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 خالصھ  .1

ھای اصولی در کشور را در دوران  کھ فعاالن بشری نسبت بھ اقدامات طالبان کھ کمک    این بررسی سریع مواد چاپی نشان میدھد 
این گزارش روی  .  محدود کرده بودند، بھ طریقھ ھای مختلف عکس العمل نشان دادند)  2001-1996(حکومت شان بین سالھای  

استرا و  بشردوستانھ  مذاکرات  ھای  در  یافتھ  کار  برای  زنان  توانایی  کھ  طالبان  ھای  پالیسی  بھ  واکنش  در  بشری  فعاالن  تیژی 
این یافتھ ھا داللت بھ مشابھت با وضعیت کنونی .  ، متمرکز استھای بشردوستانھ یا دسترسی بھ خدمات را محدود میکندسازمان

 .افغانستان نمیکند
ت  برای  بھ عنوان بحث در ھر سطحی  بر اساس اصول بشردوستانھ شناختھ می شودمذاکره بشردوستانھ  ارائھ کمک  این .  سھیل 

بررسی استراتیژی و روش ھای مذاکره موسسھ کمک رسان و ھمچنین منافع و محدودیت ھای اساسی را در نظر می گیرد کھ ممکن  
طالبان آزادی و توانایی  :  ت ازدر مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان، موارد اختالفی عبار.  است مذاکرات را کم و بیش موفق کند

مشکالت کلیدی در مذاکرات .  خودداری می کند»  دشمن«زنان برای دسترسی بھ خدمات را محدود کرده و از کمک کردن بھ جمعیت  
ایدیولوژی سختگیرانھ طالبان و سازمان ھای کمک رسان، ساختار نامشخص رھبری در گروه طالبان؛ و نبود :  موفقیت آمیز شامل

در زمینھ مذاکره برای کارگران کمک رسان، عدم درک طالبان از ایدیولوژی ھای بشردوستانھ و غربی و چارچوب ھای  آموزش  
 . معیاری

شواھد در مورد مذاکره با طالبان بھ صورت اسناد و مدارک در قالب مجموعھ ای از ارزیابی ھا، مقاالت علمی و درس ھای آموختھ  
،  )مانند ھماھنگی، کارکردن با سطح رھبری یا افراد سطح پائین(ھای مذاکره با طالبان  رد روشاین مدارک در مو.  شده موجود است

.  ویژه مسئلھ دستیابی بھ توافق در مورد حقوق زنان، و ھمچنین ظرفیت مذاکره فعاالن بشری بحث می کندمحتوای مذاکرات و بھ  
با توجھ بھ اھداف و اصول . بحث کمتری وجود دارد ) بر جنسیتمانند برنامھ ھای ضد خشونت مبتنی (در مورد برنامھ ھای خاص 

مختلف فعاالن بشری، و ھمچنین مفکوره ھای مختلف امکان پذیری، نتیجھ گیری در مورد اثربخشی روش ھای مذاکره متفاوت 
ھای وضعیت مھمتر است،  تریزی بشردوستانھ و محدودی  ھا را نمیتوان بدون مراجعھ بھ آنچھ در برنامھبنابراین، استراتیژی.  است

ھای کھ  مثال.  بھ خصوص، فعاالن بشری در برداشت و اولویت بندی اصول بشردوستانھ متفاوت ھستند.  ارزیابی کرد»  موفق«
شده در این گزارش تا حد امکان با   ھای برجستھرا در یک قضیھ نشان میدھند باید بطور اساسی درک شوند، و درس  »  موفقیت«

 .  گیرند تا بر این موضوع تأکید شودمورد بحث قرار می اطالعات اساسی  

موضوع اصلی مورد مذاکره، تقابل بین محدودیت .  ھای خوب مذاکره ھستند، برجستھ میکندھای را کھ در مورد شیوهاین بررسی درس
. لھ زنان، بر اساس نیاز بودھای وضع شده باالی زنان توسط طالبان و ھدف فعاالن بشری برای فراھم نمودن کمک بھ ھمھ، از جم

درس ھای اصلی در مورد مذاکره  .  استراتیژی ھای مختلف برای متقاعد کردن طالبان جھت موافقت با کمک ھای اصولی استفاده شد
 :بھ شرح زیر است  2001-1996با طالبان طی سالھای 

م میدھند، بطور مثال در مورد حقوق زنان،  تفاوت ھای ایدیولوژیکی بین طالبان و کسانیکھ فعالیت ھای بشردوستانھ انجا  •
 .کھ می تواند یک توافقنامھ کمک ھای اصولی بشردوستانھ را بھ مشکل مواجھ کند

 .اھمیت واضح کردن اھداف نھایی و تفکیک شان از وسایل دستیابی بھ آنھا و مواضع مذاکره  •

 .اھمیت اقدامات اصولی قابل اندازه گیری  •
خاص   • ھای  برنامھ  بھ  محلی  مقامات  و  جوامع  واکنش  چگونگی  و  اقتصاد،  سیاست،  محلی،  فرھنگ  درک  اھمیت 

 .بشردوستانھ

 .اھمیت و سختی درک ساختار رھبری و اھداف طالبان  •

 .اھمیت فعاالن بشری کھ بھ طور مشترک برای ارائھ یک جبھھ متحد عمل می کنند  •
 .مشکالت در تنظیم فعالیت ھای مشترک بین فعاالن بشری  •
 ». دیپلوماسی خاموش«اھمیت گفتگو و    •
 .نیاز بھ گفتگو برای اطمینان از یک رابطھ کاری خوب با ھمکاران   •
 اھمیت آموزش در زمینھ مھارت ھای مذاکره   •
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 تعاریف و پیشینھ  .2

 تعاریف    

  (Minear)ماینیر[بھ ھر مذاکره ای کھ بھ منظور تسھیل اقدامات اصولی بشردوستانھ انجام شده باشد، گفتھ میشود    مذاکره بشردوستانھ
مراجعھ  برای تعریف اصول بشردوستانھ بھ زیر    -  2006 ،(Bessler)و بسلر    (McHugh)؛ مک ھیو  2007 ،(Smith)و اسمیت  

فعاالن بشری ممکن است برای تضمین حقوق ھمشھریان خود از مقامات دولتی دفاع کنند، یا زمانیکھ مقامات دولتی کمک  1. ]کنید
موضوعات مذاکرات   2007] ،(Donini)دونینی  [الزم را برای تضمین این حقوق ارائھ نمی کنند، ممکن است جایگزین آنھا شوند  

دسترسی  بھ فعالیت ھای بشردوستانھ، حق انجام نیازسنجی، انتخاب افراد مستفید شونده، ترانزیت :  ممکن است شامل موارد زیر باشد
 . برای اجناس، ترتیبات نظارت، تنظیم چارچوب عملیاتی برای کمک ھای بشردوستانھ، و در میان دیگران، محافظت از افراد ملکی

فعاالن بشری ممکن است با مقامات دولتی و ): 2007ماینیر و اسمیت، (بشردوستانھ بھ اشکال مختلف صورت می گیرد  مذاکرات 
غیر دولتی، مستقیماً با جوامع، بھ تنھای یا بھ طور مشترک با سایر فعاالن بشری مذاکره کنند، مذاکرات ممکن است غیر رسمی یا 

بخش ھای مختلف سازمان ھمکار باشد و ممکن است شامل مذاکره خصوصی یا اظھارات  شامل توافقات کتبی باشد، ممکن است با  
منافع  /قدرت نفوذ آنھا از قانع کردن، تھدید بھ عقب نشینی، اھمیت شان برای جوامعی کھ بھ آنھا کمک می کنند، خسارات.  عمومی باشد

