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ماموریت

رویکرد

افغانســتان یــک کشــور امــن ،خوشــبخت و دموکراتیــک اســت کــه در آن متــام افغانهــا دارای حقــوق برابــر و بــدون تبعیــض
بــا هــم زندگــی مــی کننــد.

ماموریــت موسســه برابــری ب ـرای صلــح و دموکراســی توانبخشــی بــه زنــان و جوانــان در ســطوح اجتامعــی و پالیســی
ســازی اســت تــا از ایــن طریــق ،آنهــا بتواننــد دســت بــه ایجــاد ائتالفهــا و شــبکه هــا بزننــد و در زمینــه هــای بهبــود حقــوق
بــر و حکومــت داری خــوب نقــش ایفــا مناینــد .آیــن نهــاد روی ســه بخــش اسـراتیژیک کــه در ذیــل ترشیــح شــده توجــه
ویــژه دارد:
صلــح و امنیــت موسســه برابــری ب ـرای صلــح و دموکراســی فعالیتهــای خویــش را بــه توانبخشــی متــام افغانهــا ،بــه
خصــوص زنــان و جوانــان معطــوف مــی دارد تــا آنهــا بتواننــد در صلــح ســازی ،جلوگیــری از وقــوع منازعــه ،حــل منازعــه
و میانجــی گــری در ســطح ملــی و مردمــی ســهم بگیرنــد و رشیــک شــوند.
حکومــت داری خــوب بـرای دســت یابــی بــه حکومــت داری خــوب ،موسســه برابــری بـرای صلــح و دموکراســی مــی
کوشــد شــفافیت و حســابدهی نهادهــا و ادارات دولتــی را در قبــال منابــع عمومــی و پالیســی هــای مربوطــه ،افزایــش
بدهــد .ب ـرای توامنندســازی اجتامعــات بــه منظــور حســاب گیــری از ادارات دولتــی و نظــارت از کیفیــت ارائــه خدمــات
آنهــا ،موسســه مــا برنامــه هــای آموزشــی را اجـرا مــی کنــد و زمینــه را بـرای ســهم گیــری و مشــارکت مــردم در پروســه پــان
گــذاری بودیجــه ،نحــوه مــرف بودیجــه ،نظــارت بــر ارائــه خدمــات و تطبیــق پــروژه هــای انکشــافی ،فراهــم مــی کنــد.
حقــوق بــر صلــح و حکومــت داری خــوب ب ـرای اطمینــان دادن از رعایــت حقــوق بــر ،حتمــی و حیاتــی اســت،
موسســه برابــری بــرای صلــح و دموکراســی رویکــرد مبتنــی بــر حقــوق بــر را ،بــرای ایجــاد و اجــرای برنامــه هــای
توانبخشــی مــردم افغانســتان اتخــاذ مــی کنــد تــا آنهــا بتواننــد در مــورد حقــوق خــود بــه عنــوان شــهروندان ایــن کشــور،
بــدون در نظرداشــت ســن ،قــوم ،جنســیت و عوامــل دیگــر آگاهــی پیــدا کننــد و از حقــوق بهــره منــد شــوند .مــا بــر ایــن
باوریــم کــه حقــوق زنــان ،حقــوق بــر اســت .بــه همیــن دلیــل توامنندســازی زنــان بخــش بســیار مهــم و کلیــدی ماموریــت
مــا تشــکیل مــی دهــد.
