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۴۱۰۲مارچ  ۸کابل،   

 

اتحادیه اروپا نیازمندی برای ترویج حقوق زن در افغانستان را صراحتاً تاکید 
نموده و متضمن سهمگیری کامل آنها در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 میباشد
 

 ۸اشتراک های مساعی بتاریخ و  ها ورزشسهمگیری زنان افغان در هنرها،  توام با را  روز جهانی زن ،اتحادیه اروپا
ا در گری هبی عدالتی ها و بیدادانواع  هنوز هم این در حالیست که، اتحادیه اروپا تاکید ورزیده است که  د. مارچ تجلیل نمو

جامعه بجای خود باقیست. از همین رو، حمایت از جندر و حقوق بشر در چوکات وزارت امور داخله و وزارت عدلیه از 
 میگردد.  محسوبجمله اولویت های ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان )ایوپول(، 

 
. این وضعیت ناگوار در افغانستان بشمار میآیداین سده یکی از عمده ترین چالش های   زنانسؤ استفاده و خشونت علیه 

ر دهه د شغلمتاسفانه یک واقعیت است، که باوجود اصالحات مؤثر و کارساز در راستای تعلیم و تربیه، مراقبت صحی و 
 برای زنان در کره ارض تلقی میگردد.   پرخطراخیر، هنوز هم افغانستان از جمله مناطق 

 
ت اتحادیه اروپا برای افغانستان در سخنرانی اش بمناسبت تجلیل هم آهنگی و استقرار مجدد هی  تام، مشاور خانم ایمیلی وینتربو

 به ه وابستکه، " ثبات آینده افغانستان در نهایت  داشت روز زن در قرار گاه ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در کابل ابراز
ئل در رابطه با حقوق حقوقی و بین المللی بشمول مسا ،به تعهدات نهادی ارج گذاریحسابدهی و شمولیت تمام شهروندان و 

 فته، زیرا افغانستان بطور فزایندۀقرار نگرها بشر و زنان، میباشد. این یک امر بس مهم است تا حقوق زنان در حاشیه 
  بصوب رشد و صلح  و صفا، در حرکت است."

 
ان،  برای زنان و دوشیزگان در افغانست پاارومدت اتحادیه وینتر بوتام، از تعهدات درازیلی ایمبه نیابت از اتحادیه اروپا، خانم، 

خود بخاطر انتخاب آینده  حقوقاتحادیه اروپا، در عین زمان، تمام زنان افغان را تشویق مینماید تا از کید بعمل آورد. تا  
 درخشان ذریعه رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری، استفاده اعظمی نمایند. 

 
صرف یک وظیفه اخالقی ما تلقی نمیگردد، بلکه یک راه حل برای بزرگترین  دوشیزگانوی عالوه نمود که، " تقویت زنان و 

و تروریزم، هریک  اختالفاترشد اقتصادی شروع الی کاهش میباشد: از  در کشور تامین صلحچالش ها در راستای رشد و 
 ."ببرد همه جانبه نفع ،میتواند از مزایای تقویت زنان در جامعه

 
ر ن دماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان به اشکال گوناگون از تالش های دولت افغانستان در جلب و جذب زنا

ویژه بخاطر اعتبار و تداوم این جلب و جذب، بایست شرایط کاری منسوبین  هب .ی افغان حمایت مینمایدصفوف پولیس مل
از  را حمایت خویش. عالوه بر آن، ماموریت پولیس اتحادیه اروپا، یابدبهبود  ،دنکه در صفوف پولیس خدمت مینمایرا اناثیه 
 نموده است.  پیشکشاناثیه ،  و سایر ماهرین حقوقیڅارنواالن غرض تقویت څارنوالی لوی 

 
 ؤثربه شیوه مکه، " حاکمیت قانون  ماموریت پولیس اتحادیه اروپا ابراز داشت، رئیس بخش حاکمیت قانون خانم دفنی الدر

 صرف با شمولیت ماهرین حقوقی اناثیه در تمام سطوح دولت، تامین شده میتواند." 
 

جهانی زن یک روز فرخنده است که بخاطر زنان در تمام جهان تجلیل میگردد. در  که، " روز خانم الدر عالوه نمود
. شهامت و تالش های این متعهد بوده و درین راستا خود را وقف نموده اند در تحقق حقوق زنانافغانستان، بسیاری از زنان 

 میگردد."  محسوب یک انگیزه برای تجلیل این روز در قرارگاه ماموریت پولیس اتحادیه اروپا،زنان 
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صنایع دستی و  هنری که توسط زنان افغان طرح و دیزاین موسیقی توسط انستیتیوت ملی موزیک افغانستان اجراء گردید. 
 گردیده نیز درین مراسم به نمایش گذاشته شد. 

  
 

 : شوید تماسدر ذیل  های بخاطر طرح سؤاالت و مصاحبه ها لطف نموده به آدرس

 
             ت اتحادیه اروپاهی  

 مشاور مطبوعات و رسانه ها
 یعبدهللا یادگار
 ۱۱۱۱۰۱۰۰۲۸  شماره تماس: 

 abdullah.yadgare@eeas.europa.euی: یکالکترونآدرس 
 

*** 
 

 ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
 سخنگو،

 ککریستیانا ب
 ۱۱۰۰۰۰۱۲۷۰ شماره تماس: 
 afg.eu-christiane.buck@eupolی: یکآدرس الکترون
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