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:هدف از اکسپوژر ویزیت  

کشور  راجع به حل مشکالت خشونت علیه زنان در  ها ورویش های خانه های امنبخاطر فراگرفتن وآموختن از میتوت  

.مالیزیا  

:مقاصد از اکسپوژر ویزیت  

در قوانین اساسی  تفاوت همین طور ؟دانستن جواز شرعی واسالمی مراکز حمایوی ایا ازدید گاه اسالم  قانونیت دارد-1

.زنانراجع به حقوق  اسالمیکشور های   

بت به افغانستان واستفاده از ور های اسالمی وتفاوت خشونت ها نسمقایسه خشونت  ها علیه زنان دربین کشدانستن  -2

.رویش های حل مشکالت خشونت زنان در افغانستان  

اوت ان قانون مدنی،قانون جزای، مسائیل رواج های اچتماعی، فرهنگی سنت وعنعنات کشور مالیزیا وتف) دانستن قوانین -3

وانتخاب رویش های موثر ومفید برای حل مشکالت خشونت علیه زنان در بت به رواج ها وسنت ها در افغانستان نس

 .افغانستان
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درمرکز شهر کلوالمپور کشور مالیزیا 2111-8-11ترینینگ تاریخ   

 

:اولبخش   

:بحث شد نگترین اول ودوم روزم که درموضوعات مهخالصه   

 

 را خودرا در بخش تفسیر گرفته بودکه دوکتو  نگ توسط استاد نورافیاترین  11/8/2111-11و دوم تاریخ  روز اول

صورت  شت ساز بحثلی چیز های مهم وسرنویخ که دوکتورا خودرا دربخش شریعت ازلندن گرفته بود ودوکتور فوزیه

:گرفت   

اولین   ،ر استینیز  قابل تغی ،وجنسیت ساختار جامعه استمثال درباره جنس وجنسیت بحث شد که جنس قابل تغیر نیست 

از زبان علما ومولوی ها نشنیده بودم که گفت درسوره قل هوهللا بود که ما در افغانستان م ومهلب جاها چیزی که برایم خیلی 

کرشده درآن زمان ن درزمان جاهلیت عرب که در قرآن ذ، همین طور وضعیت زنالغات درمورد جنس اشاره شده  21احد 

ت گرفت، درزبان عربی ضمیر اشاره بی عایشه  بحث صورازدواج ب، درباره کردیا دختران خودرا زنده به گور معرب ه

کراست، درباره مسلیم که مسلمان مرد است ومسلیمه که مسلمان زن است اسم خدا مذ 99د است بحث شد، یعنی خداوند مر

، درباره تقوا زنان  211دگاه اسالم وقوانین بحث شد، درباره نشوس  سوره نسا آیه حقوق زن ازدیکه در قرآن اشاره شده، 

 .خوانوادگی در مالیزیا بحث شدومردان ودرجه انان، قانون منع خشونت 

واستفاده آن درافغانستان درمورد منع خشونت علیه زن که آموختیم نکته های مهم  

:ایجاد خانه امن از دید گاه اسالم  

، این که حفظ جان واجب است خودرا به شکنجه وهالکت ندیدهید ( والتولقو بی ایدیکم اال تحلوکه)  درقرآن فرمودهخداوند -1

.دهد که برای حفظ شان خانم ها به خانه امن پناه ببردیآیه داللت م  



 

 

قهههههران کهههههریم بیهههههان گردیهههههده در ,خانهههههه ههههههای امهههههن همخهههههوانی بههههها شهههههریعت دارد یهههههاخیر در یهههههن مهههههورد محفا هههههت -2

در قهههههرآن دربهههههاره اصهههههحاب  شهههههروا میشهههههود( 21)چنانچهههههه بههههها رجهههههوا بهههههه داسهههههتان اصهههههحاب کهههههه  کهههههه از آیهههههه 

)   مفصههههل صههههحبت شههههده کههههه آنههههان بخههههاطر نجههههات جههههان شههههان ازسههههوی  المههههان وقههههت  بههههه  ههههار پنههههاه بههههردن  هههههک

پههههس زنههههان حهههه  دارد کههههه  (پههههس زنههههان هههههم میتوانههههد بههههه خههههاطر نجههههات شههههان ازخشههههونت بههههه خانههههه امههههن پنههههاه ببههههرد

ازدسهههههت کسهههههانی کهههههه آزار واذیهههههت مکنهههههد بهههههرای حفا هههههت جانشهههههان بهههههه دولهههههت یاسهههههازمان ههههههای بهههههین المللهههههی پنهههههاه 

  .ببرد

 

