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زنان افغان برای محافظت از حقوق زنان در روند صلح افغانستان از زنان رهبر در سراسر جهان می  100000

 خواهند
  

۲۰۲۱مارچ  ۸  

 

  

 

 !جهان زنان رهبر در سراسر

 یدهه زنان از هر نژاد ، مذهب و عقتقریباً یک قرن دستاوردهای زنان نگاه می کنیم ، می بینیم ک تجلیلکه در اینجا ایستاده ایم و به همانطور 

صلح ، عدالت ، برابری و اطمینان از دسترسی به حقوق بشر. امروز ، در  اعماررای پایان دادن به جنگ ها ، دور هم جمع شده اند و ب

زنان شما ، خواهران و رهبران جهانی می خواهند که به ما  طریق این نامه از زن از سراسر افغانستان از 100000روز جهانی زن ، 

در این لحظه بسیار مهم  زدهدر کشور جنگ عدالت پایدار و آبرومندانه ،صلح حمایت شما ما را برای رسیدن به . افغانستان ، کمک کنید

 میکند.  کمکی تاریخ

 

صلح بوده ایم. ما هزینه های جنگ را  می دانیم وروزانه هزینه آن را پرداخت می کنیم. خانواده های ما  اعمارما دهه ها در خط مقدم 
آوارگی و تخریب خانه ها و جوامع ما را شاهد بوده و زندگی کرده اند. در دو دهه گذشته و بعد از آن ، زنان  ،جنگ را متحمل شده اند

ما به ما پیوسته اند. شما متحدین ما در مبارزه برای دستیابی به واقعیتی بوده اید که در آن  رهبر مانند شما در حفاظت و حمایت ازحقوق
فرصت ها ، آزادی ها و حقوق بر اساس جنسیت تعریف نشده است. امروز ، یک بار دیگر ، ما از شما می خواهیم که از ما حمایت کنید تا 

 ان مطمین شویم.از حفاظت حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح با طالب
 

در جوامع ما داشته اند. جنبش زنان افغانستان  پایدارحفظ صلح و اطمینان از توسعه زنان افغانستان در طول تاریخ نقش مهمی در ایجاد و 

همکاری کرده است تا از حفظ این حقوق  بعدیگنجانده شده و با دولت های  2003تضمین کرده است که حقوق زنان در قانون اساسی 

زنان در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است.  گسترده ساسی اطمینان حاصل کند. این امر منجر به پیشرفتا

زنان افغان ، در دولت ، جامعه مترقی و جامعه مدنی ، در تعیین اهداف و بهبود زندگی زنان محلی افغانستان پیشگام بوده اند. این 

 ان پذیر نبود.دستاوردها بدون حمایت جامعه جهانی و رهبران جهانی مانند  شما برای ما امک

 

مناسب است.  ما گزینه کشور دهه های درگیری دربرای ختم راه حل مسالمت آمیز این ما از روند صلح استقبال می کنیم زیرا می بینیم که 

 تعهدما تعهد کامل خود را برای پشتیبانی از روند صلح اعالم کرده و متعهد می شویم که با همه طرفها در پیشبرد یک توافق صلح آمیز م

 نهبع کافی نیاز دارد ، ما معتقدیم که صلح پایدار ، ثبات و جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به زمان ، صبر و منا بنابراینشویم. 

 اینکه با عجله نیروهای خود را بیرون بکشید و یک معامله سیاسی متزلزل را بین جناح های درگیر انجام دهید. ما قاطعانه عقیده داریم که

خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مسئولیت پذیر ، مرحله ای و مرتبط با شرایط توافق شده در یک توافق صلح نظارت شده به 

 .طور مستقل بین طالبان و دولت افغانستان باشد

 

ق استفاده از نسیت ، قومیت و مذهب خود مستحما انتظار داریم که طالبان این واقعیت را بپذیرند و بپذیرند که همه در افغانستان ، با وجود ج

. این باید اساس هر معامله ای باشد که قرار است منعقد شود. دستاوردها و حقوق ، هستندکه در قانون اساسی ذکر شده انهاحقوق اساسی 

 زنان و اقلیت های افغانستان نباید در یک توافق صلح چانه زنی شود.

 

 با و از سراسر جهان و خواهران ما در مبارزه برای برابری جنسیتی و حقوق زنان ، با ما همکاری نماید ما می خواهیم شما ، رهبران زن 

 :ندکن دولت های خود برای انجام اقدامات زیر دادخواهی

 

 وستانه با جناح های درگیر صحبت نموده و آنها را متقاعد کنید تا با آتش بس دائمی بشرد رهبر تان به حیث شما رهبران از موقف

 موافقت کنند.

