
DARI

زنان و دختران با سطوح قابل مالحظه خشونت در ساحات خصوصی 
و عامه مواجه هستند و محدودیت های جدی باالی آزادی، تحرک، 

دسترسی به معلومات، تحصیل و توانائی آنها در عرصه کمائی نمودن 
عاید و کنترول نمودن منابع وجود دارد.  

خشونت علیه زنان در افغانستان در سیستم سنتی مرد ساالری بصورت 
نهانی موجود میباشد که این وضعیت زنان و دختران را بصورت خود 
بخودی در شرایط نامساعد قرار میدهد. این وضعیت در نتیجه 40 سال 

اختالف که در جریان آن خشونت علیه زنان منحیث یک استراتیژی 
برای تابع سازی حقوق و فعالیت های زنان استفاده گردیده است بیشتر 

پیچیده شده است. 

باوجود همچو سطوح بلند خشونت علیه زنان، اطالعات کافی در رابطه 
به وسعت آن وجود ندارد. یک مطالعه که توسط سازمان گلوبل رایتز 
در سال 2008 صورت گرفت نشان میدهد که 87% زنان حد اقل یک 
نوع از خشونت و یا ازدواج اجباری را تجربه نموده است و 62% آنها 

انواع مختلف از خشونت را تجربه نموده اند.1 این آسیب پذیری آنها 
بنابر فکتور های مختلف بشمول فقدان استقالل اقتصادی آنها، دسترسی 

محدود آنها به قضاء و کمبود حمایت از سوی فامیل و اجتماع بیشتر 
افزایش یافته است.

یک تعداد گزینه ها برای زنان که خواهان فرار نمودن از وضعیت های 
خشونت آمیز هستند وجود دارد اما این هنوز نیز یک چالش میباشد. 

یک شخص بازمانده اکثر اوقات سفر خود را با جستجو نمودن کمک 
در مراکز مشورت دهی فامیلی و یا مراکز حمایوی زنان با استفاده از 
یک اداره و یا نهاد مشخص آغاز میکند. اینکه سفر وی چطور از آنجا 
تغییر میکند تا حدی زیاد به توانائی های مردم و سازمان های حمایوی 

دخیل در هر مرحله پروسه و همچنان با کار نمودن با اجتماعات از 
برای خاتمه بخشیدن پذیرش خشونت مربوط میشود. 

بازماندگان دارای یک مجموعه نیازمندیهای ویژه و پیچیده میباشند که 
موارد همچو خدمات صحی الی محالت بودوباش مصوون، مشورت 

دهی اجتماعی-روانی، محافظت از سوی پولیس، مشورت حقوقی، 
مهارت های زندگی و تقویت اقتصادی را در بر میگیرد. از اینرو یک 

سیستم حمایوی مؤثر به یک مجموعه خدمات قابل مالحظه و تغییر 
دهی طرز کمک نمودن با زنان نیاز دارد. 

یک زن زمانیکه در یکی از مراکز حمایوی زنان پناهنده میشود، 
ممکن در آنجا برای مدت چندین روز، ماه و یا سال باقی ماند. اکثر از 
اوقات، سفر وی با برگشت او به فامیل و اجتماع خویش خاتمه میابد اما 
اکثر اوقات نه بصورت داوطلب بلکه بنابر یک تصمیم که او در نتیجه 

اضطراب میگیرد.  برنامه سفر تقویت بازماندگان با تجهیز نمودن 
زنان بازمانده با مهارت های الزم در زندگی، کار نمودن با اجتماعات 

و دولت و حمایت نمودن از تقویت اقتصادی زنان سعی میکند تا این 
وضعیت را تغییر دهد تا زنان بتوانند که تصامیم آگاهانه در رابطه به 

آینده خود بگیرند.
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خالصه: این برنامه دارای یک رویکرد کلی برای  تقویت نمودن زنان 
بازمانده خشونت از طریق خدمات محافظتی متمرکز بر بازماندگان و 
تقویت اقتصادی آنها میباشد در حالیکه در عین حال یک محیط توانمند 

کننده وقایوی را به سطح اجتماع و برای اصالحات حقوقی فراهم 
میکند.  

عناصر: وقایه؛ محافظت؛ تقویت اقتصادی زنان؛ پالیسی های تقنینی. 

مخاطبین مورد هدف: زنان بازمانده از خشونت؛ مقامات محلی، حاملین 
وظایف، تصمیم گیرندگان و تعیین کنندگان نورم؛ نهاد های تحصیلی؛ 
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خاتمه بخشیدن خشونت علیه زنان متکی بر یک رویکرد همه جانبه و کلی میباشد که هدف آن تغییر 
دادن ساختار ها و نورم های است که همچو خشونت ها را تداوم میبخشد در حالیکه همچنان فراهم 

نمودن خدمات میباشد که به بازماندگان کمک مینماید تا از خشونت فرار نموده، زندگی های شان را 
دوباره بسازند و به عدالت دسترسی پیدا کنند. در همکاری با دولت افغانستان، این برنامه دارای چهار 

عنصر با هم مرتبط میباشد.

