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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذي. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٦/٠٧/٢٠٠٩نجيبه ايوبی                                                                                                             
  

  مطالبات زنان افغانستان از رياست جمهوری آينده و ديگر منتخبين
 

  » ٥٠%کمپاين « بيانيه آغاز به کار 
  

روندی و حقوق زنان، به عنوان فعالين جامعه مدنی در عرصه های مختلف صنفی، ما، بخشی از فعاالن حقوق شه
مطبوعاتی، سازمان های غيردولتی، احزاب و نهادهای سياسی و اجتماعی هستيم که طی ساليان گذشته راه های 

ه ايم و گوناگون و صعب العبوری را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان و بهبود وضعيت زندگی آنان پيمود
امروز نيز مصمم شده ايم، . هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق اين خواسته ها در کنار هم گام برداشته ايم

به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمين مان، با بهره گيری از فضای انتخاباتی، ائتالف ديگری را 
درصدد حمايت از کانديدايی خاص و يا مداخله در حق  ,زنان استاين ائتالف که هدف آن طرح مطالبات . شکل دهيم

  .بلکه ميخواهد صدای زنان اين سرزمين را هرچه رساتر به گوش جامعه برساند. شهروندان در انتخابات نيست
  

 ما می خواهيم از اين طريق، بگوييم که زنان همواره در سخت ترين شرايط اجتماعی و اقتصادی پابه پای مردان قدم
 .در راههای سخت فقر و مهاجرت گذاشته اند اما تا به امروز از دستيابی به حقوق انسانی خويش محروم بوده اند

ما می خواهيم در عين نظارت غير مستقيم بر چگونگی تاييد صالحيت نامزدان رياست جمهوری و نحوه برگزاری 
نموده و مسئوالن را متوجه مطالبات و خواسته های که حق شهروندان است، تنها به اين امر بسنده ن انتخابات شفاف،

  .نيمی از شهروندان جامعه يعنی زنان بسازيم
در سخت ترين شرايط اجتماعی و سياسی هم می توان  » نيک بنگريم«ما می خواهيم از اين طريق نشان دهيم که اگر 

 اين امر، مشروط به آن است که ما شهروندی تاثيرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادالنه تالش کرد، ولی تحقق
زيرا . زنان بتوانيم و ثابت کنيم که از ظرفيت، هوشياری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداريم

زن "تجربه نشان داده که هر فضا و روزنه ای را که زنان بدون حضور خود، رها ساخته اند، بالفاصله با حضور 
ايک زنان کشور را بيش از پيش دستخوش محدوديت های غيرانسانی و رفتارهای فتح شده و زندگی يک" ستيزان

  .خشونت بار کرده است
  

   فيصد٥٠مطالبات کمپين 
به حقوق  دايم و مرکزی پايان بخشيدن به منازعات و مذاکرات غير شفاف با عاملين جنگ ها و جنايات گذشته و توجه

کالن کشور جوهر و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنان زنان در تمام تصميم گيريها و سياستگذاريهای 
ما زنان با اين باور که دموکراسی و عدالت با نگاه کردن به شرايط زنان سنجيده می شود، همواره با استفاده از . است

ی و حقوق شيو ه های عاری از خشونت، برای دستيابی به دموکراسی، آزادی های فردی و مدنی يعنی عدالت و برابر
شهروندی مبارزه آرده ايم و از اين روست که امروز نيز مانند گذشته به طرح مطالبات خود برخاسته ايم و نيک می 

 دستيابی به جامعه ای سالم، انسانی و عاری از  دانيم که برابری جنسيتی پيش شرط تحقق دموکراسی، توسعه پايدار و
  . خشونت، فقر و بی عدالتی است

ما، زنان و مردان افغانستان، با اعتقاد به اينکه بدون رفع تبعيض از زندگی زنان و بهبود کيفيت زندگی از اين رو 
نيمی از شهروندان جامعه، هيچ جامعه ای به دموکراسی،عدالت و توسعه پايدار دست نخواهد يافت، از کانديداهای 

