن کمک تواند می آموزش

 ازواج  جلوگیری از آثار مخرب تعدد (1-3-3

 و زنان روحیه بر آن مخرب اثرات و زوجات تعدد پدیده با توان مین عرفا و شرعا که جایی آن از 

 و دختران روحیه بر پدیده این منفی ثراتا از قوانینی اعمال با توان می اما ،دکر کامل مقابله اطفال

 روحی بزرگ ضربات از یکی اندکه معتقد شناسان جامعه و روانشناسان .نمود جلوگیری جوان زنان

 شده دیده گاهی ؛شود می ایجاد زیاد سنی اختالف وسیله به شوند، می سوم یا دوم همسر که زنانی بر

 ساله  11 یا 14دختری سراغ به خود سوم یا و دوم ازدواج برای ساله 1۸یا  ۰۸ مرد پیر یک که

 مثبت پاسخ وی به فرهنگی فقر و مالی ضعیف شرایط به بنا معموال نیز دختر والدین و رود می

برای مردان  بعد به دوم ازدواج برای لذا .است دختر شود می قربانی که کسی میان این در .دهند می

حداقل باید نصف که سن زن، در بهترین شرایط  باید این شرط گذاشته شود ،پنجاه سالباالی 
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 به بایداین مورد  .مگر در حالتی که مرد از ازدواج اول خود دارای فرزند نشده باشد. باشدسن مرد 

  .دارد کمتری منفی اثرات سنی تفاوت این اول ازدواج مورد در البته .ده شودآور در قانون صورت

 

 مشترک آموزشی های کارگاه انجام (1-3-4

 کاهش و آسان ازدواج زمینه دری و اجرای پروژه های مشترک فرهنگ سازی و بستر سازی طراح

  .و فرهنگ اطالعات وزارت و خانواده وزارت بینازدواج  گزاف های هزینه

 

 زنان  از صحی حمایت (8-6

 :ادتیم تدبیر و توسعه در راستای حمایت صحی از زنان برنامه های زیر را در دستور کار خود قرار خواهد د

 بارداری اول های ماه در ربالگریغ های آزمایش انجام( 8-6-8

 های سندروم انواع به که اطفالی تولد از جلوگیری منظور به جنین شدن زنده از قبل این آزمایشها

 از قبل ها آزمایش این البته .دشو میالزا باید ،باشند می مبتال مادرزادی های معلولیت و شده شناخته

 انجام بایدنیز  دارند، خویشاوندی رابطه هم با که زوجینی مورد در ازدواج از قبل حتی و بارداری

از تولد یک  که ای ضربه. کند می بسیاری کمک فرزندان این ازتولد پیشگیری به نکته این .شود

 لطمه روحی لحاظ به اطفال این مادران .است جبران قابل غیر شود می واردوی  مادر بهفرزند معیوب، 

 و دارند معلولی طفل ، چونیابند حضور جامعه در توانند می کمتر اجتماعی، لحاظ به نیز و بینند می

  .نمایند مراقبت وی از باید

 سالگی 5 از قبل اتیسم به مبتال اطفال تشخیص (8-6-2

 آماده و طفل مادر از معنوی و مالی وحمایت اقدام جدی در جهت تشخیص اطفال مبتال به اتیسم

 یک شاهد باید صورت این غیر در عادی، کاتبم در حضور برای جامعه اصخ قشر این ساختن

 توانایی اما نویسد، می همچون دیگران نه و کند می گوش به گپ نه زیرا ،مباشی سواد بی طفل

 تواند مین کاری و تحصیلی پیشرفت از ای مرحله هیچ به شخص این و دارد را نوشتن و خواندن

 .برسد

 واکسیناسیون کنترل جهت در عامه تصح وزارت با هماهنگی  (8-6-9

 به سالگی دو از قبل اجرای طرح واکسیناسیون اطفالیکی از برنامه های مهم در جهت حمایت خانواده 

 1 از بعد و یکبار دوماه هر ماهگی 1 تا گردد که میاین پروژه به گونه ای اجرا . است اجباری صورت
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آهن را بطور رایگان تا دو تابلت  و باشد داشته جعهمرا مادر ،یک بار ماه 1 هر سالگی تا دو ماهگی

 حقوق ، یک کمک مالی یا اگر کارمند دولت است،پروسه تکمیل از پس و سال دریافت نماید

 به دوسالگی تا تولد ابتدای از A+D ویتامین قطره کردن میالزا .نماید دریافت را خود ماهیانه

 کودک به را آن صحی لحاظ به تا این قطره به طفل به خوراندن مادرهمچنین الزام  و رایگان صورت

  .بدهد

  ای بیمه خدمات پوشش (8-6-4

. یابد گسترش دارند، عهده بر را خانواده سرپرستی که زنانی خصوص به جامعه زنان همه بین بایدبیمه 

