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مایت از حقوق گزارش ورکشاپ تشویق مرد افغان برای ح
 زن،صلح و دیموکراسی

 NECDO نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه 

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور از زمان تاسس بدینسو در بخش 
های تقویت ،ارتقای ظرفیت،آگاهی دهی شرعی و حقوقی به زنان . 
بانوان فعالیت داشته و برنامه های کوتاه مدت و طویل المدت را درین 
راستا دایر نموده است و مصدر خدمت به جامعه گردیده است. این ابتکار 

تن از  40برای OSAه برنامه نُه ماهه را با همکاری موسسه بی سابق

که فارغین رشته های حقوق و شرعیات و فعالین زن در جامعه خانمها
مدنی هستند منحیث رهبران دین که از متون و نصوص کتب دینی 
،تفسیر،حدیث و فقه و مطالعات جدید در ارتباط به حقوق زنان اعالمیه 

وانسیونهای مختلف در این راستا را به راه های جهانی حقوق بشر و کن
اصول و قواعد اسالمی،به می اندازد، تا باشد خواهران ما درروشنی  

حقوق و نیازمندی های خویش بیشترواقف شده، بعد از فراگیری 
دروس،منحیث زنان عالم و آگاه از متون و فنون دین از حقوق زن دفاع 

های  نموده و برای تقویت زنان در تمام عرصه

خواهرانیکه .اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی مصدر خدمت شوند

از تعداد خانم ها   2016/7/16روز شنبه مورخ .ثبت نام کرده بودند

گرفته شد.امتحان 

P1 

تحت عنوان تشویق مرد افغان در شهر کابل سیزده همین ورکشاپ 

در تاالر کنفرانسهای   22/4/1395مطابق  2016/7/12بتاریخ 

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور تدویر گردیده بود. درین 

تن از مردان )جوانان( ولسوالی ده سبز اشتراک  28ورکشاپ بتعداد 

مقدماتی  نموده بودند. برنامه ورکشاپ با تالوت قرآن پاک و سخنرانی

"افتتاح گردید کار ورکشاپ مطابق اجندا ړآقای دوکتور فضل غنی"کاک

از معرفت مطابق میتود درسی به کار خود ادامه داد، ترتیب شده بعد 

موضوعات مطابق به اجندا عناوین ذیل را به تدریس گرفت خشونت 

حقوق  به قانون منع خشونت ، علیه زنان در افغانستان ، نگاه مختصر 

پنجگانه زن مسلمان ، جندر ،وجایب زن مسلمان، آموزش صلح ، با 

تطبیق میتود پریزنتیشن ،کارگروپی، فلیپ چارت، فلش کارت ،همچنان 

در جریان تولید انگیزه توفان مغزی گیم کار گرفته شد. در اخیر فورم 

شاملین همه در برنامه ارزیابی و تعهد نامه باالی شاملین اجرا گردید. 

و از آموختن مواد .هم فعال داشتند و به عالقه مندی تبادل نظر میگردندس

و ورکشاپ با دعایه  و سخنان درسی رضایت داشتند و حمایت مینمودند 

 اختتامیه پایان یافت.

 

برای ترینگ حقوق زن در چارچوب اسالم  امتحانگزارش 
  زنان رهبر

NECDO نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه 



 

   

پوهنتون ځی ژورنالیزم ممتاز عطایی یکتن از جوانان ده سبز و محصل سال سوم پوهنمحترم : 1

ه نمودند، من ازین ورکشاپ موضوعات زیادی را آموختم که در نظریات شانرا چنین ارائکابل 
باره حقوق زن حق مشارکت سیاسی زنان حق میراث و دیگر موضوعات که درین ورکشاپ 

به خاطر جلوگیری از خشونت ما شیوه های مختلف را ازین تدریس شد بسیار موثر واقع گردید.
تیم اگر این ورکشاپ برای زنان و مردان دایر گردد بخاطر که خشونت زن علیه زن ورکشاپ آموخ

اد این هم صورت میگیرد که درین مورد بحث های داشتیم بسیار مفید. در آخیرخواهش من ازین نه
خواهد و موثر واقع  بسیار خوببه نظر من ورکشاپ ها را ادامه بدهند است که اگر در آینده همچو 

 شد.