ای غربی و سیستم سازمان ملل کھ می تواند منافع دیپلوماتیک، تبلیغاتی و اعتباری کھ می توانند ایجاد کنند، و ارتباطات با قدرت ھ
 ).2007ماینیر و اسمیت، (اقتصادی و سیاسی را فراھم کند، بدست می آید 

ھای مسلح غیردولتی مانند طالبان با موارد زیر مشخص  مذاکرات بشردوستانھ با گروه)  6، صفحھ  2006(بھ گفتھ مک ھیو و بسلر   
طح باال بعضی اوقات با نتایج مرگ یا زندگی، این واقعیت است کھ فعاالن بشری در مذاکره با دولت یا گروه  خطرات در س:  شودمی  

انگیزه ھا، اھداف و 'تضاد در  .  ھای مسلح غیردولتی از موقف نسبتاً ضعیفی برخورد می کنند زیرا نمی توانند از زور استفاده کنند
بھ دلیل ساختار سازمانی و رھبری غیررسمی تر، کمتر قادر بھ اجرای توافقات   ھای مسلحگروه'.  فرھنگ ھای عملیاتی طرفین

 .  محدودیت ھای زمانی و ارتباطی کھ بھ دلیل ماھیت شرایط اضطراری بشردوستانھ بر مذاکرات تحمیل شده است. ھستند

اصل بی طرفی از اھمیت .  وی می کنندمانند انسانیت، انصاف، بی طرفی و آزادی پیر  اصول بشردوستانھفعاالن بشری معموالً از  
ویژه ای برخوردار است، بھ این معنی کھ کمک ھا باید بر اساس نیاز ارائھ شود، و این اصل توسط قوانین طالبان کھ دسترسی زنان  

ای  حقوق بشر و اصول جنسیتی موضوعات دیگری بودند کھ در آن زمان بر.  بھ خدمات را محدود می کند، بھ مشکل مواجھ گردید
 .  اطمینان از اینکھ برنامھ ریزی میتواند بھ ھمھ نیازمندان کمک کند، استفاده می شد

 
  

 

 

 

 

 
 : OCHAاقدام اصولی بشردوستانھ بھ عنوان اقدام بر اساس اصول بشردوستانھ شناختھ می شود، مانند اقدامات   1
 https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM -humanitarianprinciples_eng_June12.pdf 
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ارزیابی .  فعاالن بشری بر اساس اصول و فرھنگ ھای سازمانی خویش موضع گیری ھای متفاوتی را در افغانستان اتخاذ کردند
ھا از یک بعضی ارزیابی.  لویت بندی اصول و نتایج طی می کنداستراتیژی ھای آنھا بھ طور مشابھ مسیر مختلفی را بر اساس او

گرایی آنھا    مقدار تطابق با مواضع طالبان بھ این دلیل کھ آنھا ریشھ در آداب و رسوم افغانستان دارند، و بعضی دیگر بر اساس عمل
پی نشان داده شده است، بعضی از فعاالن  ھمانطور کھ در مواد چا.  فعاالن بشری نیز اولویت ھای متفاوتی داشتند.  کنند  دفاع می

بشری در تضاد با اصل بی طرفی بشردوستانھ تمایل بیشتری بھ پذیرش خواستھ ھای طالبان داشتند تا بتوانند تا حد امکان بھ ارائھ 
مبنای اصول و چھ  کمک بھ افراد نیازمند ادامھ دھند، در حالیکھ یکتعداد دیگر تمایل بیشتری بھ کشیدن خطوط سرخ داشتند، چھ بر  

بھ  .  فعاالن بشری ھمچنین در مورد آنچھ کھ یک ھدف اصلی را تشکیل می داد، اختالف نظر داشتند.  بھ عنوان یک روش مذاکره
عنوان مثال، برنامھ جھانی غذا برای کارمندان نانوایی ھای خود سھمیھ ھای جنسیتی در نظر گرفتھ بود، و در صورت عدم تطبیق 

ست فعالیت ھای خود را متوقف کند، در حالیکھ سایر سازمان ھا بر این عقیده بودند کھ اھداف برنامھ باید محدودیت  این سھمیھ، میخوا
 .   ]2002 ، (Goodhand)و گود ھند ) Atmar(اتمر  [ھای جامعھ افغانستان را در نظر بگیرد 

 پیشینھ 

داشتند، اما بھ طور گسترده توسط دولت ھا بھ عنوان یک دولت ، طالبان کنترول افغانستان را در دست  2001-1996بین سالھای   
رسید کھ این کشور بھ بسیاری از اصول بشردوستانھ، قوانین حقوق بشر و حقوق بین  بھ نظر می  .  قانونی بھ رسمیت شناختھ نشدند

پالیسی  )  IHL(الملل   جنگ،  تالشدر  و  غیرنظامی  کمکھای  کنترول  برای  ا   ھا  بشردوستانھ  نمی  ھای  از .  گذاردحترام  یکی 
طالبان تعدادی از قوانین را وضع کردند کھ توانایی .  موضوعات مرکزی برای فعاالن بشری در این دوره، حقوق زنان و دختران بود

  Fielden(فیلدن                  [زنان و دختران برای دسترسی بھ خدمات اولیھ مانند آموزش و مراقبت ھای صحی را محدود می کرد  
برای دریافت کمک )  و اتحاد شمال(موضوع دیگر تالش ھای طالبان    ]2001 ،)(Azerbaijani-Moghadamمقدم  -و آذربایجانی

 )   2007دونینی، (تجھیزاتی در جریان جنگ بود 

دھای است کھ یکی از مجموعھ اسنا)  2001(  8واقعات و موضوعاتی کھ در این بررسی مواد چاپی پوشش داده شده است شامل حکم  
در این قضیھ، زنان را از کارکردن با موسسات کمک .  است کھ توسط طالبان برای محدود کردن استخدام زنان صادر شده است

) NGOs(ھای غیردولتی  سازمان  )  2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی(رسان منع کرد، بھ استثنای کارمندان مراقبت ھای صحی  
) ھایعنی ھمھ جنسیت(دادند، بعضی برنامھ ھای شان را لغو کردند چون بھ ھمھ نیازمندان  واکنش ھای مختلف بھ این موضوع نشان  

ھمچنین قانونی وضع شد کھ زنان مسلمان  ).  6-5، صفحھ  2001لیدر،  (ارائھ نمی شد، و بعضی دیگر بھ دنبال توافق یا مذاکره بودند  
ھمراھی شوند، ھر چند فشار تمویل کننده )  محرم(رد فامیل  کرد کھ توسط یکی از اعضای م  شاغل در سازمان ملل را مجبور می

طالبان ھمچنین بھ دنبال محدود کردن   Kreczko)(،2003 [.2کرچکو  [نشینی کنند  گان باعث شد کھ طالبان ازین تصمیم خود عقب  
 )2007دونینی، (کمک ھای ارائھ شده بھ اقلیت شیعھ ھزاره در جریان یک محاصره بودند 

برای .  در کابل است  1994در سال  )  WFP(یک از امثال واکنش ھای موسسات کمک رسان، پروژه نانوایی برنامھ جھانی غذا   
 برنامھ جھانی غذا .  فیصد جمعیت کابل است نان خشک توزیع کرد  19زن سرپرست کھ معادل    7000خانواده از جملھ    53000

(WFP) 50   فیصد از سھمیھ شرکت کنندگان و مستفید شونده گان را بھ زنان اختصاص داده بود کھ بھ دلیل نمونھ ھای شغلی جنسیتی
اجرا شد، نانوایی ھا را بستھ نمودند و با فشاور   8زمانی کھ حکم  .  برآورده کرد  موجود در افغانستان بھ سختی می توان آنھا را

