
PH
O

TO
: U

N
 W

om
en

/H
am

ay
oo

n 
Se

di
qi DARI

ریحان عالم، یک خانم 22 ساله از باشندگان اصلی والیت بدخشان که 
در  شمال شرقی ترین بخش افغانستان واقع میباشد، از آوان سن نوجوانی  
آزرو داشت که قابله باشد. وی از انستیتیوت تحصیالت عالی قابلگی  در 

کابل ، اوایل سال 2015 ، فارغ گردید ، اما بدون داشتن تجربه کاری 
وی موفق به دریافت کار  منحیث یک قابله در یکی از شفاخانه های 

والدی و نسائی کابل نگردید. حاال با حمایت اداره ملل متحد برای زنان 
وی برای  توسعه آینده  کاری از طریق یک برنامه کار آموزی در 

شفاخانه علی سینا واقع کابل،  آمادگی حاصل مینماید.      

»داستان اینکه من چرا میخواستم یک قابله باشم در قریه خود ما آغاز 
شد. یکی از روز ها،  زمانیکه من یک دانش آموز در دوره ی لیسه 

بودم حین برگشت از مکتب به خانه شنیدم که خانم همسایه ما در جریان 
والدت جان خود را از دست داده. این حادثه مرا خیلی دردمند و اندوه 

گین ساخت و باعث شد که این تصور در ذهن من ایجاد گردد که اگر من 
یک قابله شوم، میتوانم  از طریق کمک با زنان قریه خویش  در عرصه 
والدت های مصوون کمک نمایم. زمانیکه من این موضوع را با پدر و 
مادر و دیگر اعضای فامیل خویش شریک ساختم، آنها خیلی از مفکوره 
من قدردانی کردند و به من اطمینان دادند که آنها همیشه از من حمایت 

آغاز  تخصص و حرفه  برای نجات جان ها در جریان والدت 
اطفال

• 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 

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

تمویل کنندگان اصلی: دولت بلجیم, دولت آیسلند, دولت ناروی, 
دولت سویدن.

ظرفیت سازی اشخاص انفرادی: اداره ملل متحد برای زنان 
با مامورین  عالی رتبه دولتی ، فارغین مکتب و دانشگاها کار 
میکند تا ظرفیت های آنها را با بلند بردن مهارت های آنها در 

عرصه رهبری، مدیریت، لسان انگلیسی و ارتباطات و تکنالوژی 
های معلوماتی و با پیشکش نمودن فرصت ها برای بورسیه های 

تحصیلی و کارآموزی انکشاف بخشد.  
معیشت، تشبث و کاریابی: فعالیت های اداره ملل متحد برای زنان 

مشتمل بر حمایت نمودن از زنان متشبث میباشد تا آنها دسترسی 
بهتر به بازار ها داشته باشند  و همچنان کمک نمودن به زنان 

روستائی میباشد تا آنها فعالیت 
های انکشاف معیشت را بعهده 

بگیرند. 

خواهند نمود. این حمایت آنها به من بیشتر روحیه بخشید و تصمیم من به 
قابله شدن را بیشتر تقویت نمود.   

بعد از اینکه من از لیسه فارغ شدم، من شامل برنامه قابلگی گردیدم 
و موفقانه یک برنامه دو ساله را تکمیل نمودم. بعد از آن من در یک 
شفاخانه مشغول کار شدم تا  بتوانم مهارت های خود را به کار ببرم. 

خوشبختانه، من همچنان از  برنامه کارآموزی اداره ملل متحد برای زنان 
نیز اطالع یافتم. من امتحان شمولیت آنرا موفقانه سپری نمودم و بعد 

از آن طی یک برنامه آموزشی دو ماهه من مهارت های شنیدن، طرز 
نوشتن و ارائه خلص سوانح، فرستادن اسناد درخواستی برای کاریابی و 
تکتیک های مصاحبه دهی و چیز های زیادی دیگر را فرا گرفتم.       

بعد از تکمیل نمودن یک برنامه آموزشی دو ماهه در صنف ... من 
در شفاخانه علی سینا به کار گماشته شدم، که در آنجا من برای مدت 

چهار ماه کار خواهم کرد. در جریان دو ماه اول کاری ام، من به قابله 
های دیگر در جریان والدت مراجعین آنها کمک نمودم و در جریان دو 
ماه بعدی من فرصت پیشبرد والدت های مراجعین خویش را بصورت 

مستقالنه به پیش خواهم برد. من نسبت به این فرصت خیلی هیجانی 
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FOOTNOTES
1  http://documents.worldbank.org/
curated/en/2016/02/25973259/
afghanistan-systematic-country-diagnostic 
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education-and-employment-way-forward-
afghanistans-future 
3 http://www.unfpa.org/news/midwives-
help-lower-afghanistans-towering-
maternal-death-rate

هستم. این یک فرصت طالئی برای من میباشد تا بتوانم با استفاده از آن مهارت های قابلگی را تجربه 
و تمرین نمایم، و مهارت های که برای قابلگی ضروری میباشد را بیشتر در خود انکشاف دهم.    

