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  خالصه

 وضعیت زنان افغان یکی از برجسته ترین نقطه تمرکز قابل مالحظه جامعه انکشاف بین ،بدون تردید
 به تدریج ،محیط عامه  از و محرومیتشنج ت بعد از سالهای زنان.المللی در زمان بعد از طالبان بوده است

 ، نماینده گان دولتی بنابر مشاهدات. سیاسی و اقتصادی ظهور مینمایند،به حیث یک نیروی اجتماعی
 بدینسو سریع بوده 2001 سال ردونر ها و جامعه همکاری بین المللی، پیشرفت در حقوق زنان از اواخ

  .است

 دولت افغانستان قوانین تبعیضی. د میباشحقوقی پالیسی و موفقیتهای گسترده در عرصه ینبعضی از
 هیچ نوع تبعیضی میان مرد و زن که ه میان برداشته و قانون اساسی را تصویب نمودعلیه زنان را از
موزش آ و امکانات بی نظیر را برای اشتراک بی سابقه زنان در انتخابات ملی از طریق قایل نشده است

 وزیر امور زنان اخیراً در مراسم ،وده جاللعداکتر مس. اتوری فراهم مینماید رای دهی و کاندید،مدنی
دوازده تمام  برای زنان افغان که  راپالن ملی و فعالً طرح دهمین سالگرد اعالمیه پکن اشتراک نموده

  .رویدست دارد ،میگیرددر بر پکن را  اعالمیهمهمساحه 

تهیه مستقیم  ه دولت و دونر ها برایورد های به سطح محلی بخاطر افزایش توجآهمچنان دست 
 از میان گروه های که از ، زنان و جوانان،برای بار اول در سراسر کشور. موجود است  کمک ها به جوامع

دیزاین و تطبیق  ،یت هاوند تا در مورد انکشاف اولشدسهم داده  مورد مشوره قرار نگرفته اند نظر سنتی
حضور زنان به خصوص  ازدیاد نقش روزافزون و. تصمیم بگیرند خودمحالت قریه و   درضروریات شان

  یک گام مثبت به سوی اشتراک عظیم افغانان در پروسه پیشرفت١(NSP)در برنامه همبستگی ملی
  .  که از جمله اصولی اند که در قانون اساسی جدید حمایت شده است،شان تلقی میشود کشور

 این انکشافات نشاندهنده تغیرات مهم و پیشرفت برای زنانی که صدای قعاًمهم است که ببینیم آیا وااما 
دالری که برای برنامه جنسیت در افغانستان  با در نظر داشت ملیونها. نه خویشرا بلند کرده اند میباشد یا

 دونرها و دولت روی اینکه چه چیزی ، این مهم است که بازیگران انکشافی،اختصاص داده شده است
بخشی از این پروسه روی یک . را تشکیل میدهد و چگونه اندازه شده میتواند موافقت نمایندپیشرفت 

استوار روی تغییر اجتماعی تاثیر میگذارد فهم بهتری از تحرک جنسیت در افغانستان و اینکه چگونه 
کاران انکشافی به یک توافق عمومی روی اهداف ر ضروری است تا دست اند،عالوتاً. خواهد بود

 
برنامه  مسئول 2004در سال  که یکی از نویسنده گان این گزارش است  ویکفیلدا شان:گاندر مورد نویسند

 مشاور منطقوی جنسیت دربه حیث فعالً که  این اداره بود پژوهش جنسیت و تصمیمگیری در سطح محلی
مسئولیت اداره و تنظیم امور نشراتی و  برندی باور . کار مینمایدلمبیا،در آسیای جنوبی در ک ،کسفاما موسسه

   .به عهده دارد ی، حکومتداری، اقتصاد سیاسی و معیشت شهرجندر/در عرصه های جنسیتارتباطی این اداره را 
  

 یک ابتکار سرتاسری است که از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات رهبری میشود که سرمایه های مخصوص به  برنامه همبستگی ملی1
  . محالت تهیه میکند که آنها را توانمند به برنامه ریزی، اولویت بخشیدن، تکمیل کردن، و سرمایه گزاری پروژه های انکشافی خودشان بسازند

 توضیح نامه
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 ی غیر دولتی مفاهیمنهاا دونر ها و سازم،دولت: دست یابند ،جنسیت  یا کلمات پیرامونو اصطالحات
مشترک به  یک تعریف ل جریان اساسی کار خود سازند اما شاید شامجنسیت را رابریمساوات و ب

  . موجود نمی باشدنمفهوم افغانی آ
  تصورات قرار میدهد تا های انکشافیو طراحان برنامهابر پالیسی سازان  چالشی را در براین توضیح نامه

 و ستان تشکیل میدهد انعکاس دهنده چه چیز مسایل جنسیت را در افغانن کآ مفهوم افغانی شانرا به
تشکیل پالیسی ها و شاخص های موفقیت را  ،نمایند تا برنامه های حساس جنسیتفرصتهای را تثبیت 

ه های جنسیت و تصمیم تحقیق و ارزیابی افغانستان در عرصیق واحد با استفاده از تحق. مشخص نمایند
 فعالیتی به راه میکند که در سطح محلی  این مقاله پیشنهاد، در سطح محلی منحیث یک پشتوانه2گیری

   :اندا خته شود تا
ی غیر نهاان میان کارکنان اناث و ذکور در سازمآ مسایل جنسیت به مفهوم افغانی ارتقای آگاهی 

موسساتی که روی بهبود برابری جنسیت در سطح  . بهبود یابد متحدلتی و شعبات سازمان مللدو
ن آ کارکنان شان خود را در  که موفق بوده میتوانند در کار خودمیکنند در صورتی محلی کار

 یکجا با آموزش های ، کارکنان در عرصه مفاهیم جنسیت خودیآگاهیرسی بر. جوامع قرار بدهند
ت و آموزش بنا بر تجربه میتواند کارکنان محلی را به ایجاد تسلسل های به مفاهیم و طویل المد

 . از آن بیاموزند رای که در عین پروسه درس های مهماهداف جنسیت تشویق کند

یم افغانی از معضله های مفاه تر به منظور تثبیت مشخصارتباطات با زنان و مردان محلی را 
 متعهد به امور جنسیتی سازان و دونرها باید کارمندان شایسته و پالیس. جنسیت افزایش بخشند
 و دیگر دفاتر منطقوی و  صحت عامه و معارف،احیا و انکشاف دهات ،را در وزارت امور زنان

 شامل حمایت از کارمندان محلی به منظور تثبیت و آنهامسوولیت  .ایند نم تعیین،والیتی مربوطه
ت های برای پاسخگویی اهداف برنامه های مر بوط به جنسیت اقدام در صورت ضرورت و فرص

