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 پیام مقام والیت

پیشرفت زنان همیشه خواست اصلی ما بوده است. از توافقنامه بن تا قانون اساسی, معاهده  ,در صلح و بازسازی والیت

انکشافی افغانستان,  ما همیشه به خواست خود برای دستیابی به تساوی جندر و توانمندسازی  ملی افغانستان و استراتیژی

طوریکه در استراتیژی ملی انکشافی افغانستان تبین یافته, هدف حکومت زنان در تمام عرصه های زندگی استوار بودیم. 

تبعیض علیه زنان, ارتقاء سرمایه های انسانی و پیشرفت رهبری زنان برای اطمینان از اشتراک مساویانه و فراگیر  منع

 زنان در تمامی عرصه های زندگی.

 

نشر  " استندردهای جنسیت در مدیریت خطرات حوادث" ما مفتخر به زمان کار برای تحقق این هدف فرا رسیده است. 

ابزار اولیه سیاست برای تطبیق تعهدات جنسیتی در عرصه مدیریت حوادث هستیم. به تمام ریاست برای بدخشان به حیث 

ارگان های دولتی و غیر دولتی ، جامعه ملل و سایر بخش های جامعه مدنی  امکاناتهای مربوطه, وزارت خانه ها و 

یت دادم تا تطبیق این استندرد ها و استندرد های که در پالیسی، پالن و بودجه شان موجود است شروع نمایند. تمامی هدا

ادارات دولتی موظف هستند تا فعالیتهای خود برای تطبیق این استندرد ها را هر شش ماه از طریق ریاست امور زنان به 

شرکای بین المللی ما  را تشویق می کنم تا کمک نمایند این چشم انداز به  دفتر من گزارش دهند. همچنان بخش های اجتماع و

 حقیقت تبدیل شود.  

 

تطبیق ناگفته نباید گذاشت که وضعیت زنان در کشور ما تحت تاثیر صلح و بازسازی پیشرفت قابل مالحظه یی نداشته است. 

 ون وقفه در دوران خدمت خود آن را تعقیب می نمایم. این استندردها یک تهعد مقدس به مردان و زنان بدخشان است که بد

 

  

 شاه ولی هللا ادیب
 افغانستان ،والی والیت بدخشان
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 اختصارات 
AIHRC کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

ANDMA اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان 
ARBP پروژه حوضه دریای آمو 

CDC شورای انکشافی اجتماع 
CDMT  مدیریت حوادث اجتماعتیم 

CEDAW کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان 

CBDRM مدیریت اجتماعی خطر حوادث 

CHW کارمند صحی اجتماع 
DDMC کمیته مدیریت حوادث ولسوالی 

DRM مدیریت خطر حوادث 
DAIL ریاست زراعت و مالداری 

DRRD ریاست احیا و انکشاف دهات 
DoIC  فرهنگریاست اطالعات و 
DRR کاهش خطرات حوادث 

DoED ریاست معارف 
DoPH ریاست صحت عامه 

DoWA ریاست امور زنان 

FFW کار در مقابل غذا 
FRU بخش پاسخدهی فامیلی 
GBV خشونت جنسیتی  
GIZ  آلمانآلماناداره کمکهای بین المللی 

DOLSAMD ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین 
MoWA  امور زنانوزرات 

NAC  ناروی افغانستان کمیته 
NAPWA پالن کاری ملی برای زنان افغانستان 

NFIs اقالم غیر غذایی 
NSP برنامه همبستگی ملی 

PDMC کمیته والیتی مدیرت حوادث 
PGO دفتر والی 
PWD معلول 
SERT  مکتبحوادث تیم پاسخدهی 

SDMC کمیته مدیریت حوادث مکتب 
SHGs های کمک خودی گروه 
TBA  دایه محل 
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:پاسخدهی حوادث  

بشری، سرپناه، های کمک 
صحت، آب و حفظ الصحه، 
 مدیریت معلومات، تبلیغات 

 :بهبود حوادث

معیشت، سر پناه، آب و 
حفظ الصحه ، صحت 

 عامه، تبلیغات

 :آماده گی حوادث و کاهش

آماده پی سازمانی و 
مردمی، پالن گذاری 

 حوادث، تبلیغات

 مقدمه
اره توسط وزرات امور زنان و ریاستهای مربوطه با حمایت تخنیکی ادطبیعی حوادث ات های جنسیتی برای مدیریت خطر استندرد

ملحوظات  شامل ساختن با ثبات حمایت از حکومت، فعاالن بشری و جامعه مدنی  برای به منظورآلمانآلمانآلمان کمکهای بین المللی 

 ادث در بدخشان تدوین شده است. جنسیتی  به فعالیتهای مدیریت خطرات حو

 

لغزش زمین، ریزش سنگها، برف کوچ  هر سال بدخشان یکی از آسیب پذیرترین مناطق افغانستان در مقابل حوادث طبیعی می باشد.

ها، زلزله، خشکسالی و سیالب ها عوامل عمده بوجود آمدن حادثات می باشند که سبب تلفات جانی و خسارات بزرگ اقتصادی می 

، دوری و ارتباطات ضعیف با قریه جات ، عدم  کمبود مهارت و آگاهی، آگاهی نا مناسب  و ظرفیت هشدار دهی به موقع شوند.

مسئوالن عامه و کمبود خدمات عامه در محل حادثه از عوامل موثر در آسیب پذیری  می باشند. موجودیت ظرفیت کاهش دهی نزد 

 ، ناامنی ، و ساختارهای اقتصادی اجتماعی آسیب پذیری زنان را وخیم تر می سازد.سهولتهای صحی برای زنان کمبود سواد، 

 
پالن کاری برای زنان افغانستان که توسط حکومت افغانستان ترتیب شده اشاره می کند که "شرایط مخصوصًا در عرصه های صحت،  

و سهم گیری عامه ضعیف است." اوضاع زنان در نقض حقوق، محافظت در مقابل خشونت، سود اقتصادی، تعلیم و تربیه و سواد 
 هنگام حادثه بدتر شده و تاثیرات پیشرفت را به شدت تهدید می کند.  

 
جمهوری  2001در جریان دهه گذشته افغانستان قدم های مثبتی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.  با توافقنامه بن در سال 

   2006افغانستان در سال تعهد  .خدمات عامه را دید در سهم گیری زنان در شورای ملی و اسالمی  افغانستان یک رشد بی سابقه یی
ساخت نهادهای حکومتی و جوامع مدنی  متعهد به شناختن حقوق و مسئولیتهای مساوی برای زنان و مردان در تمام سیاستها و برنامه و 

انواع  منعشد. حکومت افغانستان کنوانسیون  مردان وزنان مشابه یص بر روی ساختن سرمایه های بشربا تمرکز خا موثر و پایدار 
تبعیض علیه زنان را به رسمیت شناخته و سهم دهی جنسیتی به حیث استراتیژی برای پیشرفت وضعیت زنان تحت پالن کاری برلین 

 22نستان در ماده نون اساسی افغاقبول کرده که جنسیت را منحیث یک راه کوتاه در چوکات پیشرفت ملی قرار داد. قا 2004در سال 
تبعیض را نفی و اعالم می دارد که مردان و زنان حقوق و مسئولیتهای مساوی دارند.  همچنان اطمینان می دهد که تمام قانون اساسی و 

 تصریحات آن بر مردان و زنان در شرایط مساوی تطبیق میشود. 
 

 
 

وح بر عالوه استراتیژی انکشافی ملی افغانستان بوض

این مسئولیت جمعی تمام بخش ها، "بیان میدارد که 

را در تمامی عرصه  ت تا زناننهادها و اشخاص اس

های کاری حکومتی از قبیل سیاستها، بودجه ، برنامه 

استخدام، ها ، پرژه ها، خدمات و فعالیتها بشمول 

آموزش، ارتقاء ، و اختصاص مزایا و فرصتها  شامل 

و  بحثبسازند." استندرد های جنسیتی موجود نتیجه 

مشوره با مردان و زنان از ریاستهای مختلف مربوطه، 

شورا ها ، سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل که در 

بدخشان در بخش های حیاتی مانند مصئونیت غذایی ، 

، تعلیم و تربیه ،  سر پناهفظ الصحه ، صحت عامه ، ح

محافظت و پاسخدهی در حالت اضطرار فعالیت می 

 کنند است. 
 