احمد میا ارغندی وال رئیس جوانان وعضو تیم ورزشی ناحیه پنجم ولسوالی ده سبز  ممحتر:2

نظریات شانرا چنین ابراز نمودند، ازین ورکشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت از زن صلح و 
دموکراسی مطالبی بس ارزندۀ را آموختم که زن میتواند یک سیاستمدار،تجار، داکتروهمچنان یک 

باشد.موثریت این ورکشاپ ها بسیار زیاد است یک ورکشاپ یک روزه یا دو زن و مادرخوب 
روزه وقتی تدویر میشود در بین آنها شاید چند تن بفهمند ولی همه نمی فهمند من پیشنهاد میکنم که 
قریحه جات ودرنواحی  این چنین ورکشاپها ایجاد شود تا مردم در باره دحقوق شان آگاهی حاصل 

 .کنند

 احمد شکیب درویش رئیس جوانان ولسوالی ده سبز اظهار نظر نموده گفت: محترم : 3

حاصل  ارزنده و ارزشمندی را در سابق معلومات نداشتیم آگاهیما ازین ورکشاپ ها مطالبی خیلی 
در  . چون در وطن ما سطح بیسوادی زیاد است مخصوصاً نمودیم ما ازین ورکشاپها خوش هستیم

لیم و سواد دور هستند بناً خشونت با زنان زیاد صورت میگیرد، اگر والیات و قریحه ها از تع
همچو ورکشاپها در والیات برای زنان و مردان دایر گردد بسیار موثر خواهد بود.تا زمینه صلح و 

تا توسط این ورکشاپها دیدگاه مردم تغیرکند تا وطن ما ازین  بدبختی نجات  دموکراسی ایجاد گردد.
به وطن ما هموطنان ما در ه همه کشور ها در حال پیشرفت است ولی متأسفانه پیدا کند، حاال ک

 حالت خوبی زندگی نمی کند.

ځی شرعیات و عضو اتحادیه جوانان ده سبز یکتن از شاملین این محترم عبدالواسع محصل پوهن: 4

اسی پ میگوید: من از روکشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن صلح و دموکرورکشا
موضوعاتی را آموختیم که چطور بتوانیم باالی خانم های که خشونت صورت میگیرد آنها را نجات 

 بدهیم. و آنها را از حقوق شان آگاه بسازیم تا باشد که مردم در فضای صلح و ارامی زندگی کند.

موثر بودن این برنامه از نظر من اینست که اگر ما به دهات و قریحه جات برویم از طریق مساجد 
با آنها صحبت خواهیم کرد و آنها مخصوصاً در روز های جمعه با مردم  در مورد حقوق خانم ها 

رار را در مورد حقوق و امتیازاتی که زنها دارد آگاه بسازیم و از مواد روکشاپ که بدسترس ما ق
دارد برای مردم موضوعات را برسانیم. و ما ازین موسسه ابراز تشکری میکنیم که با تدویر همچو 

 برنامه ها برای مردم آگاهی میدهند.

