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٢معرفی مادیول   

نت مبنی بر جندر در حاالت اضطراریابی خشو انچارچوب کاری برای نش:  ٢مادیول   
کھ فھم ما را در قسمت خشونت مبنی بر جندر در اضطرار  شکل میدھد مرور اساسی ای را حاال کھ ما مفاھیم 

وش یک چارچوب کاری و بعضی راھبرد ھای کلیدی را  آغاز کنیم کھ ما بھ ارتباط تدوین ، بیایید کانمودیم
  .ضرورت داریم اندر حاالت خشونت مبنی بر جندر بھ فھمیدن ونھ پاسخ گمداخالت موثر وقایوی و ب

  : محتویات مادیول
کشاف انراھبرد ھای مبنی بر حقوق، : یردگبھ بحث میمؤثر این مادیول سھ راھبرد عمده را برای مداخالت 

  .ده محورانجامعھ و بازم
بطور باالی نقش سکتور صحت را با تمرکز سکتوری  ناین مادیول یک مرور کلی مداخالت چندی انعالوه بر 

و چشم براه  ,پیشکش مینماید،اجتماعی بطور اختصاصی -یانو حمایت ھای روی انصحت روعمومی، و نقش 
این مادیول متوقع است تا   ان، ھمچنمیباشدسیستم ھا و ستندرد ھا  الدفتری -ی ھای بینگمداخالت و ھماھن
ی انسانخشونت ھای مبنی بر جندر در حاالت اضطرار  بخاطر IASCطوریکھ در رھنمود اناقدامات حد اقل ھم

صورت  کشاف خواھند یافتان در مراحل بعدی انستاندر افغری کھ گ، و موادی دیو سایر اسناد قابل دسترس
  .بپذیرد

اه مختصری بھ مردم منحیث منایع کلیدی در  ایجاد تغییرات الزمی برای حفاظت گن ۴در نھایت این مادیول 
 مالکیت منطقھ ایو احساس  محلی ھبریراز خشونت ھای مبنی بر جندر  با تاکید روی تقویت  انمھا و دخترانخ

  میبیند

  :٢ھداف مادیول ا
 :دیول اشتراک کننده ھا قادر خواھند بود تامادر ختم این 

و وقایھ در رابطھ بھ خشونت  پاسخ  کھ کار ما را جھت ساسیشناسایی روش ھا یا شیوه ھای ا •
حاالت اضطراری و مواقع آسیب پذیر،  پاسخ بھدر تمام سطوح و در تمام مراحل مبنی بر جندر 

 . تحت تاثیر قرار میدھد
 جھت حمایھ کار ھای IASCنگی خشونت مبنی بر جندر، و سھولت پذیری رھنمود ھھدف ھما •

 .میدھدباید توضیح  )inter-agency (بین الدفتری
را  IASCرھنمود خشونت مبنی بر جندر ی خشونت  مبنی بر جندر و سودمندی گھدف ھماھن •

 .تشریح میدارد inter-agencyجھت حمایت اقدامات بین الدفتری یا 
 .ی استفاده مینمایدگدر قضایای واقعی زندرا اناھبرد ھای و ر چارچوب کاری مفاھیم •

  
 

  : زمینھ

  بین المللی
ھ بھ نی فعاالانجامعھ جھ ١٩٩٠اوایل دا و کوزووه در  انروھی در بوسنیا، رووگراپور تجاوزات جنسی  اناز زم

  . داده است انواکنش نش" تالش ھای پاسخ بشری"خشونت ھای مبنی بر جندر منحیث اجزای 
بسیاری از عمل . است آمدهبوجود  لیسی و عملکرد درین ساحھدر ھردو سطح ّپاکشافات چشمگیر انھ در نتیج
یی عملکرد ھا و ستندرد ھای خوب، ایجاد رھنمود ھا و را جھت تحقیقات، داد خواھی شناساانمنابع ش انکننده گ

 .دانھ نموده انابزار کاری برای حمایت موثر وقایھ و پاسخدھی درین بخش اع
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  انستانافغ
 اننشبیشتر ریسرچ ھا اما  باشد مشکل می انستانگرچھ تایید تعداد واقعات خشونت مبنی بر جندر در افغ

بسیار گسترده است و تمام  انم ھا و دخترانیھ خخشونت عل صمیدھد کھ خشونت مبنی بر جندر بطور خا
  . ی را شدیدا متاثر مینمایدانبخش ھای جامعھ افغ

ی،  جنسی، استثمار انرا بشمول خشونت ھای جسمی، رو ھخشونت مبنی بر جندر ممکن اشکال مختلف
ٌ در سطح اجتماع فرھنگی کھ  انرس آسیبوادگی و رواج ھای انجنسی، خشونت خ - چشم پوشی اکثرا

م ھا را بھ حالت تابعیت و پستی امر میکند بھ بخود انشده ایکھ ختثبیت دریافت گردیده و نورم ھای عمیقا 
  .گیردمی
  

این تالش ھا منجر بھ چارچوب کاری، راھبرد ھا و مودل ھای کھ عملکرد ھای مناسب  اندر سطح جھ
نیازمند ی شکننده ای کھ زمینھ ھادر و خشونت ھای مبنی برجندر در حاالت اضطرار بھ را برای پاسخ 

  .د فراھم میکنداناعی بین الرشتوی و تشریک مس ھماھنگی
برای  یکھدر تالش ھای اناین چارچوب کاری بر اساس حقوق افراد و جوامع و اشتراک معنی دار ش

  .است است ترتیب شده اندفاع و ارتقای حقوق ش
  
  

  :چارچوب کاری برای مداخلھ ١موضوع 
  

  :انری مثبت واقعات خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری ایجاب مینماید تاعمل کننده گھدف گی
  

 )م ھا و دختر ھاانخصوصا خ( حقوق جمعیت متاثر شده را ارتقا داده و حفاظت نمایند  •
 باید مداخلھ صورت بگیرد در صورت نقض این حقوق •
یکھ متضرر شده و  تحقق بخشیدن حقوق انارائھ خدمات و معاونت بھ  نیازمندی ھای ھر دو حالت کس •

 داننموده  تجربھی کھ خشونت را انعده کس ان

 :راھبرد مبنی بر حقوق
رام ھای پاسخی کھ مرتبط بھ ھر گتھداب چارچوب کاری بومی ما را یک سلسلھ راھبرد ھای وقایوی و پرو

بحث  انھبردی کھ ما در مورد اولین را .سطح مداخلھ در تمام مراحل پاسخ اضطراری میباشند تشکیل میدھد
  خواھیم نمود عبارت است از راھبرد مبتنی بر حقوق

