
 
 

 د شبکې په اړهښځو  د افغان .1
 

په کابل، هرات، بلخ، کندهار،  شبکه ښځوافغان د ښځو موسسات غړیتوب لري. د  ۱۲۵څخه زیات انفرادی او  ۳۵۰۰کې  شبکې ښځوافغان د 

هم  بامیان، پکتیا، ننګرهار او کندز کې فعال او د پام وړ موجودیت لري، او همدارنګه د خپلو غړو پواسطه د افغانستان په نورو والیتونو کې

نډر په اساس د تاوتریخوالي، د د خپلو غړو لپاره د یو چتر په ډول کار کوي. همدارنګه هغه پروژې چې ) د ج شبکه ښځوافغان فعالیت لري. د 

 ځوانانو پیاوړي کولو او د نجونو له ښوونې او روزنې( سره تړاو لري د خپلو غړو په همغږي تطبیق کوي. 

 تاریخچه .2
زیار وویست ترڅو د تاریخي ونډي په اخستلو د نیمایي نفوس لپاره  ښځو ورژیم له راپرځیدو وروسته، افغان لبانو دله پیښې او د طا ۱۱د سپتمبر د 

سخت کار کړی او پدې یې ټینګار کړی  ښځو وکلونو کې افغان ۱۵اخلي. په تیرو بهتر چاپیلایر برابر او همدارنګه د هیواد په پرمختیا کې ونډه و

رول هم ورکړل شي. ښځو د ښې حکومتولی، د قانون د حاکمیت او د  چې دوی ته فعاله ونډه ورکړل شي او همدارنګه په پریکړه کوونکي په ډول

لپاره یې اساسي حل الرې ګډون سولې د پروسو ورو پرمختک په لیدو سره خپلې موثقې اندیښنې څرګندې کړي او د خپل مساوی او له معنا ډک 

 وړاندې کړي دي. 

حث مرکز وو. نړیواله ټولنه او افغان دولت په تیره لسیزه کې څو ځلې سره لیدلی  کلونو کې افغانستان د نړیوالو پالیسي جوړونکو د ب ۱۵په تیرو 

په کارونې سره مشخصو سکتورونو کې ښه او د ښو میکانیزمونو او تګالرو اړه بحث وکړي تر څو د هیواد پرمختګ، د پرمختګ اندازه کولو 

  والی را ولي. 

 ۲۰۱۴کې ټاکل شوی دی. په  ۲۰۱۶ 3اکتوبر ۵څخه وروسته د بروکسل غونډه په  ۲۰۱۴2کې د ټوکیو د کنفرانس او په لندن کې د  ۲۰۱۲1په 

د  کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته، د ملي یووالي د حکومت پرانسته او د هغه د پرمختګ لپاره، د بروکسل غونډه د نړیوالي ټولنې

لپاره مهم ځای دی چې د افغانستان دولت له تاسیس راپدیخوا کوم اساسی  د دې د ډاډ ترالسه کولوره مالتړ د راجلبولو او همدارنګه افغانستان دوامدا

 پرمختګ او د راتلونکې لپاره خپل پالنونه شریک کړي. 

بدخشان، بغالن، بامیان، دایکنډی، فراه، غور، شبکې له ښځو سره په کابل،  ښځو ل د غونډې د فرصت په اړه د افغاند بروکس اړوندد افغانستان 

لړ مشورې رهبري  کندهار، ارزګان، هرات، کندز، ننګرهار، سمنګان، پکتیا، خوست، لوګر، تخار، مزارشریف، لغمان، کنړ او نورستان کې یو

قانون حاکمیت، د ښځو رول د سولې شبکې څلورو اساسي موضوعاتو ته پام کړي وو چې عبارت دی له ښې حکومتولی، د  ښځو کړې دي. د افغان

خپل والیتونو د ښځو غږونه شریک کړي چې  ۲۱غواړي د  شبکه ښځوافغان پانې پواسطه د دریځ  دې په پروسه او مرستو په اغیزمنتیا کې. د

ن دولت او همدارنګه نړیوالې د اوسنی حالت، د هغو موجوده ستونزو او د هغو د غوښتنو او وړاندیزونو په اړه له افغا ښځو نظرونه یې د افغانو

 ټولنې سره د افغانستان په اړه د اکتوبر له کنفرانس څخه مخکې شریک کړي وو. 