: محترم اجمل"خیری" استاد کلپ ورزشی پرورش اندام از ناحیه پنجم نظرش را چنین ابراز 5

دایر نمودن همچو ورکشاپها سطح آگاهی  ابراز سپاس میکنیم که که با داشته گفت ما ازین موسسه
ومطالبی را که درین مواد درسی خواندیم از شروع تا اخیر موضوعاتی بسیار مردم را باال میبرند 

د شاید که سطح خشونت زیاتر پائین دلچپی بود. اگر این ورکشاپها برای والیات و قریحه ها باش
از خشونت داشته باشند، که زیاتر در خانواده  شود و مردم در خانواده های شان ارام و زندگی دور

ها با خانم ها خشونت صورت میگیرد اگر یک خانم ناراحت باشد به نظر من همه اعضای خانه و 
ناراحت می باشد و یک خانم وقتی ناراحت باشد نمیتواند که اطفال سالم تربیه کند و اطفال هم روحاً 

مردم این ورکشاپها ادامه پیدا کند مفید و موثر واقع  نارام میباشد. به نظر من اگر برای آگاهی
 .خواهد شد
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 کشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن،صلح و دیموکراسیمصاحبه ها از اشترک کننده گان ور



 

یکی ازبرنامه های تربیتی اسالم برای همه انسانها باالخص 

زنان تربیت اجتماعی وبه بیان دیگر آماده سا ختن آنان برای 

حضورموثردرجامعه است به گونه که بتواند دربرقراری 

شد تعامالت اجتماعی خود با دیگران  هم درجهت ر

 خودبکوشدوهم

احساس مسولیت درقبال جامعه داشته باشد.واز سوی دیگر ضمن 

ایجاد آمادگی برای مقابله باقدر ت سیل آسای جامعه 

،دربرابرزرق وبرق هاوجذب انجذاب های فراوان اجتماعی 

،مقاومت نماید وآنچه راکه به مصلحت خود وخا نواده وجامعه 

برای فعالیت اجتماعی زنان اواست  بپذیرد بی تردیداسالم مانعی 

ایجاد نکرده است بلکه دراحکام الهی،سازوکار وابزار ضروری 

این حضور پیش بینی شده است وکلیه احکام صادره ازقبیل 

حجاب،منع ازنگاه به نامحرم،کیفیت سخن گفتن وتاکید بر وجود 

شاخصه های چون حیاءوعفت ،همه ابزاری هستند برای حضور 

،یعنی حضرت رسول)ص(خود زمینه ساز پیام آور بزرگ،دین 

حضورفعال اجتماعی زنان دربعیت کردن که یک امر 

اجتماعی بودویامهاجرت که اعالم مخالفت علنی –کامال"سیاسی 

باحکام ظالم زمان است ونکته جالب اینکه اولین بعیتی راکه 

رسول خدا )ص(بامسلمانان بستند به بیعت النسا معروف شد، 

ضورفعال داشتند یااینکه درزمان حکومت چراکه زنان درآن ح

حضرت زنان اجازه داشتند نمایندگان خودرا به محضررسول 

)ص(بفرستندومطالبات خودرابیان نماید .به عنوان مثال ، ام 

    د سنان می گوید : ما زنان همرا

ونماز عیدفطر  رسول اکرم )ص(در نماز های جمعه جماعات  

 بهمورخین نقل کرده اند. زنی وقربان شرکت میکردیم .وهمچنین 

نمایندگی ازطرف زنان مدینه خدمت پیامبر)ص(امد واز حضرت 

تقاضا نمود که کالس درسی برای بانوان دایر نماید 

.پیامبر)ص(فرمودند :زمانومکان تجمع خودرا اعالم نماید.سپس 

پیامبر)ٌص( زمانی را برا ی آموزش بانوان اختصاص داده 

 می یافتند.ومحافل علمی انان حضور

نکته در خورتوجه آنکه  درعصر پیامبر)ص(یکی ازانواع مهریه 

زنان آموزش بوده است .به نمونه میتوان به روایات امادمحم باقر 

)ع(اشاره نمود که فرمود عصرپیامبر)ص(آنگاه که مردی فاقد 

بنیه مالی  جهت پرداخت مهریه به همسر موردنظر ش بود، 

مهریه آن زن را پیامبر)ص(عقدازدواج اوراواقع  ساخت  و

قد زوجتگها علی ماتحسن  )آموزش قرآن توسط شوهرقرارداد. 

