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Französische Friedrichstadtkirche: مکان

. سیاست های ضد بشری طالبان حقوق میلیون ها زن و دختر را برای داشتن یک زندگی آزاد، امن و برابر سلب کرده است

بررسی شود. اقدامات عملی سیاسی اهمبستگی با زنان افغان ب قرار است راه ها و امکانات برای کنفرانسدر چارچوب این 

دختران و زنان در افغانستان مورد تبعیض قرار می گیرند و به طور سیستماتیک در فضاهای عمومی و خصوصی مورد ظلم و 

 .شوندستم قرار می گیرند: آنها به طور مکرر با ازدواج های اجباری، زندان های خودسرانه و شکنجه تهدید می 

 های نهاد زنان برای صلح و سایر نمایندگانواحد صدای گروه حدود یک سال و نیم پس از به قدرت رسیدن طالبان، نمایندگان  

در سطح تصمیم گیری،  گفتگو با سیاستمداران آلمانی است.  هدف تبادل نظر، ایجاد شبکه ومی آیند.  زنان افغان در برلین گرد هم

تمام گفتگوها بر این سؤال متمرکز  درتطابقت با قانون اقامت خواهد بود. های الحاق خانواده به آلمان  هرویکرد و شیوتمرکز بر 

است که چگونه همبستگی با زنان در افغانستان از منظر سیاست خارجی فمینیستی می تواند موفق باشد و آلمان در این زمینه چه 

 .مسئولیتی دارد



با قهوه ورود و ثبت نام 03:21

برنامهخوش آمدید و معرفی   13:00

پروازول، معاون پیشین وزارت دولت در امور صلح  سازمانبخش افغانستان در مسئول ، دکتر عالمه 

 Evangelischen Akademie zu Berlin رییس دکتر فریدریکه کریپنر، 

دولت فدرال برای حقوق بشر و کمک های بشردوستانه سیاسی مسئول متسبرگا زه ویدیویی لوئی پیام 13 :10

زهرا نبی، ژورنالیست و فعال حقوق زن وضعیت زنان در افغانستان  13 :15

و ایران افغانستان جنبش زنان به عنوان جنبش آزادیبخش 13 :02

 رادیو تلویزیون وطن مسئولکتاب زنان نخبه افغانستان و سکرتر   ، نویسندهناهید علومی :انسخنران

یالملل نیب توسعه و تجارت ،یالملل، اعتماد ساز  نیمشاور مستقل در حوزه روابط ب ،دکتر شیوا کامبری

 تعیین سرنوشت بعد از ترک وطن   –ورکشاپ  14:00

برای دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان  دادخواهی از تبعید  (0

سخنرانان: 

فعال و مسئول روابط عمومی شورای پناهندگان براندنبورگ ،زولفا حبیب

وزارت ترانسپورت و انتقاالت در هامبورگ و عضو استاد پیشین پوهنتون پولی تخنیک کابل، کارمند  فرشید ژوبل،

جنبش آزادی بخش زنان افغانستان

 و یک تن از وسسین گالری شمامه فعال حقوق بشر، هنرمند  نبیل،ه سار  

حقوق و علوم سیاسی و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپادانش آموخته ، عفیفه آزاد زوی 

حقوقدان و فعال حقوق بشر، مسئول سیاستگذاری در وزارت امور اجتماعی و اشتغال هالند ، مجری: سانگه صدیقی

؟فرار از خشونت دولتی و پدرساالری: محافظت در آلمان (3

 سخنرانان:  

متشبث دوا سازی و دانشجوی سیاست اجتماعی ع،شیال زار  

 جامعه مدنی برای برابری جنسیتی و عضو سازمان جهانی زنان برای صلح فعال ،نازیه نوری 

، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان و انجمن رهبران زنان افغان، عضو هیئت فعال حقوق بشر منیژه ایثار،  

