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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 فرانکفورت در  80/80/2812 مورخ ۀمظاهر قطعنامه
 

 ان افغانستان و سرنوشت حقوق آنانما امروز گردهم آمده ايم تا نگرانی عمیق خود را در مورد وضع زن
 .نمايیم ابراز 

 

خود  . میدهد افغانستان تحت مظالمی قرار دارند که وجدان هر انسان آگاه را تکان  ۀجنگ زد ۀزنان افغان در جامع
را  گی خانواد ين همه ستم اجتماعی و ا سوزی ها و خودکشی های زنان گواه روشن آن است که زنان ديگر تحمل

 .گی نمايندزندخواهند در شرايط انسانی تری  ندارند و می
گاه جامعه برای گی مظالم و خشونت علیه زنان ايجاب آن را مینمايد تا دولت و تمام نیروهای آگسترد
را  مین حقوق آنان اقدامات جدی و همه جانبهأاظت از حیثیت و کرامت انسانی و تگی زنان و حفزند وضع  بهبود 
دريغ بسیار طوری که ديده میشود برخی از عناصر در ولسی جرگه در اما با درد و  .بگذارند و به اجرا  اتخاذ 
اين سند تقنینی مهم را خالی از « قانون منع خشونت علیه زنان»و تعديل برخی مواد  آن اند تا با حذف  تالش 
ير اين تالش ها مغا. ، ستم و تبعیض علیه زنان مبدل نمايندساختن خشونت و به ابزار قانونی  ساخته محتوا 
ول قانون اساسی و در ضديت با اص ۀ، مغاير  متن و روحیاسالمی ۀخواهان عدالت دوستانه و  های انسان ارزش 

مین أت در مورد به رسمیت شناختن و لی جهانی حقوق بشر و اسناد معتبر ديگر بین المل ۀموازين مندرج در اعالمی و 
د نه هدف برس تالش های زن ستیزانه به اگر اين . ت آن ها میباشدافغانستان متعهد به رعاي است که ( 1) حقوق زنان

بین المللی از  ۀجامع ديد، بل سرنوشت پشتیبانی برای حقوق زنان افغانستان خواهد گر تنها زمینه ساز فاجعه 
 .ساخت اخیر را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد  ۀده انستان و دستاوردهای يک افغ

 به هیچ وجه نمی    ی که به افغانستان و سر نوشت زنان کشور داريما دور از وطن با عالقه مندیما افغانهای  
 .مقابل اين وضع بی تفاوت بمانیم در  توانیم 

 ذيل  ایجمهوری اتحادی آلمان قطعنامه فرانکفورت   در شهر 80/80/2812مورخ  ۀگان در مظاهرما اشتراک کنند
ما . میرسانیم و اساسی ما را در مورد حقوق زنان افغانستان بازتاب میدهد به تصويب  که خواسته های عاجل را 

  :تا میخواهیم 
گرديده  تصويب  افغانستان  ولسی جرگۀر و بدون تعديل از جانب هر چی زودت« قانون منع خشونت علیه زنان»   -1

کن ريشه   ۀگرديده و امکان و زمین تطبیق  قانون در عملارگان های دولت تجاويز الزم را اتخاذ نمايند، تا اين  ۀو هم
 .افغانی فراهم گردد ۀساختن فرهنگ زن ستیزی در جامع

سیاسی  رات یتغی نوشت زن افغان تجارت سیاسی صورت نگرفته، و مقام زن افغان با بعد از اين هیچگاهی با سر    -2
 .دستخوش قهقرا و ذلت نگردد

تحت  امروز  زنان را به شکل بهتر از حقوق  ،ق و آزادی های قانونیحقون به حیث نهاد حافظ دولت افغانستا  -2  
 .انسانی را برای شان مساعد گرداندگی ايت خويش قرار داده و شرايط زندحم

جون  هشتم  در شرايطی که زنان افغان در اثر بحران های خونین و پیهم در سرتاسر دنیا پراگنده شده اند، روز   -4 
ديگر از يادها  بین المللی پشتیبانی از حقوق زنان افغان نامگذاری گردد، تا زنان افغانستان  به حیث روز

متساوی الحقوق جامعه به عمل  شان به حیث اعضای  ۀمین حقوق حقأنگرديده و مساعی دوامدار برای ت فراموش 
 .آيد

اند،  آن  وها و شخصیت هايی که خواهان بهروزی افغانستان و مردم مدنی و از همه نیر ۀما از همه نهادهای جامع
های  دستاورد نمايیم تا در امر دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق و آزادی های بشری و حفاظت از  تقاضا می

توسط نیروهای  بار ديگر  مردمسرنوشت بخش در افغانستان، در صف واحد قرار گرفته و اجازه ندهند تا  امید 
  .به گروگان گرفته شود فاجعه آفرين 
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و ساير مراجع ذيربط ملی و بین  کاپی اين قطعنامه به سفارت افغانستان در برلین، رسانه های اطالعات جمعی  
 .سپرده میشود  المللی 

  
 ***  

 
  (1)توضیح 
 

•  1191کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  
 

• سیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنانپروتکل اختیاري کنوان 
 

• اعالمیه حذف خشونت علیه زنان 
 

• و مناقشه مسلحانه یز زنان و كودكان در شرايط اضطراراعالمیه حمايت ا 
 

• زن یاعالمیه كنفرانس جهان  

  


