
 

 

 

 

  خبرنامه  

تالش های مشترک سفارت جاپان و صندوق وجهی جمعيت سازمان ملل متحد( يو ان اف پی ای) در راستای  تقويت ظرفيت پوليس 
 ملی افغانستان و ديگر نهاد های تنفيذ قانون به منظور مبارزه عليه خشونت در برابر زنان و دختران

  
افغانستان آموزش داده می شوند تا در  حقوقیی افغانستان و ديگر نهاد های و های پوليس ملميليون دالر امريکايی نير 2.2با هزينه 

 زنان و دختران بهتر رسيدگی کنند. عليه خشونت  باامر مبارزه 

 ميليون دالر امريکايی را 2.2جه به مبلغ امروز اسناد بود ملل متحدجمعيت سازمان : سفارت جاپان و صندوق 2014مارچ  12کابل٬ 
ت در امر  جلوگيری و پاسخگوئی خشونت عليه زنان و ربه طور اعانه برای حمايت از وزارت داخله به امضا می رساند تا اين وزا

  دختران تالش کند. 

در  را يک نوع خشونت از قبيل خشونت جسمی٬ جنسی و يا روانی درصد زنان به نحوی حد اقل 87ه تخمين زده شده است ک
زنان چندين نوع خشونت را تجربه کرده اند. اطالعات اخير درصد  60در حاليست که در حدود اين ده است٬ افغانستان  تجربه کر

در آن  2012مورد خشونت عليه زنان را در شش ماه اول سال  3300کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که بيش از 
  کميسيون ثبت شده است. 

سازمان ملل متحد در افغانستان گفت:" اين امار و ارقام نياز به  ادامه ظرفيت  جمعيتصندق دفتر سرپرست داکتر ولفريد اوچان٬ 
تا ظرفيت ملی بلند رود که از خشونت عليه زنان جلوگيری شود و به آن رسيدگی صورت گيرد. پدران٬  نشان می دهد را سازی

که زنان  ن خشونت عليه زنان قرار داردند. زمانیيان مرتکبو اعضای اجمتاع در مي ان)خسرشوهر (شوهران٬ برادران٬ خانواده 
٬ مورد اعتماد و خدمات با اعتبار نياز دارند. ساختن نظام تعليم يافته و حساس ار می گيرند٬ آنها به کمک دوستانمورد خشونت قر

  شوند و از خشونت محافظت شوند. " تنفيذ قانون يکی از اهداف اساسی اين پروژه است تا زنان افغانستان قادر به اعمال حق شان 

عدلی و قضايی مسووليت دارند از خشونت جلو گيری  نهادهایهای پوليس ملی و رژه که امروز به امضا رسيد٬ نيرودر پرتو اين پ
رای کنند و اعمال کنندگان خشونت عليه زنان را تحقيق و مجازات کنند. اين پروژه در هفت واليت تطبيق می شود تا آموزش های ب

  فهم بيشتر و رسيدگی به اين مسايل را در پرتو قوانين افغانستان و اسالم فراهم کند. 

در جريان سخنرانی در محفل امضای اين پروژه گفت: "افتخار داريم که از مسوولين يدا ئما ايو٬ ممعاون ماموريت جاپان در افغانستان
حقوق زنان و از خشونت عليه زنان و دختران جلوگيری کنند تا از بتوانند ر بهت صورتنهاد های تنفيذ قانون حمايت کنيم تا ايشان به 

و اقدامات از طريق اتخاذ حقوق زنان جهت بهبود حکومت افغانستان  تالش هایجاپان  .صورت گيردمحافظت  دختران در افغانستان
٬ به ويژه پخش گزارش تطبيق قانون منع ه زنانبرای زنان افغانستان و قانون محو خشونت عليملی پالن عمل تصويب قوانين٬ مانند 

. تطبيق و تنفيذ اين وثايق برای تعالی و تحفظ حقوق زنان در کشور بسيار امر حياتی است که قدر دانی می نمايد خشونت عليه زنان٬
  البته بخش از تعهدات حکومت افغانستان است که در کنفرانس توکيو ( چارچوب شفافيت متقابل) وعده داده شده است.   



غور٬ هرات٬ بادغيس٬ فراه٬ بلخ٬ جوزجان و فارياب در واليت های  اين پروژه که از سوی وزارت داخله تقاضا شده است٬ طوری
تطبيق می شود. اين پروژه از سوی حکومت جاپان تمويل می شود. پوليس در سطح رياست های ولسوالی و واليتی کار می کنند٬ 

  د به آن مبذول شود. البته اين ادارات جايست که قضايای خشونت عليه زنان معموالً در آنجا ها طی مراحل می شود و تمرکز اصلی باي

دست اندرکاران نهاد های قضايی به شمول قاضيان٬ سارنواالن٬ وکالی مدافع٬ کارمندان وزارتخانه ها و سازمان های غير  ساير
حکومتی بخش از فعاليت ها آموزشی اند تا يک نيروی پاسخگوئی هماهنگ ملی به منظور رسيدگی به خشونت براساس جندر به ميان 

طرزالعمل های معياری٬ رهنمود های اخالق مدار و چگونگی جمع آوری اطالعات از سوی اين پروژه رسيدگی می  آيد. کاربرد
شود. همچنان اين فعاليت ها توام با کمپاين تامين ارتباطات عامه به منظور بلند بردن آگاهی عامه نسبت به حقوق زنان و نشان دادن 

 می شود. عواقب منفی خشونت عليه زنان راه اندازی 

 خانوادهاظهار داشت: " جنرال حکمت شاهی رسولی٬ رييس جندر٬ حقوق بشر و اطفال وزارت امور داخله ضمن صحبت در مجلس 
 خانواده٬ وروحی جسمی سالمت تأمين منظور به دولت. دارد قرار دولت حمايت ومورد دهد می تشکيل را جامعه اساسی رکن

کند." او در ادامه  می اتخاذ الزم تدابير اسالم مقدس دين احکام با مغاير رسوم بردن ازبين ایبر و اطفال تربيت ومادر٬ طفل باالخص
 تمام در خشونت از جلوگيري منظور به است مكلف داخله امور قانون منع خشونت عليه زنان٬ وزارت 13فرمود٬ "و مطابق ماده 

   ".نمايد عملي و اتخاذ را حمايتي و وقايوي تدابير عامه محالت

اين پروژه بخش از فعاليت های صندوق وجهی جمعيت ملل متحد (يو ان اف پی ای) است که توام با حکومت جاپان اجرا می شود تا 
ظرفيت نهاد های مختلف حکومتی را بشمول وزارت امور زنان٬ وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله را بلند ببرد که اين نهاد 

    زنان را جلوگيری کرده و به آن رسيدگی کنند.  عليهخشونت موارد ها بتواننده 

 پايان
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