 مقدم، -و فیلدن و آذربایجانی 2002اتمر و گودھند، (آوردن توسط رسانھ ھا دوباره باز نمودند 

  
 

منصرف خواھند شد، گروه حمایتی تویکو افغان   با مشورت نماینده گان ساحوی مبنی بر اینکھ طالبان در نھایت از این کار"  2
)Tokyo Afghan Support Group](صفحھ ." مخالفت صریح با این حکم را در اصول و عمل تایید کرد] از جملھ تمویل کننده گان

244. 
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دیل نمودن کارمندان زن،  ھای خود را تنظیم کردند، مانند تبدر مقابل، بسیاری از موسسات کمک رسان برنامھ 3)9، صفحھ  2001 
بعضی دیگر بھ تنھایی یا بھ عنوان بخشی از مکانیزم ھای ھماھنگ کننده بھ دنبال مذاکره با طالبان  .  یا تفکیک مستفیدین زن و مرد

روی یک توافقی مذاکره کرد کھ توسط آن، در صورتیکھ مرد و زن در  )  ICRC(المللی صلیب سرخ  بطور مثال، کمیتھ بین.  بودند
ھای  توافقی کھ ارائھ مراقبت  -ھای صحی بھ زنان را خواھند داشت  ھای جداگانھ باشند، شفاخانھ ھای مردانھ اجازه ارائھ مراقبتبخش

 ،(Curtet)کورتیت  [صحی کمتری را برای زنان فراھم می کرد، اما بیشتر از آنچھ چیزی بود کھ طالبان در ابتدا پیشنھاد کرده بودند  
2002[ . 

دونینی  .  بشردوستانھ ای کھ در افغانستان کار می کردند روش ھای متفاوتی را برای مذاکره با طالبان در پیش گرفتند  سازمان ھای  
 :پیشنھاد می کند کھ آنھا را می توان بھ سھ نوع واکنش طبقھ بندی کرد) 2007(

 )فعالیتاصرار بر تغییر پالیسی ھای طالبان با تھدید بھ صرف نظر کردن از (اصولی   •
 ) توافقات عملی با مقامات بھ منظور ارائھ بعضی کمک ھا(تطابق کننده   •

 ) دوری از مقامات طالبان و کار کردن مستقیماَ با جوامع( "Duck-and-weave"فعالیت دور از جنجال   •

یک جبھھ متحد در مقابل  در واکنش بھ مشکالت کار با طالبان، فعاالن بشری تالش ھای را برای ھماھنگ کردن کار خود و ارائھ  
تمویل کننده گان، نماینده )  ASG -Afghan Support Group(گروه حمایت از افغان ھا  ).  2003کرچکو،  (  طالبان انجام دادند

از طریق موسسھ  )  NGOs( را برای ھماھنگ کردن تالش ھا در کنار سازمان ھای غیر دولتی    ICRCگی ھای سازمان ملل متحد و  
یک میکانیزم   )PCP(ریزی مشترک اصولی   برنامھ  .  دور ھم جمع کرد)  ACBAR(برای رفاه افغانستان    ھماھنگ کننده کمک

ھا از   تمویل کننده گان پالن ھای برنامھ ریزی خود برای توافق ارائھ میکردند تا کمک  /کمکی متحد بود کھ بھ وسیلھ آن موسسات
)  APB(و ھیئت برنامھ ریزی افغانستان  )  RCBs(ھماھنگ کننده منطقھ ای  ارگان ھای   4.تر و سازگارتر باشندنظر اصول ھماھنگ  

)   The Strategic Framework for Afghanistan(  چارچوب استراتیژیک برای افغانستان.  استفاده شدند   PCPبرای تطبیق  
انستان و ختم جنگ در این کشور  توافقی بود کھ ھدف آن ایجاد انسجام بین جنبھ ھای سیاسی و بشردوستانھ کار سازمان ملل در افغ

این چارچوب شامل یک استراتیژی کمکی بود کھ بر اھمیت برابری جنسیتی و نقش ھماھنگ کننده سازمان ملل در مدیریت  5.بود
بشر  و منسجم تر در مورد حقوق    ھا برای ایجاد روش قویترھمچنین در واکنش بھ اقدامات طالبان تالش.  فعاالن بشری تأکید داشت

 . و پالیسی جنسیتی در افغانستان صورت گرفت

 درس ھا   .3

 ایدولوژی طالبان  

این مواد چاپی در مورد اینکھ چگونھ میتوان با توجھ بھ اختالف نظر روی محوریت ایدیولوژی طالبان در قسمت محدود کردن   
.  زنان، تا چھ حد می توان آنھا را متقاعد کرد کھ در رسانیدن کمک ھای بشردوستانھ بشکل بیطرفانھ بھ تمام شھروندان موافقت کنند

ھای بنیادی مذاکره با رژیم سوء  محدودیت  ’دونینی بھ  .  محدودیت ھای برای توافق با طالبان وجود داردبسیاری استدالل می کنند کھ  
 ھای مرجع ایدیولوژیکی و عملیای اشاره میکند کھ چارچوب  کننده استفاده 

  

 
واکنش مقامات بھ خبر بستھ  : "بیان می کنند کھ)  2001(فیلدن و آذربایجان مقدم  .  ھیچ یک از منابع مشخص نمی کنند کھ این رسانھ محلی است یا بین المللی3

 ."نشان داد کھ آنھا نسبت بھ نحوه درک شان در جامعھ افغانستان بی تفاوت نیستند WFPشدن نانوایی ھای  

4   https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/W G32_1.pdf 

5 agencies-un-endorsed-afghanistan-framework-https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic   

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/WG32_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/WG32_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/WG32_1.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strategic-framework-afghanistan-endorsed-un-agencies
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 )  153، صفحھ 2007دونینی،  ‘ (المللی در تضاد بودآن با سازمان ملل متحد و جامعھ بین  

ھای امکان پذیر بیشتری برای توافق وجود دارد، از جملھ بحث ھای اسالمی برای گسترش دیدگاه    استدالل میکنند کھ راه  بعضی ھا
ھمچنان در مورد )  8، صفحھ  2001(فیلدن و آذربایجانی مقدم  ).  2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی(  ھای طالبان در مورد جنسیت

' و راه ھای مؤثر برای تطبیق آنھا)  6CEDAWمانند (تعریف ھای بنیادی از اصول 'ی و نیاز بھ انطباق مواضع بشر دوستان غرب
حکم طالبان را  .  عالوه بر این، ایدیولوژی تنھا یگانھ وجھ موضع طالبان در مورد زنان نبود.  در جامعھ مردساالر استدالل می کنند

). 2001فیلدن و آذربایجان مقدم،  (سات کمک رسان دانست  می توان بھ عنوان راھی برای دسترسی بھ وظایف پر منفعت در موس
 ).15، صفحھ 2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی(ھمچنین تا حدی راھی برای اثبات حاکمیت بود 

بسیاری از فعاالن بشری روابط ضعیفی با طالبان داشتند .  بدون توافق ایدیولوژیکی می توان روابط بھتری با طالبان برقرار کرد 
بر اساس  "تأکید می کند کھ بعضی از افراد  )  13-12، صفحات  2001(ھرچند، لیدر  .  شان بارز آن بی اعتمادی و شایعات بودکھ ن

برقراری روابط  .  روابط خوبی با آنھا داشتند"  ویژه گی ھای مانند صداقت، صراحت در کالم و احترام در عوض زبان یا مذھب
دوستانھ با توجھ بھ تفاوت ھای ایدیولوژیکی قابل مالحظھ بین طالبان و فعاالن بشری مشکل تر خواھد بود، اما روابط تنھا می تواند  

 ).12، صفحھ 2001لیدر، (باشد '  دوستانھ’باشد بدون اینکھ ' خوب'