                                                             
1
 http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en1.html  

2
 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383205/The-London-

Conference-on-Afghanistan-Communique.pdf  
3 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/10/05/  

 د افغان ښځو  شبکه

 ۲۰۱۶سپتمبر 

 دریځ پاڼه: د افغانو میرمنو غږونه
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 اوسنی وضعیت .3

حکومتوليښځې او ښه  

والیتونو له ښځو سره خبرې ترسره کیدلې، دا  ۲۱کله چې د پورته ذکر شویو  

څرګنده ده چې د ښځو ګډون او د افغانستان په ښې حکومتولی کې د هغو رول په 

ښکاره ډول پڅ او ټیټ دی. د افغانستان په حکومتی جوړښت کې د ښځو موجودیت 

په کابینه، ولسي جرګه، مشرانو په دوه کچو پیژندل شوی دی، لوړه کچه چې 

 جرګه، والیتی شوراګانې، وزارتونه او محلي حکومت کې ښځې ګډون لري.

عملیاتي  رول او  د ښځو دویمه کچه  له هغو جوړه شوی چې د منځنۍ کچې 

مسؤلیتونه پرغاړه لري. پدوی کې  د ریاست او مدیریت  منصبونه شامل دي.  له 

اکثرو والیتونو څخه د راټول شوی معلومات څرګندوي چې د دولت په منځنۍ کچه  

 کې د ښځو ګډون په ښکاره ډول ټیټ دی. 

 ښځې او د قانون حاکمیت

یو لړ السته راوړنې لرلې. ښځې د افغان  ښځود قانون د حاکمیت په اړه افغانو 

لوی څارنوال د اوسنی پریکړې هرکلی کوي چې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالی 

د له مینځه وړلو د مخصوصې څارنوالی دفتر یې د څارنوال د معینیت په رول بدل 

سلنه ۶کړ. اوس مهال 
4

څارنواالنې ښځې دي. ښځو د افغانستان د جمهور رئیس دا  

ې حرکت هم تر نظر الندې نیولی چې پکې یې په لومړي ځل ښځینه قاضي تاریخ

سلنه قاضیان ښځې دي ۸ته د سترې محکمې عالي شورا د غړیتوب ورکړ. 
5

  .

افغانې میرمنې پدې باور دي چې ښځې په افغانستان کې د سولې او امنیت په 

د ښځو راوستلو کې ستر رول لري. په افغان ملی امنیتی او دفاعي ځواک کې 

تر اوسه ښه شوی دی. تراوسه د قانون د حاکمیت په سکتور کې د ښځو ګډون 

 موجودیت په جدول کې ښودل شوی دی: 

 ښځې او د سولې پروسه

په رول او مسؤلیتونو او همدارنګه په مشرتابه کې د رئیس جمهور پواسطه لوی  APRPاو  کال په فبروري کې، د سولې عالي شورا ۲۰۱۶د 

سولې د عالی شورا نوی مشري له یو رئیس او شپږو معاونیونو سره شامل دی. د سولې عالی شورا یوه ښځینه ځته شو.  پدې کې د بدلون رامین

معاونه او دوه ښځینه سالکارانې لري
6

چې اوس د مشرتابه برخه دي ترڅو ستراتیژیکه سال مشوره وړاندې کړي.  ښځو د دې بدلون چې ښځې  

په مشرتابه کې مومي هرکلی کوي. همدارنګه د سولې د عالی شورا ښځینه معاونه له حزب اسالمي سره د سولې په نیغ په نیغه خبرو اترو کې 

ښځې د سولې د عالي شورا له مشورو څخه چې د مختلفو سکتورونو د ښځو  له ګڼل کیږي. د ښځو د تحریک د کلونو مالتړ پایګډون درلود چې 

له استازو سره یې د سولې د عالي شورا د ستراټیژیک پالن په جوړولو
7

 کې ترسره کړیدي، هرکلی کوي.  

 یاښځې او دمرستو اغیزمنت

کلونو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره د مساعد چاپیلایر میځته راتګ کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ستر رول لوبولی دی. په مختلفو  ۱۵په تیرو 

ساحو کې د ښځو د ژوند ښه کیدل په مستقیمه توګه له هغو پروژو او پروګرامونو سره تړاو لري چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل شوی دي. 