 (منالقرآن فعلمهاایاه 

تاکید پیامبر اکرم )ص(بریاری زن وفرزند د رآموزش بدان حد 
 است که ازپیامبر )ص(نقل شده است .

)ال ییلقی هللا سبحانه احد بذنب اعظم من جهالته اهله واوالده( 
دردشوارترمالقات نمی کندخدا رامثل کسی که درقیامت هیچکس 

 )بی سوادی(زن وفرزندش است. گناهش جهل
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حضورفعال زنان جامعه نوظهوراسالمی وحضور همسران رسول خدا 

 76روایت ام سلمه 378حد یث، از جمله نقل )ص(درجایگاه استادی ونقل

روایت وازاسما ء 60روایت ازمیمونه همسرپیامبراکرم)ص(وازحفصه 

روایت .....همه داللت 56روایت ام حبیبه 58دختری ابوبکر 

 برحضورفعال بانوان در عرصه علمی است .

عالیترین موثرترین حضور رادرزندگی کوتاه ولی پربار دختری رسول 

ت فا طمه زهرا )ع(می بینیم که ایشان هرزمان که موقعیت خدا)ص(حضر

اجتماعی اقتضاء میکر دفعاالنه  وارد عرصه می شدند وهمچننین برنامه 

های علمی .آموزشی ایشان برای بانوان ،شرکت دربرخی نبرد ها از جمله 

احد به عنوان امدادگر وایراد سخنرانی درمسجد ودفاع ازامیرالمومننین)ع( 

درخانه مهاجرین وانصار جهت یادآوری سفارشات  ورفتن به

)ص(درباره امیرا لمومنین و رسالت های فراموش شده ایشان پیامبر

پایگاه تجمع همچنن دراختیار قراردادن منزل خود به عنوان 

مبارزانومجاهدان بنی هاشم وتامین نیاز اقتصادی انان ازدرآمد .برداشتن 

رسوا سازی چهره نفاق وتزویر بعد  هفتادگام موثر سیاسی واجتماعی برای

ازرحلت پدر بزرگوارشان که برای همیشه پرده ازروی چهره آنان 

برداشته ودر نزدجهانیان آنها رارسوا نمودند.و مصداق دیگر این حضور 

 ،درزندگی دخترگرامی

ایشان حضرت زینب )ع(است ، نمونه ای ازین حضو رسبزرا ابن ابی 
 سنن نقل میکند .او میگوید ،الحدید دانشمند معروف اهل ت

محفل درس زینب )ع(زمانی رونق گرفت که همراه پدرش به کوفه 

آمد.زنان کوفه وقتی متوجه علوم وکماالت حضرت زینب )ع(شدند 

،نمایندگانی به حضوری امام علی )ع(فرستاد ند واجازه فرمودند ،کالس 

 .شروغ شد وتحول علمی عجیبی در میان زنان کوفه به جود آمد 

زنان دراین مجلس به نفقه دینی واطالعات قرآنی دست می یافتند سرشاراز 

علم وکمل میشدند .یکی حضورمحوری وکلیدی حضرت در صحنه 

اجتماعی عاشورا است که حضرت عالیترین نوع حضور رادرعرصه 

بهر حال تاریخ اسالم شاهد این گونه برای جهانیان نمایش گذاشتند 

راوان بوده است که مجال پرداختن به آن نمی حضورها وبرنامه به طورف

باشد .ولی آنچه غیرقابل  ا نکاراست این مطلب است که اسال م نه تنها 

ممانعتی رابرای زنان ایجاد نمیکند ، بلکه به جهت اهمیت این حضور 

برای ارتقاءسطح آگاهی های فردی واجتماعی زنان وآشنایی آنها باروش 

 ویت بخشی  به آنها ،آنانرامورد تا ییدهای تربیتی جدیدوکارآمد وه

وتشویق هم قرار میدهد.ولی آنچه که از اهمیت برخوردار است چگونگی 

حضور وکیفیت آن میبا شد که اسالم با ارائه راکار های موثرمفید وزمینه  

یک حضور و کیفی را فراهم نموده است .که به برخی ازبرنامه ها تربیتی 

ربحث های آینده مجله اشاره خواهیم داشت برای حضور اجتماعی زنان د

:-.........  

