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کنفرانس توانمند ساری زنان وجوانان درپرتوصلح و انکشاف معرفی مختصر
 :پایداردرافغانستان

 

 که در انستان کنفرانس ملی توانمند سازی زنان و جوانان در پرتو صلح و انکشاف پایدار افغ

 مقامات و جوانان اشترک نموده بودن . تعداد کابل برگزار شد 
 فرانس بیان نمودن اهداف و مسولیت های دف از برگزاری این کنهWILPF AFGN 

GROUP .بود 
 

   در کنفرانس مذکورافتتاحه گروپ جوانان که باWILPF   با  نیز صورت گرفتتازه پیوسته

 .پالن های اینده کمیته جوانان نیز بیان گردید وبرگزاری این کنفرانس اهداف 

 :کنفرانس گروه فعالیت های اجتماعی تدویرآمادگی های قبل از

ملی توانمند سازی زنان و جوانان در کنفرانس  " تدویربرای نهضت زنان برای صلح وازادی  

 میالدی  8102می سال ماه اول آمادگی خویش را از" پرتو صلح و انکشاف پایدار افغانستان 

 انجام داده است: جهت تدویرآن رازادی آغازنموده که فعایت های ذیل 

  .مالقات با اشتراکنندگان فعال ورکشاپ های آگاهی دهی واخذ بیوگرافی آنها 

 ومشاورین ریاست ، معیینان وزارت خانه ها) تدویرجلسات هماهنگی با مقامات دولتی

 .مؤسسات بین المللی، انجو ها()رؤسای  ونهاد های غیر دولتی ،اجراحیه

 راد بیانیه شان درکنفرانسبرگزیدن اشخاص وهماهنگی با آنها جهت ای. 

 وچک نمودن مقاالتراد که درکنفرانس سخنرانی داشتند اخذ مقاالت اف. 

 لست اشتراک کنندگان وضری، ارزیابی، راجستریشن، اجنداءماده نمودن فارمت های حاآ ، 

 دعوت نامه ها.

 بخش لوژستیکی برای کنفرانس.مادگی آ 

 برای چای برای  وهمچنان محل مناسببرای مهمانان  صالون  ماده نمودن قرطاسیه، ریزرفآ

 اشتراک کنندگان کنفرانس.

 .آمادگی بخش تخنیک 

  بخش مالی واداری.آمادگی 

 تیم کاری گروپ  توسط توزیع دعوتنامه های کنفرانسWILPF. 

کنفرانس ملی توانمند سازی زنان و جوانان در پرتو صلح و  نکنفرانسی تحت عنوا  :خالصه گزارش

که   1028می  21 به تاریخقصر  مرمرین ریاست رسانه های حکومت در  انکشاف پایدار افغانستان

ایات  چندی از کالم هللا مجید توسط  تالوت  با کنفرانساین گردیده برگزار   2317سال ثور 11مطابق

ریس رهبران جوان افغانستا ن استادان محترمه   ,سرود ملی اغازگردیدقاری صاحب اعظیمی وپخشس 

یس جمیله افغانی رمحترمه بعد محصلین و سایر نهاد هاو انجو ها اشتراک نموده بودن پوهنتون ها 
امور زنان محترم سید صالح  محترمه اسپوژمی وردگ مشاور وزارتهضت زنان برای صلح وازادی  ن

 WILPF AFGHANز العلما افغانستان محترمه مسعوده ویسی سوپروایریس نضت شمی  هاالدین 
GROUP  تورپیکی مومند عضو محترمه محترم عنایت صافی ریس رهبران جوان افغانستان

   هریک سخنراهای داشتن که بیانگر هم WILPF AFGHAN GROUPرهبری

 .    قومی و نژادی تاکید نمودن ,ودعوت به صلح و نادیده گرفتن تعصابات لسانیپذیری 
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گزارش کنفرانس ملی توانمند سازی زنان و جوانان درپرتوصلح و انکشاف 

  فغانسان                 پایدارا

                               
پس و در مورد  برنامه را افتتاح نموده محترمه جمیله افغانی ریس نهضت زنان برای صلح وازادی

 منظر تاریخی نهضت  
افغانستان مدت دوسال  دارد وعمر نهضت بیشتر از  صد سال گفتند که این ومعلومات داده 
را دارد و فعالیت های خود را اغاز نموده و اضافه نمودن که  WILPFویت میشود که عض

و  وانانج ان است ازه فعال در افغانستکصلح ضرورت هر فرد این ملت  است و همچنان جنک 
افغانستان به صلح نیاز دارد همچنان امروز   کرده کشور همه  قربانی میگیرد وازان ما نخبه  گ

برای صلح به ملت و مردم  انندافتناحه کمیته جوانان هم است امید وار استم که ای  جوانان بتو
 خود کار کنند .

