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هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( و دفتر سازمان ملل متحد برای زنان از روز جهانی محو خشونت علیه 
 روزه مبارزه با خشونت بر مبنای جنسیت، تجلیل کردند ۱۶زنان و آغاز کمپاین 

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( و دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در روز  -۲۰۱۶نوامبر  ۲۵کابل، 
روزه" خواهان فعالیت های هماهنگ ملی و بین المللی با هر یک از اعضای جامعه برای کمک به محو خشونت  ۱۶افتتاح "کمپاین 

 علیه زنان شدند.

روزه به هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان است و بهترین زمان برای باالبردن سطح آگاهی در  ۱۶مپاین نوامبر آغاز ک ۲۵
 مورد دالیل و پیامدهای خشونت بر مبنای جنسیت و فعالیت برای پایان دادن به انواع خشونت علیه زنان می باشد. 

در تمام سطوح جامعه، جهت توانمند سازی اجتماع   جامع و معنادار"آغاز کمپاین امسال از سوی دولت افغانستان با نام " اقدامات 
و افراد در برداشتن گامی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، تجلیل شد. دفتر سازمان ملل متحد برای زنان و یوناما با فعالین 

ش کشیدن رفتارهای تبعیض آمیزی که مانع حقوق زنان یکجا با هم برای پایان دادن به خشونت بر مبنای جنسیت، خواهان به چال
 پیشرفت زنان می شود، شدند. 

کمپاین امسال شامل برگزاری میزگرد از طریق رسانه ها، اجرای تیاتر و مسابقه داستان نویسی و دیگر فعالیت های آگاهی دهی 
 علیه زنان می پردازد، می باشد. کمپاینبرای حمایت از انکشاف و تطبیق قوانین، پالیسی ها و برنامه هایی که به موضوع خشونت 

روزه یک درخواست مستقیم از هر زن، مرد، پسر و دختر برای آوردن تغییر مثبت در رفتارها و باورها در مقابل زنان می  ۱۶
 باشد. 

ست که ا پرنیل کاردیل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست دفتر یوناما گفت:" ضروری
زنان و دختران افغانستان به صورت کامل آزادی را تجربه کنند و بدون تهدید و آسیب های جسمی در ساختن کشور سهم داشته 

 باشند."

وی افزود:" اعتراض های عمومی در برابر خشونت علیه زنان افغان باید به سوی یک تغییر مهم اجتماعی و قانونی سوق داده 
 تران حفاظت کند و آنها را توانمند بسازد." شوند تا از زنان و دخ

افغانستان به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، چارچوب قانونی ملی را برای بهبود تساوی 
ت علیه نجنسیت و پایان دادن به خشونت علیه زنان تهیه کرده است. این موضوعات در قانون اساسی افغانستان و قانون منع خشو

 زنان نیز شامل گردیده است. 

به این سو، هنوز هم بین ضمانت های قانونی در قوانین داخلی  ۲۰۰۱با وجود پیشرفت های قابل مالحظه در بخش زنان از سال 
ش و واقعیت موجود در جامعه تفاوت زیادی وجود دارد. این موضوع را آمار و ارقام گزارش تازه دولت افغانستان که از افزای

 ثبت قضایای خشونت علیه زنان صحبت می کند، ثابت می سازد. 

وا رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت:" موثرترین راه برای پایان دادن به خشونت علیه یالزیرا سگینبا 
 زنان جلوگیری آن از طریق قانون و نورم های جدید اجتماعی در مراحل اولیه وقوع آن است." 

بهبود وضعیت زنان به عنوان یک عضو جامعه پشتیبانی کنیم. تنها راهی که   وی افزود:" ما نیاز داریم تا از روابط محترمانه و
ما می توانیم به این هدف برسیم از طریق تالش های پایدار بلند مدت در همه سطوح جامعه، کار با زنان و دختران، مردان و 

 می باشد." پسران و رهبران دینی و محلی 

و   سازمان ملل متحد کامال متعهد به حمایت از حکومت افغانستان برای انجام دادن وظایف قانونی اش برای جلوگیری از خشونت
حفاظت و پاسخگویی در برابر خشونت علیه زنان در سراسر کشور است. یوناما و اداره سازمان ملل متحد برای زنان فعالیت های 

ی مساوی به تعلیم و تربیه، فرصت های جدید اقتصادی و مراقبت های صحی بهبود یافته برای زنان و وسیعی به شمول دسترس
 دختران را حمایت می کنند. 

دسامبر روز بین المللی حقوق  ۱۰نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان آغاز می شود و تا روز  ۲۵روزه از  ۱۶کمپاین 
 بشر ادامه خواهد داشت. 
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