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»بعضی از شب ها من میترسیدم تا پهلو بزنم. من میترسیدم که او بیدار 
خواهد شد و مرا لت و کوب خواهد نمود. و زمانیکه او خانه را ترک 

مینمود، من هیچگاه نمیدانستم که زمان برگشت او با من چطور برخورد 
خواهد نمود. آیا خاموش باشم؟ آیا خوشحال باشم؟ از خود میپرسیدم که 

چی چیز باعث  میشود تا او آرام باشد؟«  

این بود وضعیت زرمینه* یک سال قبل از امروز. در سن 16 سالگی 
او را از مکتب باز داشتند تا با یک مردی که او نمی شناسد ازدواج 

کند، و این عمل سوء او را آنقدر مایوس ساخت که چندین بار تا به حال 
خواسته است تا جان خود را بگیرد. این وضعیت است که در افغانستان 
بسیار  عادی پنداشته میشود، جائیکه  زنان با میزان  قابل مالحظه ای 

از خشونت و همچنان تبعیض و آزار و اذیت در  محل  عامه و شخصی 
مواجه میشوند.

شکستن این چرخ  نه تنها به خاتمه بخشیدن خشونت های نیاز دارد 
که این زنان و دختران با آن مواجه هستند بلکه همچنان نیاز به کمک 
نمودن به آنها دارد تا آنها  از فرصت های اجتماعی و اقتصادی که به 

مهارت ها ی جدید و آگاهی به بازماندگان خشونت امید 
میبخشد

• 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 در 

برابر خشونت و حمایت ؛ پالنگذاری ملی؛توانمند سازی  اقتصادی؛ 
رهبری و مشارکت.

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

مراکز حمایوی زنان: اداره ملل متحد برای زنان از 11 مراکز حمایوی 
در نه والیت  مختلف حمایت میکند که این مراکز  در سال 2015 به 

بیشتر از 2,860 زن و اطفال آسیب دیده از خشونت مکان امن، حمایت 

های حقوقی و آموزش های مسلکی فراهم نموده است.  
برنامه توانمند سازی بازماندگان 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.  

آنها کمک خواهد نمود تا یک زندگی مؤثر و صحتمند داشته باشند، بهره 
بردارند.   

به سر رساندن این امر به ایجاد و حفظ نمودن یک مجموعه مختلط  از 
خدمات حمایوی، تحصیلی، اصالحات در سیستم حقوقی و حاکمیت  
قانون نیاز دارد وضمنا  به تعهد مشترک و حمایت دولت افغانستان، 

ادارات غیر دولتی محلی و بین المللی، دفاتر ملل متحد و ادارات تمویل 
کننده نیاز نیز  دارد. اکثریت از ادارات تمویل کننده همچنان توجه ویژه 
به تقویت  حقوق بشری و تساوی جنسیت  از طریق کمک های انکشافی 

به دولت افغانستان و فراهم نمودن کمک های اساسی به ادارات مانند 
اداره ملل متحد برای زنان پرداخته اند تا تضمین گردد که آنها از زنان و 

دختران مانند زرمینه حمایت نمایند.

در نتیجه، زرمینه توانست تا از این وضعیت فرار نموده و از طریق 
یکی از 24 مراکز حمایوی زنان که در سراسر کشور فعال استند  و از 
آنجمله 11 آنها توسط اداره ملل متحد برای زنان حمایت میگردد، کمک 

بدست بیاورد. امروز وی دوباره به مکتب میرود، ادامه بخشیدن تحصیل 
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نه تنها به وی گزینه های بیشتر را در آینده فراهم خواهد نمود بلکه همچنان به احتمال زیاد از دوباره 
دچار شدن وی به عین سرنوشت جلوگیری خواهد نمود.  

مراکز حمایوی زنان اساساً به زنان و اطفال آنها کمک های اضطراری ضروری را فراهم مینماید 
اما این مراکز همچنان مراجع مصوون برای دست یافتن به خدمات حمایوی و آموزش مسلکی رایگان 

میباشد.