 
 

 استندردها قدم های عملی و ساده را که برای پاسخ دهی به نگرانی های جنسیتی در مرحله دوران ساده شده مدیریت حوادث است

ی و بهبود تقسیم بندی شده اند. الزم به ذکر است که  پیشنهادات در هر مشخص می کند. استندرد ها در مراحل آماده گی ، پاسخ ده

 وضوع باید در وقت تطبیق مد نظر گرفته شود. مسه مرحله می تواند ارایه شود. این 
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 مدیریت خطر حوادثاساسات جنسیتی در حوزه کاری 
 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات اجتماعی مکانی

" دسترسی به اکثر مکانها توسط مردان کنترول میشود. این به این معنی است 

که زنان نمی توانند در هر وقت که به بخواهند مالقات کنند و مطمئناّ 

هنگامیکه مالقات ها در خانه ثروتمندان برگزار میشود از همه استقبال به 

ک داشتند خود عمل نمی آید. حرکات زنان فقیر که در گروه های فعال اشترا

خوراکی  با گفتن گویا بود. آنها دور از گروه بر دو زانو نشسته و از گرفتن 

اینکه به تازه گی چای نوشیدند یا غذا خوردند اباء می ورزیدند. آنها گوش می 

دادند ولی اشتراک نمی گردند. . .  اگر پروژه در بیرون از خانه ثروتمندان 

می کردند که اشتراک کردن به اختیار  موقعیت می داشت زنان چنین احساس

آنها است. . .  به استثنای اینکه گروهای آسیب پذیر تر و فقیر تر مانند 

ثروتمندان پروژه را به انحصار خود در بیاورند.  در بعضی موارد زمانیکه 

خانه متعلق به یک زن بیوه سرشناس قریه بود و خانه او بر روی همه باز، 

 تی رفت و آمد می کردند. زنان مختلفی به راح

 

منبع: مطالعه از تساوی جنسیتی برنامه هم بستگی ملی و شورا های انکشافی 

 اجتماع
 

 حد اقل استندرد ها
از  اطمینان حاصل کنید که مالقاتها در جاهای که زنان .1

بحث کردن در مورد موضوعات مدیریت کنترول 
حوادث احساس امنیت می کنند ترجیحا در خانه آسیب 

 پذیرترین زن یا میانجی برگزار شوند.

اطمینان حاصل کنید که زنان آسیب پذیر و فقیر در  .2
بیان کردن نگرانی ها و نیازهای خودشان سهم فعال 

 داشته باشند. 
تها در زمانی که برای اطمینان حاصل کنید که مالقا .3

 زنان فقیر و آسیب پذیر مناسب است برگزار شوند. 
اطمینان حاصل کنید که خشونت خانگی بخاطر  .4

 اشتراک در مالقتها وجود ندارد. 

 

 زمان و جبران 
"زنان وقت اضافه ندارند زیر از صبح تا شب 

مصروف پخته کردن نان، کار کردن در باغات 
کمک  میوه، نگهداری از احشام، پاک کردن خانه و

کردن در مزرعه می باشند. حتی اگر بتوانند بیشتر 
از این کار کنند کار خواهند کرد ولی آنها اجازه 

ندارند که فعالیتهای را انجام دهند که عواید ندارند. 
در جریان حوادث حجم کار آنها چندین برابر می 

 شود."
 

 ی انکشافی اجتماعمنبع: مطالعه از تساوی جنسیتی برنامه هم بستگی ملی و شورا ها
 

 حد اقل استندرد ها
اطمینان دهی از اینکه شورا انکشافی ، بزرگان و معلمان  .1

در اجتماع برای اینکه مردان به زنان اجازه اشتراک کردن 

 در نشست های مدیریت را بدهند مشوره گرفتند. 

در صورت نیاز فراهم آوری  مکافات جزئی اقتصادی  .2

برای زنان فقیر به منظور توانمند سازی آنها برای اشتراک 

ها. با این وجود این مکافات باید در ارتباط با در مالقات

وظایف و مسئولیتهای مشخص مانند کار در مقابل پول و 

 غذا در مقابل کار باشند.
 

1.  

 گروه های آسیب پذیر

" ما شنیدیم که کمکهای می رسد مگر مساویانه به همه نمی رسد. . . حتی اگر 

قریه در مقایسه با قریه دیگر فقیر باشد سلسله عالیق وجود داشته و به آنهای 

 که کمتر مورد عالقه باشند خدمت صورت نمی گیرد"

 جنسیتی برنامه هم بستگی ملی و شورا های انکشافی اجتماع منبع: مطالعه از تساوی

 

 حد اقل استندردها

اطمینان دهی از اینکه زنان فقیر و آسیب پذیر شامل پالنگذاری، 

تصمیم گیری ، تطبیق پروژه های مدیریت خطرات حوادث و 

 کمک رسانی میشوند مخصوصا:

 تنهابیوه/ طالقی/ زنان 

 مله/ مادران شیردهازنان ح

 کهن سالزنان معلول و 

 زنان که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.

 



 

8 
 

 

 

 

 

 آماده گی حادثه
 

 
مقامات محلی حکومت و رهبران قریه باید زنان و دختران، بچه ها و مردان مخصوصا آسیب پذیر ترین ها مانند بیوه زنها، زنان 
سرپرست خانوار، مادران حامله و شیر ده، معلولین و زنان فقیر و منزوی را در پالنگذاری و تطبیق آماده گی و و بهبود حوادث 

 بطور کامل سهیم بسازند.  
 
 
 

 مدیریت برنامه ریزی حوادث
 

a)  زنان، دختران، بچه ها و مردان باید در آماده گی مدیریت برنامه ریزی حوادث برای قریه جات، ولسوالی ها و

% از نفوس مجموع را تشکیل می دهند این بسیار مهم است تا در 50والیات  سهیم باشند. بطوریکه زنان و دختران 

 حوادث آنها را نیز شامل بسازیم.پروسه های برنامه ریزی مدیریت 

b)  سهم گیری زنان در نشست های کمیته مدیریت حوادث والیتی و کمیته مدیریت حوادث در سطح ولسوالی باید تشویق
 و ترغیب شود. پالن های مدیریت حوادث ولسوالی و والیتی باید توسط مردان و زنان آماده شوند.

 
c)  توسط زنان، دختران ، بچه ها و مردان دریک قریه آماده شوند. این پالن پالن های مدیریت حوادث قریه جات باید

 باید انعکاس دهنده نیازها، نگرانی ها و موضوعاتی باشد که تمام گروه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 

d) و فهمیده  پالن  و مسیر تخلیه باید توسط هر باشنده قریه مخصوصا آنهای که بیشترین آسیب پذیری را دارند شناسایی

باید واضحا توسط شورا توضیح داده شود که در هنگام بروز حادثه و در عدم موجودیت اعضای مرد فامیل،  شوند. 

 زنان می توانند بدون همراهی محارم و بدون داشتن چادر یا چادری منطقه خطر را ترک کنند. 

 حد اقل استندردها

 رهبری و سهم گیری زنان ترغیب شوند .1

تاثیر زنان باید بودجه پروژه های در جوامع تحت  .2

 مربوط به زنان و اطفال را کنترول کنند.

در جاهای که زنان به صالحیت های اداری عادت  .3

ندارند آموزش های اساسی مدیریت مالی  برای زنان 

شامل پروژه به منظور رشد اعتماد به نفس و 

جسارت مورد نیاز در برخورد با مقامات قریه داده 

 شود. 

 

 مدیریت و رهبری

" ما می شنویم که آنها برای پروژه پول می دهند مگر نمیدانیم 

معرفی شد در چه مقدار. خواهر شوهر من به حیث خزانه دار 

خانه شصت کرد و برادر شوهرم ورق را برد و از بانک پیسه 

. .  زنان به یکدیگرشان برای خریداری  گرفته مصرف کرد.

 پروژه اطمینان ندارند و همچنان آنها نمی توانند حسابی کنند."

مطالعه از تساوی جنسیتی برنامه هم بستگی ملی و شورا های   -)زنان در ننگرهار(

 انکشافی اجتماع
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 کاهش خطرات حوادث بر اساس عناصر اجتماعی 

یک سروی جداگانه جنسیتی در ابتدا پروژه باید صورت بگیرد و تعداد زنان، دختران، بچه ها و مردان قریه را  ( أ

ه و دختر های یتیم، سرپرست فامیل، معلولین، بچه  زنان تنهامشخص کند. اطالعات باید در بر گیرنده زنان بیوه، 

 اشخاص مسن و مردان و زنان فقیر باشد.

