
  

   جرگه مشورتی صلحبه  افغانستان زنان%۵٠کمپاين رهنمودهای 
  »ما همواره به صلح انديشيده ايم«

 
  ١٣٨٩ جوزا ٢

  
  در افغانستانمردمیر معتب و يک روند شفافمستلزم مذاکره ميان افراد عادل در پايدار صلح  پی ريزیپايان بخشيدن به جنگها و 

اين . گيرد ببزرگ صورتزنان در تمام تصميم گيريها و سياستگذاريهای و مشارکت  ه حقوق ب دايم و مرکزی  توجه با بايدميباشد که
 که يماين باور بهما زنان . استاين برهه از زمان  در   و مردان آگاه جوهر و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنانامر

 داليل تخاصم و  بدون ريشه يابینيک می دانيم که  وستصلح پايدار در گرو مشارکت همه جانبه تمامی شهروندان کشور اتحقق 
زنان در مذاکرات صلح به  مساوی و کيفی  مشارکتبرهمگان نيز آشکار است که .  دست يافت)صلح(نمی توان به اين مهمجنگ 

ونت، فقر و بی  و عاری از خش، متوازنستيابی به جامعه ای سالم، انسانیدصلح، پيش شرط تحقق عنوان ميانجی و گفتگو کننده 
 . عدالتی است

  
در آستانه برگزاری جرگه ، ه اند آغاز به کار کرد٢٠٠٩که از زمان انتخابات رياست جمهوری در سال % ۵٠زنان و فعاالن کمپاين 

به فعاالن مدنی و زنان را دولت، حاميان بين المللی آن و   در اين جرگه،مشورتی صلح از سوی دولت، توجه اشتراک کننده گان
 :دنزير جلب می نمايموارد 

  
 از اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلحما خواست های 

  
به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان که از تمامی اشتراک کنندگان در جرگه مشورتی صلح می خواهيم  •

 .باشندند بيپاان و جامعه مدنی  سال گذشته دولت افغانست٩و مجموعه دستاوردهای باالترين سند قانونی اين کشور 
از تمامی اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح می خواهيم مکانيزمها و چهارچوب های روشن و دموکراتيک را  •

برای دستيابی به صلح پايدار و عادالنه در کشور که تضمين کننده امنيت، پرهيز از خشونتهای تروريستی، ترويج حسابدهی و 
 . نان، مردان و کودکان اين سرزمين باشد، ارائه نمايندحفظ حقوق اساسی ز

با نيروهای مسلح و جنگجو که بيم آن می رود حقوق انسانی  مذاکرات غيرشفاف هبازتمامی اشتراک کننده گان ميطلبيم تا  •
فان مسلح دولت که در  عدم حمايت از هر نوع مذاکره غير شفاف با مخالبادر غير آن ، نه بگويند  را دوباره پايمال سازند،زنان
 سالهای بسيار در مواجهه با خطرات بزرگ برای   ما.عکس العمل نشان خواهيم دادپايمال شود ذره ای از حقوق انسانی ما   آن

 .به دست اوردن آنها مبارزه کرده ايم
 حضور و نفوذ ناقضين فرايندها و مکانيزم های تحقيق و بررسی برای جلوگيری ازاز تمامی اشتراک کننده گان ميطلبيم تا •

و متهمين به جنايت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاييه و ساير نهادهای ملی و محلی 
 . نمايندتقويت برکناری آنها از مناصب فعلی  تالش شان را در جهت  و نيز تشديد بخشيده راانتخابی

 برای پرداختن به چالش ها در افغانستان و با تاييد انکه پيشرفت پايدار در با تاکيد بر اهميت اتخاذ يک رويکرد منسجم •
 پايدار با هم پيوند داشته و همديگر را تقويت می عرصه امنيت، حاکميت قانون، حکومتداری، فرهنگ حقوق بشر و توسعه

نمايند، از اشتراک کننده گان در جرگه  می خواهيم که راهکارهای انديشمندانه و خردمندانه ای را در جهت بهبود حکومتداری 
 . و حاکميت قانون به شمول عدالت انتقالی و مبارزه با فساد در سطوح محلی و ملی ارائه نمايند

  
 از دولت جمهوری اسالمی افغانستانای ما خواست ه

 
  قانون اساسی، بين المللی خود، به خصوص ملی واز دولت جمهوری اسالمی افغانستان می خواهيم به تمام تعهدات •

، که حقوق زنان در زمينه های سياسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی و )سيدا  (کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض نسبت به زنان
 به طور کامل به تصويب دولت افغانستان ٢٠٠٣ امضا و در بهار ١٩٨٠ را حمايت و ترويج می کند و در تابستان فرهنگی



ملل  ١٣٢۵ قطعنامه  نيز ودر زمينه حقوق زنان و رفع تبعيض از زنان  و ساير پيمانها و توافقنامه های بين المللیرسيده است
  .متعهد و راسخ باشدمتحد، 

می افغانستان می خواهيم تا برنامه های عملی و دستورالعمل های ويژه ای را برای مشارکت واقعی از دولت جمهوری اسال •
 . صلح ارائه نمايد ايجادو سهم گيری زنان در پروسه 

را با همکاری جاد آميسيون هاي حقيقت ياب و دادخواهي ايتهيه و تدوين برنامه ملي از دولت افغانستان می خواهيم  •
پرداخت غرامت و به رسميت شناختن ( در سطح آشور و برنامه ريزي براي دادخواهي از قربانيانمدنی نهادهای جامعه 

 . را در صدر اولويت های خود قرار دهد)صدمات وارده بر قربانيان
ظامی به وسيله نيروهای بين المللی ن دولت افعانستان به عنوان حامی و نماينده مردم می بايست از کشتار افراد غير نظامی •

 .در خاک کشور جلوگيری کرده آنها را مسئوليت پذير و پايبند به قوانين بين الملی نظامی بسازد
 

 از حاميان بين المللی جرگه مشورتی صلحمطالبات ما 
 
وانين بين الملی نظامی و ق به  شان رامسئوليت پذيری و پايبندیز جاميان بين المللی جرگه مشورتی صلح ميخواهيم که ا •

 ايجاد ، ارتقا بخشيده ودر رابطه بهری از کشتار افراد غير نظامی که بيشترين قربانی را از ميان زنان و کودکان می گيردجلوگي
 . تالش نمايندشفافيت در مورد چارچوب قانونی عمليات نيروهای ائتالف

امين عدالت تکانيزم های اساسی به عنوان يکی از ممشوق و حامی پروسه عدالت انتقالی از جامه بين الملی می خواهيم که  •
 .نمايدو بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح، مصالحه وعدالت توسط دولت تاکيد  بودهو صلح 

  
 اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح از فعاالن و مدافعان حقوق زنما مطالبات 

  
با اتخاذ رويکردهای همسو، هماهنگ از فعاالن و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهيم تا  •

 .  صدای همه زنان افغانستان باشند و با آگاهی و هوشمندی گام بردارند،و مشترک در تمام مراحل کاری جرگه
تشخيص تا هوشياری شان را در راستای از فعاالن و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهيم  •

 و دست پايان دادن به تبعيض جنسيتی، از پيگرد قانونی و نقض پيوسته حقوق بشر، که کوشش برای وجود ارتباط بين معافيت
 .، حفظ نمايند اجتماعی و ايجاد فضای آزاد سياسی را تضعيف می کندعدالتيافتن به 

 
campaign50darsad@gmail.com 

http://www.campaign50darsad.blogfa.com/ 
 

  

  