 

 GROUP  WILPFمسعوده ویسی سوپروایزر نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی    
AFGHAN    

 معلومات در باره نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی 

قلم بدستان و اینده سازان وطن به نمایندگی نهضت  ,شخصیت های علمی,زرگان :بحضار گرمی 
 تشریف اوری هریک شما   WILPG AFGHAN GROUPجهانی زنان برای صلح وازادی

صلح و انکشاف پایدار تامین را در کنفرانس ملی برای توانمند سازی زنان و جوانان در عزیزان 
 افغانستان خیر مقدم گفته و اظهار سپاس مینمایم.

که دارای  است WILPF ییک سازمان غیر دولتی بین الملل زنان برای صلح و آزادینهضت 

 میباشد هاکشورتعداد زیادی نمایندگی های ملی در 

" زنانی را که در آوردن 9191بین المللی زنان برای صلح و آزادی از زمان تأسیس"  نهضت

سیاسی و اجتماعی از سراسر  و تالش میکنند جهت ترویج عدالت اقتصادی،متحد هستند صلح 

و با استفاده از چارچوب های حقوقی و  با رویکرد غیر خشونت آمیز،گرد هم آورده، جهان 

ده برای دستیابی به یک تغییر اساسی و پرداختن به مسائل جنسیت، صلح سیاسی بین المللی موجو

  .فعالیت میکند و امنیت

ست که مقام مشورتی را با سازمان ملل متحد به دست ااین سازمان یکی از اولین سازمان های 

 آورده ویگانه سازمان زن است که به حیث سازمان ضد جنگ به رسمیت شناخته شده است.

بدست آورد و از آن  4192در افغانستان در سال  (NECDO)رسمی این سازمان را  نماینده گی

 زمان این نهاد در افغانستان فعالیتهای خویش را ادامه می دهد.

به دنبال یک جهان عاری از خشونت و درگیری های  بین المللی زنان برای صلح و آزادینهضت 

شامل  انهشود و زنان و مردان به طور مساویمحافظت  ی افرادکه در آن حقوق بشر استمسلحانه 

  د.ندر قدرت در سطوح محلی، ملی و بین المللی باش
 :اسپوژمی وردگ معین وزرات امورزنان

 امنیتنقش زنان در فرایند صلح و 

  آقایان و خانم ها! سالم بر یکایک شما فرهیخته گان و فرزانه گان
شمای که برای تحقق یک امر بزرگ که همانا صلح و مردم ساالری و پاسداری از حقوق بشر 

تا مین ملی توانمند سازی زنان و جوانان در کنفرانساست، گرد هم آمده اید، مقدم شما را در این 

گرامی میدارم. و از شما تشکری میکنم که با حوصله مندی  صلح و انکشاف پایدارافغانسان
 هایی را برای اینده کشور طرح ریزی و دنبال می کنید.برنامه 

  دوستان! 
اگر نظام حاکم بر کشور و حامیان جهانی شان خواهان اینده روشن توأم با امنیت و مصوونیت 
برای زنان است،بهتر نخست برای قطع ریشه های جنگ و شرارت عزم خود را جزم کند، در 

عملی و کامیاب میگردد و در نبود آن هم هر طرح موجودیت صلح و ثبات، هر طرح و برنامه 
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آبداری، آبگین میگردد. و زمینه های مردم ساالری و راه برای مشارکت سیاسی زنان زمانی 
هموار میگرددکه به حقوق بشر بعنوان ابتدایی ترین و اساسی ترین حق یک انسان به دیده احترام 

 نگاه شود.
که تعین نموده اند در کشور های اهداف و خط مش  ای صلح وازادی بانهضت جهانی زنان بر

دارند امروز این نهضت در افغانستان جایکاه خود را وانموده کرده است  ت متعددی فعالی
.ووظیفه هرشهروند افغان است تا با این نهضت همکار شده وملت را از حالت بهرانی بیرون 

ن و هم صدا شدن روزی به جهان عاری بکشد این راه خیلی دور به دراز است ولی با هم قدم شد
 از خشونت میرسیم .