  
و  انھ یابی خشونت ھای مبنی بر جندر در واقعات اضطراری حقوق زنانمبنی بر حقوق برای نش  راھبردیک 
  : را مکلف میسازد تا اندر کارانرا بھ حیث حقوق بشر شناسایی نموده،  وتمام دست  اندختر

 
بھ شمول حق .( قرار داده شود بین المللی  آجنداباید در ھر نوع شرایط در  انو دختر انزنحقوق  •

 )زندگی  بدون از ھر نوع خشونت مبنی بر جندر
 انو دختر انارتقا، محافظت و بر آورده نمودن حقوق زن •
  

 :راھبرد مبنی بر حقوق
 .ی استوار استانسانین انی و قوحقوق بشر بین الملل ساساتروی ا •
 را شامل میشود اندر کارانو دست  انتعداد زیاد از عمل کنندگ •
یک مملکت یا   کھ در ونی، اجتماعی و فرھنگیانضرورت دارد تا معیارات و ارزش ھای سیاسی، ق •

 یابی نماید انرا نش انھاجامعھ کار نموده و 
 مند گردندانو جوامع تو اندگانراه ھای را جستجو مینماید تا بازم •

 

  اف جامعھکشانراھبرد 
 یرد   گکشاف جامعھ را بھ بحث میانراھبرد بعدی راھبرد 
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کوشش مینماید تا افراد و گروه ھای یک جامعھ را از طریق فراھم نمودن  کشاف جامعھانیک راھبرد  •
در ارتباطات اجتماعی و نقش جندر در جامعھ  آوردنر یبرای تغی انھاش، منابع و مھارت ھای کھ اند

 انند خشونت ھای مبنی بر جندر را بھ شکل موثر نشان، تا بتودارند تقویھ نمایدضرورت  انخود شھای 
 . یابی نمایند

 انیر سرتاسری در جامعھ و تامین عدالت مییکشاف جامعھ عبارت از آوردن یک تغانھدف عمده از راھبرد 
 . میباشد  انریق کار کردن با ایشجوامع از ط

 نت مبنی بر جندریابی خشو اندر رابطھ بھ نش انی ایشلیت ھاوضروریات، فرصت ھا، حقوق و مسو •
 .را شناسایی میکند

را رویدست  دھی انگذاری، سازم نپال شامل  یابی خشونت مبنی بر جندر انبرای نشاقدامات عملی  •
 .یردگمی

 .را ارزیابی مینمایدجام شده انھای  تاثیرات، و موثریت اقدام •
  

 :ده محورانراھبرد بازم
  یردگده محور در حاالت خشونت مبنی بر جندر را بھ بحث میاناھبرد بازمراھبرد نھایی ر

ده خشونت مبنی بر جندر را از طریق قرار دادن وی در انکوشش مینماید تا بازم ،ده محورانیک راھبرد بازم
 .مندی بدھدانتو ،یانمحراق پروسھ کمک رس

 .معنوی و اجتماعی  فرد را احتوا مینماید ،یانی، ھیجانتمام جنبھ ھای فزیکی، رو ،ده محورانراھبرد بازم
تاریخچھ فرھنگی و اجتماعی فرد را مد نظر گرفتھ و رویداد ھای را کھ پروسھ شفایابی را تسھیل و  انھمچن

 .نیز در نظر میگیرد ،حمایت کند
 :ده محور تائید میکند کھانراھبرد بازم

 .است ھ فردھر شخص منحصر ب •
ر جندر عکس العمل مختلف دارد و در نتیجھ ضرورت ھای مختلف ھر شخص بھ مقابل خشونت مبنی ب •

 .دارند
 .ھر شخص قدرت، منابع، و درجھ ھای تحمل مختلف دارند •
 .ند و در قدم ھای بعدی چھ واقع خواھد شدانبد انھاھر شخص حق دارد کھ کی ھا باید در مورد  •

 

  ده محوراناساسات رھنمودی و راھبرد بازم
قابل دسترس و بالخاصھ  ،ده بھ خدمات خوبانبھ این معنی است کھ مطمین شویم بازمده محور انراھبرد بازم

  :دسترسی داشتھ باشدبشمول موارد زیر 
 مراقبت صحی 
 شناختی و اجتماعیانحمایت رو 
 امنیت 
 ونیانخدمات ق 

رش گش، مھارت و نان، دکار میکنند انگدانیکھ مستقیما با بازمانعرضھ خدمات شایستھ ایجاب مینماید کس
ده محور ایجاب مینماید تا اساسات رھنمودی مصوونیت، انتطبیق راھبرد بازم. بالخاصھ را داشتھ باشند

  .رازداری، احترام و عدم تبعیض را بکار ببریم
  

 مصوونیت
د، باید اولویت تمام انیکھ اورا معاونت کرده ان، از جملھ اطفال و کسانده و دیگرانحفاظت و امنیت بازم •

افرادیکھ واقعات خشونت مبنی بر جندر ویا تاریخچھ خشونت و سو استفاده را . باشد انتطبیق کنندگ
یا اشخاص  اندر معرض خطر خشونت ھای بعدی از طرف مرتکب شونده گ أمخفی نگھ میدارند، عمدت

 .چھار اطراف خود میباشند

 رازداری
با کی ھا سرگذشت خود شریک  د کھنتخاب نمایانرازداری باوری را منعکس میسازد کھ  افراد حق دارند 

رازداری بھ این معنی است کھ ھیچ وقت  معلومات مربوط بھ شخص را برای  حمایت . د یا نسازندنبساز
مصوونیت، اعتماد و  ؛رازداری. ھ شخص نباید افشا کردانھگاآھیچ نوع گروھی دیگر بدون رضایت 

 .مندی را تقویت مینمایدانتو
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 احترام
 انده گانتخاب ھا، خواست ھا، حقوق و وقار  بازمانده باید معرف احترام نسبت بھ تمام اقدامات گرفتھ ش 

 .باشد

 عدم تبعیض 
خشونت باید تداوی مناسب و مساوی را دریافت نمایند، بدون در نظر داشت سن، نژاد،  اندگانبازم

  .مذھب، ملیت، قوم، جنس، و یا خصوصیات دیگر باید عرضھ گردد
   

خشونت مبنی بر جندر یریگه اناھبرد ھای نشر -ش شمااندآزمایش   

در نزدیک چاه  انه ھا پخش میشود کھ دو دختر جواندر یک منطقھ متاثر از منازعھ، یک راپور از طرف رس
  .دانرفتھ گمورد تجاوز جنسی قرار  انگآب در بیرون منطقھ کمپ بیجا شد