 جلوگیری و وقایه
تغییر دهی نورم های اجتماعی از طریق بسیج سازی اجتماعی 

مؤثرترین شیوه از بین بردن خشونت علیه زنان جلوگیری و وقایه آن قبل از وقوع میباشد که این 
کار به رسیدگی کردن به عوامل اساسی خشونت علیه زنان نیاز دارد. این برنامه باالی پیام دهی 

مثبت تمرکز دارد و فواید روابط مساویانه و عاری از خشونت را برای همه با استفاده از شورا های 
انکشافی فعلی خاطر نشان میسازد تا به اجتماعات در همکاری با وزارت احیاء و انکشاف دهات و 

وزارت امور زنان رسیدگی نمایند. برنامه بسیج سازی اجتماعی از طریق شناسائی نمودن »قهرمانان 
تغییر« و با استفاده از ارتباطات تعاملی و مواد آموزشی بصورت مرحله ای در سراسر 10 والیات 
مختلف تطبیق خواهد شد. موقعیت ها برای بسیج سازی اجتماعی بر اساس موجودیت خدمات برای 

بازماندگان و همچنان روابط قبلی اداره ملل متحد برای زنان همراه با ادارات همکار آنها در اجتماع 
انتخاب خواهد شد. 

 حافظت
مداخلت ها و محافظت در مراحل ابتدائی

مؤثریت کاهش بخشیدن خشونت علیه زنان رابطه خیلی نزدیک با موجودیت و کیفیت خدمات و 
همچنان دسترسی به خدمات قضائی برای بازماندگان دارد. اداره ملل متحد برای زنان در حال 

حاضر از مراکز حمایوی زنان و مراکز مشورت دهی برای فامیل ها در تعداد ُنه والیات در سراسر 
افغانستان حمایت میکند. این برنامه رویکرد متمرکز بر بازماندگان را بیشتر رشد خواهد داد تا برای 

مراکز ابزار و آموزش الزم را فراهم نماید تا حس مسلکی بودن و کیفیت خدمات آنها افزایش یابد. 
استراتیژی های خالق مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند تا اعتماد بازماندگان افزایش یابد، بطور 

مثال اشتراک آنها در پروسه مدیریت از مراکز، ابزار تقویت حین داخله و ترخیص از مرکز و 
آموزش دهی به آنها در رابطه به مهارت های الزم برای زندگی. 

 تقویت اقتصادی زنان
فرصت های اقتصادی برای مدغم سازی مجدد زنان بصورت مؤثر

این برنامه باالی یک سلسله فعالیت های مختلط تمرکز خواهد نمود، مانند: بررسی خدمات اقتصادی 
فراهم شونده توسط مراکز حمایوی زنان و مراکز مشورت دهی فامیلی؛ فراهم نمودن خدمات از 

طریق مراکز فراهم آوری منابع معیشت فعلی و نو تأسیس؛ انکشاف تجارتی و آموزش مهارت ها؛ 
فراهم آوری سرمایه ابتدائی و یا قرضه های کوچک برای زنان برای آغاز نمودن صنعت های 

کوچک؛ ارتباطات با بازار های رو به انکشاف؛ و تقویت نمودن باغ های زنانه منحیث بازار های 
مرکزی برای زنان متشبث. تمام این فعالیت ها با در نظرداشت اصول »متضرر نساختن دیگران« 

استوار خواهد بود تا تضمین گردد که اشتراک زنان آنها را در معرض خطرات احتمالی و یا خشونت 
بیشر قرار ندهد. 

 حاکمیت قانون و دسترسی به خدمات قضائی
توانمند سازی محیط پالیسی و حقوقی برای دسترسی زنان به خدمات قضائی

دولت دارای یک نقش خیلی حساس در تضمین نمودن دسترسی زنان به سیستم های قضائی با ایجاد 
نمودن »محیط توانمند کننده« از طریق اصالحات در عرصه پالیسی، تقنینی و بودیجوی میباشد که 

تساوی جندر و تقویت زنان را ترویج مینماید. با بهره برداری از نقش اداره ملل متحد برای زنان در 
حمایت از دولت، این استراتیژی باالی مداخلت ها در رابطه به تطبیق پالیسی ها در عرصه بسیج 

سازی اجتماعی تمرکز دارد. با استفاده از میکانیزم ها و همکاران فعلی، اداره ملل متحد برای زنان 
کمک های تخنیکی را برای بهتر سازی چهارچوب های محافظت حقوقی و کمک های حقوقی فراهم 
میکند و همچنان با وزارت امور زنان و کمیسیون های والیتی منع خشونت علیه زنان کار میکند تا 

بصورت مؤثر قانون منع خشونت علیه زنان را تطبیق و از آن نظارت نمایند.  