 درک فرھنگ محلی 

آنھا استدالل می کنند کھ    .اسی تر از جایگاه زنان در جامعھ افغانستان ھستندخواستار درک اس)  2001(فیلدن و آذربایجان مقدم   
نھ فقد توسط احکام طالبان یا    –خانواده، قبیلھ، دولت محلی و ملی تعیین می شود    –در نھایت جایگاه زنان توسط جامعھ افغانستان  

م با جوامع افغان، برای بدست آوردن حمایت گسترده بسیاری از فعاالن بشری بھ دنبال ھمکاری مستقی.  اصول موسسات کمک رسان
بودند قدرت طالبان  از  برای دوری  یا صرفاً  کار شان،  از  میان .  تر  در  بشردوستانھ  برنامھ ھای  از  این حال، سطوح حمایت  با 

استدالل می  )  2001(م  فیلدن و آذربایجان مقد).  2001فیلدن و آذربایجان مقدم،  (شھروندان افغان بھ طور قابل توجھی متفاوت بود  
بعضی از اقشار جامعھ افغانستان  .  کنند کھ حداقل بعضی از مواضع طالبان با بخش ھای از جامعھ و فرھنگ افغانستان مطابقت داشت

با این حال، توجھ بھ این نکتھ حائز .  بسیار محافظھ کار بودند و از تطبیق احکام طالبان مطابق با سنت ھای خود خوشحال بودند
افغانستان، طالبان و پشتون ھا  اھمی این، یک قاعده    .یک چیز نیستند )  یا سایر گروه ھای قومی(ت است کھ فرھنگ  عالوه بر 

 ).18، صفحھ 2001لیدر، (حمایت نمی شود ) مثالً زنان(مردساالرانھ در جامعھ پشتون نشین توسط تمام افراد آن جامعھ 

برای »  حجاب«برای مثال، درک ارزش    .از اھمیت ویژه ای برخوردار استدرک فرھنگ در قالب شیوه ھای رھبری و مذاکره   
ھا، ممکن است بھ کسانیکھ با این افراد مذاکره میکنند، این امکان را بدھد تا پیشنھادات خود را طوری تنظیم کنند کھ بعضی از افغان

ھای سازمانی و روش   ھای غیردولتی نیز فرھنگ  اننماینده گی ھای سازمان ملل متحد و سازم.  احتمال قبول شدن آنھا بیشتر باشد
 ).18، صفحھ 2001لیدر، (مفید است  ھای مذاکره متفاوت دارند کھ آگاھی از آنھا
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 اصول و انعطاف پذیری

در افکار  اشاره می کند کھ با وجود تفاوت ھا  )  2001(لیدر    .نیاز بھ انعطاف پذیری توسط بسیاری از نویسنده گان ذکر شده است 
توسط طرف    کھ میدانند »  اصولی«ھر چند، تمایل طرفین بھ اتخاذ روش  .  طالبان و موسسات کمک رسان، معامالت انجام شده است

او از انعطاف پذیری در روش و موضع مذاکره بھ منظور دستیابی بھ ھدف نھایی  .  مقابل رد خواھد شد، این کار را مشکل تر میکند
او انجام یک نظرسنجی را بھ عنوان موضعی بیان می  (راین یک آگاھی واضح ازینکھ ھدف نھایی چیست  و بناب  -حمایت می کند  

کند کھ در آن انعطاف پذیری منطقی است، با ھدف نھایی حصول اطمینان از اینکھ کمک ھا بھ نیازمندترین ھای می رسد کھ در آن  
در مذاکرات   کند کھ اصول میتوانندلیدر پیشنھاد می  ).  10صفحھ  ،  2001لیدر،  ) (زمینھ کمتری برای انعطاف پذیری وجود دارد

مؤثر باشند، اما اگر مانع ھرگونھ فضای توافق شوند میتوانند غیر مؤثر باشند، مثالً اگر مذاکره کننده گان موضعی اتخاذ کنند کھ  
 .بدانند طرف مقابل آن را رد خواھد کرد

گزارشی در سال   .ست کھ می تواند باعث مشکل شدن مواضع و تقویت افراد تندرو شودیکی از انتقادات بھ اظھارات اصولی این ا 
مقدم،   -فیلدن و آذربایجانی  . ( استدالل کرد کھ فعاالن بشری باید کوشش کنند تا حقوق زنان را بھ نقطھ قابل توجھ تبدیل نکنند  2001
این را می توان از  .  و پوشیده استفاده نمایند  “مشاھده”قابل  آنھا باید کوشش کنند کھ در برنامھ ریزی از یک عمل کمتر  ).  2001

فیلدن  . (طریق اشاره بھ خانواده، نھ تنھا با تمرکز بھ زنان و دختران، بلکھ با توجھ بھ سطح وسیع از نیازھای موجود، بھ دست آورد
توانستند در رسان می  کھ موسسات کمک  کنند  در قسمت استخدام زنان، آنھا استدالل می  )  14، صفحھ  2001مقدم،  -و آذربایجانی

 )  5، صفحھ 2001مقدم، -فیلدن و آذربایجانی(طرح این موضوع کمتر تضاد داشتھ باشند 

شد ریزی ھمراه با گفتگوی دوامدار، و تاکید بر اصول مشخص  المللی صلیب سرخ با تمایل بھ انطباق برنامھ    واکنش کمیتھ بین
 مبنی بر اینکھ زنان فقط می  1997المللی صلیب سرخ بھ یک حکم در سال  واکنش کمیتھ بین  ).  2011، تیری،  2002کورتیت،  (

ھای صحی را  مالحظھ ای دسترسی زنان بھ مراقبت  کھ در عمل بھ طور قابل(توانند در مراکز صحی مخصوص زنان تداوی شوند 
بھ فعالیت ھای :  این بود کھ)  رار داشت و ظرفیت محدود داشتدھد، زیرا یگانھ مرکز ویژه زنان در شرایط نامناسبی قکاھش می

آنھا بھ طالبان گفتند .  خویش ادامھ میدھند، یک بیانیھ عمومی ارائھ میکنند، و از طالبان تقاضا کردند تا در این مورد تجدید نظر کنند
"  ا نمی توانند بھ کمک خود ادامھ دھندتحت شرایط تحمیل شده توسط آنھا در مورد دسترسی زنان بھ مراقبت ھای صحی، آنھ"  کھ
 ).647، صفحھ 2002کورتیت، (

ھای غیردولتی و سازمان)  ICRC(المللی صلیب سرخ  وزارت صحت عامھ، سازمان ملل متحد، کمیتھ بین’یک کمیتھ ویژه متشکل از   
رد و زن برای حضور در شفاخانھ ھای عملی جھت اجازه دادن بھ محل  ، توسط دولت افغانستان برای یافتن راه(NGOs)مختلف  

این توافق .  بعد از دو ماه مذاکره، باالی شفاخانھ ھای جداگانھ توافق صورت گرفت ).  648، صفحھ  2002کورتیت،  ‘ (ھا، ایجاد شد
نان  یک توافق مطلوب نبود، زیرا بسیاری از زنان ھنوز ھم بھ دلیل کمبود جا از دسترسی بھ خدمات صحی محروم بودند و یکتعداد ز

بھ ایجاد تغییر در موضع طالبان در مورد این موضوع کمک  " از طریق این استراتیژی،  .  بھ دلیل نداشتن محرم تداوی نمی شدند
کورتیت بر اھمیت اصول بنیادی و ماموریت قانونی کمیتھ بین المللی صلیب سرخ بھ عنوان ).  647، صفحھ  2002کورتیت،  " (کرد