متداوم میان کارمندان محلی و زنان و مردان در  ارتباطات که این همه نیازمند به تامین باشد
 .محالت میباشد

  :ل مورد توجه قرار گیرندبهمچنان از نقطه نظر ادراکی و عملی مطالب ذیل گسترده تر از ق

در خصوص تعادل جنسیت و اینکه در عمل چی   های هر کدام از سکتورستراتیژی هاپالیسی و  
 که بدینوسیله.  کار شناسایی شودسازنده گی تا خالیگاه واتفاق می افتر بطور جداگانه بررسی شود

 و ، وزارت خانه ها،هاه و تفاوت اهداف جنسیت میان دونرجهت مقایسی  فعالیتالزم است یک
 به  که این کار فقط، هماهنگی الزمه صورت گیردمربوطهنماینده گی های سازمان ملل 

 پذیر بوده امکان ،اختصاص دادن وقت و منابع جهت تفتیش و ارزیابی برنامه ها و پروژه ها
 یک میکانیزم فعال جهت اجرای این مقصد و تامین  میتواندمشورتی جنسیت گروه. میتواند

 . باشد بین بازیگران جنیست شفافیت بیشتر

این طرح شامل برنامه  .برای طرح و فند ریزی پروژه های طویل المدت اختصاص داده شودمنابع  
 که قبالً به مصرف با پیشقدمی های معین غیر جنسیت جهت جمع آوری سرمایه روی منابع

 و باید اطمینان حاصل نمود که این برنامه مانع روند پیشرفت پروسه تعادل جنسیت میباشدده یسر
 . نمیشوددر طویل المدت

  
  

 
زیابی افغانستان اقدام به یک پروژه تحقیقاتی که هدف آن ایجاد یک درک بهتر از تصمیم گیری در  واحد تحقیق و ار2004در اوایل سال  2

 نامه حاصل همین این توضیح. و دولت افغانستان، بودواحد خانواده و مسایل محلی میان سازمان های غیر دولتی، سازمان ملل، دونر ها، 
حقیق و ارزیابی افغانستان که اشتراک جنسیت را در برنامه های همبستگی ملی بازرسی تحقیق، و همچنان کار تکمیل کننده که توسط واحد ت

  . نمود، میباشد

با در نظر داشت 
 که برای یملیونها دالر

برنامه جنسیت در 
افغانستان اختصاص 

 این  استداده شده
مهم است که بازیگران 

انکشافی، دونرها و 
دولت روی اینکه چه 

چیزی پیشرفت را 
 چگونه میدهد و تشکیل
  شده میتوانداندازه

  .موافقت نمایند
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  جنسیتانکشافاصطالحات عام 
تها و دسترسی صتکذیب با قاعده حقوق فرد، فر: تبعیض جنسیت

  . به منابع مبنی بر جنسیت
  

تهای یکسان در زنده گی ص زنان و مردان فر:مساوات جنسیت
  . عامهمحیطداشته باشند، به شمول توانایی شرکت در 

  

: ورد زنده گی برای زنان و مردانامساوات در دست :تعادل جنسیت
یع دوباره قدرت و منابع، و همچنان زتعادل جنسیت یک ضرورت تو

درک ضروریات و عالقه مندی های مختلف زنان و مردان را 
  . تصدیق میکند

  

یک روند سازمان دهی شده که هدف آن :  جنسیتدهی جهت
ای پالیسی و فعالیتهای یک نهاد، از آوردن جنسیت در تمام جنبه ه

  . راه ساختار ظرفیت و جوابگویی میباشد
  

 ریویس و ،تصورات و توضیحات: گرفته شده از جنسیت و پیشرفت
 .2000، ،سال)Reeves and Baden( بادن

  جنسیتدهی جهت تعادل و ،مساوات.   1
 

شامل ساختن جنسیت منحیث یک بخش از تحلیل و فعالیت در 
نواع برنامه انکشافی یکی از برجسته ترین طرق برخورد با ا

زنان از بهره گیری معاونت ها در گذشته . تبعیض و انزوا میباشد
 درک گردیده است بکلی  اما اکنون،در حاشیه قرار گرفته بودند

در  که تجارب مختلفی که زنان و مردان از زنده گی دارند باید
 سازمان های غیر دولتی و ،اکثریت دونرها. نظر گرفته شود

اویانه ازمان ملل بهبود حقوق و دسترسی مسنماینده گی های س
پیشرفت تمرین خوب به سوی مردان و زنان به منابع را یک 

  .تلقی میکنند

 شامل برنامه  که جنسیتیگانه ستراتیژی کدام ،صورتدر غیر این
 ، جا های دیگر هماننددر افغانستان .گردد وجود ندارد انکشافی
 و  زنان بهبود حقوقفقط از طریق جنسیت به نابرابری برخورد

 رشد ، جهت تقویت انکشافی پروسه برنامه های درآنهاشرکت 
واقعیت پی برده هر دو به این 3. بوده استاقتصادی و کاهش فقر 

: ندمان(اند که جنسیت ساحه ایست که باید با فاکتور های دیگر 
 تمام سکتور های برنامه انکشافی یکجا و در)  طبقه و نژاد،عمر

 جنسیت جهت دهی ،در مفهوم بین المللی. مد نظر گرفته شود
کالً منحیث یک روند که جنسیت را در مرکز انکشاف پالیسی و 

 به این مفهوم که. رد اتخاذ گردیده استتمرین پیشرفت بیاو
در تمام جنبه های پالیسی و برنامه ریزی شامل  مسایل جنسیت

 نظارت و ،شکل دهی ،مثالً بررسی نیازمندیها (،ساخته شود

 
، توسعه جنسیت از راه مساوات جنسیت در حقوق، منابع و صدا، 2001بانک جهانی، سال  3

  نشریه پوهنتون آکسفورد: گزارش تحقیق پالیسی بانک جهانی، واشنگتن دیسی

 این). جه سازیبود و امور ، استخدام نمودن کارمندان،ارزیابی
دیده بزرگ قبول گر  توسط بانک جهانی و همه دونرهاستراتژی

م های ژیکی افغانستان و میکانیزاست و در بیشتر اسناد سترات
 الزم است که ،حالیکه در.  شامل گردیده استکمک بشری

یک هدف که برای جنسیت  تا منحیث یک پروسه شناخته شود
 زیرا که نقش ها و روابط جنسیت دائماً در ،فعالیت میکند و بس

راه  پس ،ودهمثلیکه درک این واقعات عمیق ب. 4“تغیر میباشد
  .  است نیز تطبیق شده جنسیت کهجهت دهیهای انجام 