 و شد خواهد برقرار زنان برای اجتماعی خدمات بیمه درمانی و پوشش ،تدبیر و توسعه دولت در

 .یافت خواهد بهبود ،نیازمند زنان معیشت ویژه به ردم،م معیشت

 

 نظامی ـ دفاعی امور در زنان حقوق حفظ و تامین (8-7

 قبال در و همچنین اقدامات جدی و اساسی یعدفا امور در را زنان وسیع جایگاه توسعه و تدبیر تیم

 .دارد نظر مدرا در سرخط برنامه های حمایتی از زنان  عرصه این در شان حقوقاحقاق 

 :گردند میفهرست  یی از برنامه های تیم مابه عنوان نمونهموارد زیر تنها 

 ؛دیگران و خود ناموس و مال جان، نیز و کشور و دین از مشروع دفاع در زنان مسئولیت و حق 

 ؛عادالنه صلح تحکیم و تأمین برای شتال و مشارکت در زنان مسئولیت و حق 

 زنان حیثیت هتک از جلوگیری و جسمانی سالمت منظور به زمال های حمایت از زنان برخورداری حق 

 ؛نظامی اشغال و اسارت جنگ، دوران در

 ؛نظامی تهاجمات از خانواده و خانه مصونیت از برخورداری حق 

 از مزایای خاص؛ اسرا و ،معلولین شهدا، های خانواده برخورداری حق 

 اسارت شهادت،ت صور در فرزندان قیمومت در اولویت و تربیت نگهداری، در مادران مسئولیت و حق 

 ؛همسر شدن ثرمفقوداال و

 بر اساس تجربه و تخصص میانتظاو  مینظا مشاغل تصدی و آموزش از مندی بهره حق. 
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 زنان قضایی حقوق حفظ (8-1

 :زیر را درنظر دارد هایتیم تدبیر و توسعه در راستای حمایت و حفظ حقوق قضایی زنان گام

 ؛حقوقی های آموزش از انزن برخورداری حق 

 در زنانعلیه  ستم و جرم از پیشگیری منظور به قضایی حمایت و قانونی تدابیر از برخورداری حق 

 ؛آن رفع و جامعه و خانواده

 و خانواده در سازش و صلح ایجاد اسرار، حفظ جهت در خانواده خاص محاکم از برخورداری حق 

 ؛فاتاختال فصل و حل در تسهیل

 و اتهام دیدگی، بزه تعرض، صورت در زن محاکم ضابطین و پولیس نیروی به زنان دسترسی حق 

 ؛جرم ارتکاب

  ؛قانون مطابقترین سطح تا باال قضایی و حقوقی مشاغل تصدی در زنان حق 

 ؛قانونی مراجع سایر و محاکم نزد در دفاع و دعوا اقامه حق 

 ؛قانونی مراجع سایر یا و محکمه در حقوقی مشاور و وکیل از استفاده حق 

 علیه جرائم ساز زمینه عوامل با و مبارزه قضایی دستگاه جانبه همه های حمایت از برخورداری حق 

 ؛زنان توسط جرائم ارتکاب و زنان

 مجازات از فراتر اجتماعی و فردی های محرومیت و اهانت حرمت، هتک از متهم زنان مصونیت حق 

 ؛قانونی

 ؛کیفری مسئولیت رافع عوامل وجود صورت در مجازات از معافیت در زنان حق 

 خاص مورد بر حکم تطبیق در یا حکم موضوع در قاضی اشتباه تقصیر، اثر در زنان حیثیت اعاده حق 

 ؛آنها از معنوی و مادی خسارت جبران و

 در اجرا، نحوۀ یا و آن از معافیت یا و مجازات میزان نظر از قانونی تخفیف از برخورداری حق 

 ی؛بیمار و شیردهی بارداری، زمان در بزهکار زنان توبه اثبات و ندامت صورت

 و همانند مردان  کشور قوانین طبق حبس دوران در همسر و فرزندان والدین، قاتمال در زنان حق

 ؛زندانی

 جهت ها زندان در تربیتی و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، مناسب امکانات از برخورداری در زنان حق 

 ؛اجتماعی سالم زندگی به بازگشت و حاصال

 ؛مناسب شرایط با( دارالتأدیب )  تربیت و حاصال های کانون از برخورداری در دختران حق 
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 واحدهای یا و قضایی مأمورین دولتی، هایو طرزالعمل  لوایح از شکایات به رسیدگی در زنان حق 

 ؛خود حقوق احقاق جهت دولتی

  ؛قانونی و شرعی ینمواز با مطابق محکمه در شهادت مسئولیت و حق 

 فاقدی قانون سرپرست و ولی علیه العموم مدعی سوی از قضایی های حمایت از برخورداری حق 

 .آنان حقوق به متجاوزان دیگر و حیتصال

 

 