بررسی فاجعه، آسیب پذیری، ظرفیت، خطر و نقشه برداری باید توسط مردان و زنان فقیر، اقلیتهای نژادی، افراد  ( ب

مسن و معلولین صورت بگیرد و دیدگاه ها و ضروریاتشان در بر رسی گرفته شود. این گروه از مردم از گرو های 

 نادیده گرفته شده در مدیریت خطر حوادث می باشند. 

 

مدیریت حوادث مردمی در سطوح قریه، ولسوالی، و والیت باید متشکل از تعداد مساوی زنان و مردان  تیم های ( ت

 باشند.

آموزشهای مدیریت خطرات حوادث، کمکهای اولیه، جستجو و نجات باید به زنان و مردان داده شوند. این برای هر  ( ث

غانی جدای فیزیکی مرد و زن شاید قادر به دو جنس بسیار مهم است زیرا کسی از جنس مخالف بر اساس فرهنگ اف

 نجات قربانی از جنس دیگرنشود. 

 

زنان و مخصوصا دختران جوان باید مهارتهای نجات مانند آببازی و باال شدن از درخت را بیاموزند. زنان و دختران  ( ج

 را یاد بگیرند.  می توانند با استفاده از برقعه قسمی که در چند کشور دیگر اسالمی نیز عملی شده آببازی 

 

مردان و زنان از گروهای اقتصادی و اجتماعی مختلف باید در آماده گی پالن ؛ طراحی، ساختمان و نگهداری  ( ح
کارهای تعمیراتی بهبود حوادث شامل باشند.  زنان می توانند در کارهای فیزیکی ثقیل سهم کمتری داشته باشند مانند 

 ه طور مساویانه برای کارشان دستمزد دریافت کنند.کشت و ساختن سبد. مردان و زنان باید ب
 

از اشتراک زنان، دختران، بچه ها و مردان در انکشاف دادن و بکارگیری سیستم هشداردهی قبلی در قریه اطمینان  ( خ

دهید. شانس زیادی وجود دارد که زنان در بدخشان نشانه های هشداردهی به موقع را دریافت نکنند زیرا اکثر در 

 ای خوود هستند. سیستم هشدار دهی مردمی و پروسه ها باید برای نیازهای مردان و زنان حساس باشند. خانه ه

 

 

 

 

کمیته های مدیریت حوادث ولسوالی ها، شورا های  مسئولین: دفتر والی، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان،

 انکشافی و تمامی ریاست های مربوطه و انجو های تطبیق کنند برنامه

کمیته های مدیریت حوادث ولسوالی ها،  مسئولین: دفتر والی، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان،
 شورا های انکشافی و انجو ها
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 مصئونیت مکتب
 

نظافت گران مرد و کمیته مدیریت حوادث مکتب باید مرکب از کارمندان اداری، تدریسی و غیر تدریسی مانند نگهبانان و آ (   

 زن باشد.

 تیم پاسخدهی حالت اضطرار مکتب باید شامل بچه ها و دختر ها باشد.ب ( 

ت ( آموزش های کمک های اولیه، جستجو و نجات و مدیریت خطرات حوادث باید به کارمندان مرد و زن و شاگردان بچه و دختر 

 داده شود. در جریان حادثه فرهنگ جدایی فیزیکی در افغانستان می تواند مانع نجات و یا کمک های اولیه به جنس مخالف شود. 

تخلیه ، تمرینات و  گی مدیریت حوادث مکتب از قبیل بچه و دختر باید در پالن های آمادهج ( کارمندان زن و مرد و شاگردان 

 تمرینات تقلیدی سهیم باشند. 

 

 اماده گی برای خشونت های جنسیتی در جریان حوادث
 

آ (  تیم نگهبانی در جامعه باید تشکیل شده و آموزش های جلوگیری و اقدام علیه خشو نتهای جنسیتی در جریان و بعد از حادثه 

 را ببینند. 

 

و  منعقبل از فصل حادثه آموزش های حساس سازی برای بخش امنیتی داده شود تا اقدامات عمیق تبعیض آمیز را  ب ( 

 محافظت از زنان و دختران را بهبود بخشند. 

 

ت (  نگهبانان امنیتی ) مرد و زن( باید برای حساس بودن در مقابل نگرانی ها و مشکالت زنان آموزش دیده باشند تا کمک های را 

 که زنان نیاز دارند تسهیل کرده بتوانند. 

 

 مراجعه کنید. 3ج ( برای جزئیات بیشتر لطفا به ضمیمه 

 

 
 

 

 

  

کمیته های مدیریت حوادث  مسئولین: دفتر والی، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان، ریاست معارف،
 ولسوالی ها، شورا های انکشافی و انجو ها

 

برنامه همبستگی ملی، کمسیون مستقل   انکشاف دهات، احیاء و مسئولین : دفتر والی، ریاست امور زنان، ریاست
حقوق بشر، پولیس،  ریاست مبارزه با حوادث ، کمیته های مدیریت حوادث ولسوالی ها، شورا های انکشافی و 

 انجو ها
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 گرو های کمک خودی برای انعطاف پذیری درحادثه
 

گسترش داده شود تا انعطاف آ ( در قریه جات که خطر زیاد وجود دارد باید گروهای کمک خودی از زنان آسیب پذیر تشکیل و 

 پذیری و آماده گی در مقابل حوادث تقویت گردد. 

 

اعضای زن با اعتماد را در زمان این گروه ها می توانند ب ( گروهای نجات کوچک باید توسط زنان تشکیل و فعال شوند. 

 حادثه آماده کنند. 

 

از  نیاز، حبوبات و خوراکه احشام که توسط زنان تنظیم میشوند باید در سطح قریه معلوم باشد تا در هنگام ت (  کچالو، گندم 

زنان باید از دسترسی مساویانه مخصوصا آنهای که بیشترین آسیب پذیری را دارند دسترس بودن غذا اطمینان حاصل شود. 

 اطمینان حاصل کنند.

ث ( آموزش های ظرفیت سازی برای غذا و تغذی برای زنان باید داده شود چون آنها بطور معمول برای اعضای فامیل غذا تهیه می 

 کنند.

 

  

، پولیس،   انکشاف دهات احیاء و لین : دفتر والی، ریاست امور زنان، ریاست زراعت و مالداری، ریاستمسئو
 ریاست مبارزه با حوادث ، کمیته های مدیریت حوادث ولسوالی ها، شورا های انکشافی و انجو ها
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 خیره سازی اقالم غذای و غیر غذایذ

 آ ( اقالم مشخص غذایی و غیر غذایی جنسیتی باید برای حوادث نگهداری شود.
، کمک های اولیه، وسایل جستجو و نجات در سطح قریه، ب ( یک نماینده زن باید به گدام اقالم غذایی و غیر غذایی

 والیت کلید و دسترسی فیزیکی داشته باشد.ولسوالی و 

 

 

 

 

 

  

اقالم غیر غذایی  -چک لیست تدارکات  کمک حالت اضطرار خاص جنسیتی  
 

 یادداشت قلم شماره زمینه

 سرپناه

 این خیمه میتواند توسط زنان حامله و شیرده که بی خانه شده اند استفاده شود. یک خیمه گرم برای مادران حامله و شیرده  .1

 دوشک ، کمپل و ملحفه های گرم اضافی و دوشک برای خیمه لحاف  .2

 نظر به منطقه پشه خانه  .3

 خیمه باید یک بخاری داشته باشد. بخاری  .4

سوخت/ چوب سوخت برای بخاری و   .5

 گوگردهای مناسب
 

 حفظ الصحه

الصحه مریضی اطمینان حاصل کنید که بسته دارای پارچه پاک برای حفظ  پارجه سفید پاک/ پارچه صحی  .6

 ماهوار زنانه است.

