
 

 به کنفرانس کابل افغانستان% ۵٠بيانيه زنان کمپاين 

 "حقوق زنان غير قابل معامله است"
 ٢٠١٠ جوالی ١۴

ما زنان بيش از مهه به صلح نياز داريم برای آنکه در جنگ بيش از 
 را که ساليان حقوقی اندکبودن در حالت جنگی . مردان متضرر می شويم

فرصت های اقتصادی، چنين مهو متمادی برای آن مبارزه کرده ايم 
در عين حال معتقديم . سياسی، اجتماعی و فرهنگی را از ما می ربايد

دستيابی به صلح پايدار بدون حتقق عدالت، حکومتداری خوب، حاکميت  که
 که هسته مرکزی متام اين امری ناممکن استقانون و احرتام به حقوق بشر 

در تعيين مسير حرکت ان مفاهيم را نيز حقوق زنان و مشارکت واقعی آن
 امر مستلزم سياستگذاری  مشارکت سياسی زنان.تشکيل می دهدجامعه 

 . تغييرات در فرهنگ جاری کشور استايجاد های کالن و خرد در جهت 
متامی عرصه های سياسی، اجتماعی و مشارکت مساوی و کيفی  زنان در 

، انسانیستيابی به جامعه ای سامل، دپيش شرط حتقق صلح، اقتصادی 
 .  عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است،متوازن

 منی توان .نيازهای زنان در جامعه جنگ زده افغانستان بی مشار است
گی ديچنفرانس کابل پاسخگوی متام اين مسائل و پيکانتظار داشت که 

 خطاب ما به . باشد کشورهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی
حرکت و مسير کشور ر ديگر به سياست های کالن کسانی است که امروز با

بدون حضور پر قدرت دولت منی بايد توجه داشت که . آن می انديشند
از حبرانی که زنان اين سرزمين توان مسير جامعه را برای برون رفت 

و های ياين کار جامعه مدنی نوپا و  اجن. گرفتار آنند، ترسيم کرد
ت که بتوانند به اين معضل بزرگ قراردادی بين املللی و داخلی نيس

بر اين % ۵٠ زنان کمپاين .اجتماعی پاسخ های دوامدار ارائه دهند
باورند که در فقدان برنامه ريزيهای مهه جانبه و اراده سه قوه کشور 

انبه برای حمو بی ج در آموزش و مبارزه مهه وسيعی ذارو سرمايه گ
تبعيض جنسی مقابله با سوادی از خاک کشورمان منی توان مدعی بود که 

 قرار ی دولت و جامعه جهانیجامعه در صدر اولويت ها% ۵٠و حمروميت 
 . داد

زنان افغانستان % ۵٠ در اين فرصت کوتاه فعالين کمپاين اما
تعيين شده برای کنفرانس کابل با هدف   چوکاتپيشنهادهای خود را در 
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سامان خبشيدن به الم می دارد هدف آن عسازندگی و محايت از حرکتی که ا
است، اعالم می کشور و اعمار صلح عادالنه و ترقی افغانستان ع اوضا
 : ددار

 زراعت و انکشاف روستايی) الف

هت تقويت ظرفيت جدر گسرتش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان  •
 .به ويژه در مناطق حمرومهای زنان 

  روستايی برای هببود وضع اقتصادی توليدیايجاد تعاونی های •
 .و محايت از کارزنانزنان 

   انکشاف اقتصادی و زيربناها) ب

ی  هتيه و اجرای برنامهو تدوين بودجه ی حساس به مسايل جنسيتی  •
 .جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان

اولويت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ريزی  •
 .های بازار آار

ری به زنان بيوه و سرپرست خانوار ايجاد صندوق خمصوص کمک و مهيا •
 .و معلولين و معيوبين

 انکشاف منابع بشری) ج

 و تدوين برنامه های جامع اعالم بسيج عمومی برای سوادآموزی •
 بازمانده از زنان و دخرتانبه خصوص برای  سواد آموزی بزرگساالن