غانستان به صلح نیازمند است و حق زندگی در ارامش را ملت افغان فا بلی :بیشترازهمه جهانیان 
حقوق جزء الینفک زنده گی هر انسان است. در صورت تامین چنین خواسته ها و ارمان دارد و

ید برابر باشند و از آزادی برای دستیابی به کمال و های که شما بر آن تاکید دارید، زنان با
فضیلت و تحقق بخشیدن به توانایی های برخوردار باشند. کمرنگ بودن مشارکت سیاسی زنان 

الش های زیادی روبرو که دولت با چکه نیم از پیکر جامعه بشری مارا تشکیل میدهد، سبب شده 
ار ناتمام دولت در سال های اینده واگذار از گرددو زمینه سازی برای چنین برنامه هایی از ک

 استبداد به مدنیت است.
به امید پیروزی های چشم گیر نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی ما هم قدم و هم صدا یم 

  در تطبیق پالن های نهضت.
 

 : سید صالالدین هاشیمی ریس نهضت العلمای افغانستان

 خشونتجامعه عاری از صلح ونقش جوانان در 
چنین برنامه های  نهضت جهانی برای صلح و ازادی  با ابراز تشکری و امتنان از هیأت رهبری

فرا گرفته است و بنده نیز جنک مهم و مفید در شرایط امروزی که سراسر جامعه را تاریکی و 
 دعوت نموده منت گذاشتید.

حیت تصمیم گیری هارا جوانان کشور که ما اکثریت نفوسی را تشکیل میدهند ولی نفوذ و صال
ندارند، باید مورد توجه و در تصامیم ملی و مهم کشور سهیم گردند. جوانان کشور ما بیشتر در 
روز ها و مراسم انتخاباتی و پوستر چسپانیدن ها و در کف زدن های رهبران سیاسی نباید مورد 

 استفاده قرار گیرند که متأسفانه می گیرند. 
 جوانان :

را  مورد بررسی و غور خویش قرار دهیم و تعمق بیشتر این کتله بزرگ اجتماع ما دقتبا  بیاید 
اگر برای این نسلی که نه در فساد و انواع آن آغشته اند و نه هم دست های شان به خون و 

اهداف خیانت و جنایات و نقض انواع حقوق بشری آلوده اند، فرصت عملی و متناسب داده شود،
کشور و شرایط کنونی را دگرگون ساخته فضای موجود  ملی خواهد نمود واالی این نهضت را ع

را که مملو از یأس و نا امیدی و بیچارگی و فرار و فاصله است، به محیطی مملو از خوشی، 
عشق و محبت و صفا و اطمینان و باورمندی و امید به آینده های درخشان و سربلند و شگوفا 

نسل اینده ما به برای هانی عاری از خشونت را و ج ینده ما برای ای نسل امبدل خواهند ساخت.
 میراث خواهد گذاشت 

 " توجه محوری بر جوانان و جلوگیری از سؤ استفاده از آنها"
اگر ما جوانان گرد یک محور که همانا اتحاد و اتفاق است جمع گردیم برای حفظ منافع ملی و 
حیاتی کشور متفق گردیم، نه تنها که در تصامیم ملی و کشور سهیم خواهیم شد؛ بلکه نقش واقعی 
مارا نیز به دست خواهیم آورد. جوانان امروز ما ، جوانان یک دهه قبل نیست و با دهه های 

ته فرسنگ ها فاصله دارند. درایت و درک و احساس مسوولیت های ملی در وجود هر گذش
سبه کار تا جوانان تحصیل کرده به سطوح مختلف امروزی ما فوران میزند. از جوان کجوان 
ن را خوب و خوبتر میدانند که مراجعه به گذشته های لیسانس و ماستر و دوکتورا، ای –علمی 

تقلید از آنها همانا رفتن به راه و  اهی و بیچاره گی را رقم زده اند،تب سراسرکه مرز و بوم ما 
مسیر جهل و تعصب و کوردلی است و باید از آنها پرهیز نمود. جوانان ما نباید بیشتر ازین 

 گیرند.  ربی مهری و در رده دوم اجتماع قرامورد 
ر عین حال تزریق روحیه و عبور از این معضله ساده نیست، تالش و زحمات پیهم و مستمر و د

 انگیزه های ملی و واقع بینانه میخواهد. 
 به امید پیروزی های هرچه بیشتر نهضت زنان برای صلح وازادی
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 :تورپیکی مومند خانم

 

 بزرگان وحاضرین سالم علیک و رحمته هللا و برکاته
ودریک فضایی امروز واقعین خوشحال استم که در همچو کنفرانس ملی که دور از تعصبات 

م برایم جای افتخار و خوشی است پیام صلح را به ذهن ها ابالغ میکند دعوت شده ا ارام که
واقعین که ازجنک خسته اند .با افتخار باید بگویم که  ان که امروز دور هم جمع شده اند جوان.