87%

62%

57%

از زنان در افغانستان به نوعی 
از انواع خشونت را در طول 
زندگی خویش تجربه مینمایند. 

62% گزارش دادند که آنها 
انواع مختلف خشونت را 

تجربه نموده اند.2

از عروس ها در افغانستان 
تحت سن 16 قرار دارند. 

اکثر اوقات دختران تحت عقد 
ازدواج های جبری در سن 
خورد در آورده میشوند تا 

قرضه های مالی و سیاسی در 
نتیجه آن تصفیه گردد.3

از زنان گزارش میدهند که 
آنها انواع مختلف از خشونت 

را در طول زندگی خویش 
تجربه نموده اند. معمول ترین 
نوع خشونت، خشونت روانی 

میباشد که %72 زنان از 
آن متاثر گردید اند به تعقیب 
آن دومین معمول ترین نوع 

خشونت، خشونت فزیکی 
میباشد که %52 زنان از آن 

متأثر گردیده اند.4 

 اجزای برنامه



فرضیه تغییر
سطح خشونت علیه زنان به اندازه قابل مالحظه کاهش خواهد یافت در صورتیکه یک ترکیب از سیستم های ذیل تأسیس گردد:

نورم ها، روش ها و 
طرز فکر های مؤثر

نتایج

ترویج نمودن نورم 
ها، روش ها و طرز 

فکر های مؤثر بسطوح 
انفرادی و اجتماعی.

بسیج سازی زنان، 
دختران، مردان و 

پسران برای حمایت از 
روابط استوار بر مبنای 
احترام متقابل و تساوی 

جندر.

شواهد زیادی وجود 
دارد که میتواند پالیسی 

ها وقایوی، بودیجه ها و 
برنامه ها را بیشتر آگاه 

سازد که بعد تر برای 
متأثر ساختن پالیسی ها 
انکشاف داده خواهد شد.

خدمات محافظتی و مداخلت های ابتدائی با 
کیفیت

بهبود بخشیدن مداخلت های ابتدائی و بسته خدمات 
ضروری تا بازماندگان بتوانند بصورت مصوون در 
اجتماعات و فامیل های خویش دوباره مدغم گردند. 

نتایج

مراکز مشورت دهی فامیلی و مراکز حمایوی زنان 
فراهم کننده خدمات وساطت متمرکز بر بازماندگان 
و مداخلت های ابتدائی را برای جلوگیری از تشدید 

خشونت فراهم میکند. 

نهاد های فراهم کننده 
خدمات قادر به مدیریت 

از قضایای خشونت علیه 
زنان بر اساس اصول 

کلیدی رویکرد مبتنی بر 
بازماندگان میباشد. 

پروسه های بهتر برای 
ترخیص بازماندگان از 
مراکز بشمول خدمات 
ادغام مجدد و نظارت/
پیگیری برای تضمین 
نمودن مصوونیت آنها.

افزایش بخشیدن 
فرصت های اقتصادی

بازماندگان و زنان 
آسیب پذیر از خشونت 

ظرفیت و دسترسی 
بیشتر به فرصت های 

اقتصادی و معیشت 
بهتر دارند. 

بازماندگان و زنان 
آسیب پذیر دارای 
فرصت ها برای 

اشتراک در فعالیت 
ها در عرصه تقویت 

اقتصادی میباشند.

نتایج

تبارز دهی ظرفیت 
اشتراک در فعالیت ها 

در عرصه انکشاف 
اقتصادی توسط 

بازماندگان و زنان 
آسیب پذیر. 

ایجاد محیط توانمند 
کننده پالیسی و قوانین

تضمین نمودن اینکه یک 
محیط توانمند کننده برای 

تقویت پالیسی و قوانین 
موجود و در عمل پیاده 

گردیده باشد.

قوانین و پالیسی ها 
بصورت منظم بررسی، 

اصالح و منبع یابی 
گردیده اند تا با مسوولیت 
های بین المللی افغانستان 
در عرصه حقوق بشر در 

مطابقت قرار بگیرند.

کمیسیون های منع 
خشونت علیه زنان و 

وزارت امور زنان 
دارای ظرفیت تقویت 
نمودن و نظارت از 

قوانین مناسب میباشند.