 برای زنان، دختران، بچه و مرداد زیر پوش   .7

بسته های صحی باید مشتمل بر اقالمی مانند صابون دیتول، صابون  بسته های صحی ) شخصی و فامیلی(  .8

کاالشویی، کلورین برای تصفیه آب، سطل، جان پاک و گیالس های 

 پالستیکی باشد

 برای زنان ، دختران، بچه ها و مردان. لباس مناسب عنعنوی  .9

 صحت طفل و مادر

   

 ویتامین ها، تابلیت های آهن و غیره مواد غذایی برای طفل و مادر  .10

 بطور نمونه در کابل موجود است کودکریکشا   .11

 بر اساس سن و سال و فصل های سال ) تابستان، زمستان( لباس طفل  .12

عوضی برای تکه نرم و قابل شست و شوی/   .13

 پمپرز برای اطفال

 

14.   

 غذای کودک و شیر خشک برای اطفال
 در صورت موجودیت

بسته های کمک های اولیه باید در اختیار یک عضو زن قرار داشته باشد تا  بسته کمک های اولیه   .15 کمک های اولیه

 تمامی زنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. 

بزرگساالن/ مریض 

 و معلولین
هماهنگی میان سره میاشت افغانی و  عینک ، وسایل شنوایی، عصا و چوب. کمک های امدادی  .16

صلیب سرخ بین المللی در فیض آباد برای دست امدن این موضوع صورت 

 بگیرد.

ها، شورا ،  ریاست مبارزه با حوادث ، سره میاشت  افغانی، کمیته های مدیریت حوادث ولسوالی دفتر والی، ریاست امور زنان، 

 های انکشافی و انجوهای تطبیق کننده
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  پاسخدهی حوادث

 

این مرحله برای نجات جان انسانها حیاتی است. این مهم است تا نگرانی ها ونیازهای جنسیتی برای کاهش تلفات در 

 میان زنان و دختران با هم تلفیق شوند. 

 از نکات ذیل باید اطمینان داده شود:

آ ( تیم های پاسخدهی اضطرار و بررسی نیازها در سطح والیت، ولسوالی و قریه از تعداد مساوی مردان و زنان که از 
 گروه های اجتماعی اقتصادی مختلف نماینده گی می کنند تشکیل شده اند. 

 
نیازها در تمامی حوادث بر ب ( تیم های پاسخدهی والیتی، ولسوالی و قریه باید معلومات را در جریان  بررسی ها و 

 اساس جنسیت، سن و تنوع جمعیت آسیب دیده جمع آوری کنند.
 

ج ( مصاحبه های با زنان و اشخاص از گروه های منزوی مانند زنان سرپرست خانوار، زنان حامله و معلولین باید 
 صورت بگیرد. 

 

 گروه های زیر شناسایی شوند:زنان و دختران از میان  مراقبتهای الزامی برایو  ی خاصد ( نیازها
 

  زنان تنهابیوه زن ها، طالقی ها و 
 زنان حامله و مادران شیرده 
  سال 12اطفال زیر 

 معلولین، اشخاص مریض و سالمندان 
 

های موقتی برای اطمینان دهی از اینکه نیازهای آنها برآورده میشوند ضروری   سر پناههـ ( اشتراک زنان در تنظیم 
 است. وقتی صدای زنان شنیده نمی شود، ممکن منتج به انتخاب های اشتباه و کمک رسانی نا مناسب شود. 

 

 

 توزیع کمک

زنان باید بصورت بارز  گروه های زنان باید در مرکز پالن گذاری، تطبیق و مدیریت کمک باشند. توزیع کمک برای

 توسط زنان اداره شود.

 ا ( مساعی خاص باید برای زنانی که ممکن از گرفتن مواد کمکی احساس نا امنی کنند صورت بگیرد. 

 
ب ( زنان باید برای مشخص سازی مکانهای توزیع امن و قابل دسترس سهم بگیرند. زنان باید تشویق شوند تا کمک ها را 

 کنند.مکان های توزیع باید نظارت شوند تا از امن و در دسترس بودن آنها اطمینان حاصل شود.شخصا دریافت 
 

باید تشنابهای جداگانه برای زنان، دسترسی به آب آشامیدنی و محل نشستن متناسب به فصل را داشته ج ( مکانهای توزیع 
 باشند. صفوف جداگانه برای زنان در محالت توزیع باید تشکیل شود.

 
 که بدون همراهی محرم که در ثبت نام سهولت بیاورد نیز برسد. د ( کمک ها باید برای زنان 

   



 

14 
 

 
  

مسئولین: دفتر والی، کمیته مبارزه با حوادث والیتی، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست زنان، کمیته مدیریت خطر ولسوالی، شورا های 

 انکشافی و تیم های مدیریت خطر اجتماعی
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 دسترسی به اطالعات

 

اجتماع و زندگی اجتماعی در بدخشان امکان  زیادی وجود دارد تا زنان سرپرست جداسازی زنان از به دلیل موجودیت 

و سایر اشخاصی که درخانه محدود هستند ازمعلومات در باره کمک های امدادی بی خبر  زنان تنهاخانوار، معلولین ، 

 بمانند.

 به همین خاطر ضروری است تا از نکات ذیل اطمینان حاصل شود:

 
 آ ( معلومات باید با استفاده از زبان ساده محلی قابل درک باشد. 

توزیع مواد کمکی و تسهیالت/ قرضه / بخشش های موجود برای ب ( زنان باید در نشر معلوماتیکه اطالعات در مورد 
 زنان که برای شروع مجدد معیشت از قبیل پروسس غذا، گلدوزی، ساختن تزیئنات ، سبد بافی و سایر محصوالت محلی

 وجود دارد سهم بگیرند.
 

دم متاثر از حادثه چه در ج ( معلومات کمک های امدادی شامل پروسیجر های تقاضا برای چنین کمک ها، به تمام مر
 نشر شده است. های موقتی، شفاخانه ها، قریه های دورافتاده و مناطق کوهستانی  سر پناهخانه ها، 

 
نشست های عام، جای که معلومات  در مساعی خاص برای دسترسی به زنان منزوی که قادر و یا مجاز به اشتراکد ( 
 . است ور معمول اعالن میشود نیستند  صورت گرفتهبط

 
 
 

 
 

 ذا و تغذیغ

 

زنان تنها، بیوه زنها، زنان حامله، آ ( باید اطمینان حاصل شود که در جریان حادثه زنان و دختران آسیب پذیر مخصوصا زنان جوان، 
 زنان شرده، نوزادان، اطفال یتیم، معلولین و سالمندان از گرسنگی، تشنگی و سوء تغذی رنج نمی برند. 

 
ب ( زنان قابل اعتمادترین نماینده برای توزیع کمک ها می باشند. مهم است تا غذا و مواد کمکی به زنان داده شوند چرا که آنها 

 مراقب نیازها سهمیه غذا و آب اطفال و بزرگساالن و تمام خانواده هستند. 
 

 به آنها اقالم کمکی را برسانند. ج ( تیم زنان باید نیازهای زنان در قریه جات متاثر شده را بررسی کرده و
 

با زنان در مورد ترکیب سبد غذایی و اقالم ضروری برای توزیع مشوره شود. به منظور برآورده شدن نیازهای غذایی، اطمینان د ( 
 حاصل شود که مجموعه از غذا ها مانند حبوبات  و منابع شحم در دسترس قرار دارد. 

 
ته کمکهای غذایی برای خانواده های که دارای نوزاد هستند باید وجود داشته باشند زیرا در هنگام ر ( جایگزین های شیرپستان در بس

 حادثه مادران شیرده تحت فشار روحی و شوک ممکن نتوانند شیر تولید کنند.
 

 
 اعضای زن در خانوار غذای کمتری از حیث کمیت و کیفیت نظر به عضو مرد دریافت میکند. 

 ، بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان2003الینگار، لغمان: داستان واقعی از معیشت دهات، -

ریاست احیاء و انکشاف دهات، ریاست کار و امور مسئولین: ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان، 

 ریاست اطالعات و فرهنگ، تیم های کمیته مدیریت حوادث، شورا های انکشافی  اجتماعی شهدا و معلولین،

 



 

16 
 

باید زنان به کار در  هـ ( در جریان حادثه نقش ها و مسئولیتهای زنان نظر به حاالت عادی به شکل بارزی افزایش می یابد. حکومت
 مقابل غذا و پول در مقابل کار تشویق کنند.  

 
. این کار انسجام ی ( رهبران شورا باید اجتماع را بسیج کنند تا یک مطبخ عامه را جای که همه بتوانند در آنجا آشپزی کنند بسازند

 اجتماعی و آرامش را در پی داشته و همچنان یک راه موثر برای کاهش مصرف سوخت و منابع کمیاب است. 
 

