
PASHTO

ښځې او ماشومان په خصوصي او عامه ځایونو کې د تاوتریخوالي 
له پام وړ کچې سره مخ دي او د آزادۍ، تګ را تګ، معلوماتو ته د 
السرسي، زده کړې او د عاید ترالسه کولو په برخه  کې د هغوی د 

وړتیا او د سرچینو د کنټرول په برخو کې جدي محدودیتونه شته دي.  

په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په نارینه برالسه 
سیسټم کې په زیاته کچه شتون لري. چې دغه وضعیت ښځې او نجونې 

په خپله له نامساعدو شرایطو سره مخ کوي. دغه وضعیت هغه مهال 
الپېچلې شو چې د ۴۰ کلن منازعی په پایله کې چې پر مهال یې د ښځو 
پر وړاندې تاوتریخوالي څخه د هغوی د حقونو او فعالیتونو د تابع کولو 

د یوې ستراتیژۍ په موخه استفاده وشوه. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له لوړې کچې شتون سره سره، د 
هغې د پراختیا په اړه کافي اطالعات نه شته. یوې مطالعې چې په 

۲۰۰۸ کال کې د ګلوبل رایتز سازمان له خوا ترسره شوه، وښوده چې 
۸۷ سلنه ښځو کم له کمه یو ډول تاوتریخوالی یا جبري واده او ۶۲ 

سلنې هغو د تاوتریخوالي بېالبېل ډولونه تجربه کړي دي. د هغوی دغه 
زیانمنتیا د بېالبېلو فکټورونو لکه د اقتصادي خپلواکۍ نشتون، قضاء ته 

محدود السرسی او د کورنۍ او ټولنې له خوا د مالتړ کموالی له امله 
الزیاته شوې ده. 

د هغو میرمنو له پاره چې غواړي له تاوتریخچن وضعیت څخه تېښته 
وکړي یو لړ غوراوي شته دي، خو دا الهم یوه ننګونه ده.  یو د 

تاوتریخوالی قربانی ډېری مهال خپل سفر د مرستې په لټون سره له 
یوې مشخصې ادارې یا بنسټ څخه په استفادې سره د کورنۍ مشورتي 
مرکزونو یا د ښځو د ساتنی مرکزونو څخه پیلوي دا چې هغه څنګه له 
هغه ځایه سفر بدلوي،  تر ډېره حده د پروسې په هر پړاو کې د ښکیلو 
مالتړو سازمانونو او خلکو په اړتیا او همدارنګه د تاوتریخوالي د منلو 

د پایته رسولو له پاره له ټولنو سره په کار پورې اړه لري. 

د تاوتریخوالی قربانیان د یو لړ ځانګړې او پیچلیو اړتیاوو ټولګه لري 
چې د اوسیدو تر خوندي ځای پورې د روغتیایي خدماتو، رواني او 
ټولنیزو مشورو، د پولیسو له خوا د ساتنې، حقوقي مشورو، د ژوند 

مهارتونو او د اقتصادي پیاوړتیا په څېر موارد رانغاړي. له همدې امله 
یو اغېزناک مالتړی سیسټم له ښځو سره د مرستې طریقې بدلون او د 

پیام وړ خدماتو ټولګې  ته اړتیا لري. 

یوه ښځه چې کله د ښځو ساتنی مرکز ته پناه وروړي، ښایي هلته د څو 
ورځو، څو میاشتو او حتی څو کلونو له پاره پاتې شي. ډېری وختونه 
کورنۍ او ټولنې ته د هغې بېرته سفر پای مومي. خو ډېری مهال په 

داوطلبانه ډول نه بلکې د یو تصمیم پر بنسټ چې هغه یې د اضطراب 
په پایله کې نیسي. د تاوتریخوالی قربانیانو د پیاوړتیا سفر پروګرام د 

ژوند پر الزمو مهارتونو د قربانی ښځو په سمبالتیا، له ټولنې او دولت 
سره د کار او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا له پاره هڅه کوي څو دغه 

وضعیت ته بدلون ورکړي او ښځی وشي کوالی د خپلې راتلوونکې په 
اړه په پوهاوي سره تصمیم ونیسي. 

