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ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ

ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮان
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ،
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﻣﺴﺎوات ،ﺗﻌﺎدل و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﻌﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻼت
راه ﻫﺎی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ

ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺸﻨﺞ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻇﻬﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دوﻟﺘﯽ،
دوﻧﺮ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از اواﺧﺮ ﺳﺎل  2001ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن
ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش
ﻣﺪﻧﯽ ،رای دﻫﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .داﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮده ﺟﻼل ،وزﯾﺮ اﻣﻮر زﻧﺎن اﺧﯿﺮاً در ﻣﺮاﺳﻢ
دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﮑﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﻼً ﻃﺮح ﭘﻼن ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دوازده
ﺳﺎﺣﻪ ﻣﻬﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﮑﻦ را در ﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد ،روﯾﺪﺳﺖ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و دوﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮره ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻬﻢ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻧﮑﺸﺎف اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ،دﯾﺰاﯾﻦ و ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺿﺮورﯾﺎت ﺷﺎن در ﻗﺮﯾﻪ و ﻣﺤﻼت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ازدﯾﺎد ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰون و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ (NSP)١ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺷﺘﺮاک ﻋﻈﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای
ﺧﻮﯾﺸﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ داﻟﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ،دوﻧﺮﻫﺎ و دوﻟﺖ روی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ روی ﯾﮏ
ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﺤﺮک ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوﺗﺎً ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ روی اﻫﺪاف
در ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :ﺷﺎﻧﺎ وﯾﮑﻔﯿﻠﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ در ﺳﺎل  2004ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ اداره ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺎور ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺟﻨﺴﯿﺖ در
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﺴﻔﺎم ،در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺪی ﺑﺎور ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﺸﺮاﺗﯽ و
ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ اداره را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ/ﺟﻨﺪر ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
 1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت رﻫﺒﺮی ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﻣﺤﻼت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
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و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ :دوﻟﺖ ،دوﻧﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم اﻓﻐﺎﻧﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ داﻟﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان

اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮرات
ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﻐﺎﻧﯽ آن ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ و
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻖ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی 2در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ راه
اﻧﺪا ﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ :


ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﻐﺎﻧﯽ آن ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺎث و ذﮐﻮر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ و ﺷﻌﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎن ﺧﻮد را در آن
ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت و آﻣﻮزش ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ درس ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.



ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ از ﻣﻌﻀﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان و دوﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯿﺖ
را در وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن ،اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت ،ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎرف و دﯾﮕﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮی و
وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ و
اﻗﺪام در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﺪاوم ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ و زﻧﺎن و ﻣﺮدان در
ﻣﺤﻼت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ،دوﻧﺮﻫﺎ و
دوﻟﺖ روی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻧﺪازه ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ادراﮐﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:


ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﭼﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻟﯿﮕﺎه وﺳﺎزﻧﺪه ﮔﯽ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺎن دوﻧﺮﻫﺎ ،وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دادن وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﻨﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.



ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻃﺮح و ﻓﻨﺪ رﯾﺰی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻘﺪﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
رﺳﯿﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻊ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﻧﻤﯿﺸﻮد.

 2در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2004واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در
واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دوﻧﺮ ﻫﺎ ،و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک ﺟﻨﺴﯿﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

2

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

 .1ﻣﺴﺎوات ،ﺗﻌﺎدل و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮق ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﺰوا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .زﻧﺎن از ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮑﻠﯽ درک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از زﻧﺪه ﮔﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﮐﺜﺮﯾﺖ دوﻧﺮﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،ﮐﺪام ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮔﺮدد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ،
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ،رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ3 .ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺎﺣﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻋﻤﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﮋاد( و در ﺗﻤﺎم ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﯾﮑﺠﺎ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﮐﻼً ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ را در ﻣﺮﮐﺰ اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎورد اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد) ،ﻣﺜﻼً ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ ،ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ،ﻧﻈﺎرت و

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺎم اﻧﮑﺸﺎف ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ.
ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯿﺖ :زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎن در زﻧﺪه ﮔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎﻣﻪ.
ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺴﺎوات در دﺳﺘﺎورد زﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان:
ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎره ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن
درک ﺿﺮورﯾﺎت و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﯾﮏ روﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف آن
آوردن ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ،از
راه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ :ﺗﺼﻮرات و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،رﯾﻮﯾﺲ و
ﺑﺎدن )، ،(Reeves and Badenﺳﺎل .2000

3ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎل  ،2001ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ از راه ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺻﺪا،
ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ دﯾﺴﯽ :ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن آﮐﺴﻔﻮرد
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ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،و اﻣﻮر ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی( .اﯾﻦ
ﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﻪ دوﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
ﮐﻤﮏ ﺑﺸﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺖ داﺋﻤﺎً در
ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ“ .4ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ درک اﯾﻦ واﻗﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮده ،ﭘﺲ راه
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد :


ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺗﻐﯿﺮات ﻧﻬﺎدی



اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ



اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻧﺎن و



ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدان ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻫﻤﮑﺎران در ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
5
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮔﺰارش واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ را ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺗﻼﺷﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﺧﻮب و ﻣﺘﻮازن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮزﻫﻢ ﺳﻮاﻻﺗﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﻐﺎﻧﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﯾﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ،
ﻫﻤﺴﺮان و ﭘﺪران ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ
و دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ”زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ“.
4ﺳﯿﭙﯽ آزرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻐﺪم ،اﭘﺮﯾﻞ ﺳﺎل  ،2002ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ
) (EC MRRﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﺨﺺ ﻣﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮐﺎﺑﻞ:ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اروﭘﺎ.
5ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﺗﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ) ، (OECDﺳﺎل  ،1998ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺧﻂ ﻣﺶ ﻫﺎی
ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﭘﺎرﯾﺲ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدی

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و
دﯾﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق،
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ؟ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی روش ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .2ﺗﻌﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺎدر
ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای ﺳﻬﻢ دادن ﺷﺎن در ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺮای زﻧﺎن
اﻓﻐﺎن و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ زﻧﺎن در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ،
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺣﻀﻮرﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺷﺮاﯾﻂ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﺮات
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﮕﺮدد؟ ﺣﻀﻮر ﺷﺎن روی ﻣﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎرا
ﺻﻼﺣﯿﺖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻣﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﻣﺤﺾ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺷﺎن در ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯿﮑﻪ اﻓﺮاد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﺷﺘﺮاک در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ”ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮔﺬار ﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ“.
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ :ﻧﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ”ﮐﻪ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ“ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ در ﻫﺮ ﺟﺎ از ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده 6ﯾﺎ
ﻓﺎﻣﯿﻞ ،و ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ روی اﺻﻮل ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﻧﻮرم ﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل ،و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورزﻣﺎن و در ﺧﺪﻣﺖ
اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

6واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ”ﺧﺎﻧﻮاده“را در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ دﯾﮓ
ﻏﺬاﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ واﻗﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻘﺎوت واﻗﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺴﺎزد.
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در ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻮرم ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﺤﻠﯽ -و
ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 7ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮم ﺷﻮرا را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎورﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
اﻧﺪازد .ﺷﻮرا ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و راه ﺣﻞ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ازﻣﻮﺳﻔﯿﺪان و
زﻣﯿﻨﺪاران ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﻮدن ﻣﺪاوم زﻧﺎن از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ و ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎن در رﻫﺒﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدان
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ارزﺷﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،وﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻮرا را ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ
رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯿﺴﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،1990ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺎد اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮوف اﯾﺠﺎد
ﻣﺠﻤﻊ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ”ﻧﻬﺎدﻫﺎ“ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎرا ﻃﻮری ﻋﯿﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن و ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی در اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ -ﻫﺒﯿﺘﺎت ﻣﺠﻤﻊ
ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻗﺮﯾﻪ وی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﻧﺪ و اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺤﻠﯽ در ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺸﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺤﻼت،
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ( و ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ )آب ،ﺳﺮﮐﻬﺎ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ( را
ﺑﺮای ﻣﺤﻼت ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
روی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮔﺮوﭘﯽ ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎرات اﻧﮑﺸﺎف
ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﺧﺘﺼﺎص 10ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

7اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ”ﻣﺤﻠﻪ“ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﯽ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ
و ﯾﺎ ﮔﺬر را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،و
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورﯾﺎت و ﺗﻤﺎﯾﻼت آﻧﻬﺎﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺪای ﻋﺎم ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﺎزﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ دارد.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
ﺷﻮراﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻨﻌﻨﻮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در
وﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻗﺮﯾﻪ وی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻋﻨﻌﻨﻮی از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺪرت ﻣﺤﻠﯽ وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ
ﻣﯿﺎورﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ ،از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﺮاک ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف
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ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎزه را ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ”ﺷﻮرای دﯾﮕﺮ“ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ
) (CDCرا ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮ از ﺷﻮراﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖ راﺟﺴﺘﺮ و ﺑﻪ ان ﺻﻼﺣﯿﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻓﺘﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ و ﺑﺮاک ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻠﯽ در
ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷﻮرا اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ9 .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎری واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺤﻠﯽ در اﻣﻮر ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
ﺗﺪاوم ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺬاری
ﺗﺴﻠﻂ دواﻣﺪار اﺷﺨﺎص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل آﻧﻬﺎی ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،اﻓﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرا ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ روی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﻣﯿﺸﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ازﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ آورد ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺷﻮرا ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺻﺪای
آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.
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ﺷﺎﻧﺎ وﯾﮑﻔﯿﻠﺪ،2005 ،اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ :درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺳﻤﻨﮕﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ :واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
9اﻧﮕﺮ دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮﯾﺴﻦ ) (Inger W Boesenﺳﺎل  ،2004از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻋﺎدی رﺳﯿﺪن ،اﺷﺘﺮاک ﻋﺎﻣﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﻠﯽ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﻠﻨﺴﺘﺎن ،واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

5

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﻃﻮری ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﺳﯿﻊ ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،اﻓﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﺷﻮرا ﻫﺎ اﺷﺘﺮاک واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎرا در
ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و
از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل،ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UN-HABITATدر ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از ﮔﺬر
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺿﺮورﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن دارﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﺎﺷﻨﺪه ﮐﺎن ﮔﺬر در ﺟﻮاب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ”ﺷﺮاﮐﺖ در ﺗﺎﯾﯿﻦ ﺿﺮورﯾﺎت
ﮔﺬر ،در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﭘﺮوژه روی آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ و ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ،
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ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﺪادﻧﺪ“.
ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
) (NSPﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺎﺗﺮ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ
واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮرا ﻫﺎ ی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ در  30ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ زن در ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻞ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﻼت
دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻧﺎن رﺳﻤﺎً در ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ه ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﺷﻮرای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮرای زﻧﺎن و
ﺷﻮرای اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮده وﯾﺎ اﺻﻼً وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ11 .در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ در
ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺮ رﺳﺎﻧﺪن ”ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻪ“ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﮕﯽ ﻣﻠﯽ،
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
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ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ“.
ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ آورد ﺷﺮاﮐﺖ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ راﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ” ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺪرت ﮐﻪ در
10ﺷﺎﻧﺎ وﯾﮑﻔﯿﻠﺪ ،ﺳﺎل  ،2004ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ :درﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﮐﺎﺑﻞ :وا ﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
11ﺑﻮﯾﺴﻦ ﺳﺎل .2004
12ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺎﻧﺮا ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و راه ﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺎﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻘﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎده ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درک و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ“ .13ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ

ﺣﻀﻮر ﻓﺰﯾﮑﯽ زﻧﺎن در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ
از دﺳﺖ آورد ﻫﺎی اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان
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
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ
از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﯾﺎ ﻓﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

راﺑﻄﻪﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻼت
اﺗﺨﺎذ.ﯾﮏﮐﺎر
اﻋﻤﺎر ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮده ﯾﮏ روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ 3
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ”ﻧﻬﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه“ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
اﺳﺖ ،اﺗﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻔﻮذ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ روی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن اﺷﺘﺮا ک دارﻧﺪ ﺣﺪ
اﻗﻞ ﻫﺘﻤﺎً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ ﻣﻔﺎد در ﻋﻮض ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺸﻨﺞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزﺷﻬﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دوﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮرم ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان از آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ ” ﻟﺴﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ“ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻼت ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﮐﺜﺮاً آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ ”زﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﺮم ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را
اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮد ان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رﻫﺒﺮان ﻗﺮﯾﻪ ،و ﺑﺰرﮔﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺒﻘﻪ ذﮐﻮر و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ آواز ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ را
در ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﻨﺪ 14 “.ﻣﺮدم
زﯾﺎﺗﺮی ﻣﺤﻼت 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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اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺗﺤﻘﯿﻖ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻤﻨﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ ﻣﮑﺮراً در ﻣﻮرد اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮای
15
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺸﻨﺞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزﺷﻬﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر
زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دوﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺎﺻﺎﻫﺎی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮرم ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ در
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن و
ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺎث ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ،
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﺷﺘﺮاک
زﻧﺎن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺷﺨﺎص ﮐﻪ از
ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده ،و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ اﻣﺪاد ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
داﻧﺶ و رﻫﺒﺮی
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻋﺎم در
ﻣﺤﻼت ﮐﻪ داﻧﺶ زﻧﺎن ”ﻧﺎ ﮐﺎﻣﻞ“ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ در
ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﻨﺠﺎو ،ﻣﺮدان ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ
15اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،دوﻧﺮ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ درک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﻧﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن
را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﺳﻬﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ – در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
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:
 آﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی دارﻧﺪ،
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؟
 ﭼﻘﺪر وﻗﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ وﻗﺖ ﺿﯿﻖ دارﻧﺪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮا ﺿﺒﻂ اﻃﻔﺎل و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺎﯾﻪ
وی وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺄﺧﺬ از آزرﺑﺎﯾﺠﺎن -ﻣﻐﺎدم ،ﺳﺎل 2002

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
”زﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ“ .زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎداﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺿﻌﻒ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﻃﺮف ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮا ک ﻧﺪارﻧﺪ ،و از
راه ﻫﺎی ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻼت ﺑﺰرگ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ رﺳﻤﯽ ،آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻔﯽ از داﻧﺶ
زﻧﺎن را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺶ ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﻤﻨﮕﺎن ،ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ
از ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آرزوی آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ دﺧﺘﺮان در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اوﻟﻮﯾﺖ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .و اﻧﺰوای ذﻫﻨﯽ و ﻓﺰﯾﮑﯽ زﻧﺎن از روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ در ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻨﺪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ درﺳﺖ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻢ ﺷﻤﺮدن داﻧﺶ زﻧﺎن روی ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ
ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
داﺷﺘﻦ داﻧﺶ از ﺻﻔﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب رﻫﺒﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺻﻔﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻗﺖ ،روﯾﻪ ﺧﻮب وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن در ﻫﺮدو زن
و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻌﯿﺎر رﻫﺒﺮﯾﺖ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
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ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺼﻮص در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ .ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ در
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻻزﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺿﺮورﯾﺎت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻋﻨﻌﻨﻮی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻨﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮﺑﺮای رﻫﺒﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺤﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد،ﮐﺎر،ﭘﻮل و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮﻣﺮدم در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﺪای در اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در روﻧﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﺮدو
در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﻫﺒﺮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﮏ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪه ﮔﺎن
ﻧﻈﺮﯾﺎت واﺿﺢ در ﺑﺎره ﻣﻌﯿﺎر رﻫﺒﺮی زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﺒﺮی ﻣﺮدان
داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﮐﻪ در رﻫﺒﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮده
ﻣﺮدم و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮدﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم آزادی ﺗﺤﺮک ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺑﺎ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،و ارزش ﻫﺎی
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮد ،رﻫﺒﺮان زن ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد.
ﻣﺮدان-و زﻧﺎن-ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن داﻧﺶ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ ،ﻣﺮدان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺎش ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﯾﺎن آور ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎی در ﻣﻮرد اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد اورده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدان از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در ﺑﯿﺮون از
واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎدی ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی
ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردن ﯾﮏ درک ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد .ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه
دادن اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدان از داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮول روی زﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از اﺷﺘﺮاک در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار
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ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ازا ﺷﺘﺮاک ﺧﻮدﺷﺎن )و ﯾﺎ ﻗﻠﺖ
ﺑﻌﺪ آن( در اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻔﺎدی در اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن ﮐﺪام ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،
اﮔﺮ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎرا
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه در ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن اﺷﺘﺮاک
زﻧﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی راﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد و
ان ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﮐﻨﺘﺮول اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن دﮔﺮ ﺑﺎزی
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  30ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و اﺷﺘﺮا ک زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﺮ اﺷﺘﺮاک در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺴﺎن درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در

ﺳﻤﻨﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎن روﺳﺘﺎﺋﯽ اﮐﺜﺮاً ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﺒﻮده و ﻧﺎم زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﻘﺎی ﺣﻘﻮق و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮرم ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﺘﺪاوم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺮدد ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼش
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ،ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻪ ﭼﯽ ﭼﯿﺰی در ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت اﺟﺎزه داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﭼﯽ ﭼﯿﺰی اﺟﺎزده داه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ– و اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ -ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 .4راه ﻫﺎی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﮐﺮدن
روی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭼﯽ ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ؟
راه ﻫﺎی زﯾﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان ،ﮐﻤﮏ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮاک
زﻧﺎن را در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮازن در
ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه – ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ
روﻧﺪ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد دواﻣﺪار
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺸﺮی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎر ﻫﺎی در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در درازﻣﺪت از ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .در ﻣﺤﻼت ﺳﺎزﻣĤﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دﻓﺎﺗﺮ وﻻﯾﺘﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ذﮐﻮر و اﻧﺎث ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻄﻮر
ذﯾﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد:


ﺑﺮرﺳﯽ روش ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﺧﻠﯽ و درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺖ.
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوﮔﺮام
ﻫﺎی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روی ﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.



ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و
روﻧﺪﻫﺎ ،و دﯾﮕﺮ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎ در ﺿﺮورت ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ
ادارات ﻣﺮﺑﻮط در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ.
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اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻫﺪاف آن ﻧﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ -و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ارزش ﻫﺎی
ﻻزم را در ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻼت ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.



ﻓﺮاﻫﻢ آوری زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش دراز ﻣﺪت و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی
ﺗﺠﺮﺑﻮی آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﻔﮑﻮره ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯿﺖ را
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت داﺧﻠﯽ را در
ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ
آﻣﻮزش در ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.



ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮاه اﻧﺪازی ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﯿﺘﻮد ﻫﺎی ﺣﻞ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت در آﻣﻮزش .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻀﺎی درک داﻧﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻔﺎوت و ﺗﺒﻌﯿﺾ،
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان و ﮐﻤﮏ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺤﻞ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ
ﮔﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:


اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯿﺖ در
ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﻫﺎی زﻧﺎن ،اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت،
ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎرف و دﯾﮕﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻠﯽ روی ﻣﻮاﻧﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺎدل
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن و ﻣﺮد در ﻣﺤﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.



ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﺑﺰار ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻫﭽﻨﺎن ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزان وﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﮑﺘﻮری ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺖ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ رخ داده اﺳﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻼﻫﺎ و
ﺳﺎﺣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم داد:
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اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪﮔﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و
اﺧﺘﻼف اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر آﻧﻬﺎ را در ﻋﻤﻞ
ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ را
دﺧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﮑﺎر آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﭘﺮوژه ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻪ در
اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺼﺺ
دارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد.



ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ
ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻼﺧﺮه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻣﻮر اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را
ﺟﻬﺖ ﻃﺮح و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی دراز ﻣﺪت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی:


ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻤﻮﯾﻞ درازﻣﺪت ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎوات ﺟﻨﺴﯿﺖ در درازﻣﺪت ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.



ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺷﺘﺮاک ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﺤﻞ )ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﮔﺬرﻫﺎ( ﺗﺎ
داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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
ﺳﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯿﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوﺗﺎً واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﯿﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ،روﻧﺪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎﻧﯽ از دوﻧﺮ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻫﯿﺄت رؤﺳﺎ در آن اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اداره ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی دﻧﻤﺎرک ،ﺳﻮﯾﺪن و ﺳﻮﯾﺰرﻟﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟﻨﺪ ) ،(Stichtung Vluchtelingدﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ
اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) ،(DFIDﻫﯿﺄت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (UNAMAو ﮐﻤﯿﺸﻨﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
) (UNHCRو ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺼﻮل ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﯾﺪ:
ﭼﻬﺎر راﻫﯽ اﻧﺼﺎری) ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﺗﻞ اﻧﺼﺎف و رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﭘﺎﭘﻮﻻﻧﻮ(
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﮐﺎﺑﻞ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻠﯿﻔﻮن+93 (0) 79 608 548 :
وﯾﺒﺴﺎﯾﺖwww.areu.org.af :
آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽareu@areu.org.af :

10

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

