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اعلمیۀ مطبوعاتی
شبکه تحکیم صلح :زنان افغان صلح یرا که به قیمت خدشه دار شدن ویا از دست دادن دست
آورد های آنها تمام شود ،نخواهند پذیرفت
 15جون 25 /2010 ،جوزا1389 ،
زنان اشتراک کننده از ده سازمان در جلسه نوبتی شبکه تحکیم صلح که بروز پنجشنبه مؤرخ دهم جون سال  2010مطابق
 20جوزای  1389از طرف مؤسسه میدیکا موندیال ) (mmAو شبکۀ زنان افغان ) (AWNدایر گردیده بود ،پشتیبانی
خویش را از اشتراک فعال زنان در جرگۀ مشورتی صلح و هم صدا بودن ایشان مبنی بر اینکه زنان افغان نمیخواهند دست
آورد های خود را در معاملۀ صلح از دست دهند ،اعلم داشتند.
آنها ضمن اینکه از حضور فعال و چشمگیر زنان در جرگۀ مشورتی صلح قدردانی بعمل آوردند ،تصریح داشتند که هرگاه
مذاکرۀ صلح به قیمت از دست دادن ویا خدشه دار شدن دست آورد های زنان افغان که در دهۀ اخیر بدست آورده اند ،تمام
شود و حقوق حقه ایشان از آنها گرفته شود ،نتیجۀ صلح را نخواهند پذیرفت.
برعلوه ،بیان داشتند که در نشست های که به ادامۀ جرگۀ صلح خواهد بود زنان افغان بازهم فعالنه و از لحاظ کیفیت بیشتر
از جرگۀ صلح سهم خواهند گرفت.
اشتراک کنندگان نشست شبکۀ تحکیم صلح هم چنان توقعات و آرزو های خویش را در رابطه به کنفرانس کابل مطرح نموده
گفتند که آنها خواهان سهم فعال زنان در بحث های کنفرانس کابل بشمول بحث در مورد شش موضوع کلیدی ذکر شده در
کنفرانس لندن هستند.
اشتراک کننده های نشست مذکور از اتحادیۀ سرتاسری زنان افغان ) ،(AAWUانستیتیوت دیموکراتیک ملی ) ،(NDIمرکز
آموزش حقوق بشر ) ،(THRAروزنۀ زندگی ) ،(WfLمرکز رشد استعداد های زنان افغان ) ،(AWSDCمرکز تربیتی
زنان افغان ) ،(AWECمؤسسه حمایتی برای زنان و اطفال بی بضاعت ) ،(SOPWCمؤسسه آموزشی ،فرهنگی و
اجتماعی زنان افغان ) ،(AWRCنهاد تحقیقاتی حقوقی زنان و اطفال) ، (WCLRFمرکز تربیتی زنان )(ECWو وزارت
معارف حضور بهم رسانیده بودند .سه تن از آنها در جرگۀ مشورتی صلح مؤرخ  2جون سال  2010حضور داشتند.

در مورد میزبان جلسه:
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