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زنان  هیمنع خشونت عل یسازمان ملل متحد روز جهان ۱۹۹۴سال  میبه تصم امروزمطابق

 زوینفرت انگ دهیپد نیتا ا افتیعروج نخواهد  یانسان یبه مدارج واال یچگاهیه تیبشر  .باشدیم

 لیافغانستان و افغانان تجل یبشر باشد . برا یازابنا میخالف کرامت إنسان ، خشونت دامنگیر ن

                      .باشدیزده ما م بتیجامعه مص زیغم انگ یدیپرداختن به بخش از تراژ ، زرو نیاز

، سخت  یسوادیجهالت و ب ،یقرون ، مرد ساالر یو عقب ماندگ یخیتار بیبر مصا افزون

جنگ خانمانسوز  بتی، عواقب مص یزی، زن ست یلویقب تیسنن و عنعنات نا پسند ، عصب یجان

بوده که اکنون با «  یریتکف تیذهن»  یونامدردناک آن و ... کشور ما آماج س یها آمدیو پ

 تیشده در موجود ادی. مجموع عوامل  میباشیمخوف داعش مواجه م یوالیشکل آن و ه نیزشتر

فاسد ،  هییحراست حقوق و قوه قضا یقانون ، ضعف ارگانها تی، فقدان حاکم فیدولت ضع

در برابر سالمت جامعه مبدل  یجد دیتهد کیکه رقم خشونت روز افزون باشد و ب دهیباعث گرد

. در حقوق  باشدیم تی، مرگ ارزشها و انسان ریاخ یسالها یگردد . اشکال هولناک خشونت ط

 یالملل نیب ونیاز آن و در کنوانس یناش یثاقهایحقوق بشرو م یجهان هیاز اعالم یالملل نیب

ملل متحد  یجهان هیو در اعالم افتهی لیشوم تسج دهیپد نیا هیبخاطر مبارزه عل قیدق یارزشها

بر  زیهرگونه عمل خشونت آم» شده است :  هداد یآت فیزنان تعر هیمنع خشونت عل رامونیپ

زنان شود و باعث جبر و سلب  یروان ایو  یجسم ، یکیفز بیکه بتواند منجر به آس تیجنس هیپا

زنان پنداشته  هیگردد ، بمثابه خشونت عل یشخص یزنان در جامعه و زندگ یهایجابرانه آزاد

، مجبورساختن و ...  یروان ، یسم، ج یخشونت در ابعاد جنس هیاعالم نی، بر طبق ا« شودیم

 میعظ بیمص نیجرم شناخته شده است . مقابله با ا ثیبح ،یو جبر یو تا نکاح قبل از وقت قانون

 نی. ا باشدیم یالملل نیشهروندان و جامعه ب ،خانواده  ،جامعه  ،دولت  رومندیمستلزم اراده ن

 یها« دونر »  یو خاطر خواه یشیو نما ییبشکل پروژه  تواندینم یو انسان یرسالت بزرگ مل

در گام نخست صداقت خود را بخاطر انفاذ قانون  دیگردد . دولت با یثمر یو ... مثمر یغرب

  ،دهیکه در پارلمان حبس گرد ، یرسم دهیجر(  ۹۸۹شماره )  یرسم دهیمنع خشونت منتشره جر

 شیمثبت را در خور ستا یهاگام کهیبه اثبات برساند . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حال

، جامعه  یو ترق ی، توسعه اقتصاد یعدالت اجتماع ،قانون  تیداران حاکم، از تمام پاس داندیم

                  .ندیطاعون مهلک جامعه ، شجاعانه مبارزه نما نیتا در مقابله با ا خواهدیم یمدن

 با حرمت

انجمن هییاجرا اتیه  