 تحقق مطالبات  لبات اساسی ما که زمينه سازرياست جمهوری می خواهيم در سياست ها و برنامه های خود، به مطا
  :زنان در حوزه های مختلف و دستيابی به زندگی بهتر و جامه ای سالم تر است، پاسخ دهند

 تالس در جهت دستيابی به صلح پايدار و عادالنه در کشور از طريق يافتن راه حل های مسالمت آميز و پايان  -١
  .مذاکرات غير شفاف با عاملين جنگها و سرکوببخشيدن به راه حل های جنگجويانه و 

زنان زيادی به دليل جنگ .  دهه جنگ باعث کشته شدن ميليونها انسان بيگناه، زن و کودک شده است٣بيش از 
پرداختن به جنگ و بودن در شرايط جنگی باعث از بين رفتن . فرندان و همسران خود را از دست داده و می دهند

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده و اين امر منجر به عقب ماندگی جامعه افغانستانی و بسياری از فرصت های 
از اين رو از رييس جمهور آينده می خواهيم به منظور دستيابی به . مهاجرت ميليونها انسان از اين کشور شده است

ت دادخواهانه ما را پاسخ گفته و خواس  دهه به طول انجاميده،٣صلح پايدار و پايان بخشيدن به منازعاتی که بيش از 
مسئوليت پذيری در مقابل قربانيان را پيش شرط هر نوع دستيابی به صلح و در صدر برنامه های کاری خود قرار 

  .دهد
  



 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواهشمنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ) در عرصه های کاری، ازدواج، دسترسی به سيستم قضايی عادالنه(  تامين امنيت اجتماعی زنان -٢
تلف اجتماعی، برخورداری از امنيت اجتماعی و آزادی های فردی است که الزمه گام برداشتن در عرصه های مخ

ما از رياست جمهور آينده می خواهيم در . خود دربرگيرنده امينت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و قضايی می باشد
 می راستای تامين امنيت اجتماعی که موجب باز شدن درهای انکشاف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به روی زنان

  .شود، تالش عملی نمايد
   

  .  اعالم بسيج عمومی برای سواد آموزی زنان و تخصيص منابع مورد نياز مالی و انسانی به اين امر مهم-٣
بر همگان روشن است که بسياری از مشکالتی که جامعه فعلی افغانستان با آن دست به گريبان است به ويژه 

ح پايين سواد و آگاهی در ميان مردم است که در اين ميان نسبت بی وضعييت نابسامان زنان، بر خواسته از سط
ما از رييس جمهور آينده می خواهيم که در عين توجه به آموزش . سوادی در ميان زنان بسيار بيشتر از مردان است

حصيلی کودکان و کسب اطمينان از دسترسی تمام کودکان اين سرزمين اعم از دختر و پسر به امکانات آموزشی و ت
رايگان و با کيفيت، با استفاده از امکانات و مجموعه ظرفيت های خود، در جهت رفع معضل بيسوادی در ميان زنان 

و با اعالن بسيج عمومی برای سواد آموزی از تمام ظرفيت های داخلی و . بزرگسال اقدامات بسيارموثری انجام دهد
  .خارجی استفاده نمايد

  
در تمام  ن تبعيض آميز عليه زنان و گنجاندن اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط تالش در جهت رفع قواني -٤

  .قوانين
هرچند که تغيير در قوانين تبعيض آميز تنها برعهده رياست جمهوری نيست، اما می دانيم که اگر هيئت دولت آينده، 

 بداند می تواند با امکانات و مجموعه به برابری زنان کشور پايبند باشد و آن را از وظايف و تعهدات خود به مردم
 قانونی عليه زنان اقدامات بسيار موثری انجام دهد و برای آن که مردم  ظرفيت های خود در جهت رفع تبعيض های

و مجلس نيز بتوانند در جهت تغيير قوانين مدنی و جزايی تالش کنند، ابتدا قوانين عادی بايد به نفع حقوق زنان 
همچنين .  ضد زن به تدريج تغيير کنند قوانين نابرابر و حتی رسوم، تعصب ها و سنت هایاصالح شود و همه 