 برایمتخصصین انکشافی  که موجود است  راه هایتعدادیک 
 آنهااز  شان رسیدن به برابری و تعادل جنسیت در برنامه های

   :موارد ذیل میشودکه شامل   کنند میاستفاده

 دیهابهبود پالیسی و تغیرات ن 

  جنسیتاتف توجه به اختالافزایش 

 افزایش حمایت از شبکه ها و سازمان های زنان و 

 های برنامهطرح شامل نمودن مردان منحیث همکاران در  
 5مربوط به جنسیت

 ، به برابری جنسیت در افغانستاناساسی برخورد ییکی از چالشها
در ارتباط با مسایل  از واقعیت ها در سطح محل آگاهیعدم 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی   گزارش.جنسیت میباشد
 مثال های مختلفی از ،جنسیت و تصمیم گیری در سطح محلی

و نشان میدهد که اینها چگونه  روابط جنسیت را فراهم نموده
فعالیت های انکشافی را متاثر میتوانند اشتراک زنان و مردان در 

 مرکزیت که  جهت تحلیل از وضعیت جنستالشیستد، و نساز
  . برای انکشاف خوب و متوازن میباشدنگذاریپال

مفاهیم و  این  ارتباطیدر موردهنوزهم سواالتی زیادی اما 
 در یک کشوری که ،موجود استن آ به مفهوم افغانی پالیسی ها

  خواسته هایبول شده است که ضروریات وبه طور عموم ق
 ،ع جوامبزرگان. مربوط به افراد آن خانواده می باشد خانواده

 از خود ندارند یا خواسته هایپدران میگویند که زنان همسران و 
.  میباشدهمانند خواسته های آنانزنان خواسته های این که 

همچنان مبتنی بر یافته های تحقیق این موسسه که در خصوص 
م گیری در سطح محل صورت گرفته است نظر یجنسیت و تصم

  .“مشکلی ندارندزنان هیچ ”و دیدگاه عموم مردم بدین بود که 

 
، گزارش میکانیزم واکنش سریع کمیسیون اروپا 2002دم، اپریل سال سیپی آزربایجان مغ 4

 (EC MRR)کمیسیون : ماموریت تشخص مالی در افغانستان، رهنمود های جنسیت، کابل
  . اروپا

، مفاهیم و خط مش های 1998، سال (OECD) سازمان انکشافی و تعاون اقتصادی 5
  قتصادیسازمان انکشافی و تعادل ا: مساوات جنسیت، پاریس
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  ویانکشاف  کاران برنامهردست اند ،در نظر داشت این واقعیت با
 ،حقوق که ی نمایندیت هایرا معرفواول میتوانند چگونهدیگران 

رسی به منابع را میان زنان و مردان ویانه و دستمسافرصتهای 

که در  روش ها و شاخص هایبخشند؟ و بخشهای بعدی  بهبود
ت تصمیم هج قادر ساختن زنان ی بیشتر براسطح ملی و محلی

  .یری فعالیت های انکشافی بوده استگیری و شکل گ
 

  گیریتصمیم  درزنان  جایگاهتعین.   2
  

به کار انداختن میکانیزم ها و پروسه های مناسب جهت قادر 
الزم   شرایطی و ایجاد انکشاف رونددر اشتراکبرای ساختن زنان 

 عالقمندی یت ها و ایجادو اولتشخیصبرای سهم دادن شان در 
فهمیدن زمینه های   بلکه شرایطباشد  کافی نمیبه منافع شان

 چه چیزهای برای زنان محلی و شاخص های مشخص که واقعاً
میتواند نیز ضروری  در جوامع شان بدست امده آنها افغان و توسط

  . می باشد

 سمبولیک زنان در نهاد های عامه به سهمگیری اوقات یبسیار
 ،مانند محسوس  شاخص هایوتلقی شده حیث یک موفقیت 

 حضورتعداد زنان در فعالیتهای یا و ایجاد محل فزیکی برای زنان
 درشرایط. عامه به حیث برابری جنسیت نشان داده شده است

 نوع تغیرات نمایانگرافغانستان میتوان گفت که این پیشرفت ها 
 . مهم میباشدتناسایی نوع تغیرا شکه از طرف دیگر. میباشند

یا این جای است که آور داشته باشند ممکن زنان باالی میز حض
را آنهاند  میتواروی میزحضور شان  د؟ذ میگرداتصامیم اتخ

  مخالفت نمایند؟ صالحیت دهند که با تصامیمی که موافق نیستند

متکی به حضور محض استدالل میشود که اشتراک واقعی زنان 
تبدیل این نهاد ها به محلیکه افراد شان در نهاد ها نه بلکه 

.  میباشد،بتوانند برای خود شان تصمیم بگیرند و عمل کنند
 که قادر وقتی با ارزش است  انکشافیبرنامه هایاک در اشتر

 محض اینکه برای شان گفته شود به”باشند تا زنان و مردان را 
 به تصمیم گیری گذار یابند و  اینکه از ایشان سوال شود وبه
   “.توانند در شکل دهی عملیات نقش داشته باشندب

  نو و سابقه : نهاد های محلی

تمرکز بیشتر برنامه ریزی جنسیت در افغانستان روی حمایت این 
قرار  که در چه وضعیتی” از نهاد های محلی برای رسیدن به زنان

محل در هر جا از هم  نهاد های ابتدایی در سطح. اشدب می“ددارن
یا  6 اما در شرایط افغانستان عموماً شامل خانواده،متفاوت اند

 قرار این نهاد ها روی اصول.  و شورای محلی میباشد،فامیل
به مرورزمان و در خدمت   و تمرین ها را که، اعمال، نورم ها،دارند

  .  پافشاری میکنند، ارزش های جمعی میباشند واهداف
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که به نوبه خود . مقاله واقعی در شرایط افغانستان متفاوت میباشد. غذامیخورند تلقی میکند
  . کار را برای مقایسه و تقاوت واقعات خانواده مشکل میسازد

ان های  سازمتوسط نهاد های جدیدتری ،در طول دهه گذشته
 اگر ،غیر دولتی و نماینده گی های سازمان ملل تاسیس گردیده

و  - محلیر تاسیس نورم ها و اصول دآنهاچه نقش طویل المدت 
  .قابل مالحظه و مشاهده میباشدود یا تغییر شکل نهاد های موج

  به شکل عموم شورا را مهمترین نهاد7مردم در سطح جامعه
  نهادیست که مردم را به کار می زیرا این یگانه،بشمار میاورند

 برای تصمیم گیری و راه حلشورا یک ارگان غیر رسمی . اندازد
 ی و بعضی اوقات موضوعات اجتماعی سیاس،منازعات اقتصادی