و پیش این کمپ  در دور کھ نی بر جندرملل متحد کھ بیشتر بھ فعالیت ھای خشونت مب انچھار موسسھ سازم
ھ بھ مالقات این دو انگھر کدام این دفاتر بصورت جدا دنسرازیر میشو انحمایت این دختر د فورا جھتاندخیل 

 ،ونھ این اتفاق رخ دادگدو دختر در مورد اینکھ چ انی و تفصیلی با نکدام بصورت طوال دختر میروند و ھر
ی مدت، ندو معاونت فوری و طوال کھ از ھر عمل ای نکشاف یک پالانمورد اینھا در  آبعد. صحبت میکنند

-یانصحت، رو: در تمام سکتور ھای مربوط بھ پاسخ مطمین شوند انبرای این دختر مراقبت ھای جامع
  .با ھم مالقات نمودند حقوقاجتماعی، امنیت و 

  :داناالت اضطرار نقض شده در حشونت مبنی بر جندر درین سناریو، کدام یکی از راھبرد ھای مخاطب خ
  

 راھبرد مبتنی بر حقوق .1
 کشاف جامعھانراھبرد  .2
 ده محوراناھبرد بازمر .3

  )دانراھبرد ھا نقض شده  انھر سھ : جواب( 
  

رفتھ بلکھ در مقابل طوری حدس زدند گرا در نظر ن انملل حقوق این دختر انی ھای سازمگنمایند اندرین داست
یا سایر فعالین در جامعھ   انروپ زنگستند، ھمینطور ھیچ کسی با انرا مید انھاای از قبل نیازمندی ھ کھ اینھا

: یری این وضعیت بشکل اقدام پایدار منحیث راھی برای ھر دوگھ انرفتن اقدامات بخاطر نشگبخاطر در نظر 
ن بار از ، تقاضای چندیدر نھایت. رفتندگمند ساختن جوامع را در نظر نانو تو انمحافظت و مراقبت دختر

 انھاعدم احترام نسبت بھ خود ارادیت  دھنده انشکار رازداری و نشنقض آ انذشت شگسر انبرای بی اندختر
  .ده محور را زیر پا نمودندانعناصر اساسی راھبرد بازم انبر بود، بنا

  

  : وقایھ و پاسخ: ٢موضوع 

  وقایھ و پاسخ در مداخالت چند سکتوری
 .جندر یک کار مغلق و چند بعدی استھدف قرار دادن خشونت مبنی بر 

 :دھی خشونت مبنی بر جندر موثر شامل موارد ذیل است انسازم
 .صورت میگیرد انف گیری فکتور ھای ذیدخل و خطرات جلوگیری از خشونت از طریق ھد •
 .ی رسیدگی گرددانتا  بھ نیازمندی ھای قرب انی بھ خشونت و نتائج یپاسخگو •

از وظایف مشخص خود  انیکھ تمام عمل کنندگیجا. ملکرد چندین سکتوری میباشدبھترین روش در این زمینھ ع
 انصحی نقش کلیدی در وقایھ و ھمچن انکارمند.  جندر بھ شکل واضح آگاه باشند در بخش خشونت ھای مبنی بر

 . بازی میکنند انیانپاسخدھی بھ شمول شناسایی، حمایت، و رجعت دھی قرب
 

 ISACخشونت مبنی بر جندر رھنمود  حد اقل پاسخ دھی،
ی، مداخالت برای وقایھ خشونت مبنی بر جندر فراھم نمودن معاونت  بھ انساندر مراحل مقدم حالت اضطرار  

 .   در تشکیالت بشری، میباشد IASCبر اساس رھنمود خشونت مبنی بر جندر  انده گانبازم
وقایھ و پاسخ بھ خشونت ھای جنسی در  باالی: سیسات بشریر در تأرھنمود مداخالت خشونت مبنی بر جند

ذکر شد تمرکز میکند، این رھنمود مجموعھ ای حد اقل  از اقدامات الزمھ را  انھااز کھ در قبل حاالت اضطرار 
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و مداخالت  نپال انھا، بیرون نویس میکند، تا یکھ بھ حاالت اضطرار پاسخ میدھندانگعمل کنندبرای قادر ساختن 
مراحل ابتدایی حاالت  انی وقایوی و پاسخدھی بھ خشونت ھای جنسی را در جریو چندین سکتور گھماھن

  .یرندگاضطرار رویدست 
ند انمیتو انھمچن ردند، اینھاگند در زمینھ ھای وسیعی غیر از حاالت اضطرار استفاده اناین رھنمود ھا میتو

  .رندیگررسی قرار ی در یک مرکز مورد بانھگی برای حالت اضطرار ناگمنحیث اماد
 :رھنمود 

 باالی خشونت مبنی بر جندر تاکید میکند •
 قایھ و پاسخ دھی تاکید داردوباالی  •
 کارکردھای فعلی را تقویت میکند •
 و کمک مالی اضافی عملی گردداضافی ، آموزش اضافی اند بدون کارمندانبصورت عموم میتو •

 
وظیفھ کھ  ،حاالت اضطرار انرکناین رھنمود مداخالت را در کار ھای روز مره  تمامی سکتور ھا و کا

بشمول ( بی، توزیع مواد غیر غذایی و صحت انبرنامھ ھای ج ،اهگ ی، حفظ الصحھ، تھیھ پناهانبرسمحافظت ، آ
  .مدغم مینماید  ،خدمات جامعھ و تعلیم و تربیھ را دارند )یاناجتماعی و صحت رو-یانھای رو حمایت

  

  :در عمل IASC دقیق رھنمود خشونت مبنی بر جندر  مرور
تعداد زیادی فعالیت ھای اضطراری جا اندر ر در جزیره کوچک ناشن، گانبعد از مدت کوتاھی از زلزنھ ویر 

غیر دولتی بین المللی برای ارزیابی حکومت و سسات ؤملل متحد و م انسازم انگنمایند. است انحال  جری در
  .درا فراھم کنن اضطراری حاالت انسانخدمات  انھاامعھ محلی مدنی فرا رسیدند تا ج

ی  انمحدودی را از رھنمود خشونت مبنی برجندر کھ باید در فعالیت ھای ستندرد و  بیاید اقدامات حد اقل و
   .مختلفھ حاالت اضطرار برای ھر دو وقایھ و پاسخ بھ خشونت ھای جنسی مدغم شوند کاووش کنیم انکارکن

  