مدیره موسسه باختر

هالند درانجمن های افغان ها کمیسیون زنان اتحادیه  مسئول ،رحیمی ریتا   

موسس و رئیس آموزش و پرورش و ظرفیت سازی موسسه باختر، عضو هیئت مدیره مدیکا ، سجیه بهگاممجری: 

 افغانستان

 وقفه قهوه 30:15 

مامهوسسین گالری شمو یک تن از  حقوق بشرفعال   ،هنرمند ، مبارزه برای عدالتخواهی  ساره نبیل –پناهندگی و هنر 15:50 

 افغانستان: مسئولیت دولت فدرال در قبال زنان در افغانستان و حفاظت در آلمان 16:00  

پروازول، معاون پیشین وزارت دولت در امور صلح  سازمانبخش افغانستان در مسئول  ، دکترعالمه 

PRO ASYL  قانون و وکالتسخنگوی سیاست حقوقی / سرپرست تیم ،  ویبکه یودیت

سیاست خارجی و داخلی فمینیستی: چه معنایی برای افغانستان دارد.  16:20 

سخنرانان: 

حزب چپ، کالرا بونگر   

حزب سبزها، شاهینه گامبیر   

حزب سوسیال دموکرات ،گلستان یوکسل

 حزب لیبرال ،گیده جنسن ،

EKD شورایمسئول حقوقی نماینده  ،مجری: یوهانا دو مایر  

گفتگو برای شبکه سازی  00:11

 پایان 31:11



Verraten und vergessen? 
Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban 
8. März 2023
13:00 - 20:00 Uhr

Französische Friedrichstadtkirche 

Durch die menschenfeindliche Politik der Taliban werden Millionen von Frauen und Mädchen ihrer 
Rechte auf ein freies, sicheres und gleichberechtigtes Leben beraubt. Im Rahmen eines Kongresses 
sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, Solidarität mit afghanischen Frauen zu schaffen. 

Die meisten Mädchen und Frauen werden in Afghanistan im öffentlichen wie im privaten Raum 
diskriminiert und systematisch unterdrückt: Immer wieder drohen ihnen Zwangsehen, willkürliche 
Inhaftierungen und Folter. Rund eineinhalb Jahre nach der Machtübernahme der Taliban kommen 
Repräsentantinnen von United Voice of Women for Peace und weitere Vertreterinnen von afghanischen 
Frauengruppen in Berlin zusammen. Ziel ist es, sich auszutauschen, zu vernetzen und mit deutschen 
Politiker*innen in Dialog zu treten. Auf entscheidungspraktischer Ebene wird es dabei um Verfahren des 
Familiennachzugs nach Deutschland und aufenthaltsrechtliche Aspekte gehen. Im Mittelpunkt aller 
Gespräche steht die Frage, wie Solidarität mit den Frauen in Afghanistan aus Sicht einer feministischen 
Außenpolitik gelingen kann und welche Verantwortung Deutschland hierbei hat. 

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Frauen. 

The Taliban's anti-human policies deprive millions of women and girls of their rights to a free, safe and 
equal life. Within our congress, we will explore ways to build solidarity with Afghan women.  

Most girls and women in Afghanistan are discriminated against and systematically oppressed in both the 
public and private spheres: they are repeatedly threatened with forced marriages, arbitrary imprisonment 
and torture. About one and a half years after the Taliban took power, representatives of United Voice of 
Women for Peace and other representatives of Afghan women's groups are meeting in Berlin. The aim is 
to exchange ideas, build networks and start a dialogue with German politicians. At the decision-making 
level, the focus will be on procedures for family reunification in Germany and aspects of residence law. At 
the center of all discussions is the question of how solidarity with the women in Afghanistan can succeed 
from the perspective of a feminist foreign policy and what responsibility Germany has in this regard. 

