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ف  وصن به  اجازه یابند تاکه آنها برای این  تقاضای جدید –  مکاتب متوسطه و لیسه  از رفتن بهدختران   از ممنوعیت سال  یک
 بر گردند  درسی خود 

 

لیسه دختران از    ت ی سالگرد محروم  نی اول  یادبود از در روز    -  ۲۰۲۲  رسپتامب  ۱۸  کابل، افغانستان،   مکاتب متوسطه و  در 

  مکاتب متوسطه ولیسه   ییبازگشا   ی برا  ی فور  ری اتخاذ تداب   جهتکشور    حاکم در سازمان ملل مجدداً درخواست خود را از مقامات  

 کند.  یهمه تکرار م یبرا

 

شرم آور و    ز،ی سالگرد غم انگ  کی   نی ا ”، گفت:(ونامای فغانستان )ا سازمان ملل متحد در    معاونت  ئتی هپوتزل، سرپرست    مارکس

 . “کامالً قابل اجتناب است 

 

مداوم دختران از    محرومیت ”  :، گفت فغانستان نیز استا   برایسازمان ملل  خاص سرمنشی نماینده  فرستاده سازمان ملل که معاون  

از دختران و آینده خود    ی نسل  ی جهان ندارد. این برا  یکجا  چی در ه  یت و مشابه  داشتهن   یمعتبر  ه ی توج  چی ه  و لیسه  ثانویمکاتب  

 “ .است افغانستان بسیار مضر  

 

  تخمین به دختران دستور دادند که در خانه بمانند.  حاکمپسران باز شد، مقامات   ی به رو ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۸در  مکاتب که  یهنگام

 یهامنع شده اند. طالبان به وعده   سهی مکاتب متوسطه و ل  رفتن به  دختر از   ونی لی م  کی از    شی سال گذشته ب   یدر ط  شود که  یزده م

هفتم تا دوازدهم    صنوفاز حضور دختران در    تی ممنوع  نی اند. ادرس عمل نکرده   آنها به صنوفبر امکان بازگشت    یمختلف مبن 

 دهد.  ی قرار م ری سال را تحت تأث  ۱۸تا  ۱۲ نی کند که عمدتاً دختران ب  یم ی ری جلوگ

 

راندن، خشونت، استثمار و سوء استفاده    ه ی خطر به حاش  نی حقوق دختران و زنان است. ا  نی تر  یناقض اساس   ل ی از تحص  ت ی محروم

است که زنان و دختران را از    زی آمضی تبع  یهاوه ی و ش  هااست ی از س  ی تر  گسترده  ف ی از ط  یو بخش  میدهد  ش ی ختران را افزااز د 

 . مورد هدف قرار میدهند  حاکم،توسط مقامات   ۲۰۲۱زمان به دست گرفتن قدرت در تابستان 

 

زنان و دختران افغان    یمحدود کردن برخوردار  یکه برا   یمجموعه اقدامات که از    خواهدمی  از طالبان    گر ی سازمان ملل متحد بار د

شدن باشد، اما ما از آنها  کی فرصت ممکن در حال بار دریچهکند.    ین ی اند، عقب نشخود اتخاذ کرده هی اول  آزادی هایاز حقوق و  

  این امر  که  - بردارند    مکاتب متوسطه و لیسه به    بازگشت   یدختران برا   اجازه دادن به   در قسمت   -   قدم های اساسی که   می خواه  یم

 بدهد.  دی و به مردم آن ام ه سوی ترقی سوق نموده افغانستان را ب  واندت ی م

 

  ی اقدامات  نی ست که چن ین نگران ا ی ا نده ی ملل به طور فزا بماند، سازمان ی باق به مکاتب متوسطه و لیسه دختران  رفتن  ت ی اگر ممنوع

  ی رو  شی پ   یبحران ها  عمیق تر ساختنشود، به    یافغان ها اعمال م  یاساس   یها   یکه بر آزاد  ییها  ت ی محدود  ری همراه با سا

 فقر و انزوا کمک کند.   شتر،ی ب  یافغانستان از جمله ناامن 

 

بر عهده طالبان است. جامعه   ی حقوق بشر و بهبود اقتصاد ت،ی ، امن پذیری یت شمولهمه  صلح،  ی مساعد برا  ط ی شرا جاد ی ا تی مسئول

 به حقوق آنها احترام بگذارد.  و  از همه مردم نمایندگی نمودهاست که  یاز دولت  ت ی آماده حما یالملل نی ب 
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