 و موسفیدان مانند بیشتر نهاد های سنتی افغانستان شامل از.است
ز انعکاس دهنده بیرون بودن مداوم زنان ا .باشدیزمینداران م

 مردان ، رهبری میباشد در شانینده گی و نقشهای مستقیمنما
در سالهای اخیر . مسئولیت تایید ارزشهای جمعی جامعه را دارند

 آنها وبرخی از ،بعضی از شورا ها نقش های متفاوتی را داشته اند
 اقتصادی و ،جهت مقاصد شخصیتوسط کسانیکه شورا را 

ام میشود  که به قیمت زنده گی مردم محل تمسیاسی خود
 در تصمیم گیری که ها شورا اینولی باز هم .استعمال مینمایند
  .، همچنان با نفوذ باقی میماندمتاثر میسازد را رفاه مردم محل
 سازمان های زیاد انکشافی مصروف ایجاد ،1990از اوایل سال 

  میباشندبه شکل شورای محلی  که“نهادها”مجمع های دیگر 
 باعث  کهرا طوری عیار ساختآنها میتوان  که به این باور.بوده اند

تشویق بیشتر دیموکراتیک بودن و سهمگیری در انکشاف جامعه 
 هبیتات مجمع - سازمان ملل،در مناطق شهری. محلی شوند

 ، به راه انداخت انکشافزم ابتدایییهای محلی را به حیث میکان
ی به شکل نهاد ها  این ساختار ها روستاییمناطق در ،در حالیکه

توسط سازمان های غیر دولتی تاسیس شده  یوی قریه Ĥنهاسازم
 با ایجاد شورای انکشاف محلی در چوکات برنامه و اخیراً اند

این نهاد ها قصد دارند که . ندهمبستگی ملی شکل تازه گرفت
 ،سرمایه های مخصوص به محالت ،مانند(منابع مالیاتی و بشری 
را )  مکاتب، سرکها،آب(و خدمات اولیه ) کمک های تخنیکی

شتر این شوراها از نقطه نظر توجه بی .برای محالت تهیه نمایند
ی برای ابتکارات انکشاف روی زنان به حیث یک هدف گروپ

جه از طریق  بودفیصد10 صاختصا. وری میباشند آمحلی قابل یاد

 
در شرایط افغانستان یک قریه . ساخته چی است“ محله”اختالف نظر وجود دارد که یک 7

و یا گذر را به نام محله مینامند، اما این واحد ها همیشه هویت و تمایل یکسان ندارند، و 
مفهوم بسازند،  آنها نیت دارند که ضروریات و تمایالت آنهایرا که یک صدای عام ندارند نا

  . مانند زنان
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شوراهای محلی برای زنان در برنامه همبستگی ملی اهمیت 
  .خاصی دارد

ان بیشتر در نهاد های جدیدالتشکیل میتواند مردماما آیا این 
را شامل سازند و موثریت بیشتر در جهت ارایه  حاشیه قرارگرفته

بعضی از شواهد  کمک ها نظر به شوراهای سابقه داشته باشند؟
بدست میاید که تفاوت چندانی میان شوراهای تازه ایجاد شده و 

العه واحد  مط.ی سابقه عنعنوی وجود نخواهد داشتشوراها
 تحقیق و ارزیابی افغانستان در مناطق روستایی به طور مثال در

  وی که توسطقریه نشان میدهد که شوراهای والیت سمنگان
و شوراهای عنعنوی از نقطه   اندایجاد شدهی غیر دولتی Ĥنهاسازم

ی محل نظر دینامیک قدرت محلی ویا اینکه چه منفعتی برا
  کهمیاید بر اوضاع مطالعه از،اند با هم مشابه میاورند کامالً

در سطح محلی وجود ندارد تا ساختارهای  عالقمندی زیادی
موجود به منظور اشتراک همگانی و برابری مطابق اهداف 

  8. تطبیق گرددی مطروحه غیر دولتیĤنهاسازم

 این نیست که تمام نهاد های محلی تازه را مردم فقط پیشنهاد
 با مشاهده از شورا های انکشافی . ببینند“شورای دیگر”مثل یک 

  انجام داد افغانستان مطالعه که واحد تحقیق و ارزیابیدرمحلی 
دریافت نمود که بیشتر اعضای محلی در قریه های که برنامه 

 یهمبستگی ملی تطبیق گردیده است شورا های انکشافی محل
(CDC)  آنهارا با اعتبار تر از شوراهای دیگر میدانند بخاطری که 

 ،اً اشتراک میکننددر انتخابات شورا های انکشافی محلی مستقیم
شده  حکومت راجستر و به ان صالحیت داده نزد و این شورا ها

 همکاران محلی در ،در عین حال دفتر پاملرنه و براک. است
 امور برنامه همبستگی ملی اظهار داشتند که در  و تکمیلتطبیق

در شورا انکشافی محلی بعضی از مناطق بیشتر اشخاصی منتخب 
تحقیق جاری واحد تحقیق و 9. خبه گان مردم میباشندن از جمله

ارزیابی افغانستان نشان میدهد که مداخله اشخاص قدرتمند 
  .محلی در امور شورا های محلی به مرور زمان کاهش میابد

  تداوم حاشیه گذاری

فاهیم  اشخاص قدرتمند در نهاد های محلی م تسلط دوامدار
ی که روی مسایل آنها انکشافی به شمول فعالینادی برای زی

روی نابرابری  شورا های سنتی.  افاده مینماید،جنسیت کار میکنند
 محل به مردم مانع اشتراک آنها که اکثر ،اجتماعی استوار میباشند
 ازتعیین مسایل محلدر نتیجه بیشتر اهالی . خصوص زنان میشود

محروم گردیده و صدای  یم شورابرای مالحظه یا دست آورد تصام
  .  شنیده نمیشودآنها
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عادی رسیدن، اشتراک عامه در برنامه همبستگی، ملی کابل افغلنستان، واحد تحقیق و 
  .فغانستانارزیابی ا

در حالیکه نهاد های محلی جدید که از طرف سازمان های 
 طوری طرح گردیده اند که بیشتر اندانکشافی تاسیس گردیده 

وسیع بوده شامل کسانی نیز میشوند که کمتر نمایندگی داشته 
را در آنهای تعداد این مردم در شورا ها اشتراک واقع  افرایش،اند

ظاهراً زنان و مردان را محترم شمرده و .  نمایدشوراها تامین نمی
 محدود خواهد آنها استقبال صورت خواهد گرفت ولی نفوذ آنهااز 
توسط دفتر اسکان بشر  که از شوراهای محلی،به طور مثال. بود