 دخترانه اختصاصی های پوهنتون/هادانشگاه و مکاتب توسعه و ایجاد (8-3

 ،افغانستان بزرگ شهرهای و کابل در رانهدخت اختصاصی های دانشگاه/پوهنتون و مکاتب ترشایجاد و گسطرح 

تیم تدبیر و شکل گرفته از  دولت. است حوزه این در رفته دست از های فرصت نسبی جبران راستای در

 محل از نیز را آن هزینه و کند اجرا زنان سازی ظرفیت های سیاست قالب در را برنامه این دارد نظر در توسعه

 .نماید تأمین یالملل بین های کمک و ملی بودجه

 زنان برای باالتر از لیسانس تحصیالت های دوره از پشتیبانی (8-81

 و بهبود برای سازی زمینه واقع در زنان، و دخترانباالتر از لیسانس برای  تحصیالت روند از حمایت و پشتیبانی

 را شرایط وانبان برای حقیقت در تدبیر و توسعه دولت.  است آنان مدیریتی و پژوهشی علمی، کیفیت ارتقاء

 در همچنان ببرند، بهره خارج در نیز و داخل در هم تحصیلی مزایای از طرف یک از که کند می مهیاای  گونه به

 تخصصی و کدری های ظرفیت جابجایی در همچنان .بگیرند عهده بر نیز را آن نظارت و رهبری شده یاد پروسه

 .شود می گرفته نظر در رمؤث اقداماتِ ها آن با مشورت در نیز زنان به مربوط

 زنان برای ای حرفه و فنی های آموزش از حمایت (8-88

 عالی تحصیالت رچوبهاچ در نیز و معارف قلمرو در هم دختران و زنان برای ای حرفه و فنی های آموزش

 های هماهنگی ها عرصه این در ویژه گونه به جهت همین به ؛است اهمیت واجد تدبیر و توسعه دولت برای

 در که است یادآوری شایان. برد خواهیم باال برابر چندین را آنان جذب ظرفیت و آورد یمخواه جودبو جدید

 خواهیم صحنه وارد را تری مناسب اداری و میعل نیروی تأمین و بهتر نظارت بیشتر، گذاری سرمایه ها حوزه این

 .شود آورده بوجود عرصه این در جهشی تا نمود،
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 هپیش تجارت زنان از حمایت (8-82

 این در دارد، فراوان اهمیت تدبیر و توسعه دولت برای تجارتی و تولیدی های عرصه در زنان حضور بحث

 از حمایت توسعه جهت در و شوند می جانبه همه حمایتسپس  و تشویقتشخیص،  موجود های ظرفیت زمینه

 .شد خواهد آورده بوجود مؤثر های هماهنگی و ها سهولت ها آن

 زنان مطالعاتتخصصی  مرکز ایجاد (8-89

 مشکالت رفع برای مؤثر های حل راهارائه  و کشور زنان اوضاع از جانبه همه فهم برای تدبیر و توسعه دولت

 مرکز. پندارد می ضروری( دفتر بانوی اول/نهاد ریاست جمهوری در ساختار)  را زنان مطالعات مرکز ایجاد ها آن

 از جدیدی نسل پرورش جهت در و ببرد پیش به را روشمند های پژوهش تا داشت خواهد وظیفه شده یاد

 هماهنگی جهت در نیز و زنان میعل های ظرفیت انسجام جهت در همچنان دهد، خرج به مساعدت زن محققین

 .باشد فعال کشور از خارج مراکز با

 

 (چهار ساله: برنامه میان مدت) برنامه های دوره دوم توسعه .2
 

 خانواده  ان وزن وزارت در کارآفرینی هسته تکمیل (2-8

 از و رود می همسایه کشورهای بهافغانستان  خشک های میوه از بسیاری که هستیم این شاهد ما اکنون 

 صحی شرایط تا است خوب .شودمی صادر اروپا به شورهاهمین ک اسم به سپس و شده بندی بسته جا آن

با صدور این  تا شود ایجاد تانافغانس داخل در یالملل بین استندردهای با مطابق برای این محصوالت،

 تجارت وزارت همکاری بابنا را بر این داریم که . برگردد کشور به بیشتری سودکاالها از خود افغانستان، 

  .، این معضل حل شودخانواده با وزارت صنایع و

 مفصل آموزش بخش در ،شآموز یکی گیرد، صورت باید اقدام دو نیز دستی صنایع قسمت در

صورت  معارف وزارت نظر زیرو  کشور ای حرفه مکاتب عهده بر آموزش امر. استه شد صحبت

 که زنانی از ای عده برنامه این طبق لذا .است یا حرفهو  هنرمند زنان از یتاحم دیگری. گیرد می

 سازی توانمند های برنامه جهت در این و شوند می حمایت آنهاست دوش بر خانواده اقتصادی و مالی بار

 مشاغلی ما درست ریزی برنامه یک با واقع در .بود واهدخANPDF(2۸11-2۸21) چهارچوب رد زنان