په افغانستان کې د تاوتریخوالی 
قربانیانو د پیاوړتیا سفر پروګرام

د تاوتریخوالی قربانیانود پیاوړتیا سفر پروګرام )2021-2016(
د پوښښ ساحه: افغانستان

لنډیز: دغه پروګرام تاوتریخوالی قربانیانو د متمرکزو محافظتي خدماتو 
او د هغوي د اقتصادي پیاوړتیا له الرې له تاوتریخوالي څخه د پاتې 

کسانو د پیاوړتیا له پاره یوه ټولیزه ستراتیژۍ لري اوپه عین حال کې د 
ټولنې په کچه او د حقوقي اصالحاتو له پاره یو وقایوي وړتیا لروونکي 

چاپیلاير هم چمتو کوي. 

عناصر: مخنیوی؛ ساتنه؛ د ښځو اقتصادي پیاوړتیا؛ تقنیني پالیسۍ. 

د هدف وړ مخاطبان: له تاوتریخوالي قربانیانی  ښځې؛ ځایي چارواکي؛ 
د دندو موظفین؛ تصمیم نیوونکي او د نورم ټاکوونکي؛ تحصیلي 

بنسټونه؛ د ښځو، نارینه وو او ځوانانو شبکې او  ډلې. 

اصلی تمویلونکي: د استرالیا دولت, د بلجیم دولت, د فنلند دولت, د 
ایسلند دولت, د ایتالیا دولت, د کوریا جمهوریت, د ناروی دولت, د 

سویدن دولت. 

کلیدي همکارن: د افغانستان اسالمي  جمهوري دولت؛ د مدني ټولنې 
بنسټونه، رسنۍ، څیړنیز بنسټونه. 



د ښخو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاي ته رسول په یوې  داسې ټولنېزې او هر اړخیزې ستراتیژۍ 
پورې اړه لري چې موخه یې د هغو جوړښتونو او نورمونو بدلون دی چې دغه ډول تاوتریخوالو ته 

دوام ورکوي.  په داسې حال کې چې داسې خدمات هم چمتو کوي چې له پاتې کسانو سره مرسته کوي 
څو له تاوتریخوالو څخه وتښتي، خپل ژوند بیا ورغاوي او عدالت ته السرسی ومومي. دغه پروګرام د 

افغان دولت په همکارۍ څلور تړاولروونکي عناصر لري. 

 مخنیوی او وقایه
د ټولنیز خوزښت له الرې د ټولنیزو نورمونو بدلون 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو تر ټولو ښه طریقه له پېښیدو مخکې د هغو مخنیوی او 
وقایه ده چې دغه چاره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د اساسي الملونو رسیده ګي ته اړتیا لري. دغه 
پروګرام پر مثبتې  پیام ورکونې باندې تمرکز لري او د اوسنیو پراختیایي شوراګانو څخه په استفادې 
سره ټولو ته له تاوتریخوالي څخه د پاکو او مساوي اړیکو ګټې په ګوته کوي څو د کلیو بیارغاونې او 
ښځو چارو وزارتونو په همکارۍ ټولنو ته رسیده ګي وکړي. د ټولنیز انسجام پروګرام به د » بدلون 
اتالنو« د پېژندنې له الرې او له تعاملي اړېکو او روزنیزو توکیو څخه په استفادې سره په پړاویزه 

توګه د لسو بېالبېلو والیتونو په ګوټ ګوټ کې پلي شي. د ټولنیز انسجام له پاره موقعیتونه به د پاتې 
کسانو له پاره د شته خدماتو او همدارنګه په ټولنه کې له همکارو ادارو سره د ښځو له پاره د ملګرو 

ملتونو ادارې د پخوانیو اړېکو پر بنسټ غوره شي.  

 ساتنه
په لومړنیو پړاوونو کې مداخلې او ساتنې

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي راکمولو اغېزمنتیا د خدماتو له شتون او کیفیت او همدارنګه پاتې 
کسانو ته د قضایي خدماتو له السرسي سره ډېرې نېږدې اړېکې لري. د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو 
اداره اوس مهال د افغانستان په نهو والیتونو کې د ښځو د مالتړو او د کورنیو له مشورتي مرکزونو 

څخه مالتړ کوي. دغه پروګرام  به د تاوتریخوالی پر قربانیانو متمرکزې ستراتیژۍ ته ډېره وده 
ورکړي څو مرکزونو ته الزم وسایل او روزنه چمتو او مسلکي حس او د خدماتو کیفیت لوړ شي. 

