حفاظت از زنان و اطفال
افغانستان
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اطفال
آنچه را که ما انجام می دهیم
ورلدویژن افغانستان در بخش حفاظت از اطفال در برابر سوء
استفاده ،غفلت ،بهره برداری و سایر انواع خشونت علیه اطفال
در سه والیت هرات ،غور و بادغیس کار می نماید.

چگونه انجام کار میدهیم
اقدامات حفاظت از اطفال ورلدویژن افغانستان نقش مرکزی در
تمام پروژه های ما دارد تا از این طریق اطفال ،خانواده ها،
جوامع ،دولت و سایر شرکا را توانمند ساخته تا از به خطر
افتادن رفاه اطفال جلوگیری و یا حداقل آن را کاهش دهیم .بدین
منظور توسط فعالیت های این بخش محیطی برای اموختن
حقوق اطفال به وجود آمده و سیستم های پاسخگویی به مسائل
حفاظت از اطفال تقویت شده است.

رویکرد
رویکرد ورلدویژن افغانستان در قسمت حفاظت از اطفال،
اساسا بر روی بسیج سازی جوامع از طریق رهبران دینی و
گروه های پر نفوذ جوامع متمرکز است تا آگاهی مستفدین را
در این قسمت افزایش بدهد .از طریق دوره های آموزشی
"جشن خانواده ها " ،تغییر اجتماع" و "حفاظت از اطفال" به
رفتارهای منفی در بخش مراقبت و حفاظت از اطفال رسیدگی
شده است .برعالوه ،یک سیستم گزارش دهی تخلف های مرتبط
به حفاظت از اطفال توسط دفتر ورلد ویژن افغانستان طراحی
گردیده است.

دستاوردها
ما حمایت های روانی-اجتماعی از طریق مشاوره و دوره های
آموزشی مهارت های زندگی برای اطفال و جوانان ،بازماندگان
سوء استفاده ها و خشونت های جنسیتی و سایر گروه های آسیب
پذیر ،ارائه می داریم .از طریق ارائه این خدمات ،اطفال را
توانمند ساخته تا از خودشان دفاع نموده و به حفاظت یکدیگر
llشان کمک نمایند.

همزمان با آن ،دروه های آموزشی برای اساتید ،اعضا
جوامع و نمایندگان دولت در مورد حفاظت از اطفال،
حمایت روانی -اجتماعی و صحت روانی ارائه می گردد.
در نتیجه ،هشت کلیپ جوانان در  9اقامتگاه بیجا شدگان
داخلی تاسیس و مجهز گردید که  1,604زن ،دختر ،پسر
و مرد از خدمات مشاوره دهی که توسط ورلدویژن
افغانستان ارائه می گردد ،استفاده می نمایند.

879
تن از رهبران دینی و رهبران
جوامع ،اعضا کمیته ی اقداماتی
حفاظت از اطفال ( )CPANو
شورای انکشافی اجتماع پیرامون تشخیص و رسیدگی به
عوامل بنیادی مسائل حفاظت از اطفال و همچنان برای
ایجاد یک خانه و اجتماعی محفوظ و عاری از خشونت
علیه اطفال آموزش دیدند.
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دختر) و  1,481تن از سرپرستان شان از
حمایت روانی -اجتماعی از طریق خدمات
مشاوره دهی انفرادی و گروهی ،برخوردار گردیدند .حال
آنها مهارت هایی را کسب نمودند تا با چالش های زندگی
بهتر مقابله نمایند.

زنان
آنچه را که ما انجام میدهیم
خشونت علیه زنان در افغانستان به طور گسترده وجود دارد که
حقوق بشر را نقض می نماید .از هر سه زن افغان ،یکی از آنها
خشونت فریکی ،روحی و روانی یا جنسی را تجربه نموده
است .ورلد ویژن افغانستان با ترویج تساوی جنیستی (جندر) و
توانمندسازی زنان سعی بر آن دارد تا این سایکل خشونت را
از بین ببرد.