بعد از مدت چهار ماه دوره ی تمرین خود در شفاخانه علی سینا ، من به والیت خود بدخشان دوباره 
برخواهم گشت و در کلینیک دولتی که در قریه ما است کار خواهم نمود. من میدانم که من در آنجا 

دچار مشکالت زیاد خواهم شد چون من جدیداً در این رشته تحصیالت خود را تکمیل نموده ام و 
تجربه ام در این ساحه خیلی محدود میباشد و من فکر میکنم که زنان که به شفاخانه برای وضع حمل 
و یا برای بدست آوردن مشورت های الزم در رابطه به حاملگی خویش مراجعه مینمایند ممکن باالی 

توانائی ها و مهارت های من اعتماد نداشته باشند، پس من باید بیشتر تالشم نمایم  تا خود را برای 
مردم ثابت سازم و قلب های آنها را بدست بیاورم.   

همه میدانند که کمبود  قابله های مسلکی در افغانستان یک مشکل بزرگ میباشد و این یکی از دالیل 
فیصدی بلند مرگ و میر مادران در افغانستان میباشد. من به این باور هستم که با افزایش تعداد قابله 

های مسلکی فیصدی مرگ و میر مادران کاهش خواهد یافت. من مطمئن هستم که تمام قابله ها باالی 
کار خود افتخار زیاد خواهند نمود چون آنها زندگی مادران و اطفال را نجات میدهند. نقش من منحیث 
یک قابله باالی پیشبرد خدمات تاثیر گذار خواهد بود، چون من یک قابله مسلکی و آموزش دیده هستم 

و بدون شک زمانیکه قابله ها درست آموزش داده شوند آنها میتوانند که خدمات که از لحاظ هزینه 
مؤثر و با کیفیت باشد را به اجتماع تقدیم نمایند. 

اگر اداره ملل متحد برای زنان برنامه کارآموزی را راه اندازی نمی نمود، به باور من رویای من که 

یک قابله با مهارت باشم هیچوقت به واقعیت مبدل نمیگردید. من به یاد دارم که در جریان روز اول 
برنامه آموزشی، من جرئت صحبت نمودن در مقابل دیگران را نداشتم چون من یک شخص خیلی کم 

جرئت بودم. اما بعد از آموزش دیدن در رابطه به مهارت های رهبری و ارتباطات، من حاال قادر 
به تطبیق نمودن مهارت های فراگرفته خویش میباشم و میتوانم که با صدای خویش صحبت نمایم و 
اینهمه در نتیجه برنامه کار آموزی اداره ملل متحد برای زنان میباشد. تشکر اداره ملل متحد برای 

زنان.«

اداره ملل متحد برای زنان برنامه کار آموزی را در ماه دسمبر 2015 با پذیرش ابتدائی 50 زن 
فارغ التحصیل دانشگاه که خواهان و در جستجوی داخل شدن به بازار کار بودند آغاز نمود. زنان 
ابتداً دو ماه آموزش صنفی در رابطه به مهارت های مسلکی انکشافی بشمول انکشاف شخصی و 

رهبری، مدیریت از دفاتر، طرز استفاده از وسایل و لوازم دفتری، لسان و ارتباطات میبیننند. آنها 
سپس برای چهار ماه کار عملی دوره کار آموزی در دفاتر دولتی، مؤسسات غیر دولتی، شرکت های 
خصوصی و نهاد های مالی وغیره گماشته میشوند تا تجربه کار عملی را در رشته های انتخاب شده 

خود دریابند. اداره ملل متحد برای زنان اشتراک کننده یک اندازه حقوق نیز تعین نموده است تا از 
آنها در جریان مرحله کارآموزی حمایت نموده باشد.

“
”

از زمانیکه من منحیث قابله کار میکنم 
و در این بخش آموزش دیده ام همه چیز 

در زندگی من یک تغییر مثبت یافته 
است. حاال من یک مثال خوب برای 

اعضای فامیل، دوستان و خویشاوندان 
ام میباشم. من خیلی افتخار دارم که به 
من قابله خطاب میشود و افتخار دارم 

که عضو کارمندان خدمات صحی دولت 
افغانستان هستم. 

ریحان عامل، کارآموز در شفاخانه علی سینا

جمعیت افغانستان در 
حال حاضر مشغول کار 
میباشند. محروم سازی 

زنان از پیوستن به نیروی 
کاری افغانستان یک فشار 
اقتصادی بزرگ برای این 

کشور میباشد.1

آمار نسبی فعلی مرگ و 
میر مادران در افغانستان، 

که از 1,600 حادثه از 
جمله هر 100,000 

والدت سالمت در سال 
2002 به این رقم کاهش 

یافته است.2

اوسط باروری زنان در 
افغانستان، که این رقم از 

7.9 درسال 2000 کاهش 
یافته است. این فیصدی در 

میان زنان که دارای سطوح 
تحصیلی بلند تر میباشد به 

2.8 کاهش یافته است. 3
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