 ې پدې باور دي چې مرستو له ښځو سره مرسته کړې ترڅو په ټاکنو، دولتې ادارو او مدني ټولنې په موسساتو کې برخه واخلي. ښځ

                                                             
4
http://www.scoop.co.nz/stories/WO1403/S00272/women-in-afghanistans-justice-sector.htm  

5
 Ibid 4 

6 http://www.khaama.com/syed-ahmed-gilani-appointed-new-chairman-of-afghan-high-peace-council-0131  
7 http://hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-39-49/2011-04-11-04-45-06/823-2016-07-27-06-14-18  

میرمنې په مشرتابه 
 کې

 شمیر

 ۴ وزیرانې

 ۹ معینانې

 ۴ سفیرانې

 ۶۹ د ولسي جرګې غړې

  ۲۲ د مشرانو جرګې

 ۲ والیتي شورا

 ۱ والیانې 

 د ښځو فیصدي  اداره 

 ٪۶ لویه څارنوالي

 ٪۸ ستره محکمه 

 ٪۲ د کورنیو چارو وزارت

 ٪۱ د دفاع وزارت
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 دوامداره ننګونې .4
 ښځې او ښه حکومتولي:

I.  هغو راپور ورکړل شویو والیتونو کې چې ښځو ورسره سال مشوره  ۱۰د ښځو ګډون به محلی حکومت کې خورا ټیټ دی. په

 د رهبری منصبوه د ښځو په الس کې دي.  ۲-۱کړې، یواځې 

II.  یکړو کې مشوره او په اکثرو والیتونو کې د نارینه وو واکداري له امله، له ښځو سره په مهمو والیتي بحثونو او پرحضور د ټیټ

 نه کیږي.  

III.  د هغو ښځو ساتنه او مصئونیت چې د هیواد په کچه په اساسي منصبونو کې کار کوي یو له هغو اساسي ننګونو څخه دی چې د

 ښځو پر ګډون یې تر اوسه اغیزه کړې ده. 

 ښځې او د قانون حاکمیت: 

I.  د ښځینه قاضی له نومول کیدو هرکلی کوي، د ولسي جرګې په څیر له هغه ځایه چې ښځې د سترې محکمې د عالی شورا لپاره

 دیموکراتیکې ادارې لخوا د هغې رد کیدنه ناهیلې کوونکې وه.

II.  .څخه یواځې  ۵۰له بده مرغه له په اوسمهال کې د لوی څارنوال لخوا په ټول هیواد کې د څارنواالنو ګمارنه او بدلون ترسره شو

رنواالنې د بد امنی، د مافیا او جنګساالرانو او همدارنګه په سیستم د هغو د ګډون د مالتړ په اړه د یوه ښځه معرفي شوه. ښځینه څا

 نه باور له کبله له زیاتیدونکو ننګونو سره مخی دی. 

III.  د عاملینو د نیونې او  د ټولو پیښو لپاره کال کې د ښځو په وړاندې د دتاوتریخوالي ډیرې بیرحمانه پیښې شوی دي، ۲۰۱۶په

 تعقیب راپورونه موجود ندي. عدالت ته السرسي تراوسه هم د ښځو لویه ستونزه ده. 

IV.  له هغه ځایه چې د وراسا ناتو ناستې د افغان ملی امنیتی او دفاعی ځواک لپاره د بیساري پوځي مالتړ اعالن وکړ، پدې ځای کې

و ښځو ته ځانګړې شي چې پدې سکټور کې کار پدې اړه د پوهاوي ښکاره کمښت لیدل کیږي چې په څه اندازه بودیجه به هغ

 کوي. 

 ښځې د سولې په پروسه کې

I.  ،لکه څرنګه چې ښځې د سولې په عالی شورا په نوی جوړښت کې د ښځینه معاونې او سالکارانو د نومول کیدو څخه هرکلی کوي

ښځې په نوي جوړښت کې کوم رول و نه لري نو  )والیتي( غړو برخه اخیسته دریدلې ده. که چیرې دا ۱۳۳ښځینه )کابل( او  ۹

 هغه وخت، زیرمې او مالتړ چې د دوی په پیاوړتیا لګیدلی ښایي ضایع شي. 

II.  کا کې د څلورو هیوادونو ) افغانستان، پاکستان، متحده ایاالت او چین( په څلور اړخیزه ناستو کې په افغانی هیئت کې  ۲۰۱۶د

څرګند ډول د ښځو له معنی ډک ګډون هغو ته د پریکړې کولو او رهبري د رول ورکولو   ښځو ته ځای نه وو ورکړل شوی. دا په

 لپاره د سیاسي ارادي نشتوالی ښیي. 