له بېالبېلو نوښت ګرو ستراتیژیو څخه استفاده شوې ده څو د پاتې کسانو اعتماد لوړ شي. د بېلګې په 
توګه د مرکزونو مدیریت بهیر کې د هغوی ونډه، په مرکز کې د داخلې او ترخیص پر مهال د پیاوړتیا 

وسایل او د ژوند مهارتونو په اړه د هغوی روزنه.  

 د ښځو اقتصادي پیاوړتیا
په اغېزناکه توګه د ښځو بیایوځای کولو له پاره اقتصادي فرصتونه

دغه پروګرام په یو لړ بېالبېلو فعالیتونو باندې تمرکز لری لکه: د ښځو مالتړو او د کورنیو مشورتي 
مرکزونو له خوا د چمتو کیدونکیو اقتصادي خدماتو ارزونه؛ د اوسني او نوي تأسیس شوي معیشت 

د سرچینو له الرې د خدماتو چمتو کول؛ سوداګریزه پراختیا او د مهارتونو رزونه؛ د کوچني صنعت 
د پیل له پاره ښځو ته د کوچنیو پورونو یا لومړنۍ پانګې چمتو کول؛ له مخ پر ودې بازارونو سره 

اړېکې؛ د پانګوالو میرمنو له پاره د مرکزي بازارونو په توګه د ښځینه بڼونو پیاوړتیا. ټول دغه 
فعالیتونه به » نورو ته د زیان نه رسولو« اصولو د پام کې نیولو پر بنسټ والړ وي څو دا تضمین 

شي چې د ښځو ګډون هغوی د الزیات خطر او تاوتریخوالي سره نه مخ کوي.   

 د قانون حاکمیت او عدالت ته السرسی
عدالت ته د ښځو د السرسي له  پاره پالیسیو او حقوقي چاپیلاير ته وړتیا ورکونه

دولت د هغې  پالیسۍ، تقنین او بودجې په برخو کې  د اصالحاتو له الرې د یو »وړتیا ورکوونکي 
چاپیلاير« په رامنځته کولو سره  قضایي سیسټم ته د ښځو د السرسي په تضمین کې ډېر حساس رول 
لري چې د جنډر مساوات او د ښځو پیاوړتیا ترویجوي. دغه ستراتیژۍ له دولت څخه د ښځو له پاره 
د ملګرو ملتونو ادارې له مالتړ کوونکي رول څخه په استفادې سره د ټولنیز انسجام په برخه کې د 
پالیسیو د تطبیق په باره کې پر مداخلو تمرکز لري. د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره  له اوسنیو 
میکانیزمونو او همکارانو څخه په استفادې سره د حقوق ساتنې چوکات د ښه والي او حقوقي مرستو 

له پاره تخنیکي مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ښځو چارو له وزارت او د ښځو پر وړاندې د 
تاوتریخوالي مخنیوي والیتي کمیسیونونو سره کار کوي څو د ښخو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي 

قانون په اغېزناکه توګه پلی او ورنه څارنه وشي.   

افغان ښځې په خپل ژوند کې 
یو ډول تاوتریخوالی تجربه 

کوي. ۶۲ سلنې هغو ریپورټ 
ورکړی چې د تاوتریخوالي 

بېالبېل ډولونه یې تجربه کړي 
دي. 2

افغان ناوې ګانو تر ۱۶ کلنو 
څخه کم عمر لري. ډېری 

وختونه نجونې په کوچنۍ والي 
کې واده کېږي څو یې په پایله 

کې مالي او سیاسي پورونه 
تصفیه شي. 3  

ښځو ریپورټ وکړی چې 
په خپل ژوند کې یې ډول یا 
بل ډول تاوتریخوالي تجربه 
کړي دي. تر ټولو معمول 

تاوتریخوالی روانی دی چې 
۷۲ سلنه ښځې ورنه اغېزمنې 

شوې دي او ورپسې دویم 
معمول تاوتریخوالی فزیکي 

ډول دی چې ۵۲ سلنه میرمنې 
یې اغېزمنې کړي دي.  4 

۸۷ سلنه

۵۷ سلنه

۶۲ سلنې 

د پروګرام اجزا  ء



د بدلون فرضیه
که چېرې له الندې سیسټمونو څخه یو ترکیب چمتو شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه به د پام وړ راټېټه شي: 

غېزناک نورمونه، 
سلوک او فکر طریقې 

پایلې

په انفرادي او ټولنیزه 
کچه په اغېزناکه توګه د 
نورمونو، سلوک او فکر 

طریقو ترویج.