ه به این بنده در رهبریت نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی شامل است و از جوانان که تار
امروزی که تحت نام کنفرانس ملی برای توانمند  سکنفران نهضت پیوسته اند قدردانی میکنم و

نکشاف پایداری افغانستان به اثر تالش ها و زحمات این صلح و اتامین سازی زنان وجوانان در
 اینده سازان وطن راه اندازی شده است .

ح زروی به ذهنیت صلح گرا و ملی گرای جوانان وطنم :جهان عاری از خشونت و دور از صال
ضرورت دارد .من به این اراده و عظم شما صاحبان فکر و اندیشه باور کامل دارم که به اهداف 

  واالیتان روزی میرسید.
 نی زنان برای صلح و ازادی به اهداف واالی خود برسد.نهضت جها نکبه امید ای

 
 

 

 زررززززین او اناکشافغصلحامستان//و )اعالمیه(: 1ضمیمه          

لی برای توانمند سازی اعالمیه مطبوعاتی کنفرانس ماا     ززززز

 صلح   انکشاف پایدار افغانستان  تامینجوانان در زنان و
 ( گروپ افغانستان(WILPFنهضت جهانی زنان برای صلح وازادی

در تحکیم  (WILPF-AFG-GROUP)نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی اعالمیه مطبوعاتی

صلح و ثبات، کار و توسعه، انکشاف ذهنیت ها، تعمیم سواد، حفظ حقوق و ارزش های انسانی، تکریم 

 اطفال و ظرفیت سازی آنان تا برایجوانان و,بنی بشر، حرمت به قوانین بشری، توانمند سازی زنان  عنو

ت نمایند.نهضت جهانی زنان برای صلح و ازادی پاسخگویی به نیازمندیها و مقتضیات زمان کارو فعالی

WILPF-AFG-GROUP)  اهداف و پالن های خویش را پنج اصل بنیادی ذیل اعالم می دارد و از )

تمام شهروندان کشورتقاضا بعمل آورده تا برای صلح پایدار و امنیت سرتاسری با این نهضت پیوسته 

ایفا نمایند.همچنان از دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای آبادی و ترقی کشور سهم فعاالنۀ خویش را 

 باشد افغانستان را به سوی صلح این هدف یاری همه جانبه نموده تا قخواهشمندیم تا نهضت را در تحق

 انکشاف پایدار ومتوازن موفقانه سوق نماییم.و

 کوشش به خلع سالح. -1

 جهان عاری از سالح زروی. - 2

 و جنکجهان عاری از حشونت  -3

( ازهر شهروند این (WILPF-AFG-GROUPنهضت جهانی  زنان برای صلح و ازادی  -4

کشورتقاضا مینماید تا تمام اساسات زندگی خویش را به این اصل عیار نموده و برای زنده گی در جهان 

 برای صلح و امنیت، پیشرفت و ترقی فعالیت نماید.

هر فرد  با در نظر داشت این اصلWILPF-AFG-GROUP) (.نهضت زنان برای صلح وازادی -5

 م در رابطه به امور جامعه میداندملت افغانستان را شریکتصامی

 به امید صلح سراسری در کشور

 WILPF-AFG-G)نهضت جهانی زنان برای صلح وازادیهیأت رهبری 
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 //)اجندا(: 2ضمیمه 

 

 (WILPF)کنفرانس نهضت جهانی زنان برای صلح و آزادیاجندا 

 م8102/5/08 تاریخ:                       

 بعد از ظهر 1:30الی 01:0زمان:                      

 مکان:  تاالر رسانه های مطبوعاتی حکومت

صلح و انکشاف پایدار افغانستان تامینزنان و جوانان درسازی توانمند   

 وعا جاوانان در پارنااح 

 
 
 
 
 

