روز ﺑﯿﻦ¬اﻟﻤﻠﻠ زﻧﺎن :روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از زﻧﺎن و رﺷﺪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ
ﯾ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ" :ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺸﺎش اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
زﻧﺪﮔ ﺧﻮش و ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻃ ۱۸ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ از آﻧﻬﺎﺋﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﯾ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ را در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ".ﯾ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪۀ دﯾﺮ در ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد" :در
اﯾﻦ روز ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺮﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ".
ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرچ ،روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ زﻧﺎن ،ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق و ﻋﺪاﻟﺖ زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ ﻣﺮدم از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻗﺮاردارد .اﯾﻦ روز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻓﻌﺎﻻن
زﻧﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﺮﺑﻂ در روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻧﺮا از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻣﻔﻬﻮم زﻧﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﯾ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن ،ﺟﻮزﺟﺎن،
ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮ از اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد .زﻧﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﻮرۀ
ﺣﻘﻮﻗ ﻃﻮر راﯾﺎن داﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای از روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۰۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۰۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﻠﺦ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (RoLاز ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن،
ﯾ ﻧﻈﺎم ﺧﻮب ﻓﻌﺎل ﻗﻀﺎﯾ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎی
ﺣﻘﻮق در وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰٬۰۰۰ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺪﻧ رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ ﺣﻘﻮﻗ ،آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۱٬۵۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺐ را ﺑﻪ ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق و ﺷﺮﻋﯿﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از
 ۱۹۰ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻼن و اﺳﺘﺎدان داﯾﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﺤﺼﻞ ﺳﺎﻟﺮﺷﯿﭗ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺗﺤﯿﻢ دﺳﺘﺮﺳ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣ ورزد.
Teaser text:
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ ۸ ،ﻣﺎرچ ﺳﺎل  – ۲۰۱۹در ﻫﻔﺘﮥ ﺟﺎری رﯾﺎﺳﺘﻬﺎی اﻣﻮر زﻧﺎن و ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۸ﻣﺎرچ روز ﺑﯿﻦ¬اﻟﻤﻠﻠ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺎﺗﺮ و ﭘﺨﺶ اوراق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ ﻣﺮدم
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻫﻤﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮه در ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاه ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه در
روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر و ﺑﺪﺧﺸﺎن اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﯾ ﺧﻂ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن اﻣﺪاد ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای
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