 . و ختصيص منابع مورد نياز مالی و انسانی به اين امر مهمحتصيل

سپردن اختيارات وسيع اجرايی به وزارت امور زنان برای حتقق  •
  .خبشيدن به سياست های آن وزارختانه

برای زنان و ليسه در قريه ها و مناطق حمروم کشور ايجاد  •
 و ساير  های يكسان جهت هبره مندی از بورس ها  ايجاد فرصت,دخرتان

خرتان مزايای حتصيلی منجمله خوابگاه امن و با کيفيت برای د
 . دانشجو

تدوين برنامه ملی تنظيم خانواده که تنها يک جنبه از آن   •
و تبليغ عمومی فراهم کردن رايگان وسايل پيشگيری از بارداری 

 .توجه به صحت زنان است و از آا و با برنامه برای استفاده 

 حکومتداری) د

و  ی و رهربیريگ مي مشارآت در تصمی زنان در راستايیش توانايافزا •
 و یريگ مي تصمیها  در متام ردهیشرت زنان بوميب سهم گيری بيترغ

 . اجرايی

 در هيات های ملی و بين املللی، یتي توازن جنسیبرقرار •
 یتيجاد توازن جنسيا  ويیقضا، ی اداریها ، واحدی دولتیها تهيآم

 یها أتي انتخاب يا انتصاب در هی آه برايی نامزدهایها در فهرست
 یها گر سازماني و دی ختصصیها ید، آارگزارسازمان ملل متح
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  ارشدیها  مقامی تصدیژه برايخودگردان نظام ملل متحد، به و
 .پيشنهاد می شوند

تعهدات ملی و بين املللی خود، به خصوص پايبندی دولت به متام  •
قانون اساسی، کنوانسيون رفع متام اشکال تبعيض نسبت به زنان 

افقنامه های بين املللی در زمينه ، و ساير پيماا و تو)سيدا (
 .دملل متح  ١٣٢۵حقوق زنان و رفع تبعيض از زنان و نيز قطعنامه 

ض در ي فارغ از تبعیها هيها و رو یمش ن خطيب و تضميترغ •
 و يا از ی آن ها از اعتبارات دولتی آه بودجه يیها سازمان

شود جهت افزايش کمی و اعتالی موقعيت  ین ميطريق دونرها تأم
 .نان در سازمان های مزبورز

 و حصول یريگ مي تصمیها  مقامی برای روشن و قطعیها داشنت مالك •
ب يت ترآيث جنسينش از حي گزیها أتين آه هينان از اياطم

 .  دارندیمتوازن

 حاکميت قانون و حقوق بشر) ه 

لوگيری از حضور و نفوذ ناقضين و متهمين به جنايت های ضد ج •
ی مهم حکومتی، پارملان، قوه قضاييه و بشری و جنگی در پست ها

ری آا از مناصب و برکنا ساير ادهای ملی و حملی انتخابی
  .فعلی

 برای باز يافنت اعتماد ملی و مبارزه مهه جانبه با فساد اداری •
 .مشروعيت خبشيدن به حکومت

 - در سيستم عدلی قويت روندهای دادرسی و دادخواهی برای زنانت •
 قضايی 

 شناخنت زنان به عنوان قربانيان دهه های متمادی جنگ و به رمسيت •
 تالش در جهت هببود کيفيت زندگی زنان

 تامين امنيت حقوقی و قانونی برای زنان و تالش در جهت  •
قوانين تبعيض آميز وتقويت قوه قضاييه عادل به  اصالح/لغو

تامين امنيت اجتماعی و اقتصادی جامعه و پرهيز و رفع منظور  
 . عليه زنانخشونت 

 پيوسته نقض و قانونی پيگرد از معافيت بين ارتباط وجود تشخيص •
 توسعه به يافنت دست و فقر کاهش برای کوشش که بشر، حقوق

 سياسی آزاد فضای ايجاد و اقتصادی و اجتماعی پايدار و عادالنه
 .کند می تضعيف را

 پايان دادن به متام اشکال خشونت عليه زنان ودخرتان و پيگيری •
 . قضايی موارد خشونت

جلوگيری از وقوع ازدواج های زير سن قانونی و اجباری و جمازات  •
 افراد خاطی  

 


