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 پایان دهید   به تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان

سازمان ملل متحد در افغانستان از مقامات حاکم این کشور می خواهد که گام های فوری برای پایان   -  ۲۰۲۲نوامبر    ۲۵  کابل، 

برای برقراری صلح معنادار و پایدار    ی حیاتیحقوق زنان به عنوان بخشی از تالش ها دادن به خشونت علیه زنان و بدتر شدن

فعالیت  با گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان و آغاز  این فراخوان همزمان  جهانی علیه     روزه  ۱۶   بردارند. 

 خشونت مبتنی بر جنسیت در جهان انجام می شود. 

ه یکی از باالترین ارقام خشونت علیه زنان را در  کشوری ک  ،زنان در افغانستان ، بسیاری از اساسی ترین حقوق  ۲۰۲۱از تابستان  

خشونت  زنانی که  جهان دارد، محدود یا لغو شده است. زنان افغان همچنین در دسترسی به خدمات هماهنگ، جامع و با کیفیت برای  

خدمات از هر زمان    ین اوخامت قابل مالحظه یی را تجربه مینمایند. در عین حال، تقاضا برای  را متحمل شده اند  مبتنی بر جنسیت  

 دیگری بیشتر است. 

زا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: "حقوق اساسی زنان افغان باید محافظت شود و باید گام  ور

نین رئیس  توانمند که عاری از هر گونه خشونت باشد، برداشته شود." اوتنبایوا، که همچمناسب/های مشخصی برای ایجاد محیط  

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( است، گفت: "حمایت از حقوق زنان یک عامل اساسی برای ثبات، رفاه و  

 هر گونه صلح پایدار در افغانستان است." 

، کار، تحصیل  رگشت و گذاین وضعیت با یک بحران انسانی و اقتصادی وخیم و محدودیت های حقوق اساسی زنان از جمله آزادی  

و مشارکت در زندگی عمومی تشدید می شود. این عوامل برخی از هنجارهای اجتماعی سنتی که استفاده از خشونت را به عنوان  

 . میگردداند که در آن خشونت علیه زنان و دختران عادی  پذیرد، تقویت کرده و محیط را ایجاد کرده نوعی انضباط و کنترل می 

کنند، ارائه احکام و فرامینی که به  ترویج می   آنرا   هایی که از برابری جنسیتی و حقوق زنان حمایت وقوانین و سیاست در غیاب  

بخشد،  کند، نورم های اجتماعی زیربنایی که نابرابری را تداوم می حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی و سیاسی کمک می 

 اند.  ساختهجسورتر 

هر روز شاهد عادی شدن خشونت علیه زنان و دختران،  ”اینده اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت:  آلیسون داویدیان، نم

 “ های عمومی هستیم.هایی که اجازه کار دارند، آنالین و در مکانهایشان، مکاندر خانه 

باشند، بدون تدابیر مداخالت خاص برای  در سطح جهانی می دانیم که ایجاد محیط که زنان و دختران در آن عاری از خشونت  ”

توانمندسازی آنها، از جمله ابتکاراتی برای حمایت از صدای آنها، حمایت و مشارکت در تصمیم گیری های مؤثر بر زندگی آنها،  

جدید  غیرممکن است. ما باید تالش های خود را برای سرمایه گذاری در حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان ت 

 “ کنیم.

سازمان ملل متحد در افغانستان جهت رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله پاسخگویی به نیازهای متفاوت زنان و دختران  

آسیب پذیر، تقویت اولویت ها و نفوذ زنان، و حمایت مستقیم از آنها فعالیت مینماید، از ارائه دهندگان خدمات و سازمان های جامعه  

با     و    برای از بین بردن همه اشکال برنامه های خشونت، پیشگیری و واکنش در برابر آنها، کار مینمایند حمایت نموده  مدنی که 

 دست اندرکاران ذینفعان کلیدی ملی و بین المللی دادخواهی میکند.

  ۱۰بر آغاز می شود و در  نوام  ۲۵یک کمپاین بین المللی ساالنه است که از    روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت   ۱۶

دسامبر، روز جهانی حقوق بشر به پایان می رسد. این سازمان خواستار اقدام جهانی برای افزایش آگاهی، تقویت تالش های حمایتی  

 و به اشتراک گذاری دانش و نوآوری برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت در همه جا است. 
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