 .وسایل مؤثر تأکید می کند

. یا سخت گیری ھای طالبان مطابقت داد/سایر مواقع، کمیتھ بین المللی صلیب سرخ برنامھ ھای خود را با فرھنگ افغانستان ودر   
خالصھ می کند کھ ھدف کمیتھ بین المللی صلیب سرخ کمک بھ زنان بدون موضع گیری در قبال پالیسی ھای )  2002(کورتیت  

در .  یا شرایط کاری کمیتھ بین المللی صلیب سرخ را نقض کنند)  IHL(المللی بشردوستانھ  طالبان بود، مگر اینکھ آنھا قوانین بین  
ھای خود را بھ منظور اطاعت از احکام طالبان تنظیم نمود، از جملھ جایگزین کردن کارمندان زن با مردان  بعضی موارد، برنامھ  

، یا وظایفی در پاکستان، تا آنھا بتوانند معاش ' ICRCرسونل  شستشوی لباس ھای پ'  و دادن وظایف دیگر بھ کارمندان زن، مانند  (
اھداف باید در اولویت قرار 'ھای طالبان،  موضع کمیتھ بین المللی صلیب سرخ این بود کھ با توجھ بھ پالیسی  ).  خود را حفظ کنند

ھای است کھ  ھا و فعالیترکز بر پالیسی  این بھ معنای تم'.  دیده از جنگ ممکن باشدگیرند تا کمک بھ ھر چھ بیشتر از زنان آسیب  
 ).654، صفحھ 2002کورتیت، (پذیر و مؤثر ھستند امکان 



8  

  
 )Duffield et al( دافیلد و ھمکاران  ).2001لیدر، (چندین نویسنده بھ ضرورت اصول قابل اندازه گیری اشاره می کنند 

آنھا بھ مشکل  .  یک روش اصولی در افغانستان وجود نداشتاستدالل می کنند کھ ھیچ وضاحتی در مورد  )  29، صفحھ  2002( 
صرفنظر   میتواند  جایگزین  گزینھ  حالیکھ  در  کنند،  می  اشاره  طرفی  بی  مانند  اصولی  بر  تاکید  برای  گیری  تصمیم  در  اصلی 

ت گانھ در میان  دانش اصول ھف"آنھا ھمچنین پیشنھاد می کنند کھ  ).  برخالف اصل انسانیت(اخراج و عدم ارائھ کمک باشد  /کردن
، 2001، ھمچنین مراجعھ کنید بھ لیدر،  29، صفحھ  2002دفیلد و ھمکاران،  " ( گارگران کمک رسان در واقع بسیار ناقص است

کردند  ).  6صفحھ   نمی  با ھماھنگی عمل  یا  نمی زدند  با یک صدا حرف  این عدم وضاحت، موسسات  دلیل  بھ  و (تا حدی  دفیلد 
 ).30، صفحھ 2002ھمکاران، 

این بود کھ ھیچ درک مشترکی از معنای اصول در شرایط برنامھ ریزی وجود »  اصولی«ک انتقاد مرتبط بھ بعضی از مواضع  ی 
در حالیکھ سازمان ملل متحد و دیگران بھ وضاحت تعھد خود را بھ برابری جنسیتی اعالم کردند، ھیچ پالیسی یا دستورالعمل  . 'نداشت

، صفحھ 2003نیالند،  ' (شده اثر بگذارند  توانند بھ اھداف پالیسی اعالمھ موسسات چگونھ می  روشنی وجود نداشت کھ توضیح دھد ک
در مورد واقعیت ھای جایگاه زنان در افغانستان بر نیاز بھ تخصص بھ جای سخنوری )  29، صفحھ  2003(در عوض، نیالند  ).  33

اگر قرار باشد اصولی را مطرح کند،  .  اندازه گیری نیاز داردبھ اھداف واضح تر و قابل    SFAلیدر موافق است کھ  .  تأکید می کند
 ).10، صفحھ 2001لیدر، (پس شاخص ھای اصولی مفید خواھند بود 

- فیلدن و آذربایجانی(ھمچنین تالش ھای برای تحمیل مواضع منسجم با استفاده از موضوعات جنسیتی و حقوق بشری انجام شد   
کھ)  2001مقدم،   استدالل شد  چند،  ندارد    ھر  بشری وجود  تشویش ھای حقوق  با  مقابلھ  برای  کافی سازمانی  جانسون، (حمایت 
اصول حقوق بشر در فرھنگی کھ 'بھ نبود استراتیژی یا مدیریت مشترک و مشکالت در قسمت تطبیق  )  2002(جانسون  ).  2002

فرھنگ معافیت از  '، و  SFAاز سوی  )  OHCHR(، فقدان دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر  'ھا مجھز نیستبرای مقابلھ با اولویت
عالوه بر این، برخی  .  کھ بھ دلیل عدم توجھ سیاسی بھ تشویش ھای محافظتی سازمان ملل ایجاد شده است، اشاره میکند'  مجازات

 )2004دونینی، (ی تواند مورد دوم را تضعیف کند استدالل کرده اند کھ پیوند دادن حقوق بشر و صلح با اقدامات بشردوستانھ م

، در  1998در اکتوبر    .بعضی از فعاالن بشری پالیسی ھای را وضع کردند کھ غیر واقعی بھ نظر میرسد و تطبیق آنھا سخت بود 
ق بشر و احیای کننده گان و تمویل کننده کان حقوق بشر، یک برنامھ امیدوار کننده، شامل دفاتر نظارت بر حقو   یک جلسھ کمک

ھر چند، با وجود امیدواری بیش از حد ازین برنامھ، اھداف  ).  23، صفحھ  2003نیالند،  (مجدد جامعھ مدنی افغانستان، طرح شد  
کمیتھ اجرایی امور  (  ECHAمربوط بھ ) Next Steps(سند مراحل بعدی . قابل اندازه گیری یا بھ اندازه کافی تعریف نشده بودند

منفعت بردن  'برای مذاکره با طالبان مواضع غیرواقعی را در بر می گرفت، مانند  ‘  خطوط نھایی’با    1998سال    در)  بشردوستانھ
کارمندان  'و تطبیق آن مشکل بود زیرا  '  یک استندردی کھ قبالً ھرگز رعایت نشده بود'،  “بھ طور مساوی از مشارکت و نتایج  ”زنان  

 ).19، صفحھ 2003نیالند، ' (در بھ کار کردن نبودندطبقھ اناث موسسات کمک رسان ملی عمدتاً قا
  

 تقبیح در مقابل دیپلوماسی خاموش 

شامل مثال ھای است کھ ھم دیپلوماسی خاموش و ھم تقبیح عمومی وسایل مؤثرتری    2001-1996  ھای  افغانستان بین سال 
نوشتن در مورد استراتیژی موسسات کمک رسان برای دریافت کمک بھ اقلیت ھزاره، کھ در محاصره طالبان قرار داشتند .  بودند

و از دسترسی بھ افراد بشردوستانھ محروم بودند، و ھمچنین تالش ھای سازمان ملل و کمیتھ بین المللی صلیب سرخ برای دسترسی 
ھای مختلط در مورد اثربخشی دیپلوماسی خاموش در مقابل  بھ یافتھ  )  2007(ر، دونینی  بھ غیرنظامیان در دشت شمالی و دره پنجشی

زمانیکھ دیپلوماسی 'ھماھنگ کننده سازمان ملل تالش کرد تا بھ ھزاره ھای نیازمند دسترسی پیدا کند و  .  تقبیح عمومی می پرداخت
وسط تمویل کننده گان، مصاحبھ در رسانھ ھا و  اظھارات  تظاھرات ت:  خاموش نتیجھ نداد، تمام راه ھای ممکن دیگر امتحان شد