For Information in Dari please download 

In Zusammenarbeit mit:

Die Evangelische Akademie zu Berlin ist Mitglied der  
Evangelischen Akademien in Deutschland (EAD) e.V., Berlin 

Gefördert durch:

https://seminar-eins5.de/data/EAZB/Uploads/23028_FiA_Dari.pdf


Programm 

12.30 Uhr Ankommen und Anmeldung
mit Kaffee

13.00 Uhr Thematische Begrüßung
Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin

Dr. Alema Alema, PRO ASYL, ehemalige stellv. Ministerin des Friedensministeriums in 
Afghanistan

13.10 Uhr Grußwort
Luise Amtsberg, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und 
humanitäre Hilfe

13.15 Uhr Bericht aus Afghanistan
Zahrah Nabbi, Journalistin und Aktivistin in Afghanistan

13.30 Uhr Frauenbewegung als Befreiungsbewegung im Iran und Afghanistan

Nahid Olumi, Autorin des Buches Elite Frauen Afghanistans und die verantwortliche 
Sekretärin von Watan Radio and Television

Dr. Shiva Kambari, Unabhängige Beraterin im Bereich internationale Beziehungen, 
Vertrauensbildung, Entwicklung und internationaler Handel

14.00 Uhr Workshops – Selbstbestimmung nach der Flucht
1) Aus dem Exil für Demokratie und Menschenrechte in Afghanistan eintreten!

Referentinnen:
Zolfar Habib, Aktivistin und Öffentlichkeitsreferentin Flüchtlingsrat Brandenburg.

Farshed Djobel, Ehemalige Professorin an der Polytechnischen Universität Kabul, 
Mitarbeiterin des Ministeriums für Verkehr und Transfers und Mitglied der afghanischen 
Frauenbefreiungsbewegung

Sara Nabil, Künstlerin, Menschenrechtsaktivistin und eine der Gründerinnen der Shamamah 
Gallery

Afifa Azadzoy, Absolventin der Rechts- und Politikwissenschaften und Vizepräsidentin der 
Afghan Lawyers Association in Europe

Moderation:
Sanga Siddiqi, Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin, zuständig für Politik im 
Ministerium für Soziales und Beschäftigung der Niederlande

2) Flucht vor staatlicher und patriarchaler Gewalt: Schutz in Deutschland?

Referentinnen:
Shila Zare, Pharmazeutische Unternehmerin und Studentin der Sozialpolitik



Nazia Noory, Zivilgesellschaftliche Aktivistin für die Gleichstellung und Mitglied der 
International Women's Organization for Peace

Manizha Isaar, Menschenrechtsaktivistin, Mitglied der Afghanistan Transitional Justice 
Coordination Group und des Afghan Women Leader Forum, Vorstandsmitglied des 
Bakhtar Institute

Rita Rahimi, Leiterin der Frauenkommission der Union afghanischer Vereine in den 
Niederlanden

Moderation:
Sajia Behgam, Gründerin und Leiterin für Bildung und Kapazitätsaufbau des Bakhtar 
Institute, Vorstandsmitglied von Medica Afghanistan

15.30 Uhr Pause mit Kaffee

15.50 Uhr Asyl und Kunst – zur Verarbeitung der Flucht
Sara Nabil, Künstlerin, Menschenrechtsaktivistin und eine der Gründerin der Shamamah 
Gallery

16.00 Uhr Afghanistan: die Verantwortung der Bundesregierung für Frauen in 
Afghanistan und den Schutz in Deutschland

Dr. Alema Alema, Pro Asyl, ehemalige stellv. Ministerin des Friedensministeriums in 
Afghanistan
Wiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin /Teamleitung Recht & Advocacy PRO ASYL

16.15 Uhr Feministische Außen- und Innenpolitik: Was bedeutet das für Afghanistan

Clara Bünger, MdB Die Linke
Schahina Gambir, MdB Bündnis90/Die Grünen

Moderation: Johanna du Maire, Juristische Referentin bei der Bevollmächtigten der EKD

18.00 Uhr Vernetzungsgespräche

20.00 Uhr Ende