 ښځې او د مرستو اغیزمنتیا

I.    کلونو کې د لڼد مهاله پروژو تطبیق پایښت نه درلود. پداسې حال کې چې لدې پروژو څخه ځینو یې مهمو ستونزو ته  ۱۵په تیرو

پام کړی وو، لکه د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي له مینځه وړل، په محلی حکومت او امنیتي سکټور کې د ښځو د رول پیاوړی 

 ابتکارونه هم له مینځه الړل.  کول، د پروژو له بشپړتیا سره، هغه

II. .ښځو ته د پام لرونکو سترو پروژو او ابتکارونو په اړه له ښځو سره لږ معلومات شریک کیږي او یا ښځې پرې کمې خبریږي 

چې د امریکا د مرستندویه اداری )یوایس  ،ښځو لپاره لومړني تر ټولو لویه پروژه ګڼل کیږي پداسې حال کې چې پروموټ د افغانو

ډ( لخوا تمویل کیږي، په اکثرو والیتونو کې چې له ښځو سره سال مشوره شوي هغوی څرګنده کړې چې دا پروژه هیڅکله هم ای

ونډه نده ورکړل شوی. د پروموټ اکثریت هغه بورسونه په هیڅ ډول سال مشوره کې  ی تههغوی ته نده ورپیژندل شوی او هغو

رې دي. ښځې پدې اند دي چې دا یو له هغو تر ټولوکمزورو تګالرو څخه ده، ځکه چې د ښځو او نجونو لپاره دي د انټرنیټ له ال

 چې ټولې ښځې انټرنیټ ته السرسی نه لري او همدارنګه د هغوی والیتونه د بریښنا له کمښت سره مخ دي. 

III.  هغه تمویل شوی پروې چې د ښځو د پوهاوي لوړلو او د ښځو د ظرفیت لوړلو ته پام لري یواځې لویو والیتونو ته محدودې دي

 چې هلته ښځې السرسی او تحرک لري. ښځې اوس هم د خپلو اساسي حقوقو په اړه د پوهاوي له کمښت سره مخ دي. 

IV.  بودیجې د کمښت له امله له غونجیدو او بندیدو سره مخ دي. دا د هغوی په  کلونو کې د ښځو فعاله موسسې د تمویل او ۱۵په تیرو

او د مدني ښوونې عدالت غوښتنی ونډه لکه  په محلی ډول د ښځو د غیر دولتي موسسو  په تړل کیدو سره د پوهاوي په لوړتیا،  

ویل شوی پروموټ پروژه حتی د ښځینه او روزنې په ابتکارونو اغیزه کوي. د امریکایی مرستندویه ادارې تر ټولو ستره تم

 موسساتو د پایښت د مالتړ لپاره کوم مشخص تمویل نه لري. 
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 د مرستو اغیزمنتیا د سولې پروسه د قانون حاکمیت ښه حکومتولي

د ښځو استازیتوب باید په محلی 
حکومت کې ډیر شي. ډیر 
ښځینه والیان، رئیسان او 
معاونین باید د حکومت لخوا 

 پالن شي. 

 

ښځې کوالی شي په مساوي ډول 
په سټراټیژیکو پریکړو او د 
پالیسي جوړونې په پروسه کې 
ونډه واخلي. مونږ افغان امنیتي 

ځواکونه هڅوو ترڅو ښځو ته په  
و پرکړې کولو کې د مشرتوب ا

جنډر د ریاست ترڅنګ په امنیتي 
 ځواکونو کې رول ورکړي. 

په ټول هیواد کی د ښځو سره د 
مشوری کولو نه ورسته، د ښځو 

ی دی چی د غوښتنه او تاکید پر د
وړ او تجربه لرونکو ښځی شمیر 
چي د سولی ، شخړو د هواری په 
برخو کی تجربه لری باید د سولی 

کی  ی جوړښت عالی شورا په نو
 زیاتد کابل او والیتونو په سطحه 

 شی 
ښځی پوره باور لری چی ددوی 

شکیلتیا د ټولنی د نورو ښځو سره  
کوالی شی چی د سولی پروسی په 
اړه کوښښونو  ته ال زیات قوت او 

 ښت ور وبښی ارز

په هیواد کې د فعالو ښځو له ساتنې 
د د افغان دولت او نړیواله ټولنه بای

مالتړ وکړي. د خوندیتوب اقدامات، 
د مخنیوي بیرته ځای پر ځای کولو 
سیسټم،  باید موجود وي او  باید په 
مخص ډول جوړ شي په شمول د دې 
چې ټولو ښځو لپاره د خوندیتوب او 

 ساتني روزنې ورکړل شي. 

په حکومتداری کې باید د ښځو 
په سیاسي  سیاسي مالتړ وشي.

