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موضوع بین المللی :یکسان فکر کنید ،فعال باشید ،برای تغییر نواوری نمایید
ملل متحد در افغانستان :سفر به سوی برابری
اعالمیه مطبوعاتی
برای امسال ،ملل متحد در افغانستان شعار "سفر به سوی برابری" را به عنوان موضوع تجلیل از روز جهانی زن در افغانستان
برگزیده است .تمام موسسات ملل متحد دست به دست هم داده و ابتکاری را در مورد تهیه روایات تصویری از ده زن قهرمان که
برای اوردن تغییر در محالت خود فعاالنه کار می کنند و داستان انها ناگ فته مانده است ،روی دست گرفتند .روایات تصویری طی
محفلی بتاریخ  ۱۴مارچ در یونوکا به نمایش گذاشته شد که در ان ،این زنان قهرمان و جامعه مدنی دعوت شده بودند.
روایت تصویری هر زن حاوی مجموعه ای از پنج عکس بود که شامل معرفی مختصری از ان زن قهرمان همراه با نقل قول از او و
داستان کوتاهی در مورد وی بوده و او را حین انجام کار نشان میدهد.
با گل افروز ابتکار ،اولین افسر پولیس زن در افغانستان که در رشته علوم امنیتی سند ماستری دارد ،اشنا شوید.
او قضایای خشونت علیه زنان و کودکان را مورد رسیدگی قرار می هد.
گلدسته رئیس شورای بیجاشدگان داخلی است .او برای بهبود وضع حفاظتی بیجاشدگان داخلی کار کرده و برای احقاق حقوق
زنان دادخواهی کرده است و به قربانیان خشونت های خانوادگی در محله اش کمک نموده است.
با خدیجه زهرا احمدی ،شهردار شهر نیلی در والیت دایکندی اشنا شوید که یکی از تنها دو شهردار زن در سطح کشور است.
"من مطمئن هستم که یگانه راه برای بهبود اداره شهرداری در شهر های مان از طریق مشارکت شهروندان در امور عامه و شامل
ساختن صدای انان در بحث ها و بر اورده نمودن نیازمندی های انان می باشد".
با مرغوبه صافی اشنا شوید؛ وی یکی از سرمایه گذارانی است که برای زنان معتاد در دوره درمان شان ،شغل ایجاد می کند.
"من از طریق ایجاد فارم های زراعتی ارگانیک به این زنان اموزش داده و انان را توانمند می سازم .این زنان زعفران ،گلبرگ ،گل
الوندوال و گل گالب تولید می کنند که همه ارگانیک و طبیعی هستند".
مشتری حصاری اموزگار محلی در والیت پروان است .او بیش از  ۶۰۰زن را در مورد چگونگی رعایت نظافت هنگام دوشیدن
شیر حیوانات ،جمعاوری ،تولید و بازاریابی شیر و نگهداری مواشی و روش های پایدار زراعت اموزش داده است.

ایا می دانستید که زنان نیز مثل مردان ماین پاکی می کنند؟
نجیبه قاسمی عضو اولین تیم زنان ماین پاک در افغانستان است .او ثابت ساخته است که زنان ،مثل مردان ،توانای ی انجام
هر کاری را دارند.
سمیرا اصغری اولین زن افغان عضو کمیته بین المللی المپیک است .هدف او توانمند ساختن زنان و دختران ،به خصوص در
عرصه ورزش است و منظور او از توانمند ساختن زنان این است که انان را کمک کند که بر تمام موانع غلبه نمایند و زندگی
موفقانه ای در پیش داشته باشند.
زهرا گلثوم یکی از فعالینی است که علیه خیابان ازاری ،رسوم و عنعنات زیانبار در بامیان مبارزه می کند.
اخیرا او یک مرکز فرهنگی مجهز به یک ک تابخانه بزرگ را به هدف بلند بردن اگاهی فرهنگی در میان جوانان ،افتتاح نموده
است.
زینب فیاض منحیث څارنوال محو خشونت علیه زنان در ریاست څارنوالی استیناف والیت قندهار کار می کند.
او اولین زنی است که چنین پستی را در حوزه جنوب بر عهده گرفته است.
"ما ،زنان افغان به کمک قلم و دانش پیشرفت می کنیم و می توانیم در اوردن تغییر مثبت در افغانستان سهم بگیریم".
با ذاکره بابکرخیل اشنا شوید .او استاد دانشگاه در والیت ننگرهار و یک مؤلف موفق با حد اقل  ۲۰نشریه است" .استاد
بودن مرا قادر می سازد که به هدف خود که همانا خدمت به نسل نو افغانستان از طریق تعلیم و تحصیل برای یک افغانستان
بهتر است ،دست یابم".