رویکــرد هــای موسســه برابــری ب ـرای صلــح و دموکراســی در تالشــهایش ب ـرای صلــح ســازی ،حکومــت داری خــوب و
حقــوق بــر فراگیــر و همــه شــمول اســت .ایــن نهــاد اجتامعــات مردمــی را بســیج مــی منایــد ،برنامــه هــای دادخواهــی
را راه انــدازی مــی کنــد و زمینــه هایــی را بـرای گردهــم آمــدن اجتامعــات مردمــی و تقاضــای شــفافیت و حســابدهی و
ارائــه خدمــات بهــر از دولــت ،ایجــاد مــی مناید.موسســه برابــری بـرای صلــح و دموکراســی نــه تنهــا برنامــه هــای خویــش
را روی زنــان و جوانــان متمرکــز منــوده ،بلکــه افتخــار دارد کــه بــه عنــوان نهــادی کــه توســط زنــان و جوانــان رهــری مــی
شــود ،در ترکیــب کارمنــدان خویــش ٪۵۰ ،زنــان و  ٪۶۰جوانــان را ســهیم کــرده اســت .ســاختار ایــن نهــاد نیــز ،از ســوی
زنــان مدیریــت مــی شــود .بــا ایــن وجــود ،در کنــار مســائل مربــوط بــه زنــان ،ایــن نهــاد در بخــش هــای دیگــر مثــل
پروســه صلــح ،انتخابــات ،و مســائل مبــارزه بــا فســاد توجــه خــاص بــه نیازهــا و دیــدگاه هــای زنــان و جوانــان مبــذول
کــرده اســت.
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خالصه گزارش

بهبــود و ارتقــای وضعیــت اقتصــادی زنــان بــه یکــی از اولویتهــای مهــم در عرص ـهی توســعه تبدیــل شــده اســت .بــا
وجودیکــه مطالعــات اندکــی در زمینـهی نقــش تجارتهــای زنــان در رشــد اقتصــاد کشــورها صــورت گرفتــه اســت ،ولــی
در ایــن کــه زنــان نقــش محــوری در رشــد و انکشــاف اقتصــاد بــازی میکننــد ،توافــق نظــر وجــود دارد .اگــر موانعــی
کــه ف ـراروی مشــارکت زنــان در عرص ـهی فعالیتهــای اقتصــادی وجــود دارد ،برداشــته شــوند بهــرهوری نیــروی کار در
برخــی کشــورها تــا  ٪۲۵افزایــش خواهــد یافــت (گـزارش جنــدر ســازمان ملــل متحــد .)۲۰۱۲ ،بصــورت کلــی ،حضــور زنــان
در نهادهــای آموزشــی ،اقتصــادی و سیاســی در اثــر پالیسـیهای مشــخص دریــن راســتا در رسارس جهــان افزایــش یافتــه
اســت .گ ـزارش برابــری جنســیتی و توســعه ســازمان ملــل متحــد کــه در ســال  ۲۰۱۲منتــر شــده نشــان میدهــد کــه
«زنــان  ٪۴۰نیــروی کار ٪۴۳ ،نیــروی کار در بخــش زراعــت و نصــف دانشــجویان را در جهــان زنــان تشــکیل میدهنــد».
بــا در نظرداشــت ســطح پاییــن ســواد ،ســطح پاییــن تحصیــات عالــی و کمبــود رسمایــه انســانی در اوایــل ســال ۲۰۰۰
میــادی ،جامعـهی جهانــی و دولــت افغانســتان توجــه شــان را بصــورت گســرده روی ارتقــای ظرفیــت نهادهــا و بخــش
خصوصــی متمرکــز کردنــد .چارچــوب قانونــی ،ایجــاد سیســتم مالــی ،فراهمســازی زیرســاختهای اولیــه و فرصــت
اســتفاده از همکاریهــای منطقــوی و اشــراک در نشســتهای منطقــوی ،ایــن فرصــت را بــرای تجــارتپیشــههای
افغــان (اعــم از زنــان و مــردان) فراهــم آورد تــا آنهــا بــه بازارهــای منطقــه و جهــان دسرتســی پیــدا کــرده فعالیتهــای
خــود را در عرص ـهی صــادرات و واردات رشوع کننــد .اس ـراتیژی انکشــاف بخــش خصوصــی کــه بخشــی از اس ـراتیژی
انکشــاف ملــی افغانســتان ب ـرای  ۲۰۰۸/۲۰۰۷الــی  ۲۰۱۳/۲۰۱۲را تشــکیل م ـیداد ،نیــز ب ـرای ایجــاد فضــای مناســب
جهــت انکشــاف بخــش خصوصــی و رسازیــر شــدن رسمایهگــذاری بــه کشــور کمــک شــایانی کــرد .ایــن اس ـراتیژی در
انکشــاف بخــش خصوصــی دســت بــه تفکیــک جنســیت نــزده اســت .تنهــا اب ـزاری کــه دریــن اس ـراتیژی ب ـرای بهبــود
وضعیــت زنــان در نظــر گرفتــه شــده بــود ،فراهــم کــردن قرضههــای کوچــک بــه زنــان فقیــر روســتایی بــود.