  .ندارند الزم کالن گذاری سرمایه هکنیم ک می تولید را
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 ایجاد و بازسازی پارک های تفریحی و ورزشی زنان (2-2

 و ازیب امکانات با جدید زنانه های باغ احداث نیز و میقدی زنانه های باغ و نوسازی بازسازی

زنان یک کار مهم و حیاتی برای تلطیف فضای  برای ورزشی وسایل به مجهز و اطفال برای میسرگر

 . جامعه و رسیدگی به وضعیت روحی زنان افغان است

 بتواند قشر این تا رود، می شمار به انکشافی مهم های برنامه از دیگر یکی زنان مخصوص های کپار 

 اطفال برایرا  بازی وسایل باید همچنین د،نباش داشته مان فرهنگی های ارزش حفظ با را خود شادابی

 های باغ .نبانوا خود برایرا  ورزشی وسایل نیز و گرفت نظر در ها پارک و ها باغ این داخل در ها آن

 که است آن بخش نشاط و سرسبز محیط آن و دارند هم دیگر مزیت یک زنانه های پارک و زنانه

 اعضای سایر به را شادابی این نیز او تا کند، منتقل خانواده مادر به را شادابی و طراوت شود می باعث

 .بود خواهیم سالم و شاداب ای جامعه شاهد ما صورت این به و کند منتقل خانواده

به  فرهنگ و اطالعات وزارت و خانواده و جوانان وزارت ها، شاروالی از توان می را قسمت این بودجه 

 حتی یا و بزرگ و کوچک یاشهره در را اقدامات گسترده طور به بتوان تا نمود نتامی طور مشترک

 اما وجود دارد، کالن شهرهای در زنانه ورزشی های کلپ هستیم شاهد چنانچه .داد انجام هم روستاها

 ورزشی های کلپ اینزیرا ؛ دارند که اقتصادی مشکالت دلیل به اول برند، مین ای بهره ازآن زنان اکثر

 . ها کلپ این نبودن دسترس در دلیل به دیگر و سنگین دارد زینهه

 زنان یتخصص شفاخانه های جادای (2-3

 در زنان متخصص نیروهای جذبهمچنین با  و شهری انکشاف وزارت و عامه صحتوزارت  کمکبه 

در ) توان اقدام به تاسیس شفاخانه های تخصصی زنان  می ،نافغانستا علوم میآکاد طبی تحقیقات مرکز

تواند در برنامه دوم توسعه آغاز  میاین طرح  .نمود( شهرهای بزرگ و سپس در تمام شهرهادر اول مرحلۀ 

  .شود و در برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسد

 

 ادامه و تکمیل وتثبیت برنامه دوره اول توسعه (2-4

 .و سال کارآیی ندارنداجرا شوند و فقط برای د میبسیاری از برنامه های دور اول توسعه باید دای
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 (چهار ساله: برنامه دراز مدت) برنامه های دوره سوم توسعه  .9

 صحی انکشاف رنامهب( 9-8

 :زیر است مختلف های حوزه در زنان شفاخانه های تخصصی زیجهت دوره این در ما مهم های برنامه از یکی

 ؛زنان در شایع های سرطان مان در و شخیصت 

 ؛(روند یم کشور از خارج به معالجه برای بیماران اکنون هم) متخصص نیروهای با نیدرما پرتو کزمر ایجاد 

 ؛نازایی و زنان تخصصی بخش ایجاد  

 مکاتب در دختران برای صحی مضامین ایجاد. 

 تکمیل برنامه های دوم توسعه (3-2

به تطبیق و تکمیل آن  در این دوره .باشند میبرای اتمام نیازمند زمان بیشتری  و دوم اکثر برنامه های دور اول

 .شود ها نیز پرداخته می برنامه

 بین المللی علمی مجامعافغان در  حضور فعال زنان (3-3

سیاست گذاری های کالن کشور در حوزه زنان به گونه ای باید رقم خورد که زنان ما بتوانند پس از طی 

 .رخشش داشته باشندمنطقه ای و بین المللی حضور و د میدر میادین عل ،سه دوره برنامه توسعه

 پزشک خانوادهترویج فرهنگ مراجعه به گذاری کالن در جهت سیاست (3-4

قبل از  که بیمار شویم نزد داکتر برویم و از یک سری بیماری ها ما باید به سمتی گام برداریم که قبل از این

م شود که هر فرد بدون منظور سیاست گذاری در حوزه صحت به گونه ای باید انجا .پیشگیری نماییم ،ابتال

باشد و کلیه اطالعات صحی آن نزد پزشک  میدر محدوده محیط زندگی اش زیر نظر یک داکتر عمو

خانواده ثبت گردد و در صورت نیاز به متخصص یکی از امراض از طریق پزشک خانواده معرفی و 