 در مزار شریف تاسیس (UN-HABITAT) سازمان ملل متحد
نان و مردان را برای نماینده گی از گذر گردیده به صورت فعال ز

در . تشویق می کنند تا خواسته ها و ضروریات خود را بیان دارند
حالیکه هیچ کدام از باشنده کان گذر در جواب ها به مصاحبه 

شراکت در تایین ضروریات ”واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
 فایده ،ود در اتخاذ تصمیم که کدام پروژه روی آن گماشته ش،گذر

 ، از اینکه کمکها به کجا رفتندآگاهیگرفتن از آن تصامیم و یا 
  10“.ی ندادندگزارش

 محلی که توسط برنامه همبستگی ملیشوراهای انکشافی 
(NSP)است همچنان از جهت سهمگیری مورد  تشکیل شده 

 زیاتر زنان در انتخابات و همچنان عضویت توجه قرار گرفته است،
 یافته های اشکار ساخت که در  مشابهیرا ها  در شوآنهاواقعی 

 محل مختلف صورت گرفته نشان 30مطالعه این موسسه که در 
 تنها سه نفر زن در شورا های انکشافی محلی مشترک میدهد که

در محالت . زنان و مردان به حیث عضو کامل اشتراک داشتند
 دیگر حتی اگر زنان رسماً در شورا های انکشافی محلی انتخاب

 که در جلسات و مباحث  هشد اجازه داده نآنهاودند اما به شده ب
 بعضی اوقات ،درچنین نمونه ها. سهم داشته باشند مشترک

و ارتباطی بین شورای زنان و  ،شورای جداگانه زنان تشکیل شده
شورای انکشافی محلی مردان هماهنگی نبوده ویا اصالً وجود 

 نشان میسازد که در در ماهیت این یافته ها خاطر11. نداشت
 ، برنامه همبسگی ملی“قانون نامه”کوشش جهت بسر رساندن 

ه جهت آن ساخته شده بود  موضوع که این برنام،بنیاد شمولیت
  12“. قرار نگرفته استهمورد توج

   غلط موفقیت هاسنجش

در حالیکه شورا های محلی برنامه همبستگی ملی و نهاد های 
 دولت و سازمان های غیر ،ند شده ای تلقیجدید محلی اشتراک

 حساسیت ،دولتی دیگر باید درک نمایند که دست آورد شراکت
در ” ،در حقیقت. های جنسیت رابه صورت حتمی تضمین نمیکند

حالیکه اولویت های انکشافی مشترک ارتباطات قدرت که در 
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آنها به زنان . منظور این نیست که هرچند که شورا های زنان بدون فایده آنها نمی باشد 12

سایل شانرا مورد گفتگو قرار بدهند و راه های همایه متقابل را پیدا کنند در فرصتی که م
  .حالیکه در گذشته آنها همچنین مجمع شاید داشتند
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 که آنها در آنجا ی میان اهداف سازمان های غیر دولتی و محالتممکن
به این فکر است   اولیدر حالیکه: شد تشنج وجود داشته باکار میکنند

 تا حضور به حرکت بیاورندکه چه اندازه آنها میتوانند ارزشها محلی را 
  در حالیکه دومی معتقد است تا سازمانهای غیرزنان را تشویق نمایند

دولتی تقاصاهای را مطرح نمایند که مطابق نورم های جنسیت در 
  .محل باشد

 محله میباشد خاطر نشان ساخته  مردمعقب هر یک نظریه ساده
 برای درک و به عهده گرفتن آنها ،یدهدو مورد سوال قرار م

 تجربه افغانستان .13“ قدرت جنسیت کمتر موفق بوده اندارتباطات
  .میگیردبه یقین این هدف را در بر 

  
  
  
  

  شورا های موجوده یک روند عملی جهت اتخاذ یک رابطه  اعمار
در عین حال این روند به . قانونمند با یک محله میباشد

نهاد ”توانایی میبخشد که روی یک سازمĤنهای غیر دولتی 
 که ترکیب و عمل کرد آن برای همه قابل فهم “شناخته شده

 .، اتکا نمایداست

نفوذ که بازیگران انکشافی روی تشویق نمودن اشترا ک دارند حد 
 متکی بر این میباشد که تصمیم گیران در یک محله هتماًاقل 

. واهند آوردباور داشته باشند که چی مفاد در عوض به دست خ
ممکن میان اهداف سازمان های غیر دولتی و محالتی که آنها در 

در حالیکه اولی به این : آنجا کار میکنند تشنج وجود داشته باشد
فکر است که چه اندازه آنها میتوانند ارزشها محلی را به حرکت 
بیاورند تا حضور زنان را تشویق نمایند در حالیکه دومی معتقد 

Ĥنهای غیردولتی تقاضاهای را مطرح نمایند که است تا سازم
  . مطابق نورم های جنسیت در محل باشد

 لسان ”یکی از راه های که این بحران از آن به وجود میاید 
در حالیکه بعضی محالت یک همبستگی .  میباشد“پیشرفت

مشاهده نزدیک حرکات نهاد های . ظاهری نشان خواهد داد
زنان جایگاه خود را در چارچوب ”ه محلی اکثراً آشکار میسازد ک

 هرم قدرت اجتماعی بهتر میدانند که نباید نگرانی های خود را
گان زررهبران قریه، و ب. هار کنند و با مرد ان  موافقت نماینداظ

خانواده از طبقه ذکور و غیره، همیشه زنان اصلی که آواز خود را 
ت خاصی را که موضوعا هدایت میدهند بلند میکنند از محله خود

مردم  14 “.در مالقات ها با اشخاصی که از بیرون میایند باال کنند
زیاتری محالت آموخته اند که جهت ارائه فعالیتهایشان با برنامه 
های انکشافی چطور حرف بزنند و هر آنچیزی را که برنامه ریزان 

  .میخواهند بشنوند، بگویند
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دازه گیری نادرست حضور فزیکی زنان در نهاد های محلی یک ان
به نوبه خود، کارمندان . ورد های اهداف جنسیت میباشدآاز دست 

سازمĤنهای که در تکمیل این نهاد ها کمک میکنند میتوان 
ضرورت حضور زنان را مطالبه نمایند، ولی زمان، پول یا تمایل به 
تعقیب و اطمینان که آنها اندیشه های زنان را پدیدار ساخته و به 

همچنان آنها خودشان فاقد آگاهی . ه شود، نخواهد داشتآنها توج
فهم اینکه چگونه کارهای شان را با مردمان  از حقوق زنان و یا

سازمان های غیر دولتی . بیسواد محل تسهیل نمایند میباشند
  .معموالً وجود فضای فزیکی برای شرکت زنان را جستجو میکنند