 
 
 

 

 

 

 سرپناه

در  سرپناه بسر برده از اطفال نگهداری کنند. نظر به مردان دردر وضعیت حادثه زنان عالقه دارند وقت بیشتری را
هنگام حوادث نظم اجتماعی به هم خورده و نمونه های از خشونت جسمی ، جنسی و روانی علیه زنان افزایش می یابد. 

  یک سرپناه باید زنان را از همه این خشونت ها محافظت کند.  

ی معیشتی داشته سرپناه ها باید دسترسی آسان به خدمات اساسی عامه مانند مکاتب، خدمات صحی، آمریت پولیس و راه ها
 باشند.

آ ( در توزیع خیمه اولویت باید به زنان سرپرست خانوار، زنان بی سرپرست و مردان سرپرست خانوار که از نظر 
اقتصادی آسیب پذیرند و ناتوانی های روحی و یا جسمی دارند داده شود زیرا آنها همیشه در معرض خطر نادیده گرفته 

 شدن قرار دارند.

 

ن حامله وشیرده باید یک خیمه مخصوص گرم همراه بخاری و فرش و فرشهای پالستیکی که از برای زناب ( 
 محرمیت و امنیت طفل اطمینان دهد موجود باشد. 

 

ج ( سرپناه های موقتی باید محرمیت و فضای کافی را تامین کنند. هر خانواده باید فضای جداگانه متناسب به اندازه 
های متاهل با اطفال باید اتاق های جداگانه داشته باشند. برای مشخصات دقیق میتوانید به فامیل خود داشته باشد. زوج

 سفیر مراجعه کنید. ااستندردهای 

 

 ر ( اتاق های جداگانه تبدیل لباس برای زنان باید وجود داشته باشد. 

 

ریاست زراعت و مالداری، کمیته کاهش خطرات حوادث مسئولین: ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان، ریاست صحت عامه ،

  یت حوادث اجتماعی، شورا های انکشافیولسوالی، سره میاشت، تیم های مدیر

 



 

17 
 

باید تشناب ها و حمام های جدا گانه برای زنان و مردان وجود داشته باشد. این ها باید در نزدیکی خیمه ها وجود داشته د ( 
 باشند تا از رفت و امد زنان در فواصل دور در جریان شب جلوگیری کنند. 

 

هـ ( خیمه ها باید طوری طراحی شده باشند که بصورت مصئون بسته شده و نور کافی را  تامین کنند تا حس امینت برای 
 زنان و اطفال وجود داشته باشد. 

 
 

 

  

مسئولین: ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان، ریاست احیاء و انکشاف دهات ، شورا های انکشافی، مساجد ، تیم 

 عی مدیریت حوادث و گروه زنانهای اجتما
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 شستن

آنها را متاثر می سازد. به  والدی عدم کفایه و یا فقدان امکانات بهداشتی و صحی وسیعا صحت زنان بشمول صحت
 همین منظور این ضروری است تا از دسترسی زنان به امکانات مناسب و منظم صحی و بهداشتی اطمینان حاصل شود. 

 
تر باشد. مسیر و موقعیت آب باید برای زنان امن باشد تا زنان بتوانند در  500آ ( حداکثر فاصله هر خانوار تا آب باید 

 کنند.مسیر رفت و آمد 
 ب ( سیستم و منبع آب باید حفظ شود تا از موجودیت مقادیر مناسب آب طبق برنامه منظم اطمینان دهد.

 نفر. 20ج ( زنان باید تشناب های جدا گانه داشته باشند. حد اکثر یک تشناب برای 

ا ممکن زنان و دختران را متر از محل اقامت دور باشند. موقعیت نا مناسب تشناب ه 50د ( تشناب ها نباید بیشتر از 

بیشتر در مقابل حمالت آسیب پذیر بسازد. اطمینان حاصل کنید که زنان و دختران درهنگام استفاده از تشنابهای تهیه شده 
احساس امنیت  می کنند. در صورت امکان تشناب های عام باید روشن باشند و در غیر آن باید به خانوارها روشنی چراغ 

 داده شود. 
نشان میدهد که ی های مریضی ماهوار زنان نیاز به توجه عاجل دارد. اقدامات جاری امداد حوادث در بدخشان نگران

نیازهای زنان به دالیل جنسیتی و فرهنگی نادیده گرفته میشود. از احساس حقارت و شرمنده گی زنان در هنگام توزیع 
 از نکات ذیل باید اطمینان داده شود: زیرپوش ها و دستمال ها برای زنان باید جلوگیری بعمل آید.

 
 ر ( مردان به هیچ وجه نباید در توزیع دستمال های بهداشتی و زیرپوش دخیل باشند.

 
 ق ( زنان باید در توزیع زیر پوش و دستمال های بهداشتی سهیم باشند.

 

 ک ( امکانات شست و شوی و لباس کافی برای دوره  مریضی تامین است.

 
نمایند بر عالوه باید برای ل ( ساحات شست و شو مخصوص برای زنان تامین شود تا لوازم بهداشتی مریضی را ترتیب 

 زنان وسایل شست و خشک نمودن این این لوازم نیز فراهم شود. 
 

ه کنند. تشناب ها و هـ ( تشناب ها باید ساختمان بسته داشته باشند تا زنان قادر باشند آنها را با درجه از محرمیت استفاد
 حمام ها باید از مواد دوامدار ساخته شوند تا از ایجاد منفذ های دید توسط مردان جلوگیری شود. 

 

تمی را بوجود بیاورند تا تشناب ها را در شرایط صحی نگهداشته و  امراضی سی ( مدیریت اقامت گاه و باشندگان باید سی
 کود انسانی باید صورت بگیرد. را که پشه و مگس بوجود می آورند  به حد اقل برسانند. هماهنگی به منظور دفع بهداشتی 

 

 ی بدخشان انتقال یافته است.( بعد از بحث با کانون جنسیتی از ریاستهای دولت2012سفیر )اپیشنهادات فوق از کتاب 
 

 
 

 
مسئولین: ریاست صحت عامه، ریاست احیاء و انکشاف دهات، ریاست امور زنان، ریاست اطالعات و فرهنگ ، ریاست مبارزه با 

 کارمندان صحی اجتماعی و عالمان دین.حوادث، شورا های انکشافی، گرو ه های زنان، و 
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 حفظ الصحه

 

 

و ریاست امور زنان در همکاری با وزرات صحت باید اطمینان حاصل کنند که در هر قریه  ریاست مبارزه با حوادث.  1

 یک زن کارمند صحی اجتماعی وجود دارد. 
در . کارمندان صحی باید در آموزش های مربوط به حادثه و جنسیت شامل باشند تا بتوانند در موارد مرتبط با زنان  2

 جریان حادثه پاسخدهی داشته باشند.  انها باید عضو تیم های اجتماعی مدیریت حوادث گردند. 
 

 در نظر گرفته شود: . نکات ذیل به منظور دستیابی به خدمات حفظ الصحه طفل و مادر باید 3
 

 .دایه های محل باید  آموزش های وضع حمل مصئون و پرستاری را در حاالت اضطرار  ببینند 

 برای فراهم ساختن  شرایط مناسب برای کارمندان و داکتران زن مهیا شود تا بطور آزادانه در مراکز اولیه صحی
 خدمات صحی رفت و آمد کنند

 

  زنان حامله و زنان دارای نوزاد باید شناسایی شده و برایشان ادویه رایگان و مراقبت های قبل و بعد از والدت
همراه با واکسین های عمومی، بسته های وضع حمل پاک، لباس برای طفل و غذای اضافی برای طفل و مادر 

 تهیه گردد. 

 ت گردد.محیط مناسب صحی، و امن برای مقاصد وضع حمل باید تثبی 

  زنانی که بعد از حادثه وضع حمل می کنند باید مراقبتهای والدی ، صحت طفل و مشوره های روانی اجتماعی
 بیشتری را دریافت کنند زیرا بر اثر فشار روانی درجریان حادثه  آنها بسیار آسیب پذیر می شوند. 