د متقابل درناوي او 
جنډر مساواتو پر بنسټ 

والړو اړېکو څخه د 
مالتړ له پاره د ښځو، 

نجونو، سړیو او هلکانو 
خوزښت. 

ډېر شواهد شته دی چې 
کولی شي وقایوي پالیسۍ، 

بودجې او پروګرامونه 
الزیات د پوهاوي وړ 

وګرځوي چې وروسته به 
د پالیسیو د اغېزمنتیا له 

پاره پراختیا ورکړل شي.  

کیفیت لروونکي او پر وخت مداخلې او 
محافظتي چوپړتیاوی

د لومړنیو مداخلو او د اړېنو خدماتو بستې ښه والی 
تر څو د تاوتریخوالی قربانیان وتوانېږي چې په 

خوندي توګه له خپلو ټولنو او کورنیو سره یو ځای 
شي.  

پایلې

د ښځو مالتړي او د کورنیو مشورتي مرکزونه د 
تاوتریخوالي د شدت د مخنیوي له پاره پر قربانی 

کس متمرکز منځګړیتوب او لومړنۍ مداخلې چمتو 
کوي.  

د بیایوځای کیدو او 
د هغوی د خوندیتوب 

د تضمین له پاره د 
څارنې/ تعقیب په ګډون 

له مرکز څخه د پاتې 
کسانو د ترخیص پروسو 

ښه والی. 

د خدماتو چمتو کوونکي 
بنسټونه د قربانی کس پر 
بنسټ ستراتیژۍ د کلیدي 
اصولو پر اساس د ښخو 
پر وړاندې تاوتریخوالي 
قضیو د مدیریت وړتیا 

لري.  

د اقتصادي فرصتونو 
ښه والی

د تاوتریخوالي قربانی 
او زیانمنوونکي ښځې 
اقتصادي فرصتونو او 
ښه معیشت ته الزیات 

السرسی او وړتیا 
لري.   

پاتې کسان او 
زیانمنوونکې ښځې د 
اقتصادي پیاوړتیا په 

فعالیتونو کې  د ګډون 
فرصتونه لري. 

پایلې

د  پاتې کسانو او 
زیانمنوونکیو ښځو له 
خوا د اقتصاي پراختیا 

په فعالیتونو کې د 
ګډون وړتیا څرګندول. 

د پالیسیو او قوانینو 
د وړتیا ورکوونکي 

چاپیلاير رامنځته کول

د دې تضمین چې د 
پالیسیو او قوانینو له پاره 

یو وړتیا ورکوونکی 
چاپیلاير شته او په عمل 

کې پلی کېږي.

قوانین او پالیسۍ په 
منظمه توګه تر ارزونې 
او اصالح الندې نیول 
کېږي او سرچینه یې 

موندل کېږي څو د بشري 
حقونو په برخه کې د 
افغانستان له الزامونو 

سره مطابقت ولري.    

د ښخو پر وړانډې د 
تاوتریخوالي مخنیوي  
کمیسیونونه او د ښځو 

چارو وزارت دا پیاوړتیا 
لری چی مناسب قوانین 

پلی او څارنه یې وکړی.  

پایلې

پایله: له تاوتریخوالي قربانیان پیاوړي کېږي څو وکوالی شي په یوه ټولنه کې چې د نورمونو، سلوک د فکر طریقو او 
فعالیتونو په پایله کې یې شکل نیولی او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي له پایته رسولو څخه مالتړ کوي، یو با وقاره 

ژوند رهبري کړي.   



For more information please contact:
UN Women
UNOCA Compound
Jalalabad Road, Kabul
Afghanistan

asiapacific.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenasia
www.twitter.com/unwomenasia

FOOTNOTES
1-4 Governance and Social Development Resource Centre, Violence against women 
and girls in Afghanistan, 2013
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د پایدار پرمختګ هدفونه
د پایدار پرمختګ ۱۷هدفونه د  یو بل سره تړاو لروونکی خصوصیت لری خو 

د تاوتریخوالی قربانیانو د پیاوړتیا سفر پروګرام په ځانګړې توګه په الندې درې 
هدفونو پورې اړه لري.  

