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ی گردید سازمان ملل خواستار همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در میان بحران های بشر  

، سازمان ملل متحد در افغانستان از همه میخواهد  (EVAW)در روز جهانی محو خشونت علیه زنان    -  ۲۰۲۱نوامبر    ۲۵کابل،  

 .انجام دهند خشونت علیه زنان اقدامات قاطع تا برای پایان دادن به 

خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای زنان و دختران و یک مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه پایدار  

  یاد می شود، با شیوع همه   ( (shadow pandemicهمه گیری نامریی  و صلح است. خشونت علیه زنان که از آن به عنوان  

 شده است.  یشترو بحران انسانی ب  ۱۹-گیری کووید 

وی    به نزدیک  خص  نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده است، که عمدتاً توسط یک ش  ۱زن،    ۳به سطح جهانی، از هر  

  ۹زن،    ۱۰صورت گرفته است. افغانستان یکی از باالترین ارقام خشونت علیه زنان را در سطح جهان دارد، به طوری که از هر  

   خود تجربه کرده اند. به نزدیک  خص ش یک از را زن در جریان زندگی خود حداقل یک نوع خشونت 

گیری نامریی اقدام کنیم. ما باید با هم برای مقابله با این همه  ”دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت:  

نگرش هایی را که باعث شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت شود، تغییر دهیم، ما  باید از خشونت جلوگیری کرد، ما باید  

 “ .باید از خدمات برای بازماندگان حمایت نماییم

جامعه جهانی باید به صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد و فوراً به نیازهای آنها، به ویژه بازماندگان خشونت و  

 گوناگون و مرتبط تبعیض روبرو هستند، پاسخ دهد.  کسانی که با اشکال 

، به ویژه  شانخشونت علیه زنان و دختران در افغانستان به دلیل محدودیت در برخورداری زنان و دختران از حقوق و آزادی های  

سترسی به خدمات  حق زنان برای کار و آزادی گشت و گذار، بیشتر شده است. در حالی که نیاز به خدمات افزایش یافته است، د 

 ضروری برای بازماندگان خشونت بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. 

پیامی که ما از شرکای خود و زنان در سراسر کشور  “آلیسون دیویدیان، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت:  

تشدید شده است.    ۱۹-کویددهنده بود، به دلیل بحران و  خشونت علیه زنان که قبالً در سطوح هشدار    - دریافت می کنیم واضح است  

 “ با این حال، خدمات نجات برای زنان بازمانده از خشونت به دلیل ترس از مورد هدف قرار گرفتن  بسته شده است.

تمام تالش های گذشته و کنونی را برای صلح و توسعه پایدار که برای افغانستان ضروری است،  در ترس  و دختران  گی زنان  زند 

زنان و دختران، مردان و پسران،    -خشونت در خانه همه را تحت تأثیر قرار می دهد  ”عقب می اندازد. آلیسون دیویدیان افزود:  

 خانواده ها و اجتماعات، جوامع و اقتصاد، در افغانستان و سراسر جهان.

آنها را برای پیشرفت و داشتن زندگی  خشونت مبتنی بر جنسیت تأثیرات مخربی بر سالمت جسمی و روانی زنان دارد. پتانسیل  

آزاد و برابر محدود می کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت داریم تا به نیازهای زنان و دختران بازمانده از خشونت  

مات  پاسخ دهیم و دسترسی بدون مانع آنها به خدمات حیاتی از جمله سرپناه، مراقبت های صحی و مشاوره را تضمین کنیم. این خد

 “ نجات دهنده هستند. 
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سازمان ملل متحد در افغانستان به پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران بازمانده از خشونت، دفاع از حقوق آنها و از بین بردن  

پیشگیری و   های  برنامه  های حقوق زنان،  سازمان  و  خدمات  دهندگان  ارائه  از  مستقیم  حمایت  از طریق  اشکال خشونت  تمام 

 کمپین های حمایتی ادامه می دهد.  پاسخدهی و 

روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت با حمایت سازمان های مردمی حقوق زنان در سطح جهان، یک کمپین بین المللی  ۱۶

دسامبر،    ۱۰نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان آغاز می شود و در    ۲۵است که هر ساله برگزار می شود. این کمپاین از  

 ز حقوق بشر به پایان می رسد. رو

 * * * 
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