،  2007دونینی، ' (زمانیکھ اطالعات در مورد کشتار جمعی منتشر شد )  UN Secretary-General(دبیرکل سازمان ملل متحد 
دوستانھ را فراھم نتایج مختلط بود، اما تبلیغات ممکن است یکی از عواملی باشد کھ طالبان دسترسی بھ کمک ھای بشر)  166صفحھ  

تا بھ  المللی صلیب سرخ تالش می    در مقابل، زمانیکھ سازمان ملل و کمیتھ بین)  166، صفحھ  2007دونینی،  (نمودند    کردند 
اظھار نظر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویارک در  'غیرنظامیان در دشت شمالی و دره پنجشیر دسترسی پیدا کنند،  



9  

طالبان را خشمگین نمود کھ در نتیجھ تنھا بھ سھ موتر   UNCOی طالبان در دره پنجشیر، نزدیک بھ یک دفتر  مورد بمباران ھوای
با این حال، در واکنش بھ پیشنھاداتی مبنی بر اینکھ نادیده گرفتن علنی  )  167، صفحھ  2007دونینی،  . ' (الری اجازه عبور دادند

در زمینھ افغانستان، مانند جاھای دیگر، جدا 'کند کھ  راه است، او پیشنھاد می  ھا بھ منظور مذاکره خصوصی بھترینسوء استفاده 
پذیری آنھا تاثیر وارد میکند و نیازھای محافظتی کھ کردن نیازمندی ھای رفاھی یک گروه خاص از شرایط سیاسی کھ بر آسیب  

 ).167، صفحھ 2007دونینی، ' (کند، اگر ناممکن نباشد اما مشکل استچنین شرایطی ایجاد می 

او .  کھ اظھارات سیاسی کارمند مقر سازمان ملل می تواند کار بشردوستانھ را در ساحھ مشکل تر کنددونینی استدالل می کند   
کند،  برای تحقیر پالیسی ھای طالبان صادر می  »  احساس خوب داشتن«دھد کھ چگونھ مقر سازمان ملل متحد اظھارات  توضیح می  

، صفحھ 2007دونینی،  (م مقاماتی کھ تیم کشوری سازمان ملل با آنھا گفتگوھای متواضعانھ داشتھ اند، ندارد  کھ نتیجھ ای جز خش
بعدھا، یک نمونھ مؤثرتری توسط گروه ویژه بشردوستانھ در اسالم آباد مورد توافق قرار گرفت کھ بھ بوسیلھ آن فعاالن  ).  164

ده سازمان ملل متحد آن را محکوم نکرد، اما در عوض اطمینان حاصل کرد  بشری بر دسترسی تمرکز کردند و دفتر ھماھنگ کنن
اظھار تشریفاتی 'از  )  34، صفحھ  2003(نیالند  ).  168، صفحھ  2007دونینی،  (کھ سوء استفاده ھا توسط دیگران علنی شده است  

، اعالمیھ ھای عمومی اصول می تواند با آن ھم .  از سوی نھادھای حقوق بشر یا شورای امنیت سازمان ملل انتقاد می کند'  تشویش
 . در بعضی موارد اثرات مثبت داشتھ باشد

بطور مثال، دیپلوماسی    .ھای خاص مؤثر استریزیدر مقابل، نشان داده شده است کھ دیپلوماسی محتاطانھ برای پیشبرد برنامھ  
خاموش توسط ھماھنگ کننده سازمان ملل متحد سبب بھ تعلیق افتادن حکم طالبان مبنی بر اینکھ کارمندان مسلمان خارجی زن بھ 

کمیتھ بین المللی  'خاطر نشان ساخت کھ  )  Terry(تیری  ).  29، صفحھ  2003نیالند،  (یک محرم مرد برای ھمراھی نیاز دارند، شد  
حداقل شرایط قابل قبول را برای کار در سراسر افغانستان  )  2001-1996(بھ سختی توانستھ بود در طول دوره طالبان    صلیب سرخ

 ). 176، صفحھ 2011تیری، ' (مذاکره کند و ھدف حملھ قرار نگرفت

 چارچوب ھای مشترک  

 : چندین نویسنده بر ارزش مواضع ھماھنگ در میان فعاالن کمک رسان تاکید می کنند 

 . توافق و عمل بھ بعضی اصول بر اھمیت این اصول تاکید می کند  •
کنند تا طالبان نتوانند یکی را در مقابل دیگر بھ بازی   رسان موضع مشترکی اتخاذ میکند کھ موسسات کمک    تضمین می  •

یان موسسات کمک استفاده کردند، بھ این معنی کھ اتحاد م»  تفرقھ بینداز و حکومت کن«طالبان از روش ھای  .  بگیرد
 ).17، صفحھ 2001لیدر، (تواند مؤثر باشد رسان و فھم معیار می 

شریک ساختن اطالعات بین سازمان ھا در مورد مواضع طالبان و وضعیت برنامھ در ساحھ، برای کمک جھت اطمینان   •
 ).17، صفحھ 2001لیدر، (ازینکھ توافقات تطبیق گردیدند 

در اجرای این توافقات مشکالتی   .صورت گرفت  PCPو    SFA (1999)، ASGوسسات تحت  ھای برای ھماھنگ کردن متالش 
، صفحھ  2001لیدر،  (لیدر خاطرنشان می کند کھ سازمان ملل نقش ھای متعدد و در نتیجھ اھداف نامشخص داشت  .  وجود داشت

تند بھ وظایف خود پایبند باشند و یک استراتیژی  کند، کھ تمایل داش  رسان اشاره می  ھای کمکاو بھ نبود ھماھنگی بین سازمان  ).  10
، با این وجود خاطرنشان  را موفق میداند  PCP، کھ  )2003(کرچکو  ).  مراجعھ کنید  2003ھمچنین بھ استرند،  (فراگیر نداشتند  

موسسات انفرادی بدون مشورت  .  تمویل کردند  PCPکند کھ بعضی از تمویل کننده گان بر خالف توافق، برنامھ را جدا از    می
صول را  یک تفسیر مشترک از ا]  تواندنمی [یک ساختار پراکنده و تحت سلطھ موسسھ  ' یک ارزیابی نشان داد کھ  .  تصمیم می گرفتند 

استدالل می کند کھ تفرقھ و خصومت بین فعاالن سیاسی و  )  2002(جانسون  )  vi، صفحھ  2002دفیلد و ھمکاران،  ' (تحمیل کند
 .کمک رسان کھ توسط طالبان انداختھ شده بودند، مشکالت اساسی بودند

ت از دریافت منظوری برای پروژه ھای  بسیاری از موسسا'  ،  SFAقبل از    .این مکانیزم ھا توسط بعضی موثر ارزیابی شده است 
، سازمان ملل از  SFAبعد از  )  158، صفحھ  2007دونینی،  ' (خاص خود بدون در نظر گرفتن مسائل گسترده تر خوشحال بودند  

موسسات انفرادی قادر بھ گفتگو در مورد  .  بھ یکصدا شدن نزدیک تر شد)  UNCO(طریق دفتر ھماھنگ کننده سازمان ملل متحد  
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، 2007دونینی،  ' (جایگاه سازمان ملل را در قسمت مذاکره بسیار تقویت کرد]  کھ این کار[ات اصولی با طالبان نبودند،  موضوع
دونینی،  (در جایکھ کارمندان بعضی اوقات موقف ھای متفاوت را اتخاذ کنند، تطبیق کرد    را نمیتوان  SFبا این حال،  ).  8صفحھ  
تدالل می کند کھ یک روش واحد از سوی سازمان ملل یک پالیسی موفق بود، اما تنھا توانست اس)  2007(با آن ھم، دونینی  ).  2007