  .اطالعات الزم در اختیار متخصص قرار گیرد

 :این اقدام چندین مزیت دارد

 ی از خود درمانیجلوگیر 

 جلوگیری از تشخیص غلط مرض توسط متخصص 

  پیش گیری از ابتال به خیلی از بیماری های مزمن و خطرناک که قبل از ابتال و در مراحل مقدماتی قابل

آورد که هر عضو خانواده با پرداخت  میمینۀ آن را فراهم ولت با ارایۀ بیمۀ صحی خانواده، زد.درمان اند

 .بتواند از داکتر خانوادگی بهره مند شود( که از پنجاه افغانی در ماه بیشتر نباشد) هزینۀ بسیار کم
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 پیوست

 «و جوانان خانواده»سیس وزارت أتتوجیهی طرح 

 مقدمه

و  میبلکه نهادساز است و توجه به آن میتواند تاثیرات ک ،جامعه شناسان به این باورند که خانواده یک نهاد نیست

ترین نهاد اجتماعی است که  خانواده نخستین و مهم .بر سایر نهادهای اجتماعی برجای بگذاردرا  میکیفی مستقی

 ،در افغانستان برای هر چیز حتا سرحدات. شود میخاستگاه تغییرات اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه قلمداد 

اما برای سیاست  ،داردیک وزارت وجود  ،باشد میکه بدون شک حفظ و پاسداری از آن وظیفه نیروهای امنیتی 

 .هیچ وزارت و حتا اداره ای وجود ندارد ،اری پیرامون خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعیذگ

برخی از . ندا هاری در حوزه خانواده بودذتمام دولت های افغانستان فاقد استراتیژی مشخصی در امر سیاست گ

اگر نهاد خانواده بتواند به گونه . تی قایل شوندنستند تفاوش و نهاد خانواده نتوانیز میان نهاد آموز دولت ها

 . رود میدرست به کارکرد خویش عمل نماید، جامعه در امر تکامل خویش با گام های استوار به پیش 

اما این اصل مهم همواره مورد بی  ،دینی تاکید زیادی بر تشکیل خانواده شده است که در آموزه های با آن

بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی در نتیجه کژکارکرد خانواده به  .ران افغان گرفته استمدا توجهی سیاست

اجتماعی را آسیب شناسی نماید و سپس با نظارت و  امورتواند تا در ابتدا  میوزارت خانواده . وجود آمده اند

 .بررسی در این حوزه به کاهش مشکالت بپردازد

 

 ناناوج و نوادهرورت تاسیس وزارت خااهمیت و ض( الف

وزارت زنان و خانواده به عنوان یک ساختار اداری بسیار مهم ا در حال حاضر در چهل کشور دنیا طبق آماره

ما در افغانستان وزارت مبارزه با مواد مخدر داشتیم اما . کند میوجود دارد و برای مدیریت خانواده برنامه ریزی 

رد اما وزارت خانواده در حاشیه توجه سیاست گذاران وزارت امور مهاجرین وجود دا. وزارت خانواده نداشتیم

 .کشور بوده است

 این اهداف ترین مهم. دارند را خانواده وزارت تجربه که هستند ییکشورها جمله از انگلستان و کانادا ترکیه،

 قسمت در کند، فراهم را جوانان ازدواج از حمایتی های زمینه تا است بوده این برده نام کشورهای در ها وزارت

 خویش اساسی محورهای از یکی عنوان به را خانواده مشاوره و دهد، آموزش زناشویی زندگی از رضایتمندی

 .شود حفظ ها خانواده سالمت تا دهد قرار
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 کنترول جمعیت ( ب

این در حالی است . شود میسال آینده دو برابر  24طبق آخرین گزارش وزارت صحت عامه نفوس افغانستان تا 

تواند بحران های  میافزایش جمعیت . چ برنامه خاصی برای کنترل و مدیریت نهاد خانواده وجود نداردکه هی

تواند ثبات اجتماعی  میشود و توجه به خانواده  میجامعه با خانواده شروع . پنهان و آشکار زیادی را خلق نماید

و عملی مدیریت  میو برنامه عل افزایش جمعیت یک کشور اگر با یک استراتیژی. و سیاسی را ضمانت کند

نبود برنامه و اما اگر افزایش جمعیت یک کشور در  ،بدون شک که به عنوان یک قوت مطرح است ،گردد

رشد نرخ . وجود آمدن بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گرددبتواند منجر به  می ،افتد استراتیژی اتفاق

کند تا وزارت خانواده با برنامه های مدون و دقیق تاسیس  میرا  جمعیت افغانستان به گونه شدید تقاضای این

 .گردد

 

 ناناوج و خانوادهاهداف وزارت ( ج

اکنون سالمت . استها  خانواده های افغان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و تهدید های متعددی متوجه آن

های فرهنگی،  چالشکند و  میی خانواده ها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی دوران بحرانی را سپر