دورمنــای اقتصــادی بـرای زنــان و جامعـهی افغانســتان بصــورت کل از ســال  ۲۰۰۲بــه اینســو بهبــود یافتــه اســت ،ولــی
هنوزهــم چالشهایــی دریــن زمینــه وجــود دارد .بــا وجودیکــه کمکهــای جامعـهی جهانــی باعــث بهبــود و رشــد قابــل
مالحظـهی زنــان شــده اســت ،بــا آنهــم در رابطــه بــه وضعیــت زنــان دریــن کشــور نگرانیهایــی وجــود دارد .برنامـهی
انکشــافی ســازمان ملــل متحــد ،بــا اســتفاده از مراقبتهــای صحــی زایامنــی ،توامنندســازی و وضعیــت اقتصــادی بــه
عنــوان شــاخصهای نابرابــری مبتنــی بــر جنســیت ،نابرابــری جنســیتی را مــورد ارزیابــی و بررســی قـرار داده کــه در آن
افغانســتان از میــان  ۱۵۱کشــور مقــام ۱۵۰ام را بــه خــود اختصــاص داده اســت 1.دولــت افغانســتان تالشهــای خــود را
بـرای بهبــود وضعیــت زندگــی زنــان افزایــش داده اســت و از میــان پالیسـیها و قوانینــی کــه بــه تصویــب رســیده اســت،
برنامـهی عمــل ملــی بـرای زنــان افغانســتان ( ۲۰۰۸الــی  )۲۰۱۸روی توامنندســازی اقتصــادی زنــان متمرکــز اســت.
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یافتههای کلیدی
یافتههــای ایــن تحقیــق برخــی از موانعــی را کــه ف ـراروی رشــد زنــان در عرص ـهی اقتصــادی ق ـرار دارنــد ،نشــانمیدهد .اولیــن
و مهمتریــن آن شــمولیت اقتصــادی زنــان در رسارس کشــور اســت .تنهــا  ٪۹جمعیــت کشــور در موسســات مالــی حســاب دارنــد
و تنهــا  ٪۳در موسســات دولتــی حســاب دارنــد 2.بــه اســاس اطالعــات شــمولیت مالــی ســال  ۲۰۱۲کــه از ســوی بانــک جهانــی
منتــر شــده اســت ،تنهــا  ٪۲.۶۲زنــان در موسســات مالــی رســمی حســاب پولــی داشــتند در حالیکــه در بخــش مــردان ایــن رقــم
بــه  ٪۱۵.۴۲میرســد .شــمولیت مالــی در کاهــش فقــر ،حامیــت از رشــد اقتصــادی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی نقــش مهمــی
ایفــا میکنــد .بــر اســاس گ ـزارش پــروژهی شــمولیت مالــی و دیجیتالــی موسس ـهی بروکینــز کــه در ســال  ۲۰۱۵بــه نــر رســیده
اســت ،دسرتســی زنــان بــه موسســات مالــی رســمی افزایــش یافتــه و می ـزان عــدم دسرتســی آنهــا بــه چنیــن موسســاتی تنهــا ٪۴
اســت 3.ارزش ضامنــت ب ـرای قرضهگیــری از بانکهــا  ٪۱۰۲.۴اســت و دسرتســی بــه قرضــه پــس از بیثباتــی سیاســی ،دسرتســی
بــه زمیــن و فســاد اداری ،چهارمیــن مانــع ف ـراروی رشــد اقتصــادی در افغانســتان بــه حســاب میآیــد .4شــواهد بدســت آمــده
نشــان میدهنــد کــه تعــداد وســیعی از زنــان متشــبث در تجــارت غیــر رســمی فعالیــت دارنــد .ایــن امــر یکــی از معایــب تجــارت
زنــان بــه حســاب میآیــد زی ـرا چنیــن تجارتهایــی در پالیس ـیهای دولــت انعــکاس منییابنــد .موانــع دریــن عرصــه بصــورت
مختــر بصــورت ذیــل اســت:
1.1فرهنگی :مردم در افغانستان متایل کمرتی نسبت به کار کردن زنان بیرون از خانه دارند.