چگونگی انجام کار
ورلدویژن افغانستان رهبران دینی ،ریاست امور زنان ،رهبران
و فعالین زن را مورد هدف قرار میدهد تا مشارکت سیاسی و
اجتماعی زنان را تقویت و افزایش دهد .زنان در اجتماعات
حمایت می گردند تا درآمد داشته باشند ،با سواد گردند و در
واحد های کاری اجتماع دخیل گردند و بتوانند بطور موثرانه
ای تجارت کوچک خودشان را راه اندازی و مدیریت نمایند.

دستاوردها
در پروگرام های معیشتی ،ورلدویژن افغانستان سعی می کند تا
زنانی که بنابر عوامل فرهنگی محدود به خانه می باشند را
حمایت نماید تا عاید بدست آورده و نفوذ شان را درسطح خانواده
و اجتماع گسترش دهند .یکی از پروگرام های این دفتر بیشتر
از  52گروه اناث  WASHرا در مناطق مورد هدف تاسیس
نمود .حال آنها سایر اعضا اجتماع را در مورد حفظ الصحه،
بازسازی منابع آبی و فراهم سازی مواد برای ساخت توالت
های گودالی ساده ،کار می نمایند.
انجمن پرورش زنبور عسل زنان یک مثال خوبی است که
نشانگر ایجاد تغییر در زندگی زنان و خانواده های آسیب پذیر
در والیت بادغیس می باشد .ورلدویژن افغانستان  260زن را
در بخش پرورش زنبور عسل آموزش داده است ،این زنان حال
توانایی آن را دارند تا در نزدیکی خانه شان عاید کسب نمایند.
طبق گزارش دریافت شده از این زنان ،فعالیت مذکور آنها را
کمک نموده تا درآمد بسنده ای برای مرفوع نمودن نیازهای
تحصیلی و صحی فرزاندان شان کسب نمایند و همچنان عزت
نفس شان را بهبود بخشیده و پذیرش اجتماعی باالتری را بدست
آورده اند.
 %95از زنانی که توسط ورلدویژن در بخش
پرورش زنبور عسل آموزش دیده اند ،شاهد
افزایش درآمد بوده اند.

قابله های آموزش دیده ورلدویژن افغانستان در
یکی از دوره های آموزشی پروژه صحت

برعالوه ،پروگرام معیشت دوره های آموزشی درمورد باغبانی
سبزیجات ،پرورش مرغ ،بازاریابی ،عالمه تجاری محصوالت
و کنترول آفات برای بیشتر از  3,000دهقان زن که اکثرا بیوه
یا سرپرست خانواده می باشند ،دایر نمود .حاال ،عواید این زنان
افزایش یافته و مواد غذایی کافی برای مستفید ساختن اطفال شان
دارا میباشند.
گروههای فعال صحی برای فامیلها (.)FHAGورلدویژن
افغانستان  28گروه  FHAGsکه شامل  308عضو زن می
باشد را در سال  2012تاسیس نمود .این زنان نقش بسیار مهمی
را در بهبود صحت خانواده ها و کمک نمودن مادران و اطفال
افغان در دسترسی به خدمات صحی به منظور کاهش میزان
مرگ و میر ،ایفا می نمایند.
دوره آموزشی مهارت های حرفوی .ورلدویژن افغانستان
فعالیت های سواد آموزی و تولید درآمد را برای 1,100زن
جوان اجرا نمود تا این زنان عزت نفس شان را باال برده و به
افزایش درآمد خانواده کمک نمایند.
توانمندسازی زنان .ورلدویژن افغانستان با ریاست امور زنان
کار می نماید تا مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را از طریق
شورای زنان ولسوالی ( زنان رهبر) تقویت نموده و افزایش
دهد تا بتوانند بطور موثرانه ای پالن ملی اقداماتی برای زنان
افغان را اجرا نمایند .این برنامه جدید تا به حال  60مال را
آموزش داده است تا ترینرهای ورکشاپ "تساوی جنیستی"
بشوند.

از زنانی که در کار پرورش زنبور عسل
هستند ،قادر اند که بدون کمک دیگران هزینه
های صحی و تحصیلی اطفال خود را .
بپردازند.