  

  
  

این موضوع در . ه نیستندیم تعادل جنسیت هم عقید مفاهبا اما
 تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سمنگان آشکار شد

الحات مانند دموکراسی و طکه مردم قریه مکرراً در مورد اص
 اما برای تطبیق کردن این معانی برای ،حقوق صحبت میکردند

   15.القگی و بی میلی نشان میدادندبی عشرکت زنان 

از اشتراک زنان و  ن مایل بر حمایت بعضی از بزرگا،در نتیجه
 ،مالقاتهای زنان با کارمندان طبقه اناث سازمان های غیر دولتی

در . می باشند و یا حتی مالقات های مشترک میان زنان و مردان
 خودشان بر ارزش های فوق جهت بهبود اشتراک آنها ،حالیکه

 که از  بسیار خوب میدانند که حضور اشخاصآنها. زنان باور ندارند
 و نشان دادن تمایل جهت ،بوده بیرون میایند فقط برای موقت

  .  زنان باعث جلب امداد شده میتواندشمولیت

  رهبری دانش و

در  چالش مهم دیگر برای ارتباط گرفتن با محالت به تصور عام
  . است مرتبط میشود“نا کامل”محالت که دانش زنان 

 بعضی از تصامیم درایی در حالیکه مردم قبول دارند که زنان توان
معتقد هستند که زنان  همیشه زنان و مردان .را دارند خانواده

. لیت های انکشافی را ندارندا فع برای سهم گیری دردانش الزم
 مردان یک محله به تحقیق گران گفتند ،به طور مثال در پنجاو

 
دونر ها، سازمان ملل و این مشکل بعضی اوقات در میان پرسونل نهاد های بین المللی،  15

کسانیکه خود شان هم درک میکنند که . سازمانهای غیر دولتی نیز مال حظه شده است
   .تعادل جنسیت یک هدف است اما خودشان هم نمیدانند و تصدیق نمیکنند

کار با مردم در محالت.  3  
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 تشکیل گروه های زنان
ان های غیر دولتی و نهاد های دیگری که به سطح محلی برنامه سازم

 مایلند که گروه های مختلفی زنان تشکیل بدهند تا زنان ریزی مینمایند
را گرد هم بیاورند و به آنها یک اندازه صالحیت در تصمیم گیری محلی 

 در حقیقت یک –اما ساختن گروه ها همیشه کار سهلی نیست . بدهند
ه انکشافی افغانستان در گذشته ساختار گروه های مبنی بر اشتباه برنام

ساحه جغرافیائی تا اینکه در جاهایکه گروه های اجتماعی و شبکه ها 
  . قویتر هستند، باعث گردید

  

بعضی از سوالهای که باید قبل از ساختن گروه زنان مد نظر گرفته شود 
  :به شکل ذیل میباشند

ا یک انگیزه قوی دارند، آیا زنان برای اشتراک در گروه ه 
خصوصاً اگر اشتراگ در گروه ها کاری باشد که طبیعاً شامل 

 کارهای نباشد که انها انجام میدهند؟
آیا زنان خود مختار هستند یا میتوانند که به این گروه ها  

 بپیوندند آنها تا چه حدی اجازه سفر دارند؟ 
ضیق دارند چقدر وقت را در بر میگیرد؟ آیا برای کسانیکه وقت  

سهولت های مانند موا ضبط اطفال و یا سیستم دیگری حمایه 
 وی وجود دارد؟

  

 2002 مغادم، سال -خذ از آزربایجانمأ

 گفتند که آنهاکه برای صحبت کردن با زنان آزاد هستند ولی به 
زنان خودشان هم این جمله را تکرار . “چیزی نمیدانندزنان ”

عف ضاین . کافی تصمیم گیری را ندارنددانش آنهامیکردند که 
ناشی از احساسات از طرف کارمندان سازمان های محلی غیر 

 و از ، که تصور کنند زنان دانش کافی برای اشترا ک ندارند،دولتی
گ را به دست ربزراه های که زنان میتوانند معلومات محالت 

 تقویت ، ندارندآگاهی بدهند که آنهابیاورند و معلومات خود را به 
  . است شده

 آموزش و برنامه های سواد آموزی میتواند ،تعلیم و تربیه رسمی
 ،شده استمشاهده در هرات  میان بردارد طوریکه این مانع را از

در جاییکه برنامه های همبستگی ملی تصورات منفی از دانش 
دانش هم چالش های  اما دریافت. زنان را کم اهمیت نموده است

 مردم قریه به اشخاصیکه ،به طور مثال در سمنگان. خود را دارد
 تربیه پسران  در مورد تعلیم وآنها میگفتند که آرزویاز بیرون میرفتند 

در حالیکه به مکاتب دختران در حقیقت . و دختران یکسان میباشد
روند پیشرفت و انزوای ذهنی و فزیکی زنان از . بوداولویت داده نشده 

در این ساحات نشان میداد که مردم قریه در گفتن مسایلی که 
 میدانستند که برای استفاده فند های انکشافی درست در آنها

  .  منظم بودند،اولویت قرار دارد

کم شمردن دانش زنان روی توانائی اشتراک زنان در تصامیم 
. میگذارد تاثیر ،رای گرفتن مسئولیت رهبریمحلی و همچنان ب

 اگر چه بیشتر ،داشتن دانش از صفت های خوب رهبری میباشد
 رویه خوب وقابل اعتماد بودن در هردو زن ،صفات مانند صداقت
 معیار رهبریت در نهاد های ،با وجود این. و مرد یکسان میباشد

ر د به حصوص ،محلی در بعضی جاها در حالت تغییر میباشد
تمام مطالعات .  و همچنان در مناطق روستائی،یمناطق شهر

 که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام داده است در موضوعی
یافت نموده است که سیستم رهبری فعلی نیازمند به آموزش و 

این هدف شامل .  میباشد ارتباط الزمههمچنان مهارت های
لتی میشود تا ضروریات ی غیر دوĤنهاتوانمند سازی کارمندان سازم

  .ورد با نیازمندیهای عنعنوی را بیاموزندبرخ

دیگربرای رهبران توانمندی تهیه منابع به مردم  تقاضای عنعنوی
 حتی ،بنا بر این میباشد محل از قبیل مواد،کار،پول و امنیت

 برای ،اگرمردم در حاشیه گذاشته شده صدای در امور محلی دارند
در روند  ترسی بر منابع محدود خواهد بود تا انگیزه مبنی بردسآنها

  . تبدیل شود تصمیم گیری محل

 زنان و مردان هردو ،طالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستانم در
اینکه آیا زنان میتوانند در رهبریت شامل باشند شک  در باره
 باشنده گان یدر مناطق شهر به خصوص،با وجود این. داشتند

