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یکی از فاجعه های دیگر خشونت علیه زنان اینست که آنانیکه آنرا 
تجربه میکنند اکثر اوقات به این باور هستند که آنها هیچ مرجع ندارند 
که برای کمک به آن رو بیاورند. بجای کمک خواستن آنها با اختیار 

نمودن سکوت ، خشونت را تحمل میکنند و بعضی از آنها از آن جان به 
سالمت نمیبرد. در افغانستان، مراکز حمایوی زنان مکان  امن، آموزش 

و حمایت الزم را برای زنان بازمانده خشونت و اطفال آنها فراهم میکند.  
برای الل بی بی* و نجیبه* دست یافتن به این حمایت ها باعث شد تا 

زندگی  آنها را نجات دهد.    

از آن زمانیکه پدر نجیبه 19 ساله از او خواست تا با یک مرد مورد 
پسند او ازدواج نماید، نجیبه در هراس بسر میبرد. زمانیکه وی از آن 
ازدواج انکار نمود، وضعیت وی حتی بدتر شد و وی در خانه خودش 

زندانی ساخته شد. 

بنابر نگرانی زیاد از مصوونیت نجیبه، مادر وی به او کمک نمود تا از 
خانه فرار نماید و برادر نجیبه او را همراهی نمود تا مطمئن گردند که 

وی بصورت مصوون به مقصد خود برسد. ریاست امور زنان آنها را به 
یکی از مراکز حمایوی زنان که توسط اداره ملل متحد برای زنان تمویل 

خدمات محافظتی و حمایوی به بازماندگان خشونت کمک 
میکند تا شفا یافته به زندگی خویش ادامه دهند

• سلسله داستان های تغییر

اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان

موقعیت: دفتر واقع کابل، فعال در سراسر افغانستان
سکتور های مورد پوشش برنامه: حمایت های معیاری، جلوگیری  

و محافظت در برابر خشونت؛ پالنگذاری ملی؛ تقویت اقتصادی؛ 
رهبری و اشتراک.

تمویل کنندگان اصلی: دولت استرالیا, دولت بلجیم, دولت آیسلند, 
دولت ایتالیا, جمهوری کوریا, دولت ناروی, دولت هالند, دولت 

سویدن.
مراکز حمایوی زنان: اداره ملل متحد برای زنان از 11 مراکز 

حمایوی در نه والیات مختلف حمایت میکند که این مراکز به بیشتر 
از 2,860 زن و اطفال آسیب دیده از خشونت مکان امن، حمایت 

های حقوقی و آموزش های مسلکی فراهم میکند. 
برنامه توانمند سازی باز ماندگان خشونت در برابر زنان : 

این برنامه با استفاده از یک رویکرد کل نگرانه  برای توانمند 
سازی ب بازماندگان  از طریق  خشونت با فراهم نمودن خدمات  
حمایوی مرکزی    و توانمند سازی  اقتصادی آنها حمایت میکند. 
در عین حال این برنامه همچنان سعی میکند تا یک محیط را  در 

سطح اجتماع فراهم نم برای  
جلوگیری و  اصالحات 

حقوقی/ قانونی  ترویج نماید. 

میگردد رهنمائی نمود  آنها  به یک مکان مصوون برای بودوباش و 
خدمات حمایوی دسترسی  حاصل نمودند.    

این مرکز همچنان با پدر نجیبه از طریق بزرگان محلی به تماس شدند. 
بعد از مشورت دهی و میانجیگری وی فکر خود را تغییر داد و این را 
پذیرفت که نجیبه میتواند که شخص مورد نظر خود را برای ازدواج با 
وی انتخاب نماید  و اینکه وی طالبان را ترک خواهد نمود و با پروسه 

صلح دولت  پیوست  . 

نجیبه و فامیل وی دوباره به خانه برگشتند و وی حاال شامل اکادمی 
پولیس گردیده است.

نجیبه میگوید، »یکی از بدترین رویداد زندگی من ،  همان رویداد بود 
که به من کمک نمود تا درک نمایم که اگر من فرار نمی کردم، من در 

همان بد بختی بسر میبردم،«.      

سال های جنگ و ناامنی ریشه های فرهنگ خشونت را در افغانستان 
خیلی ها عمیق ساخته است که این عمل باعث مواجه شدن زنان با 

خشونت دوامدار در محالت شخصی و عامه و مورد سوال قرار گرفتن 
حاکمیت قانون گردیده است. در حدود 87% زنان در افغانستان در طول 
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زندگی خویش به نوعی ،  خشونت را تجربه مینمایند، بخصوص از سوی اعضای فامیل و یا افرادی 
که ادعا میکنند که آنها را از همه بیشتر دوست دارند. 