  :صحت
ھ ھا انآموزش دیده در کلینک ھای صحی و شفاخ انو کارمنداز موجودیت پروتوکول ھا، ادویھ، منابع،  •

  برای مدیریت واقعات خشونت ھای جنسی وخشونت ھای مبنی بر جندر، مطمئن شوید 
 انفراھم نمودن معلومات و آموزش بھ جوامع درباره خشونت ھای جنسی و مبنی بر جندر وھمچن •

  معلومات در باره  خدمات قابل دسترس
 ی و صحت باروری در مراقبت ھای عمومیانھای ابتدایی صحت رودسترسی بھ مراقبت  •

 

  خدمات جامعھ
خشونت ھای مبنی بر جندر و خشونت ھای  اندگانبرای بازم) کمک ھای اولیھ(ی انارائھ خدمات رو •

  جنسی
ی را فراھم انسساتی کھ حمایت ھای روؤم /فرادیانسیستم رجعت دھی فعال بین خدمات صحی  •

  .مینمایند
و ارتباطاتی برای آماده ساختن جوامع  برای وقایھ و رجعت دھی  اد معلوماتی، تبلیغاتیکشاف موان •

 خشونت مبنی بر جندر خدمات 
  

  ISACفعالیت ھای کلیدی خدمات صحی و خدمات سطح جامعھ مطابق رھنمود خشونت مبنی بر جندر 
 کھ خدمات صحی و اتموسستمام برای اقدامات ذیل را در بخش خدمات صحی و سکتور خدمات جامعھ، 

  .بکار ببرید ،یا اجتماعی را تطبیق مینمایند/  شناختی وانرو
  

در  بصورت منظمرا کھ ) فوکال پاینت(ول یا ئخدمات صحی و سطح جامعھ ھر کدام یک شخص مس
از دستاورد ھای کلیدی سکتور صحت و جامعھ  روپ ھای کاری خشونت مبنی بر جندر اشتراک نموده وگ

   .شناسایی میکنند ،داده شده راپور میدھند انمات نشدر جدول اقدا
  .ینمایدشناسایی م ،اشتراک نماید بصورت منظمکھ  خدمات صحی و سطح جامعھ ھر کدام یک فوکال پاینت
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کھ از طرف دفاتر ) گکراس کتن( یر گروپ فرعی و وظایف فراگجلسات در  ولشخص مسئاین  انھمچن
( ی ، ارزیابی و بررسیگوریکھ در جدول اقدامات برای ھماھنطانی خشونت مبنی بر جندر ھمگھماھن

   .اشتراک مینماید ،ردندگدازی میانموزش راه آ، منابع بشری معلومات، ارتباطات و ) گیتورنانم
 

مذھبی  ان، رھبرانروپھای زنگ، دایھ ھای محلیند انشناسایی و بسیج ساختن منابع موجود در جامعھ م .1
 ی خدمات سطح جامعھو برنامھ ھا

روپ ھا و گبرای حمایت، ارزیابی افراد  انگدانقضایای خشونت ھای جنسی، نیازمندی ھای بازم -
ر، دلسوز، غیر گحمایت  انگدانبا بازم انار اینکھ ایش انی موجود در جامعھ برای اطمینانھاسازم

 قضاوتی، راز دار و با احترام خواھد بود  بحث نمایید ، 
شناختی، منابع حمایت ھای انبین منابع حمایت رو/  انمی ھ انای رجعت دھی محرمتاسیس سیستم بر -

 قضایی-اجتماعی، صحی و خدمات جامعھ، امنیت و سکتور عدلی
 انشنایی شرکای ھمکار با آی وگیزم ھای ھماھنانتاسیس میک -

 
شدن در  یانده تجارب خویشرا مبنی بر قربانیکھ یک بازماندر تمام خدمات صحی و جامعھ، ھر زم .2

 ، بشنوید و برایش  حمایت ھای عاطفیاشاره مینمود انخشونت ھای جنسی بر مال میساخت و یا بھ 
ده  رجعت دھی اناھی بدھید و ھر قدری کھ ضرورت بود با در نظرداشت موافقت  بازمگآفراھم کنید، 

  .نمایید
را جھت روشن ر قضاوتی سواالت غیر مداخلوی، مرتبط بھ موضوع و غیوش بدھید فقط گده انبازمبھ  -

یرید گماده نیست تحت فشار نآ انی معلومات مزید کھ وی برای دادن ، وی را برابپرسیدشدن موضوع 
 بیاد داشتھ باشید کھ ممکن وی ).دازیدانشناختی راه نیانالعات روجلسھ واحد برای کسب اط( ندانم

ی انن وضعیت ھیجیر نماید چوممکن تغ اننماید و جزییات  انبی و تسلسلبدون توالی  حوادث را
میدھد کھ وی   انوید ، بلکھ نشگویا وی دروغ میگمود نمیکند کھ اناین و. ده متغییر استانبازم

 . رخون یا خفھ استگج
ی اظھار مالمت خودی میکند، ضرور است فراھم کننده مراقبت وی را انده یا قربانر یک بازمگا -

از مرتکب است و ھیچوقت تقصیر  صور ھمیشھدھد کھ در خشونت جنسی ق انھ اطمینانمحترم
 .ی نمیباشدانقرب/ دهانبازم

 انتوجھ دقیق بخرچ دھید، اطمین را ارزیابی نمایید، بھ امنیت او) مانخ( ھا و نیازمندی ھای ویی انرگن .3
حافظت کنید و سیب بیشتر ماو را از آ: ی ھای اساسی وی تامین شده استحاصل کنید کھ نیازمند

  .تشویق نماییدتحمیل نموده باشید را بدون اینکھ  یا فرد مھم و مورد اعتمادایواز ودیت یک  پموج
ھ اندر صورتیکھ ضرورت باشد وی را در طرح یک برنامھ واقعبین: حاصل کنید اناز مصوونیت اطمین -

 .مصوونیتی کمک نمایید
 .ھ و مکمل ارایھ بداریداندر مورد خدمات و تسھیالت موجود معلومات صادق -
زید بلکھ در عوض بھ او کمک کنید تا گتخابی را باید بر انچھ ھ باید کرد یا ویید چگده نانبازم برای -

تخاب ھای انحل کند، او را کمک کنید تا راه ھای بھتر سازش و  انھامشکالتش از طریق واضح ساختن 
و خدمات  تخاب ھایش را ارزیابی کنید، در قسمت رجعت دھیانخود را شناسایی کند، ارزش و نتایج 