ه معیار رهبری زنان در مقابل رهبری مردان نظریات واضح در بار
  باید تحصیل کرده بوده زنان که در رهبر ی قرار میگیرند. داشتند

در مناطق روستایی کارمندان  .معاونت نمایدخود مردم و فامیل
در مناطق روستائی  زمان های غیر دولتی و اعضای محلیسا

 تا بتوانند ،دتحرک میباشن آزادی دریافته اند که زنان نیز مستلزم
  را به کار اندازندآنهامالقات های با زنان داشته و 

 و ارزش های ،بنابر نقش ها و مسئولیتهای مختلف زنان و مردان
 به خرج  بیشتر ظرافت رهبران زن، میشودآنهاکه مربوط به 

 اگر فعالیت شان به محله و در عین زمان به خانواده خواهند داد
  . شان مفید تمام نشود

  به حیث موانع-و زنان- انمرد

 مردان میدانند ،که زنان دانش محدود دارند برخالف این عقیده
که زنان بعضی اوقات معلوماتی را که میان مرد و زن وجود دارد با 

 معلوماتی را فاش میسازند آنها ،با انجام این کار. هم شریک سازند
 و این. شد میتواند زیان آور باله در محدکه به ابرو و حیثیت خانوا

شک و تردید های در مورد اشتراک زنان در نهاد های جدید 
 در صورتیکه همین مردان از فعالیتی ل به وجود اورده میتواندمح

خارج محل انجام میدهند معلومات درست نداشته  که اشخاص
اگر مردان باور داشته باشند که اشتراک زنان در بیرون از . باشند

 بیشتر مایل به آنهاادی نمی رساند  مفآنهاواحد خانواده به 
مفهوم شرم همچنان نقش مهمی را بازی . ممانعت خواهد شدند

بخاطریکه قابل قبول نیست که زنان با مردان دیگر : میکند
حضور زنان در روابط عامه میتوان باعث به وجود  ،صحبت کنند

مردان بیشتر به اجازه . دآوردن یک درک منفی از خانواده شو
  .می باشندبی میل  تراک زناندادن اش

در حالیکه مردان از داشتن قدرت و کنترول روی زنان بهره مند 
به حاشیه قرار   خودشان از اشتراک در تصمیم گیری محلآنها ،اند
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و یا قلت ( خودشان  مانع ازا شتراکآنهادر نتیجه . تخواهند گرف
گرفتند و تصمیم خواهد . در اینچنین فعالیتها خواهد شدند) بعد آن

 هیچ مفادی در این نمیبینند و حتا احتمالی کمی وجود آنهاکه 
 ،بر عکس. دارد که اشتراک زنان کدام تغیر مثبت خواهد داشت

را آنها ،ارتقای اعتبار خانواده شود اگر باور کنند که اشتراک زنان
  . تشویق به اشتراک مینمایند

تراک گمان میرود که مردان مسئولیت عمده در مانع شدن اش
میگیرد و  ما این فرضیه یک پدیده دیگری رانادیدها ،زنان دارند

گر بازی ه زنان در کنترول اجتماعی زنان دان نقشی است ک
ملی در یافت شده   نهاد برنامه همبستگی30ازمطالعه . میکنند

است که به صورت عام زنان مسن مانع دسترسی به معلومات 
 ن جوان در برنامه ها اشترا ک زناپروگرام همبستگی ملی و

 حتی اگر محدود بر اشتراک در انتخابات شورای انکشافی ،وندمیش
به همینسان درمطالعه که روی تصمیم گیری در . باشدمحلی 

 زنان روستائی اکثراً میگفتند که برای ،سمنگان انجام شده است
در اجتماع قابل قبول نیست که در  زنان که تازه عروسی کرده اند

 دیده شوند تا زمانیکه دارای چند فرزند خانه به چشمبیرون از 
  .  داده نشده باشدآنهانبوده و نام زن خانه به 

در چنین نورم های فرهنگی  جنسیت ارتقای حقوق و برابری
تردد میان تمرین کننده گان توسعه و .  میباشد متداومچالشی

وز پالیسی سازان برای کنار زدن این موانع اجتماعی و فرهنگی هن
این یک واکنش قابل درک است که از تالش . هم موجود است

های گذشته و حال خصوصاً در مناطق روستائی و بیشتر محافظه 
 حدی که این رهنمود ها بر اساس ،هنوز. کار به میان آمده است

فرضیات که چی چیزی در هر یکی از محالت اجازه داده خواهد 
 اینکه زنان و مردان  و–شد و چی چیزی اجازده داه نخواهد شد

  . سوال گرفته شوند  الزم است به-چی میخواهند

  

 به پیشراه های  .4
  

پس این چالشهای جاری به بازیگران انکشافی در کارکردن 
  روی جنسیت چی معنی را افاده مینماید؟

کمک  ، پالیسی سازانآنها به وسیله راه های زیاد وجود دارد که
و دیگران میتوانند اشتراک ی غیر دولتی Ĥنها سازم،دهندگان

اینها به یک توازن در . تقویت بخشند زنان را در روند انکشاف
 تاثیر سریع و پیش رفتن با –میان نشان دادن یک زمان کوتاه 

کمبود دوامدار .  نیازمند میباشند،روند های طویل المدت
دسترسی به منابع اساسی بسیار مهم و زیربنایی در سراسر 

 محیط  نیازمندیها برای کار بشری یکاه با بقیه همر،افغانستان
 به معنی این است که هنوز هم کار های در کوتاه ،بعد از جنگ

از نظر انداخته  درازمدتاید در  اما این نب،مدت باید انجام شود
ی غیر دولتی، نماینده گی های Ĥنهادر محالت سازم. شود

نند که برای سازمان ملل و دفاتر والیتی دولت افغانستان میتوا
ن  برابری جنسیت در شرایط افغانستان در میاآگاهی ارتقای

این امر را میتوان بطور .  کار بیشتر نمایندکارمندان ذکور و اناث
  :ذیل اجرا نمود

 .م جنسیتیبررسی روش کارمندان داخلی و درک مفاه 
که میتواند یک زمینه برای حمایت کارمندان جهت 

نسیت و محدوده پروگرام  جمسایلشناخت ارتباط میان 
  راآنها و  نمود روی شان کار مینمایند ایجادآنهاهای که 
 .برابری جنسیت تشویق نمایند برای ارتقا

 پالیسی و ،ارمند تضمین شود که استخدام کردن ک 
 رهنمود ها در ضرورت جنسیت در نظر  و دیگر،روندها
 یا پیوستن به این نهاد شده و تمام کارمندان قبل از گرفته