 

 

 

 )زنان و  برنامه تربیتی اسالم( زنان اجتماعی تربیت برنامه



 

 

 

  

موسس نهضة العمای افغانستان کتابی را " ړمحترم داکتر فضل غنی"کاک
 در مورد آل بیت و صحابه نبی اکرم)ص( نوشته کرده اند.

طوریکه همه میدانید که دین مبین اسالم غرض به میان آوردن وحدت و 
ً پانزده قرن  پیش ظهور یکپارچگی بین بشریت درشبه جزیره عرب تقریبا

کرد و منابع أصیِل تشریع و عقیده این دین که همانا قرآن کریم و ارشادات 
یکپارچگی بین بنی صحیح الروایه پیامبر گرامی اسالم است به وحدت و

به شکل عملی در حیات طیبه ایشان   آدم تأکید ورزیده و پیامبر اکرم"ص"
انصاف و عدم  آنرا ثابت و تعلیم داده است در حیات مبارکش به عدل و

تمیز و تبعیض و دوری تام از آن کلمات و الفاظ که سبب تفرقه و تشتت 
امت میشود سلمان فارسی ، صهیب رومی، بالل حبشی، انصار مدینه 

العرب را یکی ساختند ، و به قول  مهاجرین مکه و اقوام مختلف جزیره
ورۀ سال د ۲۳ین انقالب انسان ساز در ظرف  دانشمند فرانسوی هوگو ا

 بعثت و نبوت معجزه است که فقط از منبع نبوت امکان پذیر است.

می کرد ولی با تأ سف این امت که باید به همان نقش قدم حرکت 
امروزخیلی ها متشتت و پراگنده گردیده، به مذاهب و مکاتب مختلف 
خودرا تقسیم بندی کرده و بدوری ا ز تعلیمات واقعی دین و به زعم اسناد 
به متون دین یکدیگر خویش را مباح الدم می دانند، اینک بنده برای وحدت 
صف مسلمین در خصوص اعتقاد در مورد آل بیت و صحابه رساله 

وجزی را ترتیب و خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم و کوشیده ام تا حقایق م
را بشکل مستدل فراهم نمایم تاباشد در نزد خداوند )ج( در روز حشر تا 
اندازۀ رفع مسئولیت نموده باشم و برای برادران و خواهرانیکه در مورد 

وده، دچار اشتباهات شده اند راه قویم را نشاندهی نمآل بیت و صحابه 
 اشارت مطالعه و تحقیق بیشتر در مورد برای شان رسانیده باشم.

همه مسلمین باید بدانند که صله و رابطه برادرانه بین آل النبی )ص( و 
صحابه الگوی برای ما مسلمین است تابه نقش آنها اقتدا کنیم و این حقیقت 
اشکار در گفتار های حضرت علی)رض( است که همیش از اصحاب کرام 

ه خوبی یاد می کردند. شریف المرتضی که به َعلَُم الهدی شهرت دارد در ب
از مدح حضرت علی )رض( حضرت ابوبکر  (۲/۴۲۸کتابش )الشافی 

صدیق و حضرت عمر بن الخطاب  را تذکر داده است طوریکه در کتاب 
 عة منهم َعلیِهم( نیز ذکر است.)الشی

 

 

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور به ارتباط فعالیت های 
متداوم خویش یکی از کارکرد های این موسسه تأسیس  کتاب خانه 

تأسیس گردیده ، و تعدادی زیادی  2003نازو انا میباشد که در سال 

از خواهران و برادران از کتابهای این کتاب خانه مستفید گردیده 

هزار کتب  موجود است که  10انا بتعداد درکتاب خانه نازو اند. 