 چھ را او ترجیح میدھد رعایت و احترام کنیدانتخاب ھا و اناضافی 
ھای مختلف  گیرید، کھ ممکن نظر بھ افراد و فرھنگروش ھای سازشی مثبت را تشویق و بھ بحث ب -

 ھ را تحریک کنیدانیری فعالیت ھای روزگباز پس باشد، 
ھای  روشی و اجتماعی تشویق کنید، و گدواانی را در فعالیت ھای خانقرب/ دهانیری فعال بازمگسھم -

 .را برای وی یاد بدھید سازی رامآ
خصوصا استفاده الکل و ادویھ را تشویق نکنید، زیرا خطر : روش ھای منفی سازش را کاھش دھید -

 .کشاف نمایداند مشکالت سو استفاده مواد انی دیده انیکھ صدمھ روانگده انزیاد وجود دارد کھ نزد بازم
) یکھ مرتکب نیستندانھا( واده ھا انخ. واده را در صورتیکھ عملی باشد بحث کنیدانضای خحمایت اع  -

/ ده اناینھا ممکن است بازم: ی و عملی نمایند بطور مثالانی را حمایت ھیجانقرب/ ده انند بازمانمیتو
د از بع) ھ، مکتبانمراقبت اطفال، کار ھای خ( ھ انیری فعالیت ھای روزگرا در باز پس  یانربق

ی از انند در ازدیاد صدمھ ھیجانواده ھا میتوانشفایابی فزیکی خشونت جنسی کمک نمایند، برعکس خ
قھر باالی وی  بخاطر صحبت نمودن  استفاده ، طرد کردن، یا ءبخاطر سو یانطریق مالمت نمودن قرب

 در مورد خشونت جنسی اشتراک کنند،  
 
 : یری نیازمندی ھای خاص اطفالگھ اننش .4
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و کشاف اطفال انش ابتدایی انرا مصاحبھ میکند باید دارای د اناننوجو/اطفال انگدانکھ بازمشخصی -
 .خشونت جنسی اطفال باشد

بھ طریق  انرا برای قرار دادن اطفال جو) ویی رسامیگند بازی، قصھ انم( ھ انروش ھای خالق -
 تسھیل و مفاھمھ نمایید،  انسآ

 ده نمایید،و اصطالحات متناسب بھ سن را استفا انزب -
ازینکھ  اطفال و  انبرای اطمینفامیل را  خاصتآ، اعضای قابل اعتماد و یکھ الزم بودانزم -

 .شامل بسازید.ی نارمل باور، حمایت و معاونت دریافت نمایند گشت بھ زندگبرای بر  اناننوجو
کھ بخاطر تا وقتی( دور نسازید  انواده ھایشاناز مراقبت ھای خ اناطفال را بھ ارتباط تداوی ش -

 )یردگاستفاده و غفلت صورت ن ءاز سو انظت شحافم
نساختھ   مجبور و محدود خشونت جنسی را تجربھ نموده،وقت یک طفل را کھ شما باور دارید  ھیچ -

و کمک کننده ایکھ  دانء استفاده سو ھ ھایانفریب، تحمیل خصوصیات و نش ، اجبار،و فریب ندھید
 .یدانسیب بیشتر خواھد رسطفل آ روش ھا استفاده مینمایند بھازین 

 .رھنمایی کنید  ،بدھد انشرین منافع اطفال را نشیکھ بیشھ در مسیرھمی -
با ادویھ  انیانقرب /انگداندر مورد تداوی بازم)  مراقبت ھای صحی انگفقط برای عرضھ کنند(  .5

 انگدانیکی بازمبخش ششم مدیریت کلن. ر واقعات استثنایی ادویھ را فراھم نمایید، تنھا دانردگانرو
 انگدانممکن سریعا نزد بازمداشتھ باشید کھ بنزودیازپین ھا بیاد  تجاوز جنسی را برای رھنمایی ببینید،

 .مصرف مقدار بیشتر شود بنا احتیاط الزم است –ی گی سبب وابستانبا صدمھ رو
  .م کنیدادغام مجدد اجتماعی  تنظی را بشمول فعالیت ھایو اجتماعی  یشناختانحمایت ھای رو .6
 .جھت اقدامات ھمیشھ با اساسات رھنمودی وصل باشید -
 از مصونیت و امنیت مطمین شوید 
 رازداری را تضمین نمایید 
  ،یت و احترام نمایداعرا ر انگدانبازم/  انیانتخاب ھا و وقار قربانخواستھا 
 از عدم تبعیض مطمین شوید 
  باید با نظارت  یردگاجتماعی صورت می- یانمشاوره رو/ شناختی اندر عرضھ ھای رو کھ موزشیآھر

 یری شوند گتعقیب و پی
 و امنیتی بھ نفع  خش ھای صحی، اجتماعی، عدلی قضاییھ بدھد در باناھگده رضایت آاندر صورتیکھ بازم

ھ را برای ھر نوع خدماتیکھ انیکھ الزم باشد بدرقھ محرماندادخواھی نمایید، زم انیانقرب/ انگدانبازم
 . یم نماییدضرورت باشد تنظ

 ز تقصیر گدر مورد اینکھ خشونت جنسی ھر انھااھی گدرجامعھ جرو بحث ھای را بخاطر بلند بردن ا
بھ اصطالح افتخارات، طرد کردن دستھ جمعی و  ی نمیباشد و راه ھای حل از بین بردنانقرب/ دهانبازم

 .دازی نماییدانمنزوی سازی راه 
   اه سازیدگموجود آ ماتخشونت ھای جنسی و خد را در قسمتجامعھ. 
  حمایت ھای مادی را ھمنقدری کھ ضرورت است از طریق خدمات صحی یا سایر خدمات در سطح جامعھ

 .فراھم نمایید
 را بھ جامعھ تسھیل نمایید، اینھا ممکن از طریق فعالیت ھای مشترک المنافع  انگداناشتراک و ادغام بازم

و فعالیتھای کھ کفایت خودی را بلند میبرند )  مات اطفالند پروژه ھای کمک، تعلیانم( ھدفمند، محکم 
 .عملی باشند

  و عنعنوی انگمنابع عنعنوی بالخاصھ را تشویق نمایید، با شفادھنداز استفاده در صورتیکھ عملی باشد 
تطھیر کردن یا عبادات را برای خشونت ھای جنسی  یکھ مراسم انیعنی کسی  بالترتیب انافراد روح

 تشریک مساعی نمایید انگدانبازم/  انیانقرب
 ی یا انمالمت نمودن قرب انند بسیار مفید باشند، بھر حال ، مطمین شوید کھ ایشانبسیار ازین روش ھا میتو