2.2مالــی :دسرتســی زنــان بــه پــول هنــوز هــم خیلــی محــدود اســت و تنهــا  5٪۴جمعیــت زنــان افغانســتان حســابهای پولــی
در موسســات مالــی رســمی دارنــد.
3.3معلومــات بــازار :دسرتســی زنــان متشــبث بــه معلومــات مرتبــط بــه بــازار در افغانســتان محــدود اســت .اطالعــات مربــوط بــه
بــازار تنهــا در دســرس گروههــای مشــخص از طریــق برنامههــای رســمی ق ـرار میگیــرد.
4.4شــمولیت اجتامعــی :زنــان در افغانســتان یــک قــر منــزوی و بــه حاشــیه رفتــه انــد؛ بنابریــن بـرای مشــارکت در تصمیمگیــری،
دسرتســی بــه بــازار ،و دسرتســی بــه خدمــات و فرصتهــا ،و مشــارکت در امــور سیاســی و اجتامعــی جامعــه ،زنــان نیــاز بــه
توامنندســازی دارند.
5.5پالیسـیهای دولــت :دولــت بایــد پالیسـیهای خــود را بــر اســاس برابــری جنســیتی تفکیــک کنــد تــا زمینــه و فضــای مناســب
بـرای فعالیتهــای تجــاری زنــان متشــبث مهیــا شــود.
6.6حق مالکیت :قوانین معمول در افغانستان هنوز هم بصورت گسرتده حق مالکیت زنان را محدود میکنند.
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)2011(http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/afghanistan
جان دی .ویالیسینور ،دارل ام .وست ،روبین جی .لویس .ارزیابی پیرشفت در بخش دسرتسی و استفاده از کمکهای مالی .گزارش سال  ۲۰۱۵بروکینز در مورد
پروژهی شمولیت مالی و دیجیتالی ،واشنگنت دیسی ۲۶ ،آگست .۲۰۱۵
رسوی تجارتها :پروفایل افغانستان  ،۲۰۱۴بانک جهانی ،IFC ،ص.۴ .
به یادداشت شامره  ۵رجوع شود.
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پیشنهادات
این تحقیق پیشنهادات کلیدی ذیل را ارایه میکند:
•اسـراتیژیهای رشــد اقتصــادی بایــد بــر اســاس جنســیت تفکیــک شــوند تــا زنــان متشــبث بتواننــد حــد اکــر اســتفاده ازیــن
اســراتیژیها را بکننــد؛
•زمینههــای شبکهســازی ب ـرای زنــان بایــد تقویــت و توســعه داده شــوند و در رابطــه بــه برنامههــا و پروژههــای مختلــف و
متنوعــی کــه روی تجارتهــای زنــان متمرکــز انــد ،بـرای آنهــا آگاهــی دهــی صــورت بگیــرد؛
•در رابطــه بــه تجارتهــای متعلــق بــه زنــان اطالعــات جمـعآوری شــود و وضعیــت زنــان متشــبث در کشــور بصــورت منظــم
مــورد مطالعــه و بررســی قـرار بگیــرد تــا بــه نیازهــای آنهــا و موانعــی کــه فـراروی کســب و کار آنهــا قـرار دارنــد ،رســیدگی
شــود؛
•مشارکت کاری زنان در بازار از طریق برنامههای سوادآموزی و آموزشهای حرفهای افزایش داده شود؛
•بـرای بهبــود جایــگاه زنــان در جامعــه بایــد بــا نهادهــای جامعهی مدنــی هـمکاری صــورت بگیــرد و از برنامههــای دادخواهانه
ش و آگاهیدهــی عمومــی در رابطــه بــه حقــوق زنــان و تأثیــر زنــان متشــبث بــر اقتصــاد ،حامیت شــود؛
بـرای آمــوز 
•تأثیـرات پالیسـیهای قرضههــای کوچــک تجارتــی بــر زنــان تجــارتپشــیه مــورد ارزیابــی قـرار بگیــرد و از یافتههــای آن در
مرحل ـهی طــرح و ترتیــب پالیس ـیها و برنامههــا اســتفاده شــود.