 . ادارات مربوط در عرصه جنسیت آموزش داده شوند

 و حمایت آگاهی استخدام کارمندان زن و مرد که مایل به 
اهداف آن نهاد و برنامه های که برایشان کار مینمایند 

و انگیزه برای کارمندان ایجاد شود تا ارزش های  -باشند
 . بخشند خویش با محالت بهبود الزم را در کار

 زمینه های آموزش دراز مدت و فرصتهای وریآفراهم  
به این   را توانمندآنهاتجربوی آموزش برای کارمندان تا 

  راو اهداف جنسیت هامفکوره  سازد که ارتباطات میان
 در عین حال بهترین تمرینات داخلی را در ،بوجود بیاورند

به خصوص برای  آموزش. نمایند پروسه استخراج
هم میباشد و باید شامل خیلی م وزارت هاکارمندان 

آموزش در جمع آوری معلومات و تحلیل برابری جنسیت 
 . در برنامه ها و پالیسی ها باشند

و میتود های حل  گروهی بر عالوه براه اندازی کار 
باید توانائی کارمندان را جهت بهبود . در آموزش منازعات

 ، منبع تفاوت و تبعیض،فضای درک دانش زنان و مردان
بیشتر منصفانه برای انکشاف محل مورد بحث  تدابیر

 . قرارگیرد

کمک  پالیسی سازان و توسط برخورد مناسب که میتوانند
 در محل با زنان و مردان  بیشتر ارتباطافزایشدهندگان جهت 

  اتخاذنسیت در شرایط افغانستان بهتر از مسایل جبرای شناخت
  :  از استرتعبا گردند

  متعهد به امور جنسیت دران شایسته ود کارمناستخدام 
 ، احیا و انکشاف دهات، زنانوزارت های ادارات مربوط به

صحت عامه و معارف و دیگر دفاتر مربوط تا با کارمندان 
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محلی روی موانع و فرصتهای که برنامه اهداف تعادل 
 . جنسیت با آن مواجه است مشورت نمایند

 آنها تا در سطح محل  دولتیایجاد تفکر میان کارمندان 
 مسایل جنسیت و انکشاف ستراتیژی  تشخیصقادر به

مرد در محل بوده و با در نظرداشت  های کارمندان زن و
  . برخورد نمایندآنهاشرایط محل با 

با کارمندان محلی کار نمایند تا شاخصهای مشخص  
ار نظارت منظم را مربوط به شرایط اهداف جنسیت و ابز

 .به کار ببرند

نمایند  طوری کار باید زان وکمک دهندگان پالیسی سا،هچنان
 معیارهای تعادل جنسیت را در ، مخصوص سکتوریتدابیرتا 

داده است و تثبیت خالها و  مقابل چیزی که در عمل رخ
 را به اشکال آنهاکه میتوان  . را درک نمایند،ساحات هماهنگی

  :ذیل انجام داد

گی  نماینده ،کمک دهندگان ذیربط  میانی هماهنگایجاد 
های سازمان ملل و وزارت خانه ها جهت مقایسه و 

 را در عمل آنهااختالف اهداف مربوطه و اینکه چطور 
 یک ، استبزرگیوظیفه  در حالیکه این یک. پیاده کرد
میتواند این باشد تا گروه های مشورتی را  نقطه آغاز

به دست گرفته و  غاز پروسه را آابتکار دخیل ساخت تا
زیگران امور مربوط به جنسیت  با میانشفافیت بیشتر را

 . تشویق نماید

اختصاص زمان و منابع برای نظارت و ارزیابی برنامه ها و  
یا   پیشنهاد شده اند و پروژه های کهپروژه های واقعی و

اینکار باید توسط گروه های که در . ندا پالنگذاری شده
 شرایط محل تخصص ، سکتور های مناسب،امور جنسیت

 .  انجام داده شود،دارند

صورت گرفته و تا جاییکه   روی موفقیت هاتبلیغات بیشتر 
موزش را به منظور آمقدور باشد زمینه ظرفیت سازی و 

   .اطمینان شان فراهم ساخته شود

باید منابع را  به صورت حتمیفعالین امور انکشافی  ،بالخره
  با در نظرداشتدراز مدت جهت طرح و تمویل پروژه های

در  به خصوص .اختصاص دهند ،جنسیت مربوط به مسایل
  :قسمت های

 تمویل درازمدت پروژه هماهنگ ساختن طرح برنامه و 
 غیر جنسیت تا منابع که قبالً به مصرف رسیده به های

 مانع آنهاکه  شود اطمینان حاصل منابع مبدل شده و
 .  جنسیت در درازمدت نمیشوندمساواتپیشرفت 

تا ) قریه ها و گذرها(در محل تشویق اشتراک کارمندان  
 مد نظر گرفته ، کار میکنندآنها در شرایطی که ،آنهادانش 

 . شده باشد
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک موسسه مستقل تحقیقاتی است که مطالعات و تحقیقات قابل تعمیل را انجام داده تا جهت تسهیل پروسه پالیسی 
عالوتاً واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با جدیت بر آن است تا فرهنگ تحقیق را از طریق . لیت های اجراییوی مورد استفاده قرار گیردسازی و فعا

عمده ترین هدف واحد تحقیق و . ارتقای ظرفیت های تحلیلی، ایجاد فرصت ها برای تحلیل و تجزیه اطالعات و فضای بحث و گفتگو گسترش دهد
این اداره توسط جوامع کمک کننده تاسیس شده . فغانستان اینست تا از طریق فعالیت هایش، روند زنده گی مردم این کشور را بهبود بخشدارزیابی ا

  . است و نماینده گانی از دونر ها، سازمان ملل متحد موسسات غیر دولتی و موسسات مختلف دیگر منحیث هیأت رؤسا در آن اشتراک دارند
  

، دیپارتمنت )Stichtung Vluchteling( اداره توسط کمیسیون اروپا، دولت های دنمارک، سویدن و سویزرلند، بنیاد مهاجرین هالند هم اکنون این
 و کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین (UNAMA)، هیأت کمک کننده سازمان ملل متحد در افغانستان (DFID)انکشاف بین المللی بریتانیا 

(UNHCR) جهانی تمویل میگردد و بانک.  
  

  :برای معلومات بیشتر و حصول نشریات این موسسه، به این آدرس تماس گیرید
  )مقابل هوتل انصاف و رستورانت پاپوالنو(چهار راهی انصاری، 

   افغانستان- شهر نو، کابل
    +93) 0 (79 608 548: تلیفون

   www.areu.org.af :ویبسایت
 areu@areu.org.af: آدرس الکترونیکی