 .ده تمدید نمیکنندانبازم/یانی بیشتر را بھ قربانسیب رسیری در آگر سھمگبعباره دی
 ارتباط بر قرار نمایید ت، تعلیمات و ارتباطات، معلوماارتباطات تغییر رفتاراز طریق ر گبا بخش ھای دی 

 :آب و سیستم زھکشی فاضالب  
منطقھ در قسمت برنامھ ھای اختصاص دادن موقعیت ھای دسترسی بھ آب، تشناب  انم ھا و دخترانبھ خ •

 ھا، حمام ھا، و دستشوھا ھا باید بھ شکل فعال سھم داد 
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  :گذاری ساحوی نپناه گاه ھا و پال
م در قسمت اختصاص دادن محالت مصوون، مناسب و امن  پناھگاه ھا و بیجا شدگی انبھ سفارشات خ •

 . را عملی نماییدانھا گوش نموده و 

 غذا، امنیت، و تغذی
در کمیتھ  انزن%  50از سھیم ساختن حد اقل  انمنطقھ و  اطمین انم ھا و دخترانسھم دادن فعال بھ خ •

 ھای غذائی   
 ذائی استفاده کنید تا در پروسھ توزیع کمک اعظمی نمایندم ھا در توزیع مواد غاناز خ •

  تعلیم
 بھ مکتب رفتن ادامھ دھند انستراتیژی ھای را استفاده کنید کھ  دختر •
کشاف  اناستفاده جنسی و  ءموزشی در مورد وقایھ از بھره برداری جنسی، سوآتسھیل برنامھ ھای  •

 طرز العمل برای معلمین  

 :حفاظتم
ی مبنی بر جندر و خشونت ھای جنسی را درستراتیژی ھای نظارتی امنیتی شامل مسائل خشونت ھا •

 . کنید، تا بھ تھدید ھای امنیتی جواب مناسب داده شود
 اث را تشویق نماییداناث و مامورین امنیتی انترویج پولیس ھای طبقھ  •

 
  :یگھماھن: ٣موضوع 

خشونت متنوع را در وقایھ و پاسخ  انرگبازی یتمصروفواع مختلف مداخالت معین و انھ و انگسکتور ھای چند 
ی منفرد بھ تنھایی دارای گروپی از مسوولین امور و نمایندگ، انھامبنی بر جندر دخیل سازید، ھیچ یک ازسازم

یری خشونت ھای گھ انی برای نشگیابی خشونت مبنی بر جندر نمیباشد، ھماھن انتعھد ظرفیت یا منابع برای نش
  ی میباشدمبنی بر جندر حیات

فرادای قضایا تماما اشکال اساسی انی گی محلی فعالیت ھا و خدمات، و ھماھنگی کلی و موثر ، ھماھنگھماھن
    . ی ھا میباشندگھماھن

  

  :ھماھنگی سراسری

 :تمرکز نموده و شامل  انیا اقدام  وسیع در بحر سطح ملی اکثرا باالیی سراسری گھماھن 
 گذاری استراتیژیک  نپال •
 یتورینگ، و شریک سازی معلومات و داد خواھیانمودن پروسھ جمع آوری معلومات، متسھیل ن •
 .از شفافیت انبسیج نمودن منابع و اطمین •
 موزون نمودن بخش ھای  کارا ی امور •
 .مذاکره و تمدید اقداتی  کھ روی  استندرد ھا و کارکردگی ھای خوب استوار است •
 .  وگرام ھای پایدارتامین رھبری برای برنامھ ریزی و تطبیق پر •

 :ھماھنگی بھ سطح محلی 
چندین سکتوری و موسساتی کھ در بخش خشونت ھای مبنی بر جندر کار می  انکننده گ ھماھنگی در بین عمل

 :نمایند و شامل
توافق صورت گرفتھ  اندمات روی واع خانکھ در مورد ی، نقشھا و مسولیت ھایواضح ساختن تعھدات   .1

 است،
 .   ای خدمات در مناطق خاص باید بحث شودروی پوشش جغرافی .2
 کشاف و تطبیق پروتوکول ھای رجعتی برای عرضھ خدمات ان  .3
گذاری، ندھی، تحلیل و استفاده سطوح خدمات و سایر معلومات در قسمت پالانجمع آوری، سازم .4

و حمایت یابی وابتکارات استفاده از خدمات بشمول ارزیابی ھای مشترک ، شریک ساختن معلومات 
 شاند

 گذاری ھای مرتبط تطبیق و بررسی اھتمامات متمم وقایھ و پاسخ دھینپال .5
 حمایت یابی اشتراکی .6
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 ی مشترک برای جامعھانرس طالعتعلیمات  و ا .7
 

Sub-Cluster  خشونت مبنی بر جندر  
 cluster Sub ھماھنگ کننده ملی برای وقایھ و پاسخ دھی انمنحیث ارگ انستانخشونت مبنی بر جندر افغ 

در وقایھ و  واقعات خشونت ھای مبنی بر جندر تشکیل شده تا فعالیت ھا و کوشش ھای شرکای جندر را 
  تقویت و بھبود ببخشدپاسخ دھی در خشونت ھای مبنی بر جندر 

در وقایھ و پاسخ  اندر کارانی ، و حمایت فعالیت ھای تمام دست گد از توحید ، ھماھنانعبارت  اناھداف 
خشونت مبنی  یا بخش فرعی سب کلستر.  میباشد انستانبر جند ر و اقدامات بشری در افغخشونت ھای مبنی 

سیب پذیر و متاثر روپ ھای آگتسھیالت بشری قضایای خشونت مبنی بر جندر مربوط بھ  انبر جندر در می
   .یری مینمایدگھ انشده را اولویت بندی و نش

 
 .  ا ھم مالقات مینمایندسطح ملی و حوزوی بھر دو اعضای گروه حمایتی در  •
•  UNFPA (United Nations Population Fund) س این گروه حمایتی، و آکسفام بھ حیث أردر

 . معاون گروه حمایتی قرار دارد
 :اناعضای 

 موسسات دولتی مربوطھ •
 Sub-Cluster’s /TFنماینده ھای  •
 موسسات غیر دولتی •

  .موسسات غیر دولتی والیتی/ موسسات غیر دولتی ملی
  .لیسی موجود میباشندگانی دری و انھاالیحھ وظایف سب کلستر خشونت مبنی بر جندر بھ ھردو زب