 پنځم هدف: د جنډر مساواتو او د ښځو او نجونو پیاوړتیا ته السرسی
 درېیم هدف: ښه روغتیا او روغتیا پالنه

شپاړلسم هدف: سوله، عدالت او پیاوړي بنسټونه

)NAPWA( د افغان میرمنو له پاره ملي کاري پالن
دغه کاري پالن هغه بنسټیز اصول چې پر بنسټ دولت خپل فعالیتونه په 

افغانستان کې د جنډر مساواتو د پر مختګ په برخه کې چمتو کوي، تشکیلوي 
چې له درېیو الندې ارکانو څخه ترتیب شوی او د تاوتریخوالی قربانیانو د 

پیاوړتیا سفر له درې واړو سره اړیکه لري. 
 لومړی رکن: امنیت

 دویم رکن: حکومتولۍ، د قانون حاکمیت او بشری حقونه
درېیم رکن: اقتصادي او ټولنیزه پراختیا 

د ښځو، سولې او امنیت د ۱۳۲۵ پرېکړه لیک په باره کې د افغانستان ملي 
کاري پالن 

افغانستان د سویلي آسیا یو له هغو دوو هېوادونو څخه دی چې د ښځو په اړه 
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۳۲۵ پرېکړه لیک له پاره ملي کاري پالن 

لري. 
ساتنه ـ هدف ۱ -۳: د اوسنیو او نویو پالیسیو او قوانینو د تطبیق له الرې د  هر 
ډول تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د ښځو ساتنه، اغېزناک، فعال او حساب 

ورکوونکي  عدلی سیسټم ته السرسی او د روغتیایي او رواني ـ ټولنیز مالتړ 
 چمتو کول. 

وقایه ـ هدف ۱: له عامه پوهاوي څخه استفاده او د هر ډول تاوتریخوالي او 
 تبعض څخه د ښځو د  ساتنې له  پاره د معلوماتو کچې لوړول. 

آرامتیا او روغتیا ـ هدف ۱: د  زیانمنوونکیو  ښځو د اقتصادي امنیت پر 
زیاتوالي تمرکز لري.  

له اوسنیو ملي او بین المللي 
دغه پروګرام »قربانی محور دریځ« پر بنسټ  پر یو لړ ستراتیژیو سره تړاوونه

بنسټیز اصولو چې د ښځو پر حقونو، اړتیاوو او هیلو تمرکز 
لري، والړ دی. ټول اړوند کسان باید د یو مالتړي چاپیلاير 

په رامنځته کولو سره  فعالیت وکړي چې د پاتې کسانو د 
روغتیا بهیر او وړتیا د هغوی د اړتیاوو او هیلو پېژندل او 

څرګندول ترویج کړي.  

1. هر کس خاصې ځانګړنې لري چې یوازې په یو غړی، 
یو کټګورۍ  او یا ګروپ پورې اړه نه لري. 

2. هغه ښځې  چې تاوتریخوالی یې تجربه کړی ، بې چاره 
قربانیان نه ، بلکې  ځواکمن پاتې کسان او د ټولنیز بدلون 

په برخه کې مساوي همکاران دي، د دې  پر ځای  چې»د 
هغوی په استازیتوب کار وکړئ«» له هغوی سره ملتیا 

وکړئ«  
3. تاوتریخوالی ذاتي کیفیت نه لري او هر کس د بدلون له 

پاره شخصي وړتیاوې لري.  
4. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ټولنیز او جوړښتي 

ستونزه ده، نه شخصي. 
5. »نورو ته زیان مه رسوئ«: ټول مالتړي فعالیتونه باید 
په احتیاط سره طرحه او تطبیق شي څو ښځو او ماشومانو 

ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه کړي. 
6. د مداخلې  ستراتیژۍ انعطاف منلو ته اړتیا لري، حتی 

که خلک ګډې اړتیاوې هم ولري. هر کس د پیاوړتیا له پاره 
یوه مشخصه ستراتیژۍ تعقیبوي. 

7. تاوتریخوالي یوازې له کلیشه یي باورنو سره په مبارزې 
او په بېالبېلو کچو د یو نورم په توګه د تاوتریخوالي په نه 

منلو سره راکمولی شو. 
8. تل ټول هغه خلک چې د یو تاوتریخوالی قربانیسره تړاو 

او اړېکه لري او همدارنګه ټول هغه وکړي چې  پر هغه 
پورې تړي  وي، په  پام کې  ونیسئ.  

9. د مرستې  د لټون له پاره باید یوه ښځه پر یو نارینه او 
سیسټم باور ولري. د هغوی د خصوصي معلوماتو ساتنه د  

ټولو اړوندو پلویانو  یو اړین مسوولیت دی. 

بنسټیز اصول