  ایجاد یک مکانیزم بین المللی برای میانجیگری بین طرفین درگیری برای پیشرفت در روند صلح و اطمینان از پاسخگویی و

 پایداری توافق صلح.

   یکه در صورتاطمینان حاصل کنید که مجازات مانند محدودیت های مالی و مسافرتی بر مقامات دولتی ، رهبران سیاسی و طالبان

یا نقض شرایط را حفظ کنند دستاوردهای دو دهه گذشته  ، نتوانندوندان افغانستان محافظت کنندآنها نتوانند از حقوق همه شهر

 اعمال می شود. ،هرگونه توافق نامه ای مخالفت کنند

 برابر زنان ، جوانان ،  دولت افغانستان ، احزاب سیاسی و طالبان برای حمایت از مشارکت معنادار و هبا وارد نمودن  فشارب

 قربانیان جنگ ، اقلیت ها ، جامعه مدنی و رسانه ها در گفتگوهای صلح استفاده کنید.



 دسترسی به حقوق بشر جهانی ، به ویژه دختران و زنان و اقلیت ها را تقویت می کند. برایم کمک مالی و فنی به افغانستان تداو 

  افراط گرایی ، توسعه اقتصادی و حل و  ریزمای منطقه ای در مبارزه با تروهمکاری هبازیگران منطقه ای را برای تقویت با

 کنید. لوماسی صحبتنازعات منطقه ای از طریق دیپم

 و حمایت از حقوق شهروندان افغانستان ادامه دهید. آنهاستان برای دفاع از سرزمین کمک خود را به نیروهای امنیتی افغان 

 
جنگ در افغانستان تأثیر منفی در منطقه و فراتر از آن دارد. برعکس ، یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات یک منطقه ناامنی ، بی ثباتی و 

و اطمینان حاصل کنند که  شوار و نامشخص در کنار ما باشند با ثبات را تضمین می کند. بنابراین ، اگر رهبران جهانی در این زمان د

 در سراسر منطقه و فراتر از آن احساس می شود.آن مثبت  اثیراتتصلح معنی داری حاصل می شود ، 

 

ژیک خود را در تحقق یاسترات د صبروالنی را طی کرده ایم. بیاییما معتقدیم که ما برای ساختن یک افغانستان متکی به خود مسیری ط
فرزندان ما در صلح زندگی کنند ، جوانان ما در بازسازی ، عادالنه و آبرومندانه از دست ندهیم تا پایداریدن به چشم انداز تأمین صلح بخش

 تبدیل نشود.تروریست داشته باشند و کشور ما دوباره به پناهگاه امن  گروه ها  سهمرفه افغانستان م
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و زنان از اقشار  میباشند( به عنوان شبکه های مردمی در وزارت عدلیه افغانستان ثبت Provincial Women Network) شبکه های والیتی زنان

. سازی و هماهنگی با حامیان خویش جهت حل منازعات ، صلح و عرضه خدمات همکاری و فعالیت مینمایندمختلف در هر والیت برای اعتماد 

ابل ، پروان ، بامیان ، دایکندی ، هلمند ، قندهار ، ارزگان ، پکتیا ، ننگرهار ، والیت )ک 15عضو در  40 الی 30 با PWNsشبکه های والیتی زنان 

( در EPDتوسط نهاد برابری برای صلح و دموکراسی ) 1391لغمان ، کندز ، بدخشان ، بلخ ، فاریاب و هرات( فعال هستند. این شبکه ها در سال 

برنامه های  ارتقای ظرفیت شبکه ها  یگسترش یافت. اعضا Cordaidفنی دفتر کورداید پانزده والیت با حمایت  بههفت والیت تأسیس شد و بعداً 

برای حل منازعات و در سطح والیت شان و موثر کننده خوب  همیانجی و مذاکررا بر اساس نیاز آنها دریافت نموده اند تا بتوانند به حیث آموزش و

که شامل پرونده های چون حل  ،قضایا را با میانجی و  دادخواهی حل و فصل کرده اند 1118. تا به حال  آنها بیش از صلح پایدار فعالیت نمایند

زایی زنان ، مشارکت سیاسی زنان و قبل از وقت ، آموزش و توانمند سازی زنان ، اشتغالهای منازعات ، خشونت علیه زنان ، جلوگیری از ازدواج 

و تجارب با یکدیگر و با رهبران زن، پالیسی سازان برای تبادل نظریات منظم را جلسات  مچنانه شبکه ها . اعضای میباشد ظرفیت دختران  یارتقا

 نمایند.خود را در مورد منازعات ، صلح و حکومت داری شریک و بحث و نظریات دیدگاه  تاکنند دایر می و دیگران 

 
 

 