-اجتماعی ، صحت، عدلی- یانو جامعھ منحیث ارتباط بین البینی بین بخشھای مشاوره رو انگدانمحافظت بازم
  ستھ شدهانقضایی و امنیت د

  یردگاھی دھی و تغییرات رفتار ربط میگھ ااجتماعی و حمایت جامعھ ب-یاندر مرحلھ وقایھ مشاوره رو
  اجتماعی و افراد مسلکی آموزش دیده بخشی از مسیر رجعت دھی در مرحلھ پاسخ میباشند - یانشبکھ رو

  

  ی قضایاھنگھما
 :فرادیانایا بھ شکل ضھماھنگی ق

 شد، بھ باانمحور بھ شکل ھمھ ج دهانبازمرادی مشتمل بر ارائھ خدمات فانھماھنگی قضایا بھ شکل  .1
بر اساس ضروریات فرد استوار باشد کھ بھ موسسات و سکتور ھای خصوصی بھ ھدف کمک و  .2

 . ھمکاری مراجعھ میکنند
  

  :یری میکنندگھ انیکھ خشونت مبنی بر جندر را نشانگعمل کنند
لین عمل کننده سئوی برای اقدام، و مانواع مداخالت وقایوی و پاسخی خشونت مبنی بر جندر ، چوکات زمان
را وقایھ و بھ  ممکنھ کھ خشونت مبنی بر جندر انگعمل کنندستھ بھ زمینھ و مراحل حالت اضطرار میباشند، ب

  . دانگروپ بزرگ تقسیم شده  4پاسخ میدھند بھ  ان
 

 : جامعھ بین المللی .1
 :جامعھ بین المللی شامل انگعمل کنند

 انملل متحد و دفاتر  -
 موسسات و نھاد ھای حوزوی -
 دولت ھای خارجی انا کمک کنندگی انتمویل کنندگ -
 کمیتھ بین المللی صلیب سرخ، و ھالل احمر -
 نھاد ھای غیر دولتی بین المللی -
 و جامعھ مدنی بین المللی -

 :حکومت یا دولت مربوطھ .2
 .موسسات حمایتی و حکومتی ایکھ باالی یک منطقھ یا نفوس حاکمیت دارند
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 :جامعھ مدنی .3
د متنوعی از فعالین نھاد ھا، کھ در درجھ رسمیت، استقاللیت، و جامعھ مدنی عموما مشتمل است بر تعدا

جامعھ ھای مدنی اکثرا ازنھاد ھای خیریھ راجستر شده، نھاد ھای غیر  ، قدرت خویش از ھم مختلف میباشند
جمن ھای ان، گروه ھای خودیاری، نھاد ھای مبنی بر عقاید، انھای زن نھاد دولتی، گروه ھای اجتماعی،

جمن ھای تجارتی، ائتالف ھا و گروه ھای حمایوی انادیھ ھای تجاری، تحریک ھای اجتماعی، مسلکی، اتح
 .دانساختھ شده 

 

 :جامعھ محلی .4
یک  روش مبنی بر  .اینجا واژه جامعھ راجع میشود بھ گروھی از مردم کھ در یک منطقھ عام زندگی میکنند

ھستند را نمایندگی و بارتاب  اننمودن حقوق شحقوق   نقش یک اداره  ، افراد و جامعھ ایکھ مدعی  عملی 
بلکھ یکی از   پس خود جامعھ یک گروه غیر فعال در بھ دست آوردن یا مستفید شدن نمی باشند، ، میدھد

در یک  اننی بر جندر را خود شد، کھ خشونت مبانی انسانفعالین کلیدی در سعی و تالش کمک ھای 
 . دی یا عادی ھدفگیری میکننانسان سناریوی

 

  تقویت مالکیت و رھبری محلی  
در کار محلی را  انگظرفیت سازی عمل کنند مندی، انتو یری، گمالکیت محلی سھماحساس تقویت و ارتقای 

  .غازین سبب میشودآمداخالت خشونت مبنی بر جندر از نقطھ بسیار 
یزم ھای سازشی و انمیک) ریعطاف پذیان( ی گیری خشونت مبنی بر جندر باید قوت، جھندگھ انتالش ھا برای نش

راھکار ھا برای تقویت احساس مالکیت و رھبری محلی . افراد و جوامع متاثر شده را بازتاب دھد وساطت
  :شامل خشونت مبنی بر جندرمداخالت 

 
 حمایت نمودن ابتکارات و ساختار ھای از قبل موجود در محالت تا ایجاد ابتکارات موازی 
 انھامحلی متصف با شفافیت و ارتباطات خوب با  انگکننداد شراکت حقیقی با عمل یجا 
 یری فعالین محلی در تمام ابعاد ارزیابی مشکالت و تحلیل، تدوین برنامھ ھا ، گاز سھم اناطمین

 رام ھاگتطبیق و ارزیابی نھایی پرو
 ھای راھبردی جھت  نمحلی قبل از مرحلھ مداخالت فوری بشری پال انگبا فعالین و عمل کنند

 ینھ ساختن اقدامات اجتماعی و سیاسی ایکھ خشونت مبنی بر جندر را وقایھ مینمایدنھاد
 ی، بشمول مھارت برای رھبری، داد خواھی، گشکاف شایستانموزش و ظرفیت سازی برای آ

 ی و ایجاد شبکھ ارتباطی گھماھن
 

 

  :٢آزمایش مادیول 
ملی موسسھ غیر دولتی یک کھ  موقعیتیک کھ در ی است انستانیک ناظر جامعھ وزارت صحت عامھ افغ آمنھ

اجتماعی سطح جامعھ را در  –ی انحمایت ھای رو این موسسھ. کار مینماید ،را اداره نموده یک مرکز حمایوی
ارش داد زگبار بھ وی  ۴م انشت مینمایند عرضھ مینماید، یک خگبر ان در انگکھ بیشترین عودت کنندیساحھ ای
بھ  آمنھ، ھر بار میشود د توسط شوھرش سو استفاده انشت نموده گزبا ره بھ وطندو با انھاماه قبل کھ  ٨کھ طی 

 ۵اھی داده و در مورد پیامد ھا و نتایج سو استفاده باالی او و گموجودیت مرکز حمایوی مصوون اوی در مورد 
در مورد این  آعمیق آمنھتخاب مینماید، انھ خود رفتن را انم بخانطفلش معلومات میدھد، اما در عوض ھمیشھ خ

بھ  آاخیر سوپروایزر آمنھ. چیزی کرده نمیتواند ی میکند کھ ازین بیشترگداناست و احساس درم انوضعیت پریش
ماه یک بار با ھم میبینند و روی قضایای مغلق  بحث و نظریات خود را  روپ کھگاو در مورد موجودیت یک 