دولت، بخش خصوصی و اشخاص حق ندارند اقدامی انجام دهند که تبعيض عليه زنان به حساب آيد يا تصورات و 
شخصيتی، کارها و  که زنها را ضعيف، جنس دوم و پايين تر از مردان می داند و ويژگی های  غلطی تعصب های 

  . مردانه می کند، تقويت شود-توانايی ها را زنانه 
  
   تالش در جهت ايجاد فرصتهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی برابر ميان زنان و مردان-٥

زنان به عنوان نيمی از جامعه انسانی کشور افغانستان از بسياری از فرصتهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی محروم 
همانطور که در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان که کشور افغانستان نيز آن را امضا نموده است، آمده است . اند

 به عنوان رای دهنده و چه به عنوان کانديدا شرکت کنند و زنان بايد بتوانند در کليه انتخابات و همه پرسی ها، چه
دولت ها بايد زنان را بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوی با مردان، در مديريت کشور، يعنی در تمامی 

  . ادارات، مجامع و سازمان های دولتی، چه در داخل و چه خارج از کشور دخالت دهند
  ی اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و معلولين و معيوبين  تالش در جهت ايجاد فرصت ها-٦ 

کشور افغانستان دارای تعداد زيادی زنان بيوه است که بعد از فوت يا کشته شدن همسرانشان در جنگ، اکنون 
ما از رييس جمهور آينده می خواهيم که توجه ويژه ای به اين افراد صورت گيرد . سرپرست خانواده های خود هستند

   و بی  سالخورده  و زنان  بيوگان  خاص ايجاد بيمها ايجاد فرصت های اشتغال و سيستم تامين اجتماعی ونيز و ب
  . زنان را در جهت حمايت از خانواده های خود تقويت نمايدسرپرست، معلولين و معيوبين و 

  
   تالش در جهت بهبود دسترسی تمام زنان به امکانات بهداشتی و صحی-٧
شور افغانستان دسترسی به تسهيالت صحی با کيفيت در سطح پاينی قرار دارد و بسياری از زنان به دليل هنوز در ک 

ما از رييس . عدم دسترسی به امکانات صحی ابتدايی در هنگام بارداری و يا زايمان جان خود را از دست می دهند
الزم برای مراقبت های صحی از زنان، امکانات  جمهور آينده می خواهيم گامهای عملی را در راستای ايجاد 

دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و صحی از جمله وسايل پيشگيری از بارداری و نيز خدمات الزم در رابطه با 
بارداری، زايمان و دوران پس از زايمان و شيردهی به زنان را در شهرها ، روستاها و مناطق محروم برداشته و 

  . اين راستا ارائه نمايدبرنامه های عملی خود را در
  
  :و در پايان به دولت آينده و جامعه افغانستان اعالم می کنيم  

حقوق زنان، مادران، همسران، دختران و خانواده شما تامين کننده آزادی، استقالل، دموکراسی، عدالت و سربلندی 
  .کشور مان افغانستان است

  
  چه خواهيم کرد؟ 



 
 

 
  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدنديم مطلب خواهشمنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

زنان در ميان مردم و مسئوالن، هر اقدامی را که الزم باشد، در حد توان و ما برای طرح و گسترش مطالبات 
امکانات خود در سه سطح مردم، جامعه مدنی و کانديداها، انجام خواهيم داد و اميدوار هستيم که بتوانيم حداقل در 

کنيم و با تحقق فضای انتخابات به بسط خواسته ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در ميان مسئوالن تالش 
  .مطالبات ذکر شده، در جهت ديگر درخواست های زنان نيز قدم برداريم

  
  و اما چگونه؟ 

ما در اين حرکت مسالمت آميز و دسته جمعی سعی خواهيم کرد با اجماع هرچه گسترده تر در ميان گروه های جنبش 
شارکت همه عالقه مندانی که به آن می پيوندد زنان و نيز ديگر گروه های اجتماعی، مسير آينده اين ائتالف را با م

از اين رو از تمامی گروه ها و افرادی که تمايل دارند به اين ائتالف ملحق شوند و مسير حرکت آن . مشخص سازيم
را شکل دهند می خواهيم با ايميل زير تماس بگيرند و در گردهمايی ها و جلسات بحث و تصميم گيری در مورد 

