
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  مظاهره ی قطعنامه

 فرانکفورت  در  ٢٠١٣جون  ٨ مورخ

  

ما امروز گردھم آمده ایم تا نگرانی عمیق خود را در مورد وضع زنان افغانستان و سرنوشت حقوق 

   . نماییم آنان ابراز 

انسان آگاه را زنان افغان در جامعھ ی جنگ زده ی افغانستان تحت مظالمی قرار دارند کھ وجدان ھر 

خود سوزی ھا و خودکشی ھای زنان گواه روشن آن است کھ زنان دیگر تحمل این ھمھ  . میدھد تکان 

   . را ندارند و میخواھند در شرایط انسانی تری زنده گی نمایند خانواده گی  ستم اجتماعی و 

نیروھای آگاه جامعھ برای  گسترده گی مظالم و خشونت علیھ زنان ایجاب آن را مینماید تا دولت و تمام

زنده گی زنان و حفاظت از حیثیت و کرامت انسانی و تامین حقوق آنان اقدامات جدی و  وضع  بھبود 

و اما با درد و دریغ بسیار طوری کھ دیده میشود برخی از . بگذارند و بھ اجرا  ھمھ جانبھ را اتخاذ 

قانون منع خشونت علیھ «عدیل برخی مواد و ت آن اند تا با حذف  عناصر در ولسی جرگھ در تالش 

، ستم و تبعیض ساختن خشونت ساختھ و بھ ابزار قانونی  این سند تقنینی مھم را خالی از محتوا » زنان

 ، مغایرعدالتخواھانھ ی اسالمی ھای انساندوستانھ و  این تالش ھا مغایر ارزش . علیھ زنان مبدل نمایند

ی جھانی حقوق  موازین مندرج در اعالمیھ  در ضدیت با اصول و  متن و روحیھ ی قانون اساسی و

است کھ ) ١(تامین حقوق زنان بشر و اسناد معتبر دیگر بین المللی در مورد بھ رسمیت شناختن و 

ھدف برسند نھ تنھا زمینھ  اگر این تالش ھای زن ستیزانھ بھ . افغانستان متعھد بھ رعایت آن ھا میباشد 

جامعھ ی بین المللی از  حقوق زنان افغانستان خواھد گردید، بل سرنوشت پشتیبانی  برای ساز فاجعھ 

   .ساخت دھھ ی اخیر را نیز با مخاطرات جدی مواجھ خواھد  افغانستان و دستاوردھای یک 

بھ ھیچ وجھ      ما افغانھای دور از وطن با عالقھ مندیی کھ بھ افغانستان و سر نوشت زنان کشور داریم

   . مقابل این وضع بی تفاوت بمانیم در  توانیم نمی



جمھوری اتحادی فرانکفورت    در شھر٢٠١٣جون  ٨ما اشتراک کننده گان در مظاھره ی مورخ 

کھ خواستھ ھای عاجل و اساسی ما را در مورد حقوق زنان افغانستان  زیر را  آلمان قطعنامھ ی 

   :تا  ما میخواھیم. میرسانیم بازتاب میدھد بھ تصویب 

ھر چی زودتر و بدون تعدیل از جانب شورای ملی افغانستان » قانون منع خشونت علیھ زنان«   -١ 

گردیده و ھمھ ی ارگان ھای دولت تجاویز الزم را اتخاذ نمایند، تا این قانون در عمل تطبیق  تصویب  

  انی فراھم گردد؛ریشھ کن ساختن فرھنگ زن ستیزی در جامعھ افغ گردیده و امکان و زمینھ ی  

بعد از این ھیچگاھی با سر نوشت زن افغان تجارت سیاسی صورت نگرفتھ، و مقام زن افغان با     -٢ 

   سیاسی دستخوش قھقرا و ذلت نگردد؛  ات تغییر 

، زنان را بھ شکل بھتر دولت افغانستان بھ حیث نھاد حافظ حقوق و آزادی ھای قانونی شھروندان  -٣ 

   ت حمایت خویش قرار داده و شرایط زنده گی انسانی را برای شان مساعد گرداند؛تح امروز  از 

در شرایطی کھ زنان افغان در اثر بحران ھای خونین و پیھم در سرتاسر دنیا پراگنده شده اند،   -۴ 

بین المللی پشتیبانی از حقوق زنان افغان نامگذاری گردد، تا زنان  جون بھ حیث روز ھشتم  روز 

نگردیده و مساعی دوامدار برای تامین حقوق حقھ ی شان بھ حیث  دیگر از یادھا فراموش  نستان افغا

  متساوی الحقوق جامعھ بھ عمل آید؛ اعضای 

ما از ھمھ نھادھای جامعھ ی مدنی و از ھمھ نیروھا و شخصیت ھایی کھ خواھان بھروزی افغانستان 

فاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق و آزادی ھای بشری و اند، تقاضا مینماییم تا در امر د آن  و مردم 

بخش در افغانستان، در صف واحد قرار گرفتھ و اجازه ندھند تا  دستاوردھای امید  حفاظت از 

   .بھ گروگان گرفتھ شود توسط نیروھای فاجعھ آفرین  سرنوشت ملی بار دیگر 

و سایر مراجع ذیربط  ھ ھای اطالعات جمعی کاپی این قطعنامھ بھ سفارت افغانستان در برلین، رسان 

   .سپرده میشود  ملی و بین المللی 

 *    *    *   

   :توضیح) ١(

   ١٩٧٩کنوانسیون رفع ھر گونھ تبعیض علیھ زنان   • 

  پروتکل اختیاري کنوانسیون حذف کلیھ اشکال تبعیض علیھ زنان  • 



  اعالمیھ حذف خشونت علیھ زنان  • 

  از زنان و كودكان در شرایط اضطراري و مناقشھ مسلحانھ اعالمیھ حمایت  • 

   اعالمیھ كنفرانس جھاني زن  • 
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