، اما ی اشتراک ننموده بودگروپ ھماھنگ ر چنینز دگرھ آمنھ. فتگر شریک میسازند گجھت تدابیر با ھمدی
ونھ قضیھ گد یک قدم خوب برای این باشد تا کوشش کند  بفھمد کھ چانویا این میتوگاینطور احساس میکند کھ 
  . مشکل خود را مدیریت کند

وبتر وضاحت خ لطفا سطحی را کھببینیم ،  آمنھبھ وضعیت ) وطنی(طریق چارچوب کاری بومی از اکنون بیایید 
  .تخاب نماییدان ،کار مینماید یری خشونت مبنی بر جندر با انگھ اندر کار خود برای نش اینکھ آمنھدر مورد 

  
 فرادیان  



11 
 

 جامعھ  
  مجموع جوامعھ( معاشره(  

 
  )فرادیان: جواب (
  

 ی انھارادی حمایت فراھم میکند تا برافانخشونت مبنی بر جندر بھ سطح  انگدانمستقیما برای بازم آمنھ: ١سوال 
  .بھبودی از خشونت را تسھیل نماید

" مایا"اولین مجلس  انجریدر . ی قضایا اشتراک نمایدگروپ ھماھنگپیشنھاد نمود کھ وی در  آمنھسوپروایزر 
 اندر می اجتماعی شنید، -یانو مشاورین رو اناز نرس انجامعھ و ھمچن انھای مشابھی از سایر ناظر انداست

 انھ قرار دھند تا مشخص بسازند کھ چگونھ ایشانمحلی را نش انفت تا رھبرگروپ تصمیم گر سایر موارد
یا حمایت /داده  کشافان وادگی رول دارندانونت ھای خیزم ھای سطح جامعھ را کھ در وقایھ خشانند مکانمیتو
   .ندنمای

  .انتخاب نماییدلطفا سطحی را کھ این مداخالت را خوب تعریف مینماید 
  
  

 فرادیان  
 جامعھ  
 مجموع جوامعھ( شره معا(  

  
  )جامعھ: جواب(

 
 
 
 

د از تمرکز باالی اندر سطح جامعھ مداخالت عبارت . گرّوپ مداخالت سطح جامعھ را در نظر گرفت: ٢سوال 
  یزم ھای جامعھ برای پیگیری، وقایھ و پاسخ بھ خشونت مبنی بر جندرانکشاف سیستم و حمایت نمودن میکان
  

. در نظر گرفتھ شد در مادیول بحث شد منحیث اقدامات آمنھکھ در نمبنی بر ج ھ گیری خشونتاننش راھبرد ھای 
د وی را مجبور بھ اناو نمیتو. م در قسمت برگشت نزد شوھرش موافق شوداند با خاننمیتو آمنھبطور مثال اگرچھ 
  . م را مورد قضاوت قرار دھدانتخاب خانقبول نظرش کند یا 

  
  تخاب نماییداند انخوب تعریف شده بتو سط این اقدام آمنھاھبرد ھای را کھ تولطفا یکی از ر

  
 راھبرد مبتنی بر حقوق .1
 کشاف جامعھانراھبرد  .2
 ده محورانراھبرد بازم .3

  )ده محورانراھبرد بازم: جواب(
  

یرد، گده محور را پیش میانتخاب مراجعھ کننده خود راھبرد بازماندادن احترام بھ  اناز طریق نش آمنھ: ٣سوال 
او را بھ تحمیل " مایا"، پیشکش میکند مراقبت زینھ ھایگرای مراجعھ کننده خود معلومات در مورد رچھ او بگ

نظرش باالی مراجعھ کننده اش مجبور نمیسازد و نھ وی را مشوره میدھد کھ چیزی را کھ وی الزم میبیند  
  بھترین مسیر اقدام است

   
تازگی در مجلس اشتراک نموده بود فوتوکاپی دوسیھ  مجلس ھماھنگی قضایا ، یکی از دفاتری کھ بھ اندر جری

ھای قضایا را جھت بحث پیشکش نمود، اگرچھ ھیچ اسمی روی دوسیھ ھا دیده نمیشود اما دوسیھ حاوی معلومات 
اساسات  کدام یک از پیشامد میباشد این نقض انتاریخ و زم اندر مورد سن ، قومیت موقعیت حادثھ و ھمچن

  )تخاب کنیدانرا  4ر صورت درست بودن ھر د( ؟ رھنمودی میباشد
 مصوونیت .1
 رازداری .2
 احترام .3
 عدم تبعیض .4
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  )2،3، 1: جواب( 
  
حتی حمل دوسیھ . د اساسات رھنمودی مصوونیت، رازداری و احترام را نقض کنداناین کار کرد میتو: ۴سوال  

ر دوسیھ ھا در گبطور مثال ا. را نقض کند انگداند قویا مصوونیت و رازداری بازمانھای قضایای مراجعین  میتو
فت کھ تا این سطح جزییات یگر اینکھ مراجعھ کننده بھ کارمند اجتماعی مگم. بیجا یا دزدیده میشدند مسیر راه 

شکار ساختن جزییات قضیھ مراجعھ آاین بصورت عموم بخاطر . شریک بسازد انرگد با دیانقضیھ وی را میتو
  ده پنداشتھ شده است انرام نسبت بھ بازمکننده عملکرد خراب و یک نوع نقض احت

  
  !تبریک

 :ید قادر بھ انشما این مادیول را تکمیل نمودید و اکنون شما میتو
  راھبرد ھای اساسی را شناسایی کنید کھ کار ما را تحت تاثیر قرار داده و یا خشونت مبنی بر جندر را

 ده باشد در ھر سطح با تمرکز باالی صحت و خدمات جامعھ وقایھ و پاسخ
 رھنمود ی خشونت مبنی بر جندر و مفیدیت گھدف  ھماھنIASC  خشونت مبنی بر جندر را برای حمایت

 را توضیح نماییداقدامات بین الدفاتر 
 ی و پروسیجر ھای ستندرد عملیاتی یا گیزم ھای ھماھنانمیکSOPs  را با در نظر داشت ارتباط متقابل

 .شناسایی نمایید انستانتماعی در افغاج-یانی، حمایت ھای روانصحت و صحت رو
 ی واقعی بکار ببریدگمفھموم این چوکات کاری و راھبرد ھا را در مطالعھ قضایای زند 

 

بروید ٣ید بھ مادیول اناکنون شما میتو  
 