 شیرده خشک شود. به همین خاطر  بر اثر فشارهای عصبی و روانی در جریان حادثه ممکن شیر مادران خشک
 مکمل های شیر برای طفل و مواد مغذی برای مادر تهیه گردد. این بسیار مهم است 

  زنان بستر در شفاخانه نیاز دارند تا بعد از اینکه از شفاخانه بیرون می آیند برایشان سرپناه تهیه شود.از بیماران
 دارند از شفاخانه بیرون بروند . زن نباید خواسته شود که اگر جای را برای رفتن ن

 

 
 

 محافظت 

  

"}ما باید{ فضای را ساخته و پایدار بسازیم که زنان در آن قادر باشند تا یک زندگی عاری از ارعاب، ترس و خشونت 

داشته باشند که آنها را برای سهم گیری در رهبری پیشرفت و حفظ صلح و امنیت حمایت می کند."پالن کاری ملی برای 

 زنان افغانستان 

دقیقه یک مادر و در بدخشان از هر سه مادر یکنفر به دلیل حاملگی و یا تولد طفل می میرد." پالن  30"در افغانستان در هر 
 2008کاری ملی برای زنان افغانستان 

وم می کرده همچان تداوی آنها را توسط داکتران مرد "باورهای فرهنگی و عنعنات زنان را از دسترسی به خدمات صحی محر
مشکل می سازد. شاید این یکی از مشکل ترین موانع برای مقابله باشد زیرا این یک موضوع فرهنگی عمیق و وسیع است." 

 2008پالن کاری ملی برای زنان افغانستان 
 

 

مسئولین : ریاست صحت عامه، ریاست امور زنان، ریاست مبارزه با حوادث، شورا های انکشافی ، گروه های زنان و کارمندان 

 صحی اجتماعی
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  از زناناطمینان دهی ازنکات ذیل برای حمایت 

حقوقی، سرپناه اضطراری،  مراکز ارجاع ریاست امور زنان باید فعال شده و زنان قربانی خشونت ها را به خدمات .  1

ریاست اطالعات و فرهنگ برای آگاهی دادن  سازمان های حمایه کننده دیگر راجع بسازند.پولیس، شفاخانه، مشاورین، یا 
تشویق برای استفاده از مراکز رجعت دهی و بخش پاسخدهی فامیلی باید کمپاین های را برای خانواده ها، قریه جات و  و

 کسانی که در ساحه حقوق کار می کنند دایر نماید. 
 

 . زنان باید برای هشدار دهی هر چه عاجل درمقابل خشونت ها در اقامتگاه آموزش ببینند. 2

قامتگاه های تشکیل شده و از زنان قربانی خشونت ت و گروه های کمک خودی متشکل از زنان در ا. کمیته های مراقب 3

 حمایت روحی وسایر اشکال حمایت را صورت می دهند.
 

و کارمندان غیر دولتی باید شکایت های زنان در مورد خشونت و تجاوز را جدی گرفته و برای  ی. پولیس، مقامات دولت 4

 کمک به زنان معیارات خود را داشته باشند. 
 

 . امینت شبانه باید در اقامتگاه تامین شود. 5
 

مانند مکتب، مارکیت و دوکان ها  ی. روشنایی و سهولت های رفت و آمد از محل اقامتگاه به سایر موقعیت های اجتماع 6

 باید بهبود یابد. 
 

. آمرین پولیس زن و یا اردو برای ثبت شکایت های زنان در مورد امنیت باید در اقامتگاه توظیف شده و خشونت ها بر  7

 علیه حقوق زنان را نظارت کنند.
 

، قاچاق زنان، فروش زنان و اطفال در برای جلوگیری از از دزدی زنان و دختران به منظور بد اخالقی اجباری.  8

 مارکیت  تجارت اعضای داخلی بدن معیارات امنیتی اضافی باید در نظر گرفته شود. 
 
برای قربانیان خشونت و سایر سوء استفاده ها، خدمات مشوره دهی، کمک های طبی و کمک های حقوقی رایگان باید در 

 ه تا از خشونت های جسمی ، روانی و جنسی عاری باشند. دسترس باشد. زنان باید از حقوق شان آگاه بود
 

 
 

  

، ریاست ریاست مبارزه با حوادثمسولین: کمسیون مسقل حقوق بشر افغانستان، پولیس، اردوی ملی، ریاست امور زنان، 

 معارف، ریاست اطالعات و فرهنگ، شورا های انکشافی
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 حمایت روحی و اجتماعی 

 

 

 

. گرو های کمک خودی باید از میان زنان آسیب دیده تشکیل شود تا به یکدیگر کمک های روحی روانی ارائه  1

 کنند.

 

. مردانی که زنان خود را در جریان حادثه از دست دادند و برای نگهداری از اطفال تنها ماندند باید حمایت های  2

 روحی و اجتماعی دریافت کرده و مهارت های الزم برای مدیریت خانواده یک والدی را بیاموزند. 
 

کارهای جمعی آشپز خانه و کارهای ممکن معیشتی با . قابل پیشنهاد خواهد بود که زنان با هم ارتباط داشته و در  3

 هم یکجا شوند.
 

 . حمایت و کمک روانی در پیدا و شناسایی کردن اعضای گم شده و یا فوت شده خانواده باید صورت گیرد. 4
 

ان . در هنگام ارایه حمایت روحی، مشوره دهی در مورد خشونت فامیلی و مواد مخدر را نیز شامل بسازید. اطمین 5

دهید که این حمایت پاسخگوی نیاز مردانی که مجبور به پرورش اطفال بعد از اینکه زوج شان را از دست میدهند 
 می باشد. 

 

 
 

  

به علت خشونت ها ، اختالالت، از دست دادن اعضای فامیل، فشارهای اجتماعی و سایر برخوردهای فردی و جمعی 

خشن و رنج آور زنان افغان زیاد شوک دیدن که غالبا دست به خود کشی می زنند.  پالن کاری برای زنان افغانستان 

2008  

 

 

، کمسیون مستفل حقوق بشر افغانستان، ریاست صحت عامه، گروه های ریاست مبارزه با حوادثمسئولین: ریاست امورزنان، 

 افیزنان، متنفذین دینی، شورا های انکش
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 مکان های امن اطفال
 

مکا نهای امن اطفال مکانهای هستند که در یک اجتماع آسیب دیده از حادثه بچه ها و دخترها می توانند نیازهای خاص 
فعال شوند. مکانهای خود را در آن مکان بیابند. این مکانها باید خصوصا در مواقع که مکاتب بر اثر حادثه بسته هستند 

امن اطفال به آنها زمینه بیان احساسات و فرو ریختن ترس از طریق بازی های خالق ، نمایش، سرگرمی، قصه 
 ، و عمل متقابل گروهی را میدهد. گویی،آوازخوانی

ا صرف . مکانهای امن اطفال در داخل اجتماع به همکاری زنان و مادران بصورت رضا کار می خواهند زمان شان ر 1

  آموزش بچه ها و دختر ها کنند تشکیل شود.
 

. مکانهای امن اطفال باید برای بچه ها و دخترها یک مکان امن برای بازی بوده حمایتی که آنها برای مقابله با غم و  2

بازیهای اندوه دارند در اختیارشان قرار دهد. این موضوع باید بوسیله آوردن اطفال به وضعیت عادی با پیشکش نمودن 
  تامین شود. تعین شده، سرگرمی ها و آموزش غیر رسمی مانند کتابخوانی ، حفظ الصحه و درس های حیاتی

 
. این مراکز باید به تمامی بچه ها و دخترهای اجتماع بدون توجه به میزان تاثیر حادثه و بی جا شدن طفل قابل دسترس  3

 باشد. سهولتهای اساسی از قبیل آب آشامیدنی و تشناب باید وجود داشته باشد. 
 

د موثر باشد. همچنان این مراکز باید . این مراکز باید برای یکجا شدند اطفالی که از خانواده های خود جدا شده ان 4

محافظت و رجعت دهی اطفال یتیم و مورد سوء استفاده واقع شده و اطفال معلول را صورت دهد ) اطفال باید به خدمات 

 خاص در صورت نیاز رجعت داده شوند(. 

 

 

 بهبود حادثه

 

 

 

  

مدیریت حوادث ، شورا ، ریاست امور زنان، تیم های اجتماعی ریاست مبارزه با حوادثمسئولین: ریاست معارف، 
 های انکشافی، اساتید، مادران و سایر رضا کاران. 