نتایج

نتیجه: زنان بازمانده خشونت تقویت میگردند تا آنها بتوانند از یک زندگی باوقار در یک اجتماع که در نتیجه نورم ها، 
طرز فکر ها و فعالیت ها شکل گرفته است و از خاتمه بخشیدن خشونت علیه زنان حمایت میکند رهبری نمایند.  
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اهداف انکشافی پایدار
اهداف انکشافی پایدار  فطرت با هم گسیسته هر 17 اهداف را درک میکند اما 

برنامه سفر تقویت بازماندگان بخصوص به سه اهداف ذیل مربوط میشود. 
 هدف 5: دست یافتن به تساوی جندر و تقویت نمودن تمام زنان و دختران

 هدف 3: صحت خوب و بهداشت
هدف 16: صلح، قضاء و نهاد های قوی

)NAPWA( پالن کاری ملی برای زنان افغانستان
این پالن کاری اصول تهدابی که بر اساس آن دولت فعالیت های خویش را در 
عرصه پیشرفت تساوی جندر در افغانستان ترتیب میکند را تشکیل میدهد. این 
پالن در اطراف سه رکن ذیل ترتیب گردیده است و سفر تقویت بازماندگان با 

هر سه آن ارتباط دارد. 
 رکن 1: امنیت

 رکن 2: حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
رکن 3: انکشاف اقتصادی و اجتماعی 

پالن کاری ملی افغانستان پیرامون قطعنامه 1325 در رابطه به زنان، صلح و 
امنیت 

افغانستان یکی از تنها دو کشور در آسیای جنوبی میباشد که دارای یک پالن 
کاری ملی برای قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد در رابطه به زنان، 

صلح و امنیت میباشد. 
محافظت – اهداف 1-3: محافظت نمودن از زنان در برابر تمام انواع خشونت 
و تبعیض از طریق تطبیق نمودن قوانین و پالیسی های فعلی و جدید، دسترسی 

به یک سیستم قضائی مؤثر، فعال و حسابگو و فراهم نمودن حمایت های صحی 
 و روانی-اجتماعی.

وقایه – هدف 1: استفاده از آگهی دهی عامه و بلند بردن سطح معلومات برای 
 محافظت زنان از سایر انواع خشونت و تبعیض.

آرامش و صحت یابی – هدف 1: باالی افزایش بخشیدن امنیت اقتصادی زنان 
آسیب پذیر تمرکز دارد. 

پیوند ها با استراتیژی های ملی 
این برنامه بر اساس یک »رویکرد متمرکز بر و بین المللی فعلی 

بازماندگان«، یک سلسله اصول کلیدی که حقوق، نیازمندیها 
و آرزو های زنان در محراق توجه آن قرار دارد، مبتنی 

میباشد. تمام افراد ذیربط باید برای ایجاد نمودن یک محیط 
حمایت کننده فعالیت کنندکه پروسه صحت یابی بازماندگان 

و توانائی آنها به شناسائی و اظهار نمودن نیازمندیها و 
آرزو های آنها  را ترویج نماید. 

1. هر شخص دارای ویژه گی های خاص خود بوده و تنها 
محض یک عضو یک کتگوری و یا گروپ نمیباشد.

2. زنان که خشونت را تجربه نموده اند قربانیان بیچاره 
نبوده بلکه بازماندگان نیرومند و همکاران مساوی در 

عرصه تغییر اجتماعی میباشند. »وی را همرائی کنید« 
بجای اینکه »به نمایندگی از آنها کاری کنید«.

3. خشونت یک کیفیت ذاتی نمیباشد و هر شخص دارای 
ظرفیت شخصی خود برای تغییر میباشد.

4. خشونت علیه زنان یک مشکل اجتماعی و ساختاری 
است، نه یک مشکل شخصی.

5. »دیگران را متضرر نسازید«: تمام فعالیت های حمایوی 
باید بصورت محتاطانه طراحی و تطبیق گردند تا هیچ نوع 

تهدید را متوجه زنان و اطفال نسازند. 
6. رویکرد های مداخلت به انعطاف پذیری نیاز دارد؛ حتی 
اگر مردم دارای نیازمندیهای مشترک نیز باشد، هر شخص 

یک رویکرد مشخص را برای تقویت تعقیب میکند.
7. خشونت را میتوان تنها با مبارزه نمودن با باور های 

کلیشه ای و عدم پذیرش خشونت منحیث یک نورم در 
سطوح مختلف کاهش بخشید.

8. همیشه تمام افرادی که یک بازمانده با آنها ارتباط و 
بستگی دارد و همچنان تمام افرادی که باالی او متکی 

میباشد را در نظر داشته باشید.
9. برای جستجو نمودن کمک، یک زن باید باالی مردم و 
سیستم اعتماد داشته باشد. حفظ نمودن معلومات خصوصی 

آنها یکی از مسوولیت های حساس تمام حامیان ذیربط 
میباشد

اصول کلیدی


