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در تجلیل "از روز جهانی باز" مسئولین ملل متحد خواستار نقش بارز زنان افغان در جلوگیری از افراط گرایی خشونت بار شدند
کابل ۶۲ ،اکتوبر  – ۶۱۰۲یکتن از مسئولین عالی رتبه سازمان ملل متحد امروز بعد از جلسه با نمایند گان نهادهای جامعه مدنی در
کابل اظهار داشت ،که حفاظت و توانمندسازی زنان در محور استراتیژی های مبارزه با افراط گرایی خشونت بار از اهمیت خاص
برخوردار است.
در جلسه امروز ،یکجا با زنانیکه از بخشهای مختلف جامعه مدنی نمایندگی کرده و روی موضوعات صلح و امنیت کار مینمایند ،از
روز جهانی باز سال  ۶۱۰۲در رابطه به زنان ،صلح و امنیت تجلیل بعمل آمد .دو تن از مسئولین ملل متحد – معاون نماینده خاص سر
منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان پرنیال کاردل و رئیس اداره ملل متحد برای تساوی جندر و توانمند سازی زنان (UN-
 )Womenدر افغانستان ،خانم الزیرا ساگینبایوا – روی نقش مهم که زنان در انکشاف جامعه صلح آمیز و برد بار بشمول جلوگیری
اعضای فامیل یا جوامع شان از توسل به افراط گرایی خشونت بار ،تاکید ورزیدند.
خانم کاردل گفت " در افغانستان ایدولوژی های که نظامهای فکری تبعیض آمیزا را بمنظور محروم ساختن زنان و دختران از حقوق
بشری شان ،مانند آزادی گشت و گذار و دسترسی به حق تعلیم و صحت تحمیل میکنند ،ادامه دارند .موصوفه همچنان نگرانی جدی
خویش را در رابطه به اعدام های زنان و تحمیل مجازات های بدنی که توسط عناصر مخالف دولت صورت میگیرند ،اظهار داشت.
وی عالوه کرد که پیام عدم تحمل سیاسی ،مذهبی یا اجتماعی که تبعیض ،محرومیت و خشونت را تقویت میکند با موازین جهانی حقوق
بشر که در قوانین افغانستان نیز تسجیل یافته ،سازگار نیست.
فراتر از این برداشت که زنان قربانیان ایدیولوژی های افراطی اند ،زنان نقش مهمی را در مبارزه با افراط گرایی خشونت بار بازی
میکنند .با قدردانی از پایداری و تالش های رهبران زنان برای صلح و برابری در افغانستان ،خانم ساگینبایوا بر لزوم به رسمیت
شناختن رهبری تحول آفرین زنان و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فعال زنان در تمام سطوح تصمیم گیری ،تاکید ورزید.
او گفت "زنان بزرگترین منبع دست نخورده برای جستجوی صلح پایدار در افغانستان میباشند ".توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی
عامل اساسی برای توسعه و مصالحه بوده و به عنوان سدی در برابر افراط گرایی جوانان محسوب میگردد".
در گردهمایی امروزی ،نمایندگان جامعه مدنی ابتکارات جامعۀ محلی را برجسته نمودند که بوسیله آن زنان برای به چالش کشیدن
ایدولوژی افراطی که سبب تقویت ،تشویق و تشدید خشونت می گردد از نفوذ خود در جوامع خود ،مکاتب ،محالت کار و خانه های
خود استفاده نمودند .به عنوان مثال ،چند تن از زنان موارد را برشمردند که در آن زنان بر مردان خانواده شان فشار آوردند که به
صفوف شورشیان نپیوندند .در این بحث همچنان موارد از موافقت زنان به افراط گرایی یا تشویق دیگران توسط آنها به افراط گرایی،
ذکر گردید؛ البته بعضا ً به خاطر فقر و محرومیت.
خانم کاردل گفت " :من دولت افغانستان را تشویق میکنم تا پالیسی مبتنی بر حقوق بشر و حساسیت جندر را روی دست گیرد تا به
محرک های اساسی افراط گرایی خشونت بار رسیدگی صورت گیرد ".خانم ساگینبایوا افزود " :ما برای جلوگیری و کاهش از افراط
گرایی خشونت بار باید بر تجربیات زنان اذعان نموده و آنرا توسعه دهیم .نیاز است که فعالیت های مندرج در پالیسی توسط حضور
مساویانه زنان در عرصه جلوگیری منازعه از طریق سرمایه گذاری منسجم در سیاست و برنامه ریزی برای زنان و دختران و فراهم
سازی زمینۀ مشارکت زنان درفرایند جلوگیری و حل منازعات ،حمایت گردد".
اشتراک کننده گان جامعه مدنی از سازمان ملل ،مقام های دولتی و تمویل کننده گان خواستند ،تا برای رسیدگی به عوامل اساسی افراط
گرایی مانند فساد اداری و فقر ،حمایت های بیشتر نمایند .با درک از قدرت ترغیب در زنان ،اشتراک کننده گان بر آگاهی مذهبی بیشتر
آنها تاکید ورزیدند تا بتوانند با استفاده از روایات معتبر در خصوص تسامح و همدیگر پذیری و عدم توسل به خشونت و ارزش های
صلح ،ایدولوژی افراطی را به چالیش بکشند.
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روزجهانی باز که در سال  ۶۱۰۱راه اندازی گردید ،هدف آن حمایت از گفتگوها بین مقامات ارشد سازمان ملل متحد و نهادهای زنان
در سراسر جهان جهت تطبیق قطعنامه  )۶۱۱۱( 5231شورای امنیت سازمان ملل متحد و هفت قطعنامه تعقیبی آن ،می باشد .این
قطعنامه ها برای تقویت رهبری زنان و مشارکت ایشان در ایجاد صلح و انتقال سیاسی و امنیتی می باشد .بر عالوه ای تجلیل از
روزجهانی باز در کابل ،یوناما برنامه های مشورتی مشابه را در رابطه به افراط گرایی خشونت بار در سراسر کشور به شمول والیات
هرات ،بامیان ،کندهار ،بدخشان  ،ننگرهار و گردیز نیز راه اندازی کرده است.
بر اساس قطعنامه  )۶۱۰۲( ۶۶۲۶شورای امنیت سازمان ملل وتصویب پالن کاری سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در رابطه به
جلوگیری از افراط گرایی خشونت بار ،خانم کاردل و خانم ساگینباوا بر تعهدات سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از تالش های نهاد
ها و جامعه مدنی افغان برای توانمند سازی زنان جهت جلوگیری و پاسخ به افراط گرایی خشونت بار تأکید نمودند.
***

برای معلومات بیشتر:
اداره ملل متحد برای تساوی جندر و توانمند سازی زنان ellie.vanbaaren@unwomen.org :
یوناما spokesperson-UNAMA@un.org :
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