این مرحله یک فرصت مهم برای بازسازی بهتر بر اساس شرایط جنسیتی است. این یک مرحله مهم برای قوی سازی اجتماعی، اقتصادی و 

 می باشد.  زنانسیاسی 
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 سرپناه 

 

این مهم است تا ابعاد مشخص جنسیتی را در بازسازی خانه ها شامل بسازیم. زنان اکثر وقت خود را در خانه سپری می کنند بنا 

 این ضروری است تا دیدگاه و نیازهایشان در طراحی خانه ها تطبیق شوند. 

 . خانه ها باید امنیت، محرمیت و تناسب را برای زنان فراهم کنند. 1
 

مقاصدی مانند خدمات صحی، مکتب، و سایر خدمات اجتماعی را به ساکن بدهد. دسترسی به  اجازه باید . خانه 2

 نیاز به مصارف گزاف مالی برای حمل و نقل به این مقاصد نباید وجود داشته باشد. 
 

ی . در تخصیص زمین برای خانه سازی درخواست های خاص زنان مانند خانه سازی عمومی برای فامیل ها 3

 بزرگ مد نظر گرفته شود. 

 
 

 تاپرداخت خسار

 

مستحق کمک از حکومت می شناسد. مهمتر از آن تصدیق می کند که زنان با را زنان سرپرست خانوار ماده قانون این 

 کمک معاونت قادر به زندگی مستقل مراقبت از خود و بستگانشان هستند. باید از نکات ذیل اطمینان داده شود.

به شخص پرداخت شود نه به سرپرست خانواده. اغلب مردان پول پرداختی را ممکن در راه های پرداخت ها باید .  1

 مصرف کنند که به نیازهای خانواده ارتباط ندارد. 
. پرداخت های نقدی باید به هر دو زوج صورت بگیرد. اگر امکان داشته باشد این مبلغ باید به حساب بانکی مشترک  2

 زوج انتقال یابد. 
 

در هنگام حادثه  گواهی فوت نباید مشخصه اصلی برای پرداخت پول در مقابل کم شدن یک عضو خانواده باشد. اگر  . 3

بچه های متاهل حق تقاضای دسترسی به امتیازات از قبیل امتیازات خانه را دارند دختران متاهل که همراه پدر خود 

 زندگی می کنند نیز باید این حق را داشته باشند. 

برای ثبت نام بخاطر درخواست  بطور مساوی برای زنان ومردان ادارات دولتی نباید زمانی کوتاه و محدودی را.  4

قربانیان ممکن به دالیلی از قبیل بستری بودن در شفاخانه، مراسم تدفین، بودن در ساحات کمکهای نقدی تعین کنند زیرا 

 نند به موقع درخواست کمک نمایند. دوردست و عدم دسترسی به اطالعات در مورد کمکها نتوا

 

 

مسئولین: ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست امور زنان، ریاست مبارزه با حوادث، کمیته کاهش خطرات 

 ولسوالی و شوراها انکشافی

 بي ایتام و معلولین و معیوبین سرپرست، بي زنان ساالن، کهن براي نموده، تضمین را متقاعدین حقوق دولت "

، فصل دوم قانون اساسی جمهوری سوم و پنجاه مادۀ" .آورد مي عمل به الزم کمک قانون احکام به مطابق بضاعت

 اسالمی افغانستان

 

مسئولین: کمیته کاهش خطرات والیتی، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست امور زنان، ریاست امور مهاجرین و عودت کننده 

 گان و شورا های انکشافی
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 معیشت

 

 
زنان عموما فقیر هستند و توانایی انها برای مقابله با فقر نظر به مردان کمتر است. در شرایط حادثه زنانی که 
شوهران یا نان آور خود را از دست می دهند برای دسترسی به کمک های عایداتی با مشکالت مواجه میشوند زیرا 

مین خاطر این مهم است تا از موارد ذیل اطمینان این کمک ها بیشتر مردان را تحت پوشش قرار می دهند. به ه
 حاصل شود:

. حق انتخاب معیشت: زنان باید حق انتخاب معیشت براساس عالیق، نیازها و استعدادشان را که ترجیح می دهند  1

 داشته باشند. 
 

 ند.. معاش مساوی: زنان باید در مقابل انجام کار مساوی با مردان بطور مساوی معاش دریافت کن 2
 

    
بودند مانند بسته بندی . پول های کوچک به منظور ترمیم فعالیتهای معیشتی که قبل از حادثه به آن مصروف  3

 .در نظر گرفته شوند برای فروش، خیاطی، گلدوزی و سبد سازی غذا، آماده کردن غذا
 

 های تخنیکی و بازاریابی.. دسترسی آسان به سرمایه کار، لوازم و منابع برای فعالیتهای معیشتی، کمک  4
 

 . آموزش ها برای مهارتهای جدید به منظور تسهیل دسترسی به ساحات جدید برای فعالیت های درآمد زا.   5
 

. دسترسی به قرضه های کوچک برای پیشرفت تجارتهای کوچک. بانکها، موسسات مالی ، تجاری و سایر  6

خاصی جهت ارائه کمک مالی و مشوره در خصوص سرمایه موسسات اقتصادی باید تشویق شوند تا ساختارهای 
 گذاری برای کارآفرینان زن، در سطح کوچک و متوسط ، در ساحات آسیب دیده از حادثه بوجود آورند. 

 
 زنان باید کنترول کامل احشام خود را در سرپناه های موقتی و اقامتگاه ها داشته باشند. .   7

 

 

  

مسئولین: ریاست اقتصاد، ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، ریاست احیاء و انکشاف دهات، ریاست 

 زراعت و مالداری، ریاست امور زنان، ریاست مبارزه با حوادث، شورا های انکشافی و گروه های زنان. 

 "مردان از آنچه کسب کنند بهره مند میشوند و زنان از آنچه کسب کنند"
 (32سوره نساء آیه)

 
"وقتی که ما برای نظارت به ولسوالی میرویم از زنان می پرسیم که چرا پروژه های خیاطی را انتخاب می کنید. آنها تایید می 

 می گویند که این تنها کاری است که شما می توانید انجام دهید."ما کنند که مردان ماشین خیاطی را می آورند و به 

 ننگرهار -کارمندان ریاست امور زنان
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 علیم و تربیهت

 

 . سالون ها یا مراکز اجتماع تهیه شده تا فعالیتهای تعلیمی بزودترین وقت برای بچه ها و دخترها از سرگرفته شود.   1
 

 برای دختران و بچه ها بطور رایگان تهیه می شود.  . غذا لباس مکتب، کتاب و سایر قرطاسیه  2
 

قادر  اطفال اناث. اطمینان حاصل شود که والدین دختران را به مکتب فرستاده و محیطی را فراهم می کنند تا  3

 باشند به مکتب بروند.
 

امکانات رایگان رفت و آمد به مکتب برای . خانه های موقتی باید در نزدیک مکاتب موقعیت داشته باشند.  4

 اطفال ذکور و اناث تهیه شود. 
 ابهای جداگانه برای اطفال ذکور و اناث در نظر گرفته شود. . تشن 5

 

. کمیته مدیریت حوادث مکتب و تیم پاسخدهی مکتب باید قوی و مجهز شوند. شرایط باید تساوی جنسیتی را در  6

 بر داشته باشند. 
 