هیچ راه حل منظقی نیز نه از سوی  .دکن میبنیان های خانواده ها را تهدید نیز اجتماعی و اقتصادی متعددی 

 . شده استدولت و نه هم از سوی کدام نهاد دیگری برای خانواده ارایه ن

ز منزل و سایر مشکالت در نتیجه ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، طالق، خشونت، رشد جمعیت، فرار ا

 .گیرد مینارسایی در نهاد خانواده و نبود آگاهی های الزم در جامعه صورت 

ند، دولت هیچ شو وقتی قرار است که یک زوج به زندگی مشترک شان نقطه پایان بگذارند و از یکدیگر جدا

یک دوره آموزشی سه ماهه  افته معموالًدر کشورهای توسعه ی. دبرنامه ای برای فرزندان آن ازدواج ناکام ندار

ها به هدف کاهش آسیب  این آموزش. بگیرند به گونه اجباری وجود دارد خواهند طالق میبرای زوجینی که 

 .گیرد میهای وارده به فرزندان طالق صورت 

یدار ها ب نبود آموزش باعث شده است تا کودکان شب. کنند میامروز خانواده ها وضعیت آشفته ای سپری 

 .ها کرده است مصروفیت با موبایل و گیم ها آسیب های زیادی را متوجه آن. ندبمانند و روز بخواب

 به کنند و میکتاب های آموزشی برای تربیه کودکان اقدام به خوانش در سایر کشورها از زمان بارداری  زنان

 . اندیشند میتعالی خانواده 
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. رگ این است که ازدواج به گونه درست و منطقی انجام نشده بودهیکی از عوامل افزایش طالق در شهرهای بز

 .رود میدر فقدان آموزش های الزم در مورد ازدواج و تشکیل خانواده، ساختار خانواده به سمت آشفتگی چون 

خواهد لیسنس رانندگی به دست بیاورد باید برود مدتی را آموزش ببیند و در  میدر افغانستان برای کسی که 

خواهد ازدواج کند و تشکیل خانواده  میاما کسی که . درسی بنشیند و به گونه کتبی مسایل را یاد بگیرد صنف

تواند عامل و یا مانع توسعه در یک جامعه  میدر حالی که نهاد خانواده . کند میبدهد، هیچ آموزشی را سپری ن

 .باشد

خانواده ها برای . ش و مشاوره پس از ازدواج استآموزش های قبل از ازدواج بسیار مهم تر و حیاتی تر از آموز

کنند جز آمادگی و رضایت و آموزش های الزم  میپیوند میان یک دختر و پسر در باره هرچیزی صحبت 

 .ها همسرداری میان آن

 ناناوج و خانوادهچارچوب فعالیت وزارت ( د

آموزش های قبل . وجود بیاید ت خانواده هماهنگی الزم بهرباید میان وزارت حج و اوقاف، استره محکمه و وزا

در تشکیل وزارت زنان و خانواده باید متخصصان جامعه شناسی، روان شناسی و . از ازدواج باید اجباری شود

 .علمای دین حضور فعال داشته باشند

 .در حوزه خانواده فعالیت کند ، آموزش و مشاورهمینه مدیریتتواند در سه ز میوزارت زنان و خانواده 

بانک های خصوصی باید  در این راستا. باشد میریت شامل برنامه های تشویقی برای تشکیل خانواده بخش مدی

با ساز و کارهای خویش و باید تواند  میدولت  .ی را برای ازدواج روی دست گیرندقرضه خاصاعطای برنامه 

 .این زمینه را مدیریت کند

با ساختن  میآموزش عمو. و خصوصی تقسیم کرد یمتوان آن را به دو بخش آموزش عمو میدر بخش آموزش، 

ی است که منطبق با مبانی فرهنگی افغانستان به مردم پیرامون ازدواج، تربیه یآثار هنری همچو فیلم و سریال ها

باید دوره در بعد خصوصی افراد در بخش مشاوره قبل از ازدواج، . اطفال و تفاهم مسایل را انتقال میدهد

. سپری کنند و پیرامون اخالق همسرداری، تفاهم و اهمیت زندگی مشترک آگاهی یابند آموزشی اجباری را

 .هدف مشاوره این است تا ظرافت های زندگی مشترک، زندگی زناشویی و اهمیت خانواده به افراد گفته شود

 در افغانستان منازعهوضعیت گذار از در  ناناوج واهداف وزارت خانواده ( ه

ها  خشونت و عقده شود بلکه در فقدان یک نظام اجتماعی سالم، تامین نمی تنها در نبود جنگپایدار صلح 

های که در صد  ترین آفت یکی از بزرگ. سیاسی خواهد شد مینظ اجتماعی مولد بی مینظ شوند و بی بازتولید می



Page 62 of 64 
 

در یک . استگی  زده همواره تعامل میان دولت و مردم را در افغانستان ناممکن کرده است جنسیت سال گذشته،