برود پیش  این حد  تا  بشری  فعاالن  و  بین طالبان  ایدیولوژیکی  اختالفات  با  تقابل  با وجود  )  2003(کرچکو  .  در  کھ  است  موافق 
 . تر نتیجھ مثبت داشت ریزی اصولیامھ از جملھ در تضمین برن PCPمشکالت ناشی از منفرد عمل کردن موسسات، 

یک تالش برای    SFA  ).2002؛ دافیلد و ھمکاران،  2001اتمر،  (ارزش پیوند اھداف سیاسی و بشردوستانھ مورد مناقشھ است   
) Duffield et al) (2002(دافیلد و ھمکاران  .  و بشر دوستانھ بود)  مانند پیشرفت در مذاکرات صلح(پیوند دادن اھداف سیاسی  

استدالل می کند کھ خال بین اھداف سیاسی و بشردوستانھ ریشھ ای عمیق دارد و طالبان توانستھ است بین بخش ھای بشردوستانھ و  
در افغانستان، فعاالن سیاسی و بشری برداشت ھای متفاوتی از نقش کمک داشتند و فعاالن  .  سیاسی سازمان ملل تمایز قائل شود

بسیاری از این سیاسی شدن بھ این دلیل انتقاد می کنند کھ بی  .  کردن کمک ھای غیر اضطراری بودند  سیاسی در تالش مشروط
پیوند حقوق بشر و جنسیت، و مشروط بودن کمک بھ ).  255، صفحھ  2003کرچکو،  (طرفی بشردوستانھ را بھ خطر می اندازد  

ھا ھمیشھ رضایت مقامات را بدست نمی آورد یا   است کھ کمکھای غیردولتی کھ بتوانند آن را توزیع کنند، بھ این معنی  سازمان
با توجھ بھ سابقھ کمک و حمایت غرب از مجاھدین، ارائھ کمک بشکل بی طرفانھ و ).  2004دونینی،  (کنند  نیاز را برآورده نمی  

    ]199 ،(Newberg)نیوبرگ  [منصفانھ ھمچنان مشکل بود 

 مھارت ھا و آموزش 

یکتعداد نویسندگان خاطرنشان می کنند کھ تعداد کمی از کارمندان بشری   .ھ مذاکره، نتایج را بھبود می بخشدآموزش بیشتر در زمین 
بطور مثال، لیدر نشان میدھد کھ کارمندان بین المللی توسط طالبان  )  2001؛ لیدر،  2007  دونینی،(در زمینھ مذاکره آموزش دیده اند  

دان افغان اکثراَ در مورد سیاست و فرھنگ افغانستان بیشتر می دانستند و نقش آنھا باید توسعھ با آن ھم، کارمن.  جدی تر گرفتھ شده اند
می نشیند و '  کند کھ در آن تیم  او ھمچنین از یک استراتیژی مذاکره متفکرانھ تر حمایت می  ).  14، صفحھ  2001لیدر،  (می یافت  

کھ طالبان چگونھ واکنش نشان خواھند داد، و پیش از پیش   بینی میکندیش  کند، پ  ھا کار می  ھا و استداللروی اھداف، استراتیژی
 ).15، صفحھ 2001لیدر، ' (کنند ھای متقابل ایجاد می   استدالل 

آماده 'کنند کھ روش آن شامل  عملکرد خوب یک سازمان غیردولتی را برجستھ می  )  8، صفحھ  2001(مقدم  -فیلدن و آذربایجانی 
دقیق و زمینھ   ارزیابی  '  سازیسازی  پیامدھای'برای  و  بود'  تاثیر  بحث  از  قبل  این سازمان غیردولتی ھمچنین .  موضع طالبان، 

مکان سنجی آن پیشنھادات را از قبل ارزیابی نمود و با  پیشنھاداتی را کھ طالبان بھ آنھا واکنش نشان خواھند داد، پیش بینی کرد، ا'
فیلدن (این آماده گی باعث شد تا بھ یک نتیجھ موفقیت آمیزی دست یابند  . '  استدالل ھای آماده خود ھمراه وزیر مربوطھ مالقات کرد

 )8، صفحھ 2001مقدم، -و آذربایجانی

  

شر، جنسیت و اھمیت دانستن زبان ھا، فرھنگ و سیاست افغانستان را  ، حقوق بIHLاین متن ھمچنین نیاز بھ آموزش در زمینھ   
).  2007دونینی،  (و اصول بشردوستانھ آشنا بودند، سازمان ھای توسعھ ای کمتر    IHLسازمان ھای بشردوستانھ با  .  برجستھ می کند

رسان، برای رسیدگی موسسات کمک  تخصص تخنیکی بسیار محدود، و منابع اختصاصی کم یا نبود منابع اختصاصی در  «نیالند بھ  
،  2003نیالند،  (کند  اشاره می  »  رسانی جمعی  رسان انفرادی یا جامعھ کمکبھ مسائل حقوق بشر از دیدگاه یک موسسھ کمک  

بود، بھ این معنی کھ اجرای سیستماتیک برنامھ با '  پراکنده'دانش و تخصص در زمینھ حقوق بشر در سیستم بشری  ).  42صفحھ  
 ).2002دافیلد و ھمکاران، (ھ حقوق بشر در افغانستان مشکل بود توجھ ب

 فھمیدن انگیزه ھا و ساختارھای طالبان 

گیری   مشخص شد کھ ارشدیت در میان طالبان تضمینی برای نفوذ نیست، و شیوه تصمیم  .کار با ساختار رھبری طالبان مشکل بود 
)  9، صفحھ  2001؛ لیدر،  2007دونینی،  (  رسان مشکل نموده بود    االن کمکبینی مواضع طالبان را برای فعمبتنی بر بحث، پیش  
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بعضی از فعاالن کمک رسانی بھ دنبال دستیابی بھ توافق نامھ ھای کتبی با . مقامات طالبان اکثراَ با مواضع یکدیگر در تضاد ھستند
 ).  13، صفحھ 2001لیدر، (بود و توافقات اکثراَ نادیده گرفتھ می شد " مختلط"طالبان بودند، اما نتایج این استراتیژی 

'  غیررسمی' ھای طالبان بودند و از مواضع ھای متفاوت در ساختاربرداری از دیدگاهرسان بھ دنبال بھره بعضی از موسسات کمک 
سازمان ھای غیردولتی ھمچنان کوشش کرده اند با ).  2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی(بردند  پذیرتر در این گروه سود می  انعطاف  

نادیده بگیرند    استخدام کارمندان تحت معافیت صحی و سپس اجازه دادن بھ کارمندان برای انجام کارھای دیگر، احکام طالبان را
و کمک ھای '  فضای بشردوستانھ'ھر چند، چنین استراتیژی ھا لزوماً برای یک مورد وسیع  ).  2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی(

 . اصولی مفید نبود

و ھمچنین تحلیل اقتصاد جنگ و نقش کمک ھا در  '  پیشینھ ھا، ترجیحات، محدودیت ھا و اشتیاق طرفین مذاکره'برای درک بھتر   
بھ عنوان   2001-1996لیدر بھ تحلیل غیرسیستماتیک در افغانستان طی سالھای ). 8، صفحھ 2001لیدر، (آن، بھ تحلیل نیاز بود 

 ).8، صفحھ 2001لیدر، (ضعف تالش ھای بشردوستانھ اشاره می کند 

میت شناختن دیپلوماتیک یک  بھ رس  .مذاکرات در سطوح مختلف از لحاظ سلسلھ مراتب، ھم اثرات مثبت و ھم منفی داشتھ است 
در حالیکھ موسسات کمک رسان نتوانستند بھ رسمیت شناختھ شوند، مشخص شد کھ این کار با داشتن    .انگیزه قوی برای طالبان بود