 
 

  

 در سوادي بي امحاي و کوچیان تعلیم بهبود زنان، براي تعلیم انکشاف و توازن ایجاد منظور به است مکلف دولت" 

 44" قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ماده .نماید تطبیق و طرح مؤثر پروگرامهاي کشور،

 

 

 

مکتب، تیم پاسخدهی مسئولین: ریاست معارف، ریاست امور زنان، ریاست مبارزه با حوادث، تیم مدیریت حوادث 

 حالت اضطرار مکتب، انجمن استادان و والدین، و شوراهای انکشافی.
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27 
 

. مطالعات مورد تغییر آب و هوا از عرض های جغرافیایی باال و ارتفاعات : انطباقایکولوژی انسانی آسیب پذیری و .13

مایکل بامفلک، .  جی بالنکو و اج. خردمند. کاظم، کریم علی، اثرات اجتماعی و اقتصادی -تغییرات آب و هوا 

  2011مورگان رولی و نیکول ویلسون. ویرایش 

تمرین ورکشاپ آموزشی ساالنه و تغیر اقلیم: تاثیرات و  ،آسیا و آقیانوسیه ارتباطات جنسیتیبرنامه انکشافی ملل متحد  .14

  2008توافق، 

 2005جون  858شماره  87جلد  -نفوذ دین اسالم در کمک های انسان دوستانه، بررسی بین المللی صلیب سرخ  .15

  



 

28 
 

  3و  2بخش  -(2002): اعالمیه حقوق اساسی زنان 1ضمیمه 

 
 2بخش 

 

 

 اعالمیه های که استفاده شده از منابع ذیل بدست آمده:

 

 

 منشور ملل متحد

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر

 

 کنوانسیون بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 

 کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی

 

 کنوانسیون حقوق طفل

 

 انواع تبعیض علیه زنان منعکنوانسیون 

 

 خشونت علیه زنان منعاعالمیه 

 

 حقوق انسانی زن

 

 اعالمیه بیجینگ

 

 1964قانون اساسی افغانستان 

 

 1977قانون اساسی افغانستان 

 
 

 2بخش 
 

 
 زنان افغان مانند تمامی نسل بشر یک زندگی با عزت به شمول حقوق ذیل است:ق اساسی ح
 
 جداسازی بر اساس جنسیت، نژاد یا مذهب.  انواع تبعیض و منعحق مساوات بین زن و مرد و حق  .1

 
  .تحقیر کننده. حق امنیت شخصی و آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی یا .2
 آنها و کودکان زنان برای سالمت جسمی و روانیحق برخورداری از  .3
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  تساوی از حمایت قانون حق  .4
 

 فیزیکی و فکری رشته های تمام در  پرورش و آموزشحق برخورداری از  .5
 
 

 از کار شرایط منصفانه و رضایتحق برخورداری از  .6
 

 به طور مستقل و آزادانه حرکتحق  .7
 

 حق آزادی اندیشه ، بیان، جلسه و اشتراک در مسایل سیاسی .8
 

 حق پوشیدن یا نپوشیدن چادر یا چادری .9
 

 حق اشتراک در فعالیتهای فرهنگی شامل تیاتر، موزیک و ورزش.  .10
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 انواع تبعیض علیه زنان منع: کنوانسیون 2ضمیمه 

 

 دیگران درخواست می کند: خشونت علیه زنان معیارهای مشخصی را از میان منعکنوانسیون 
 

 تعریف نمونه های فرهنگی و اجتماعی رفتار زنان و مردان .1

 های مشترک مردان و زنان در پرورش اطفالاطمینان از مسئولیت  .2

 جلوگیری از قاچاق و سوء استفاده زنان .3

 خشونت علیه زنان درعرصه سیاست و اجتماعمنع  .4

 .نماینده گی مساوی زنان در مسایل بین المللی .5

 حفظ ملیت .6

 مساوات در تعلیم .7

 تبعیض علیه زنان در وظیفه منع .8

 آزادی در انتخاب وظیفه .9

 تبعیض در مراقبت های صحی علیه زنان منع .11

 حق منافع فامیلی، قرضه های بانکی، حق مالکیت و سایر اشکال اعتبارات اقتصادی .11

 اطرافیتوجه به مشکالت و کمکهای زنان  .12

  حق مساوی در روابط فامیلی و ازدواج .13

 
انواع تبعیض علیه زنان را با پروسه مناسب برای مطابقت با  منعپالن کاری ملی زنان افغانستان بصورت عموم دیدگاهای کنوانسیون 

 ( 2118دیدگاه های شریعت و قانون اساسی افغانستان تطبیق می نماید. )پالن کاری ملی برای زنان افغانستان 
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  5ماده  -خشونت علیه زنان منع: قانون 3ضمیمه 
 

 مجازات می باشد.  خشونت علیه زنان در قوانین جمهوری اسالمی افغانستان قابل

 کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت علیه زنان را به دسته های ذیل تقسیم می نماید:
 

شونت علیه زنان در افغانستان  شامل انواع رفتار خشونت آمیز از قبیل، لت و خشونت فیزیکی اولین و مروج ترین انواع خ .1
 کشیدن مو که وسیعا در مقابل زنان در افغانستان انجام میشود است. کوب، جرحه زدن، سوختاندن، مسموم کردن، قطع عضوو

 
 

خشونت جنسی دومین شکل عام از انواع خشونت علیه زنان است مخصوصا زنان جوان  است. خشونت جنسی شامل روابط  .2
ابط نا مشروع مجبور نمودن به حاملگی، مجبور نمودن به سقط جنین، داشتن رو جنسی اجباری، مجبور نمودن به فحشاء ،

 اعمال تحقیر آمیز علیه زنان است. شوهر با سایر اشخاص و تقاضا ها جنسی و 
 

 

خشونت لفظی و روانی سومین شکل عام از انواع خشونت علیه زنان است روزانه در جاهای زیادی بوقوع می پیوندد. خشونت  .3
د به قتل، تهدید به صدمه زدن به بستگان، تهدید به لفظی و روانی شامل بد زبانی، دشنام دادن، تحقیر زبانی، تمسخر، تهدی

اگرچه این نوع خشونت از گسترده ترین نوع اخراج از منزل، تهدید به ازدواج مجدد، تهمت، تهدید به ترک زن و غیره. 
شان خشونت علیه زنان در قریه جات است ولی از نظر اجتماعی عنوان رفتار خشونت آمیز قبول نشده است. نتایج گزارش ن

 می دهد که این امر در شهرها نسبت به قریه جات وسیع تر است. 
 

 

اقتصادی را بر زنان تحمیل نموده و آنها را از خواست آزاد شان محروم نموده به  -خشونت اقتصادی خسارات وخیم اجتماعی .4
کار، فروش دارایی های زن مردان اخصا به شوهران شان وابسته می سازد. خشونت اقتصادی شامل کمبود نفقه، جلوگیری از 

بدون اجازه، بزور گرفتن معاشات شان توسط شوهر یا دیگر مردان فامیل، محرومیت از میراث، اشتراک کم در تصمیم گیری 
 های فامیلی و همانند آن.

 
 

دادن، ازدواجهای اجباری، طالق های اجباری، اخراج کردن از خانه، ازدواج  بدو به  بدلانواع دیگر خشونت: ازدواج های  .5
 اطفال، سوء استفاده از دختران جوان، جلوگیری از تحصیل و بیرون رفتن از خانه. 

 
 قانون منع خشونت علیه  زن جمهوری اسالمی افغانستان 5ماده 

 
با در انستان، یک گام موثر به سمت محو خشونت علیه زنان است. هـ ش در مطابقت با قانون اساسی افغ 1388تصویب شده سنبله 

نظر داشت شریعت، هدف این قانون حمایت از زنان در مقابل رسم و رواج و عنعنات و اعمال است که سبب خشونت علیه زنان می 
 ن خشونت علیه زنان را تقاضا می کند. و جهزیه بلند) قلین(. این قانون آگاهی عامه و برخورد با مرتکبی بدلدادن  بدشونند مانند به 

 

 :میشود زن ، خشونت شناخته علیه ذیل اعمالارتکاب بند می باشد و  22دارای  5ماده 

 .جنسیتجاوز  -۱

 .مجبور نمودن به فحشاء -۲

 .مجني علیها ونشر آن به نحویکه به شخصیت وي صدمه برساند هویت و ثبتضبط  -۳

 .کیمیاوي،زهري ویا سایر مواد ضررناکآتش زدن یااستعمال مواد  -۴

 .مجبورنمودن به خود سوزي یا خود کشي و یا استعمال مواد زهري یاسایر مواد ضررناک -۵

 .مجروح یامعلول نمودن -۶

 .و کوبلت  -۷
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 .ازدواج بهانه ایبه منظور  و فروش خرید -۸

 .بد دادن -۹

 .اجبارینکاح  -۱۰

 . تخاب زوجحق ان یا ممانعت از حق ازدواج و -۱۱

 .قانونیاکمال سن  نکاح قبل از -۱۲

 .دشنام ، تحقیر و تخویف -۱۳

 .آزار و اذیت -۱۴

 .انزواي اجباري -۱۵

 .اجبار زن به اعتیادبه مواد مخدر -۱۶

 .منع تصرف در ارث -۱۷

 .منع تصرف اموا ل شخصي -۱۸

 .ممانعت از حق تعلیم،تحصیل، کار و دسترسي به خدمات صحي-۱۹

 .اجباريکار  -۲۰

 .( قانون مدني۸۶ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ) -۲۱

 .نفي قرابت -۲۲
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