در بخش های مختلف  اسالمیات قرآن، فقه، حدیث، ترجمه فقه، 
ثقافت اسالمی، سوره تفسیر نمونه، تفسیرالمظهری، اسالم شناسی ، 

ها، ساینس و علوم معاصر، اداره و محاسبه، مطالعات اسالمی، 
وق بشر، روان شناسی، زبان و ادبیات دری، اطالعات عمومی، حق

زبان و ادبیات انگلیسی، قانون و حقوق ، حقوق زن، تعلیمات 
صلح،  قصه های اطفال و دیگر کتابهای مفید در هر بخشی که 

عضویت کتاب ضرورت باشد موجود است. افرادی که میخواهد 
خانه ناز را حاصل نماید به دفتر مرکزی تعایمی و انکشاف 

 فرصت استفاده نماید.ظرفیت های نور مراجعه نمایند و ازین 

 

 

 چاپ و نشر کتاب أصح العقیده

 (رض) مورد آل بیت و صحابه در

 

 معلومات مختصر در مورد کتابخانه نازو انا

NECDO عضو نهاد انجمن اجتماعی کرامه 
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(0093) – 0 – 799319427 

(0093) – 0 – 799824570 

www.knahr.net 

 

Address:  

House No. 4, Butcher =8 Street, 
opposite 10

th
 district 

municipality office 
Shar-e-Naw, Kabul 
Afghanistan 

 

کابل ،شهر نو، کوچه 

)قصابی(، عقب 

ناحیه دهم شاروالی، 

 خانه شماره چهار
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 :معرفی انجمن اجتماعی کرامه
در وزارت عدلیه  انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر

 (۵۴۲و در وزارت امور زنان به شماره )( ۷۳۸).ا.ا.به شماره ج

از تاریخ  و  ثبت و راجستر سازمانهای اجتماعی ګردیده

میالدی به فعالیت (  ۲۰۱۳مطابق ماه فبروری )   ۷/۱۱/۱۳۹۱

گر دیوالیت  ۷. این شبکه بر عالوه کابل درآغاز نموده است

میدان گرهار و بدخشان، نن ،هرات پروان، بلخ، تخار،همچون : 

نیز نمایندگی های فعال دارد. این انجمن برای پاسخ به  وردک

نیازمندی های اجتماعی، فرهنگی، افغانی، دینی و احیای فرهنگ 

 متمدن اسالمی و گسترش آن در سراسر کشور فعالیت دارد.

 ,HAFT, JFAO NECDO, PFانجمن اجتماعی کرامه مشتمل به )

FEDOW, NUA, FSECO, AACBS, SAF, AWPTI, Afghan 

Elite Women’s Network, Ashyan Jawan 

Organization   و انجمن فرهنگی و اجتماعی مدثر(، مدارس

اناثیه )دارالعلوم عالی عربی حضرت خدیجة الکبرا، مدرسه بی بی 

حفصه و مدرسه امام بخاری( هیأت رهبری انجمن اجتماعی کرامه 

 (۲۰۰۰)را بیش از   میباشند، که تعداد اعضای انفرادی آن

 تشکیل می دهد.از اقشار مختلف جامعه  اشخاص

 مقاصد انجمن اجتماعی کرامه:
تقویت، حفظ و حمایت از فرهنگ و ارزش های ملی و •

اسالمی در جامعه و حمایت از پروسه صلح و مصالحه در 

 کشور. 

ارتقای سطح آگاهی مردم از فهم اصول و مقررات  •

 فرهنگی و تعلیمات اسالمی.

دادخواهی برای اصالح قوانین و رفع مظالم بالخصوص •

 در رابطه به حقوق زنان افغان.