پس فرق ( زن و مرد رازکر نکرده)خداوند درقرآن اشاره کرده که در نزدی من کسی خوب است که باتقواباشد -3

.بین زن ومرد وجودندارد  

یه را که مرد قوی تر از زنان علما افغانیستان قبال تفسیر مکرد این آ( امونه عالنیسااررجال قو)سوره قرآن -4

است، اما استاد نورافیا گفت که آن علما قرآن را اشتباه تفسیر میکند این به معنای قوی وقدرت نیست به معنای 

.مسئولیت پزیری است که مردان مسئولیت پزیری بشتردارد  

دیههههههن، جهههههان، مههههههال، عقههههههل، ) اصههههههل در دیهههههن اسههههههالم ذکههههههر شهههههده کههههههه حفا هههههت از 1مقاصهههههد اصههههههلی الشهههههریعت -1

واگههههر بههههه مقاصههههد  .بنهههها بههههه ایههههن اصههههل زنههههان میتواننههههد بخههههاطر حفههههظ جههههان شههههان بههههه پنههههاه گههههاه امههههن پنههههاه ببههههرد( نسههههل

الضههههههرر وال )   شههههههرعی رجههههههوا کنههههههیم بههههههه اسههههههاس ارز  هههههههای اصههههههلی شههههههرعی کههههههه م ههههههاب  قاعههههههده فقهههههههی 

 (ی االسالمضراره ف

 

 

 

 بخش دوم

درمالیزیا بازدید ازخانه های امن  

 

:ایجاد خانه امن در قوانین مالیزیا  

 

فعالیت های مهوخشونت علیه زنان در مالیزیا هم شروا شد که درنتیجه  2911بعد از کانفراس بلجیم در سال -1

سال قوانینگ به اجرا درامد که  1که بعد از  قانون منع خشونت خوانوادگی در مالیزیا تصویب شد 2991درسال 

برای دختران جوان و خانم های که  که  تاسیس شد (  این سی دبلیو او) اولین شلتر درمالیزیا توسو موسسه 

  .خوشونت قرار مگیرد جای داده مسشود ازطرفی خوانواده ا  مورد

 

  :حث صورت گرفتب های مالیزیا موضوعات مهیم که در دوروز دوم بازدید از شلتر

 

این سی دبلیو ) از شلتر موسسه  1122اگست  21تاریخ و ( دبلیو ای او) مالقات از شلتر   1122اگست  21تاریخ 

:که نکات مثبت ومنفی ان قرارذیل استبازدید صورت گرفت  جایا قریه پتالنگ واقیع در ( او  

 

:مالیزیا قوت در داخیل شلتر طنقا  

بجه شب آزادانه برون از شلتر میرفت  1بجه روز تا  1به خشونت بود بعد از ساعت  تمام خانم های که معروض-2

.برای خود کار میکرد  

دارد که تمام فعالیت ها ومشکالت خانم ب وری مستقیم حل    رفاا بخشی مدیرتدروزارت زنان مالیزیا یک  -1

.فصل میشود  



 

 

.زنان معروض به خشونت فعالیت داشتنیک مرکز در تمام شفاخانه های هر من قه برای حل مشکل -3  

.والی والیت اجازه داشت تا شرایط از دواج زیر سن را بدهد-1  

زنان حامبه که بدون شوهر حامله شدن درین مرکز نگهداری میشد وقتی طفل بدونیامیاید مادر  بیخواهد از -1

.شلتر برون میشود اما طفل ا  تامدت یکسال در شلتر نگهداری میشود  

یستم مارکتین خوب داشت که تولدات صنایع دستی خانم های متضرر را بفرو  میره سانید ودرامد ا  را یک س-2

.برای خانم جمع آوری مکرد  

درمالیزیا دومحکمه وجوددارد محکمه شرعی که کس های اسالمی را حل مکند ومحکمه مدنی که تمام کس  -1

.های اسالمی و یری اسالمی نیز حل میشود   

 

 

:مالیزیا ضعف در داخیل شلتر طنقا  

 

فعالیت شلتر مالیزیا مشابه فعالیت در مرکز حمایوی زنان در افغانستان بود اما به استثنای چند  هادر فعالیتاکثر -2

:که در شلتر مالیزیا نبود وتفاوت داشت  

ساله را درشلتر نمی گرفت  21زنان زیر سن -2  

  ی  توسط کارمند اچتماعی حل میشدکس های حقوق کارمند حقوق دان وکیل نداشت-1

کارمند مسلکی روان شناس نداشت-3  

کارمند صحی نرس یاداکتر نداشت -1  

کارمکرد  ویک پرگرام منی جر نفرکارمند اچتماعی در یک شلتر 1اما بجای کارمندان فوق ذکر -1  

