
 

 

 

 ملی زنان جوان  موقف نامه اجماع

«خط سرخ ما برای زندگی»   

 ۰۰۱۱حمل  ۳۲

اجماع ملی زنان جوان تحت رهبری بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( دو سال پیش ایجاد گردید کابل: 

و از بدو تاسیس همواره برای حضور معنادار زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان تالش و 

گردد بیش  دادخواهی نموده است. اکنون که مذاکرات سرنوشت ساز صلح قرار است در استانبول برگزار

از پیش نگرانی ها در مورد به حاشیه رانده شدن زنان در مذاکرات، نادیده گرفتن اولویت های زنان و 

 ساله زنان وجود دارد.  ۳۱قربانی نمودن دستاوردهای 

صلح نبوده و هیچ نوع پایداری را به دنبال  ،اجماع ملی زنان جوان باورمند است که صلح بدون زن

نخواهد داشت، بدین لحاظ حکومت افغانستان و جامعه جهانی نباید بدون زنان و اولویت هایشان پای میز 

 نیم نفوس افغانستان امضا نمایند.  را بدون رضایتمذاکره بنشینند و توافق نامه ای 

افزایش بانی های زیادی را متحمل شده اند. قر لهای گذشته مخصوصا این اواخرزنان در طول سا

خشونت های اخیر و قتل های هدفمند خبرنگاران، فعالین مدنی، کارکنان حکومتی، داکتران و قضات 

 بیش از هر زمان دیگری زنان را مصمم به ادامه مبارزه شان برای احقاق حقوق شان نموده است. 

اعضای این اجماع نقاط ذیل را به عنوان خطوط  اجماع ملی زنان جوان پس از رایزنی و مشورت با

سرخ زنان جوان افغانستان دانسته و از حکومت و جامعه جهانی میخواهد تا این خطوط را به عنوان 

 خطوط سرخ تنها زنان نه بلکه خطوط سرخ تمام مردم افغانستان بر روی میز مذاکرات پیشکش نمایند. 

ان اولین و ضروری ترین گام برای مراحل بعدی مذاکره و ما خواهان آتش بس و ختم جنگ به عنو-۰

 رسیدن به توافق صلح هستیم. 

ایجاد یک حکومت جدید بر مبنی آرا و خواست مردم از طریق برگزاری انتخابات عادالنه، شفاف و -۳

 همه گیر. 

ق کار، حق تامین حقوق انسانی زنان به مثابه شهروندان افغانستان اعم از حق تعلیم و تحصیل، ح -۲

 حق مالکیت، حق میراث، ازدواج و غیره انتخاب، 



البته در تفاهمی که صورت میگرد باید حقوق ذکر شده زنان و کم و کیف آن با جزییات ذکر گردد و از 

اصالحاتی مانند مد نظر گرفته شدن حقوق به اساس چهارچوب دین مقدس اسالم یا هر آنچیز دیگری که 

 تی را در پی داشته باشد جدا خودداری صورت بگیرد. میتواند تعبیرهای متفاو

ساله زنان ارزشمند قلمداد شده و حفظ و توسعه این دستاوردها جز مفاد توافقنامه  ۳۱دستاوردهای -۰

 باشد.

حضور و نقش زنان در سطوح رهبری به شکل واضح در توافقنامه صلح مشخص  ،حکومت آیندهدر  -۵

 زنان در حکومت آینده داده شود.  فیصدی به ۲۵گردد و حداقل سهم 

نظارتی از پیشرفت های توافقنامه صلح توسط کشورهای منطقه و فرامنطقه ایجاد شده تا عملی  کمیته  -۶

 شدن نقاط توافقنامه را نظارت نموده و اطمینان حاصل نمایند. 

مه اطمینان صورت خروج سربازان خارجی تنها در حالتی صورت پذیرد که از عملی شدن مفاد توافقنا-۷

 گرفته باشد در غیر آن وضعیت و عرصه برای زنان از هر زمان دیگری تنگ تر خواهد شد. 

 

 و من هللا توفیق

 

 


