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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
   

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
___________________________________________________________________  

 

 جون در شهردن هاگ )الهه( 8عنامۀ تظاهرات  طمتن دری ق

۱۱/۶۰/۳۶۱۲ 

دن به یک افغانستان که در آن زنان کشورحق تصمیمگیری در مورد زندگی و وجود خود را،  یزنان افغان برای رس

خود داشته باشند، مبارزه میکنند. رسیدن به این خواست، که در واقع جزوحقوق طبیعی زنان است، در شرایط 

فوق الذکر که  منتج به  افغانستان کار آسان نبوده مستلزم تالش متداوم برای یک دورۀ طوالنی میباشد. نقض حقوق

هزاران موردخشونت علیه زنان در هرسال میگردد، از طرف کمسیون مستقل حقوق بشر برمال ساخته شده و توجه 

جامعۀ مدنی افغانستان و مؤسسۀ ملل متحد را بخود جلب کرده است. جمهوری اسالمی افغانستان عضو مؤسسۀ ملل 

تحد درمورد منع تبعیض علیه زنان و اعالمیۀ حهانی منع خشونت علیه زنان متحد بوده و با الحاق به کنوانسیون ملل م

خود را متعهد به تقنین محتوی این اسناد بین المللی در قوانین داخلی و تطبیق آن در زندکی روزمره نموده است. دولت 

افغانستان، مسودۀ افغانستان تحت فشارجنبش زنان افغانستان و مؤسسۀ ملل متحد و با در نظرداشت شرایط خاص 

"قانون منع حشونت علی زنان" را با فرمان تقنینی توشیح ونافذ ساخت. اگرچه این قانون در عمل تطبیق نمیشد اما 

 وکالی مدافع و فعالین اجتماعی میتوانستند با اتکا به آن، ازحقوق زنان دفاع کنند. 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faroe_matne_dari_qatanam_8joon.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faroe_matne_dari_qatanam_8joon.pdf
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، به آن برچسب ضد شریعت زده و آنرا از انفاذ خارج کشانیدن این قانون به بررسی مجدددرین اواخر ولسی جرگه با 

ساخت و بحث باالی آنرا تا زمان نامعلوم به تعویق انداخت. اشتراک کنندگان تظاهرات امروز که متشکل از نمایندگان 

کمیتۀ زنان فارو و سازمانهای متعدد زنان در کشورهالند اند، با بیانات با محتوی و پرشور برعملکرد پارلمان 

 فغانستان بشدت اعتراض نموده به اتفاق آرأ خواستهای خویش راقرار آتی تصویب نمودند: ا

درپارلمان افغانستان عناصری موجودند که میکوشند برداشت ناسالم و شخصی خویش از شریعت اسالمی را  -

را باالی ملت مسلمان افغان تحمیل نموده جلو حل مسایل حاد اجتماعی همچون محوخشونت علیه زنان 

بگیرند. خواست ما از سایراعضا و هیأت اداری پارلمان و آقای حامدکرزی تصویب و توشیح عاجل متن 

 کامل این قانون است. 

ازدولت هالند بحیث یک کشورکمک کننده به دولت افغانستان، از اتحادیۀ اروپا و ازمؤسسۀ ملل متحد  -

را متوجه تعهداتی که در سطح بین المللی دارد  خواستار آنیم که دولت افغانستان، بخصوص پارلمان اینکشور

ساخته با استفاده از نفوذ خویش باالی دولت افغانستان اعمال فشارسیاسی نموده زمینۀ تصویب  بدون تعدیل 

 مساعد سازند.  تطبیق عملی آنرا"قانون منع خشونت علیه زنان" و 

ترک خویش را برای تحقق خواستها و اشتراک کنندگان این حرکت اعتراضی تعهد نمودند که مساعی مش -

 حقوق اساسی زنان افغانستان در همکاری با جنبش زنان داخل کشوربا اتحاد وجدیت بیشتر ادامه دهند.
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