تنها فوکس انان راجع به کس های خشونت خوانوادگی بود-2  

برای خانم معروض به خشونت درزمان تحویل دهی باید از ضمانت ازکسی که چیزی که خلی مهیم است -1

خشونت رامرتکیب میشود گرفته  شود اما متسفانه هیچ فارمت ضمانت خط هردو شلتر نداشت، بدون ضمانت 

 تسلیم میداد

واب صورت وچیز دیگر که برایم خلی جالب بود وقتی کس بعد از حل مشکیل شان تحویل میداد ازطرفی شلتر فل-1

 نمیگرفت، تنها آنها مگفت خود خانم اگر دوباره زنگ بزند ما اقدام میکنیم 

 

 

:چالیش های موجود  

یزی که خلی مهیم است برای خانم معروض به خشونت درزمان تحویل دهی باید از ضمانت ازکسی که خشونت -2

 شلتر نداشت، بدون ضمانت تسلیم میدادرامرتکیب میشود گرفته  شود اما متسفانه هیچ فارمت ضمانت خط هردو 

ساله را درشلتر نمی گرفت 21زنان زیر سن --1  

کارمند حقوق دان وکیل نداشت -3  

کارمند مسلکی روان شناس نداشت-1  

فلواب صورت تحویل میداد ازطرفی شلتر  وچیز دیگر که برایم خلی جالب بود وقتی کس بعد از حل مشکیل شان-1

فت خود خانم اگر دوباره زنگ بزند ما اقدام میکنیمنمیگرفت، تنها آنها مگ  

 آموخته های مهیم درین سفر

 



 

 

:دست آورد ها، آموخته های که برای ما مهیم بود  

دین  یعمده ترین  مشکالت درجریان فعالیت های مراکز حمایوی در افغانستان که ما داشتیم  مخالفت علما

 زنان مرکز حمایوی عوام وبزرگان وموی سفیدان منطقه میگفت که خانه امن ازدید گاه اسالم جواز ندارد ومردم

ندارد با همان بافت راجع به حقوق بشر وزن  مردم عوام آگاهی وسواد خصوصا را از چشم بد میدیدن، بخاطرکه 

، بعد ازین ما دارد زنان به مرکز حمایویبت سوسنت ورواج های قدیمی وعنعنوی زندگی مکند ونگاه بد ن

میتوانیم با استفاده از روایات وآیات قرآنی که زنان حق دارد برای نجات وحفاظت شان از خشونت به پناه گاهای 

 امن ببرود مامیتوانیم با علما وبزرگان درین مورد بحث نمایم

 

حفظ جان واجب است خودرا به شکنجه وهالکتکه (  والتولقو بی ایدیکم اال تحلوکه) خداوند درقرآن فرموده  

.به خانه امن پناه ببرد شانجان  برای حفظ معروض به خشونت خانماین آیه داللت مدهد که ندیهید   

 

 

در قرآن درباره اصحاب که  مفصل صحبت شده که آنان بخاطر نجات جان شان ازسوی  المان وقت  به  ار 

پس زنان ح  دارد که ( به خاطر نجات شان ازخشونت به خانه امن پناه ببردپس زنان هم میتواند ) پناه بردن  

.ازدست کسانی که آزار واذیت مکند برای حفا ت جانشان به دولت یاسازمان های بین المللی پناه ببرد  

 

 

 

 

پس فرق ( زن و مرد رازکر نکرده)خداوند درقرآن اشاره کرده که در نزدی من کسی خوب است که باتقواباشد   

 بین زن ومرد وجودندارد

 

 

 

 

علما افغانستان قبال تفسیر مکرد این آیه را که مرد قوی تر از زنان است، ( اررجال قوامونه عالنیسا)سوره قرآن 

علما قرآن را اشتباه تفسیر میکند این به معنای قوی وقدرت نیست به معنای مسئولیت اما استاد نورافیا گفت که آن 

.پزیری است که مردان مسئولیت پزیری بشتردارد  

 دین، جان، مال، )  اصل در دین اسالم ذکر شده که حفا ت از 1مقاصد اصلی الشریعت -

 ن شان به پناه گاه امنابنا به این اصل زنان میتوانند بخاطر حفظ ج واجب است (عقل، نسل

 (الضرر وال ضراره فی االسالم)   پناه ببرد 

 



 

 

 

 

تشریح میکردن از زمان داخیل شدن تا خارچ شدن خانم ( WAO)  موسسه داشتن یک پالن منظم که این کارمند اچتماعی

 .درین سالید مشاهده میشود متضر

 

  

 

 

 

 

 

 

 