کت مشارکت داشته باشند تا از اين طريق بتوانيم با همفکری و توافق هرچه وسيع تر به طرح چگونگی ادامه حر
  . مطالبات زنان در اين مقطع موفق شويم

  
  زنان افغانستان بپيونديم% ٥٠ همه با هم به کمپاين   

  : ماييدلطفا برای اعالم حمايت خود از اين کمپاين نام و تخلص خود را به آدرس ايميل زير ارسال فر
 com.darsad@gmail٥٠campaign 
  

  :اسامی افراد تشکيل دهنده اين کمپاين و سازمان های حامی اين حرکت
راسری زنان افغانستان و بنياد آرمان شهر فعاليت به ابتکار جبهه مشارکت سياسی زنان، اتحاديه س %٥٠  کمپاين 

 ثور ٢٧اين کمپاين که حاصل نشست افراد و بخشی از نمايندگان سازمانهای جامعه مدنی در تاريخ . خود را آغاز کرد
  : در دفتر مديو تيک می باشد با حمايت افراد زير آغاز به کار نموده است١٣٨٨

 انيسه -٦) کارمند بانک ملی( فاضله -٥ صبرينا ثاقب -٤پژواک صافی  -٣ کاظميه محقق -٢ گل مکی سياوش -١
 صفيه -١٢ قمر پوپل -١١ عذرا جعفری  -١٠ ناديه سلطانی -٩تورپيکی نوابی -٨) قاری و معلم( رويا -٧پروانی 
 -١٩ شفيقه حبيبی -١٨ ليا جواد -١٧ مرسل -١٦ فهيمه حيدری -١٥ عادله محسنی -١٤گاللی حبيب -١٣صديقی 

 يما -٢٤ سخی اروزگانی -٢٣ استاد فيض اهللا جالل -٢٢ سيد هادی موسوی -٢١ نيالب ميری -٢٠يلوفر ميری ن
 نجيبه مرام -٣٠ دکتر عالمه -٢٩ احساس -٢٨ زرقا يفتلی -٢٧ ليال عربشاهی -٢٦ شورانگيز داداشی -٢٥ترابی 
 فريد زبير -٣٦ زيبا صديقی -٣٥تانی  عادله کوهس-٣٤ روشن سيرن -٣٣ شکيبا برومند -٣٢ ماری نبرد آيين -٣١
 خديجه -٤٢ قدسيه مجيديار  -٤١ فهيمه گهيز -٤٠ حوريه حق نگر -٣٩ بابک سياوش -٣٨ عبدالسميع يوسفی -٣٧

اتحاديه سراسری ( روح گل -٤٧ مولوده آزاد -٤٦ فاطمه مزاری -٤٥ لطيفه شجاعی -٤٤ عابده مودب -٤٣شيرباز 
 مارينا  -٥٢ عادله رحيمی-٥١ نيالب حکيم -٥٠ سيمين قاسمی -٤٩) يره تحريراتمد( سهيال -٤٨) زنان افغانستان

 اجمل -٥٨ زين العرب -٥٧ ساجده ميالد -٥٦ مليحه غنی -٥٥ فرهاد تقدسی -٥٤ رقيه سادات هاشمی -٥٣ظفری 
  بلوچ زاده 

د که اسامی اين افراد در  نفر در واليات کابل، هرات و مزار شريف به اين حرکت پيوسته ان٣٠٠٠تا کنون بيش از  
  فرصتی مناسب به نشر خواهد رسيد 

  :  اعالم نموده اند %٥٠سازمانهای زير حمايت مالی و معنوی خود را از کمپاين  
 نشريه دنيای - نهاد همبستگی برای عدالت- مجتمع جامعه مدنی افغانستان- مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان-

 مرکز - موسسه سالم-فرهنگی آسيا – مرکز مطالعات اجتماعی -امروز افغان موسسه زن - صبح ٨ روزنامه -زن
 زنان - روزنه صلح برای زنان افغانستان- موسسه نوا - موسسه حمايت از زنان بی بضاعت افغانستان -جوانان کابل 

  نشريه سروش ملت-افغان به سوی انکشاف 
 
 
  