مان پیرامون حقوق و ی که در افغانستان به قدرت رسیدند به همان تعداد گفتیها قرن گذشته به شمار دولت

ها اغلب زاییده ایدیولوژی حاکم بوده  این گفتمان. ه استگاه زنان در مناسبات اجتماعی شکل گرفتتعریف جای

ن گذشته جلوگیری از توانمند شدن زنان بوده یکی از عوامل اساسی بحران و تنش در افغانستان در یک قر. اند

ای که در  جامعه توانمند شدن زنان یکی از شاخصه های مهم برای گذار به سوی یک جامعه سالم است،. است

  .شود شود و فقر فرهنگی به گونه ارثی منتقل نمی آن کارکرد نهادهای اجتماعی به گونه درست مدیریت می

باشد؟ آیا  مان گذار از منازعه در کجا میگاه و نقش زنان در گفتکه جایاین یک پرسش نهایت جدی است 

 به زیست مسالمت آمیز برسیم؟ ممکن است که بدون مشارکت زنان در چنین گفتمانی،

که  تواند پایان یابد مگر این هیچ منازعه و بحرانی نمی. ها منفی است بدون تردید که پاسخ به این پرسش

گرایانه این است که گویا با  یکی از تصورهای سطحی. مردان در آن محسوس باشدمشارکت همگانی زنان و 

 افغانستان در مسیر صلح و ثبات پایدار گام پیوستن مخالفان به روند صلح و قطع مداخالت کشورهای خارجی،

در . قی شودنبود جنگ نباید به مفهوم تامین صلح تل. بینانه است غیر واقع این یک تصور کامال. برخواهد داشت

ی برای عدالت اجتماعی و امنیت روانی وجود ندارد و یبسیاری از کشورها امنیت سیاسی حاکم است اما جا

ترین قربانی چنین ساختاری عدالت و انسانیت  تبعیض و تعصب دامن جامعه را گرفته و بزرگ سیاست سرکوب،

 .است

در جامعه شناسی توسعه،توسعه . ر از منازعه استها برای گذا توانمند سازی زنان نخستین و اساسی ترین گام

کنید گندم بکارید و اگر برای ده سال فکر  سال فکر می اگر برای یک: کنند گونه تعریف می پایدار را این

پس ما هم اگر . کنید پس یک نسل را آموزش دهید کنید درخت کشت کنید و اگر برای صد سال فکر می می

ترین  خانواده یکی از مهم. خواهیم باید برای توانمند سازی زنان باهم متحد شویم میصلح پایدار و ثبات آبرومند 

تفکیک این موضوع . نهادهای اجتماعی است که نقش بزرگی را در اجتماعی کردن کودکان به عهده دارد

ک خانواده تر خواهد بود و یا ی بسیار آسان خواهد بود که تجربه یک خانواده باسواد در تربیت فرزندان موفق

 بیسواد؟

 خانواده،: گانه عبارت اند از این نهادهای پنج توان شناخت، به طور معمول پنج نهاد بنیادی را در همه جوامع می» 

هر نهاد کارکرد و مسوولیت های خاصی دارد که به آن نهاد . و حکومت ،اقتصاد دین، تربیت،آموزش و 

تواند تا فرایند  شود و یک زن توانمند می شروع می آموزش هر کودک از خانواده. اختصاص یافته است
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این بزرگترین گام برای نهادینه شدن صلح درونی و . اجتماعی شدن کودکان را به گونه درست انجام دهد

 .بیرونی در جامعه است

 در جامعه مدرن صنعتی،. آموزشی در اجتماعی کردن نوجوانان سهیم اند میهر دو نهاد خانواده و نهاد رس» 

 ،زراعتدر اجتماعات روستایی مبتنی بر . در انجام وظیفه آموزشی مسوولیت اصلی را بر عهده داردکتب م

هرچند ممکن است انتظار رود که کودکان روزی خود  ترین نقش آموزشی را بر عهده دارد،خانواده بیش

 .گی را برعهده بگیرند رعه خانوادهمسوولیت اداره مز

،کارکرد ضعیف شودپتانسیل خشونت در جامعه افغانستان بسیار زیاد عث شده بایکی از عوامل اساسی که 

 ها، ممانعت از تحصیل زنان و اعمال خشونت بر آن. خانواده در تربیت و اجتماعی کردن کودکان بوده است

بدون شک یکی از عوامل اساسی  لذا. نهاد خانواده را آشفته کرده و کارکرد اساسی آن را مختل کرده است

وقتی کودک در خانواده آموزش . شونت و جنگ در افغانستان تبعیض سیستماتیک علیه زنان بوده استخ

کسانی که . بزرگترین آسیب آن متوجه جامعه خواهد بود درست را فرا نگیرد و به گونه مطلوب اجتماعی نشود،

م عضویت کدام گروه تروریستی فرخنده را در کابل به قتل رساندند نه طالب بودند و نه هم داعشی و نه هخانم 