منحیث حاملین و نماد عزت فامیل های خویش، زنان در فامیل های افغانستان خیلی ها ارزشمند اما 
در عین حال آسیب پذیر میباشند. که این وضعیت خود زمینه را مساعد ساخته است تا زنان از طریق 

سیستم های قضائی سنتی، که خارج از کنترول سیستم حقوقی رسمی فعالیت دارند، بنابر اتهامات 
سرپیچی از موارد تحریم شده اخالقی و اجتماعی بصورت بی رحمانه مورد شکنجه و مجازات قرار 

گیرند.   

این خشونت ها دربرگیرنده  موارد ذیل میباشد:  ازدواج های قبل از وقت و یا ازدواج های اجباری 
– بشمول بد دادن )تبادله دختران برای حل نمودن/فرونشاندن اختالفات(؛ قتل های ناموسی؛ تجاوز 
جنسی و قتل زنان؛ اذیت و آزار جنسی در محل کار و در محالت  عامه و خودسوزی و یا انواع 

دیگر آسیب رسانی به شخص خود بنابر تجارب بد از خشونت. در حدود 62% از زنان گزارش داده 
اند که آنها انواع مختلف خشونت را تجربه نموده اند. حس انزوا و هراس از مجازات باعث میگردد 
که اکثر از زنان در صورت تجربه نمودن خشونت در جستجوی کمک نشوند و یا هم قضایای خود 

را از طریق سیستم قضائی رسمی تعقیب ننمایند.  

محو خشونت علیه زنان به یک مجموعه پیچیده از خدمات و فعالیت های نیاز دارد که برای محافظت 
زنان مؤثر باشد، از خشونت ،  قبل از اینکه واقع شود جلوگیری نماید و پروسه های را در عمل پیاده 
سازد که دسترسی زنان به عدالت را تضمین نماید. اداره ملل متحد برای زنان از 11 مراکز حمایوی 

برای زنان در نه والیت مختلف حمایت میکند که نه تنها به زنان کمک میکند تا از بدرفتاری ها ها 
فرار نموده آرامش حاصل نمایند بلکه همچنان برای تغییر دادن طرز برخورد فامیل ها و اجتماعات 

آنها کار میکند.    

زمانیکه الل بی بی اختطاف گردید و مکرراً برای مدت پنج روز توسط افراد پولیس محلی در والیت 
کندز مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، هیچ فردی از اجتماع آنها به فامیل وی هیچ نوع مساعدت 
فراهم ننمود. از سوی دیگر آنها توسط مرتکبین مورد تهدید قرار گرفتند تا آنها را از درج نمودن 

شکایت باز داشته باشند. بجای ثبت نمودن شکایت خویش نزد مقامات دولتی، الال بی بی و فامیل وی 
به یکی از مراکز حمایوی زنان که توسط اداره ملل متحد برای زنان تمویل میگردد رو آوردند. این 
مرکز به آنها حین مراجعه کمک های روانی فراهم نمود و همچنان به الل بی بی یک وکیل  تعیین  

گردید تا بتواند رسماً قضیه خود را از طریق سیستم قضائی تعقیب نماید. 

در نتیجه این کمک، هر هشت متجاوز که باالی وی تجاوز نموده بودند دستگیر گردیدند و محکوم به  
زندان گردیدند. در نتیجه حمایت مراکز حمایوی زنان، یک تعداد بزرگان از اجتماع الل بی بی نیز 

اقدام به اعالم نمودن حمایت خویش از الل بی بی نمودند و تعهد سپردند تا از حقوق وی دفاع نمایند و 
او را از اینکه در اجتماع مورد طعنه های ناخوشایند قرار بگیرد محافظت نمایند تا وی بتواند دوباره 

به خانه خود باز گردد، شفا یاب شود و زندگی خود را پیش ببرد. الل بی بی حاال دوباره با والدین 
خویش به خانه خود در والیت کندز بازگشته است و دوباره قادر به لبخند زدن میباشد. 

* در این گزارشات اسمای افراد اصلی به هدف حفظ هویت آنها تغییر داده شده است.  

“ ”
یکی از تلخ ترین واقعات زندگی 

من در عین حال به من کمک 
نمود تا به این پی ببرم که اگر 

من فرار نمیکردم، متباقی زندگی 
ام را در بد  بختی بسر میبردم.

نجیبه*، والیت کندز 

زنان افغانستان گزارش 
داده اند که در طول 
زندگی خویش آنها 

خشونت های روانی 
را بخصوص از سوی 

شوهران  خویش تجربه 
نموده اند. 

زنان افغانستان میگوید که 
شوهر آنها درطول سال 

گذشته آنها را لت و کوب 
نموده است. در حدود 
%52 زنان خشونت 

های فزیکی را در طول 
زندگی خویش تجربه 

میکنند. 

از زنان والیت خوست 
افغانستان گزارش میدهند 

که آنها در عقد ازدواج 
های اجباری قرار دارند.
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