 وقت
Time 

 تسهیل کننده
Facilitator 

 موضــــــــوع
Topic  

شما
 ره

No 
 0 تالوت قرآن کریم قاری صاحب اعظیمی 1:30-1:35

 8 سرود ملی  1:40- 1:35

1:40 -2:00 WILPF مسعوده ویسی امرخیل  

 سوپروایز  درگروپ افغانستان

معرفی نهضت جهانی  خوش امدید و

 WILPFزنان برای صلح وازادی 
0 

محترمه داکتراسپوژمی وردگ  2:00-2:15
 مشاوروزرات امور زنان

 4 نقش بنیادی زنان در صلح و امنیت

محترم داکتر صاحب عبدالقهار عابد   2:15-2:25
 ریس ریاست اجراییه د

 5 تالش برای تحکیم صلح پایدار 

محترم صالح الدین هاشیمی صاحب  2:35- 2:25
 ریس نهضت العلمای افغانستان

 6 اجتماع و درپیرو صلح و ثبات

محترم نذیر پژواک ریس کمیته جوانان  2:35-2:45

WILPF 
 7 نقش جوانان در تامین صلح

 8 دیکلیمه شعر گروپ جوانان 2:50- 2:45

محترم داکتر صاحب اعبدالحرار رامز  2:50-3:00
 پور 

صلح پایه و مستحکم  بنیاد و اساسات 
 کشور ها

9 

محترمه جمیله صافی عضو رهبری  3:5- 3:00
 نهضت زنان برای صلح و ازادی

زنان و جوانان در پرتو سازی توانمند 

افغانستانصلح و انکشاف پایدار   

 

01 

محترمه تور پیکی مومند عضوی  3:5-3:10
رهبری نهضت جهانی زنان برای صلج 
و ازادی محترم عنایت صافی مسول ملی 

 جوانان افغانستان                      

 00 افتتاحیه گروپ جوانان  

 08 پالن ها وبرنامه گروپ جوانان   سیر نیکزاد عضو گروپ جوانان 3:10-3:15

 00 وقفه چای و عکس دسته جمعی دعاییه  3:20-3:30
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 //(:گان کننده اشتراک لست) 3ضمیمه   

     

No. Name Organization Contact No. 

1 
 

Namatullah 
 

News reporter 0766364121 

2 Nabila Wdod 
 

News reporter 
 

0799086514 

3 
 

Dedar Dyanat 
 

student   

4 
 

Jamsid Jahish 
 

WILPF memeber 
 

 

5 
 

Farshta Khalil zad 
 

WILPF member 
 

0793808045 

6 
 

Farhat Zaba  
 

WILPF member 
 

 

7 Azyami NECDO member           0777878313 

8 Fahima student 0765050504 

9 Manizha  Head nil 

10 Saefillrhaman News reporter 0766661467 

11 Liluma Manager 789711673 

12 Sayed Ahmad reporter 0790968050 

13 M.Nazier pazwik WILPF member 0795279606 

14 Nelofer Danish News reporter 0794156750 

15 Haje M.Sha Nerews report 07000500145 

16 Latifa Heala 786550990 

17 Parwin Worker 779762580 



 

کنفرانس ملی برای توانمند سازی زنا ن و جوانان درپرتو صلح وانکشاف پایدار افغانستانراپور   Page 8 
 

18 Rqyea News reporter 0784688920 

19 Ahmad fawad Ahmadi Lawyer  0779178812 

20 Hkmat  GMIC 0700544359  

21 Sheren  University Student 07710091112 

22 Sayer Nikzad University Student 078508884 

23 Hadi University Student 0707070474 

24 Kamaluddin University Student 0791566679 

25 S.Mahdi News reporter 0730521000 

 
26 Zeenat GMIC Nil 

27 Taj .Mohammd 
 

0700223705 

28 Farozan News reporter 078896654 

29 Abdull Rashid University Student 0744131914 

30 Najeebullah NECDO 0772814147 

31 Najebullah NUA 777878313 

32 Asif NEDCO 0744406564 

33 Parina Jahid NECDO 0796543200 

34 Qudsia Farotan Adviser of gander 791227721 

35 Zarifa Saddiqyan WILPF memeber Nil 

36 Suhaila Distract one nil 

37 Abdull Khalil NECDO 0779073579 

38 Sorosh News reporter 076749742 

39 Hameda  Lasani 
Director of woman 
organization 794688170 
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40 Parween  bahar University Student 0775343750 

41 Jamila Safi 
 

nil 

42 Shafiqa University Student 0774321943 

43 Sakina University Student 0744471413 

44 Farzana Azizi News reporter 0798415156 

45 Barat Ali University Student 785876343 

46 Arif Wakili University Student Nil 

47 Zarifa NECDO 783191315 

48 Mahjer  NUA 0784014098 

49 Mohmmad Director Nil 

50 Shekiba Sefi MOW 767737373 

51 Bahara Medan Shahr 795130149 

 