فاطمه*، یکتن از کارمندان یکی از مراکز حمایوی زنان در کابل توضیح میدهد، »این مراکز محالت 
مصوون میباشد که در آن ما میتوانیم از زنان حمایت فزیکی و روانی نمائیم.«

زمانیکه زنان در این مراکز بودوباش میکنند آنها به فرصت های سواد آموزی، صنوف کمپیوتر و 
صنوف آگهی دهی، مالقات های هفتوار با داکتر، کمک های حقوقی، کتابخانه مجهز با کتاب ها به 
سطوح مختلف سواد آموزی ، صنوف در رابطه به تحکیم صلح، صنوف پخت و پز و کیک پزی 
و خدمات روانی - اجتماعی دسترسی میابند. همچنان در این مراکز بصورت هفتوار صنوف هنر 

درمانی نیز دایر میگردد که در آن اشتراک کنند گان تشویق میگردند تا احساسات خویش را با استفاده 
از فن نوشتن و رسامی اظهار نمایند تا درد ها و آرزو های خود را منعکس ساخته باشند.    

در سال 2015، در نتیجه حمایت اداره ملل متحد برای زنان از طریق صندوق ویژه آن برای محو 
خشونت علیه زنان از این مراکز حمایوی بیشتر از 2,860 تن از زنان و اطفال متأثر از خشونت  
را  کمک نموده است . هدف از این نوع کمک ها نه تنها فراهم نمودن کمک های فوری میباشد که 
زنان به آن حین فرار نمودن از خشونت نیاز دارند بلکه همچنان جلوگیری نمودن از وقوع مجدد آن 

میباشد. 

در قضیه زرمینه، در پهلوی فراهم نمودن حمایت و آموزش به او، با فامیل شوهر وی نیز 
میانجیگری  صورت گرفت و به آنها حمایت های دیگر همچو  آموزش در رابطه به حقوق قانونی 

زرمینه و همچنان عوامل و پیامد های خشونت و سوء استفاده فراهم گردید. مشورت دهی و صحبت 
ها با شوهر وی باعث شد که وی در نهایت بپذیرد که برخورد وی اشتباه میباشد و وی وعده سپرد تا 
خود را تغییر دهد. مرکز حمایوی بصورت دوامدار با زرمینه بازدید میکند تا اطمینان حاصل نمایند 
که شوهر وی به وعده های که سپرده است ایستادگی نموده باشد و اینکه وی هنوز نیز مکتب میرود.

فاطمه میگوید، »هر زمانیکه مؤکلین ما میگویند که آنها در اینجا نسبت به خانه های ایشان مصوون 
تر احساس میکنند، من احساس افتخار میکنم. زمانیکه قضایا حل میگردد، فامیل ها با ما تیلیفونی به 
تماس میشوند و به خاطر  تغییرات که آنها شاهد آن میباشند، و اینکه حاال وی خوشحال تر میباشد و 

حقوق خود را میداند و میتواند که بخواند، اظهار سپاس و تشکر میکنند. ما امید داریم که اگر آنها در 
آینده اگر با یک وضعیت مشابه مواجه شوند، آنها حقوق خود را خواهند دانست و همچنان خواهند 

دانست تا از آن چطور دفاع نمایند.«    

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

“
”

نقل قول: هر زمانیکه مؤکلین ما 
میگویند که آنها در اینجا نسبت به 

خانه های ایشان مصوون تر احساس 
میکنند، من احساس افتخار میکنم. 

ما امید داریم که اگر آنها در آینده با 
یک وضعیت مشابه مواجه شوند، 
آنها حقوق خود را خواهند دانست 
و همچنان خواهند دانست تا از آن 

چطور دفاع نمایند. 

فاطمه*، یکنت از کارمندان مراکز حامیوی زنان

از زنان افغانستان به 
نوعی خشونت را در 
جریان زندگی خویش 
تجربه میکنند. 62% 

از زنان گزارش داده اند 
که آنها انواع مختلف از 
خشونت را تجربه نموده 

اند.

از 2,299 واقعات 
خشونت علیه زنان که به 
کمیسیون حقوق بشر در 
سال 1389 خورشیدی 
که به تاریخ 21 مارچ 

2011 خاتمه یافت  
دارای قضایای باز میباشد 

گزارش داده شده است. 

از عروس ها در افغانستان 
زیر سن 16  سال قرار 

دارند. اکثر اوقات دختران 
کم سن از برای تصفیه 

نمودن قرضه های مالی و 
یا سیاسی جبراً به ازدواج 

داده میشوند.  
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