مشخص شد کھ موضوع بھ رسمیت شناختن برای    1998تا اواسط سال  ). '2001لیدر،  (یک رابطھ خوب با موسسات مرتبط است  
ای برخوردار است و بر روابط آنھا با تمام ھمتایان خارجی، اعم از فعاالن بشری، توسعھ ای، سیاسی    العادهیت فوق  طالبان از اھم

در واقع، بعضی استدالل می کنند کھ در پی بھ رسمیت شناختھ ).  21، صفحھ  2003نیالند،  ' (یا حقوق بشر تأثیر خواھد گذاشت
تحریم ھا، اعمال  و  ملل  توسط سازمان  است    نشدن  تر کرده  فعاالن کمک رسان سخت  قبال  در  و  (طالبان موضع خود را  فیلدن 

 )5، صفحھ 2001مقدم، -آذربایجانی

بسیاری از فعاالن بشری بر   .ھای مقتدر، متمرکز بودندھای بشردوستانھ بر ھمکاری سطح پایین یا دور زدن چھرهسایر کمک   
رویی در درون جنبش طالبان وجود دارند کھ اقدامات کم ارزش سازمان ھای غیر دولتی را قبول عناصر میانھ  'اساس این باور کھ  

 )  7، صفحھ 2001مقدم،  -فیلدن و آذربایجانی( بر اجرای برنامھ پافشاری کردند' میکنند

کار می کرد،  )  Church Aid(برای چرچ اید    1996ن تسلط طالبان بر کشور در سال  ، کھ در زما(Arne Strand)آرن استرند  
استدالل می کند کھ طالبان تمایل بیشتری برای پذیرش تحصیل برای دختران در جاھای داشتند کھ محدودیت ھای کمتر رفتاری نسبت 

بسیاری از  .  ند تا زمانی کھ علنی نشده باشد ادامھ یابددر اینجا حمایت از مکاتب دخترانھ می توا.  بھ زنان وجود داشت، مانند ھرات
معموالً بسیار حمایت 'ھای شوروی و مجاھدین بر سر کار بودند و  ھا و ادارات افغانستان در دوران حکومتکارمندان وزارتخانھ  

ریم، یا بھ تقاضاھا یا مقررات طالبان  ھا را پیش بببرنامھ/توانیم بھ بھترین شکل مسائل  کردند کھ چگونھ میکردند و پیشنھاد می  می
اگر چھ طالبان می خواستند کنترول خود را باالی خدماتی مانند تعلیم و تربیھ تحمیل ).  استرند، از طریق ایمیل  ' (واکنش نشان دھیم 

با جھان خارج بدتر  کنند، در حالیکھ فعاالن بشری خواھان کمک ھای اصولی بودند، حداقل تا زمانیکھ تحریم ھا اعمال شد و روابط  
 ).2021سورک و استرند، (شد، امکان ھمکاری ھر دو طرف در تقابل با شرایط ناامید کننده وجود داشت 

، صفحھ 2012) (Guistozzi)و گیستوزی  )  Jackson(جکسن  .  ھر چند، کار با جوامع تحت رادار خطراتی را بھ ھمراه دارد 
iii  (  دھند کھ توسط فعاالن    ، دو روش اصلی را نشان می2012اساس کار ساحوی در سال  ، بر  2001با نوشتن درباره دوره پس از

 : رسان روی دست گرفتھ شده بودندکمک 

 '  تعامل ساختاری با سطوح مختلف طالبان و جامعھ در شرایط خاص'   •

 .  با طالبان' نپرس، نگو'برای پروژه ھای خاص، ھمراه با پالیسی ' قبولی جامعھ'بھ دنبال  •

روش دوم، بار اضافی را بر دوش کارمندان محلی افغان و اعضای جامعھ کھ بخش اعظم مسئولیت دسترسی بھ مناطق طالبان را بر 
بزرگترین تضمین امنیت را برای کارگران کمک  بھ نظر می رسد کھ  '، در حالیکھ پالیسی تعامل ساختاری  عھده دارند، قرار میدھد

 )iii، صفحھ 2012جکسن و گیستوزی، ' (رسان و کسانی کھ قصد کمک را دارند فراھم می کند
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 سپاسگزاریھا  

رش ارائھ کردند،  ما از کارشناسان زیر کھ بشکل داوطلبانھ پیشنھاداتی را برای مواد چاپی مربوطھ یا توصیھ ھای دیگری را برای نویسنده جھت تھیھ این گزا
 . ست، نمیباشد محتوای گزارش لزوماً منعکس کننده نظرات ھیچ یک از کارشناسانی کھ با آنھا مشورت صورت گرفتھ ا.  تشکر می کنیم

 ICRC ،(Clare Dalton)کلر دالتون   •
 NRC ،(Emma O'Leary)ایما اولری   •
 ) Tufts(، دانشگاه تافتس (Antonio Donini)انتونیو دونینی   •
 ))United Against Inhumanity- UAI، متحد در برابر فعالیت ھای ضد بشری (Norah Niland)نورا نیالند   •
 ) Michelsen(انستیتوت میکلسن ) Church Aid(، چرچ اید  (Arne Strand)آرنھ استرند   •
 ) Samuel Hall(، ساموئل ھال  (Hervé Nicholl)ھروه نیکول   •

 نقل قول پیشنھاد شده  

انستیتوت مطالعات توسعھ    .  1044دفتر پذیرش     K4Dگزارش  . 2001-1996درس ھای آموختھ شده از مذاکرات بشردوستانھ با طالبان،    .L. (2021)کیلی،   
 DOI: 10.19088/K4D.2021.126. ای

 درباره این گزارش 

دفتر پذیرش ترکیب سریع از مجموعھ ای مواد    K4Dتحقیق  .  تھیھ شده است)  based research-desk(روز تحقیق روی میز    12این گزارش بر اساس   

میکند فراھم  المللی  بین  توسعھ  بھ  بھ سؤاالت خاص مربوط  در جواب  المللی را  بین  کارشناسان  و نظریات  فعلی  با .  چاپی مرتبط  برای ھرگونھ سوال، 
mailto:helpdesk@k4d.infoتماس بگیرید . 

المللی کار میکنند، بھ رھبری انستیتوت مطالعات توسعھ ای  ھای پیشتاز کھ در توسعھ بین از سازمان)  consortium( توسط یک کنسرسیومی    K4D  خدمات 
(IDS)  وتربیھ تعلیم  توسعھ  بنیاد  با   ،(Education Development Trust) ، Itad بین مرکز  نافیلد    ،  لیدز  دانشگاه  توسعھ  و  صحی   Leeds(المللی 

Nuffield )  مکتب طب گرمسیری لیورپول ،)LSTM) المللی  ، شعبھ توسعھ بین)IDD  (  دانشگاه بیرمنگام)Birmingham  (  و انستیتوت بشردوستانھ و جواب
 . شوندارائھ می  ) HCRI(بھ مناقشھ، دانشگاه منچستر

و شرکای آن در  (FCDO) این گزارش برای اداره امور خارجھ، مشترک المنافع و توسعھ دولت انگلستان 
 3.0بھ جز از مواردی کھ خالف آن ذکر شده باشد، نسخھ   .حمایت از برنامھ ھای حامی فقرا تھیھ شده است

در قبال خطاھا، غفلت یا ھر گونھ عواقب   K4D  .، جواز داردمجوز باز دولتبرای مقاصد غیرتجارتی تحت شرایط  
ھر گونھ دیدگاه و نظریات بیان شده لزوما منعکس کننده نظریات .  اطالعات موجود در این گزارش مسئول نیست  ناشی از استفاده از

FCDO، K4D یا ھر سازمان کمک کننده دیگری نمیباشد   . 

 .2020 (Crown)حق چاپ کرون © 
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