ارائه مشوره های الزم و سودمند، برای حمایت از حقوق  •

 بشر و جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان.

 حمایت قانونی و اجتماعی از نیازمندان.  •

در  هماهنگی میان فعالیت های گروه های مختلف زنان که•

 جامعه فعالیت دارند.

 تحقیق و پژوهش، تجزیه و تحلیل مسایل و موضوعات•

آگاهی دهی در موارد مختلف، همچون ظرفیت سازی منابع 

بشری توسط سیمینارها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و 

سایر فعالیت های آموزشی با همکاری رسانه ها و شبکه 

 های اجتماعی.

 های بی بضاعت. کمک به ایتام، معلولین و خانواده•

 

 هدف:

داشتن یک کانون حمایوی که از حقوق بشری و انسانی زنان و مردان 

و قانون حمایت کنند، با همکاری  کریم و دین مبین اسالمدر سایه قرآن

همه جانبه دولت، جامعه مدنی، نهضت العلماء، شورای علمأ، اهل فکر 

 و فرهنگ و سایر سازمان ها و مراجع  ملی و بین المللی.

 فعالیتهای انجام شده:

وضعیت جندر وقانون کنفرانس در رابطه به  پنج و سمینار۱۲تدویر •

آن زنان روشنفکر، معلمین،  منع خشونت علیه زنان که در ترکیب

محصلین، استادان و هم چنان علمای ارشد مالیزیایی، اندونیزیایی و 

 مصری اشتراک داشتند.

برگزاری مسابقات حسن تالوت قرآنکریم در کابل و پروان  بین •

دختران مکاتب و مدارس غرض سهیم ساختن زنان در مشارکت 

 اجتماعی .

بزرگداشت از روزهای ملی غرض تقویت فرهنگ صلح و حب الوطن •

 و بین المللی در رابطه به رفع خشونت علیه زنان.

 تقویت بخشیدن فعالیت انجمن اجتماعی کرامه در هفت والیت مذکور.•

برای از بین بردن خالهای موجود در دیپارتمنت های دولتی و غیر  •

 دولتی تکمیل گزارش تحقیقاتی در آن مورد.

زن از دیدگاه شریعت اسالم و تهیه  بازنگری قانون منع خشونت علیه•

راپور تحلیلی برای برداشت موانع که سد راه تصویب قانون منع 

 خشونت است..

نشر پوسترها برای آگاهی مردم از قوانین، حقوق زنان و تنویر اذهان •

 عامه.

برنامه تلویزیونی، رادیویی و رسانه ای در ارتباط به حقوق ۴۴تدویر•

و فساد در جامعه که تا اکنون اثرات مثبت  زنان و رفع هر نوع تبعیض

 در تغیر فکری مردان و زنان و جوانان داشته است.

 تدویر اولین اسامبله عمومی انجمن اجتماعی کرامه.•

ورکشاپ در پنج والیت )کابل، میدان وردک، پروان،  ۶۸دایر نمودن •

 ردیده اند.( تن مستفید گ۱۷۱۸ )پکتیا و بدخشان( که به تعداد 

در ارتباط به قانون منع خشونت به وکالی ولسی  پورکشا تدویر•

 .هگجر

تن از مستفید شوندگان  ۱۷۱۸تکمیل دیتابیس )ذخیره معلومات( •

 برنامه آگاهی دهی در رابطه به قانون منع خشونت از دیدگاه اسالم.

تهیه و توزیع کتب رهنمای آگاهی دهی در رابطه به وضعیت جندر و •

 دو زبان ملی.قانون منع خشونت به هر 

دعوت علما داخل و خارج از کشور در مورد حقوق زن و حمایت از •

 قانون منع خشونت.

تدویر جلسات هماهنگی با مسئولین و مقامات دولتی وزرا و •

معاونین، نهادهای جامعه مدنی، افراد نخبه جامعه، علما، روشن فکران 

 و نویسنده گان.

 