ها  در فرایند آموزش و اجتماعی شدن آنمردمانی که  جوانان و رهگذران معمولی بودند؛بلکه  ،دیگر را داشتند

ی بزرگ وجود داشته است که عقده های انباشته شده و حجم بزرگی از خشونت در رفتارهای صدر خانواده نق

گیرد و مادر نقش اساسی در این  میاحل آموزش را از خانه فرا کودک نخستین مر. ها خود را نشان داد آن

  .دهند میفرایند دارد و بدون شک زنان باسواد و توانمند عاطفه و آموزش مناسب را به کودکان انتقال 

 توانند تا با تربیه زنان آگاه و با سواد می. شود اهمیت نقش زنان در فرایند صلح و ثبات آشکار می جا است که این

درست کودکان سالمت جامعه را تضمین نمایند و زنان با مشارکت شان در سیاست قادر اند تا دگرگونی های 

 .مثبتی را به وجود بیاورند

 اجتماعی مینظ بی سیاسی تا مینظ بیاز ( و

 رود و ثبات های سیاسی و نامنی از بین می مینظ که با پایان جنگ در افغانستان بی دکنن ها تصور می خیلی

در این شکی نیست که پایان جنگ فرصت های تحرک اجتماعی را مساعد . شود اجتماعی و سیاسی حاکم می

آید که سهم زنان در  اما تغییرات اجتماعی در بستری به وجود می ،نماید سازد و فرایند توسعه را تسهیل می می

ها و امکانات برابر در اختیار زنان  اگر فرصت. روند گذار از منازعه و پسا منازعه به گونه روشن رعایت شود

در یک کشور پسامنازعه  که اما در صورتی ،شود اجتماعی مستحکم می -قرار گیرد بنیادهای توسعه سیاسی

هیچ  و توانمند سازی زنان با تردید روبرو شود، ها رعایت نشود گیری حقوق و مشارکت زنان در تصمیم
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. سیاسی منجر خواهد شد مینظ اجتماعی به بازتولید بی مینظ عیتی بیدر چنین وض. ای پایدار نخواهد بود توسعه

مشارکت سیاسی  از جمعیت آن در نابرابری قرار گیرند و فرصت های آموزشی، میای که نی زیرا در یک جامعه

سالمت نهاد . کژکارکرد خواهد داشت ،نهاد خانواده به جای کارکرد مثبت ،ها دریغ شود و اجتماعی از آن

 .نهاد خانوادهبه سالمت ده به توانمندسازی زنان بستگی دارد و سالمت جامعه خانوا

چه قابل تامل و بازاندیشی است این پرسش است که چرا مردم افغانستان همیشه ترجیح داده اند مشکالت  اما آن

هرچه بر سر ما  های خود را تنها از منظر دخالت بیگانه و عوامل خارجی بسنجند و تاکید داشته باشند که و جنگ

به چه دلیل یا دالیلی مردم و اندیشمندان نخواسته و یا . ها است آید فقط و فقط از دست خارجی آمده است و می

  ؟های برون رفت از آن توجه کنند ها و منازعات و راه ها و عوامل داخلی جنگ نتوانسته اند به ریشه

مداخالت خارجی را باید به . باشد ای گذار از منازعه میها بر ترین گام های اجتماعی جنگ از مهم شناخت ریشه

محرومیت و کژکارکردهای نهادهای  ،فقر سوادی، که بی در نظر گرفت در حالیعنوان یک متغیر وابسته 

 .نده ااجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل بستر جنگ و خشونت های طوالنی را در افغانستان مساعد ساخت

این است که فرصت های  داشته،خاستگاه روستایی  ،ها در افغانستان ها و جنگ شورش یکی از عوامل اساسی که

آموزشی برابر برای زنان روستایی وجود نداشته و نهاد خانواده در روستاها در فقدان یک بستر اجتماعی مناسب 

تا  هیدهای افغانستان و توجه محض به مراکز چند شهر باعث گرد مرکزگرایی حکومت. شکل گرفته است

. برابر آموزشی استفاده کنند های از فرصت نتوانندیرد، گ میاکثریت نقاط افغانستان که مناطق روستایی را دربر 

گری در افغانستان به محروم بودن زنان افغان بر  ورشیترین عوامل جنگ و ش باید گفت که یکی از مهمبنابراین 

شود به گونه مستقیم به بازتولید  خانواده تولید میاجتماعی که در نتیجه ضعف نهاد  مینظ بی. گردد می

های اجتماعی و  مینظ بی یپس جلوگیری از توانمند شدن زنان به مفهوم بقا. شود سیاسی منتهی می مینظ بی

 .سیاسی خواهد بود

 

 کمیتۀ زنان و خانوادۀ

 تیم انتخاباتی تدبیر و توسعه

 8931کابل، اسد 

 

 



Page 65 of 64 
 

 

 

 

 

 

 

 