مالتړ کې باید درناوی، 
صالحیت او په ملي پریکړو، د 
ملی پروګرامونو په تطبیق کې 
ګډون او د نویو نظرونو او 
مفکورو وړاندې کول شامل 

 وي. 

 

د ښځو او نجونو پروړاندې هر 
ډول تبعیض او تاوتریخوالی د 
افغانستان پر مخ د ویرې یو تور 
داغ دی. افغان دولت باید ډاډ 

سه کړي چې د ښځو او ترال
نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي 
واقعاتو ته د قانون د حاکمیت 
ادارې تر ټولو لوړ لومړیتوب 
ورکړي. عاملین باید وموندل 
شي، ونیول شي او عدالت د ملی 
قوانیونو لکه د ښځو پروړاندې د 
تاوتریخوالی د له منځه وړلو د 

 قانون سره په مطابقت پلې شي.

یووالي په حکومت مونږ د ملی 
غږ کوو چې د سولې په راتلونکو 
خبرو اترو کې ښځینه ګډونوالې د 
هغو په مسایلو د پوهې، د هغو د 
خبرو اترو د مهارتونو او پریکړې 
کولو، مذاکراتو، منځګړیتوب او د 
توافق  د رامینځته کولو په اساس 
وټاکي. لږ تر لږه د سولې د خبرو 

ځې سلنه باید ښ ۲۵اترو کوونکو  
 وي. 

نړیواله ټولنه چې د ښځو د پیاوړتیا د 
ابتکارونو د مالتړ ژمنه کوي باید دا 
ډاډ ترالسه کړي چې نوی 
پروګرامونه او پروژې په حقیقي 
ډول د ښڅو د اړتیاوو په پام کې 
نیولو سره تمویل شي. دوامداره سال 
مشورې او په ښځو متمرکزه موجوده 
لویو پروګرامونو کې د ښڅو د 

ي لوړتیا به همیشه یو پوهاو
 لومړیتوب پاتی وي. 

په ټول هیواد کې په دولت کې د 
مسلکي، تجربه لرونکو او قوی 
ښځو د شمیر زیاتول. ښځو ته 
باید د هغو له تجربو سره سم 
دولتی منصبونه ورکړل شي 
ترڅو د هغو ونډه د اندازې وړ 

 او اغیزمنه وي.

د  NAP 1325د افغانستان د 

اداري تطبیق پالن باید جوړ شي 
او په خاصه توګه باید داسې 

 NAPګامونه واخستل شي چې د 

د خوندیتوب په تړاو ټولې برخې 
 پلې شي. 

 

 UNSCR 1325افغان ملی کړنه د 

د پلې کولو په تړاو باید له نږدې 
وڅارل شي. د دې پالن د 
اغیزمنتیا لپاره د بریالیتوب 

شورا شاخص به د سولې په عالي 
کې د سولې په خبرو اترو او د 
سولې د تړونونو په امضاء کولو 
کې د تجربه لرونکو او مسلکي 

 ښځو موندل وی. 

 

نړیواله ټولنه باید د ښځینه موسساتو 
غونجیدنې او تړل کیدو ته جدي 

 پاملرنه وکړي. 
 ۱۵که دا ستونزه حل نشی، د ښڅو 

کلنې السته راونې به په خاصه توګه 
 په والیتی کچه له خطر سره مخ شي. 

دولت باید هغه د پالیسي مثبتې 
کړنې بیا وګوري ترڅو په 
دولت کې د ښځو استازیتوب 

سلنې ته لوړ کړي، لکه  ۳۰
څرنګه چې اداری اصالحاتو د 
کمیسیون په ستراتیژیو او 

ې په هغه هوکړه پالنونو ک
 شوی. 

 

د پوهاوي د لوړونو د کمپاینونو، 
د مخنیوی د اقداماتو په موندلو او 
د هر ډول تاوتریخوالی په خاصه 
توګه د جنسي تاوتریخوالی د 
مخنیوي لپاره د رسنیو سره 
خبرې اترې، د محلی مسؤولینو 
او اغیزمنو رهبرانو ګډون، 

 طرحه کول 

وجهی صندوق او د مشترک تمویل  
میکانیزمونه باید د ښځو لخوا اداره 
کیدونکو موسسو لپاره په نظر کې 
ونیول شي چې څرګنده پروسه 
ولري. دا به له ډیرو کوچنیو او 
متوسطو کچو موسساتو سره مرسته 
وکړي چې موجوده مالی سرچینو ته 
السرسی ولري. دا به د ښځو د السته 

اره یوه وسیله راوړنو د پایښت لپ
 وي. 

 