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 1.1معرفی
گـزارش توســعهی جهانــی در رابطــه بــه برابــری جنســیتی و توســعه کــه در ســال  ۲۰۱۲از ســوی بانــک جهانــی بــه نــر رســیده
اســت ،نشــان میدهــد کــه برابــری جنســیتی میتوانــد بهــرهوری اقتصــادی و رفــاه عمومــی را در جوامــع بهبــود ببخشــد .دریــن
دیــدگاه جدیــد ،اقتصــادی کــه در آن برابــری جنســیتی لحــاظ شــده را بــه عنــوان اقتصــاد هوشــمند معرفــی میکند—اقتصــادی کــه
در آن زنــان بــه تقضــای بــازار کار پاســخ میدهنــد .از منظــر اقتصــادی ،مشــارکت زنــان در نیــروی کار عاملــی اســت کــه می ـزان
پاییــن عرضـهی نیــروی کار را جـران میکنــد و بــه بهــرهوری کلــی بازارهــای موجــود کمــک میکنــد .ایــن موضــوع بــه خصــوص
در کشــورهایی کــه جمعیــت ســاملند بیشــر دارنــد ،و در اقتصادهایــی کــه نیــروی کار در آنهــا رو بــه کاهــش اســت ،اهمیــت پیــدا
میکنــد 6.بــا آنکــه مطالعــات و تحقیقــات در رابطــه بــه تأثی ـرات مســتقیم فعالیــت زنــان متشــبث بــر اقتصــاد محــدود اســت،
ولــی اطالعــات و آمارهــای اقتصادهــای در حــال توســعه نشــان میدهنــد کــه مشــارکت زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی در رشــد
تولیــد ناخالــص ملــی نقــش دارد 7.در افغانســتان نیــز تالشهــای بــه منظــور توامنندســازی زنــان افزایــش یافتــه و در نتیجــه ،تعــداد
زنانــی کــه بــه معیشــت و درآمــد خانــوادهی شــان کمــک میکننــد ،از  ٪ ۱۳.۶در ســال  ۲۰۰۹بــه  ٪۲۲.۶در ســال  ۲۰۱۵افزایــش
8
یافتــه اســت.
وضعیــت اقتصادی-اجتامعــی زنــان در افغانســتان طــی دهــهی گذشــته تحــول چشــمگیری را تجربــه کــرده اســت .پیــش از
ســال  ،۲۰۰۲زنــان منــزوی بودنــد و در فعالیتهــای سیاســی ،اقتصــادی و تجارتــی ســهم نداشــتند .پــس از مداخل ـهی جامع ـهی
بیناملللــی در افغانســتان در ســال  ،۲۰۰۱رشایــط زندگــی ،ســطح تحصیــل و آمــوزش ،مشــارکت سیاســی و وضعیــت اقتصــادی زنــان
دریــن کشــور رشــد کــرده اســت .ولــی هنوزهــم کارهــای زیــادی بایــد دریــن بخــش صــورت بگیــرد .بــا وجــود دس ـتآوردهای
خوبــی کــه در بخشهــای تخصیــل و آمــوزش زنــان ،و توامنندســازی سیاســی و اقتصــادی آنهــا ،زنــان در افغانســتان هنــوز هــم
در حاشــیه باقــی مانــده انــد .مشــارکت زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی هنــوز هــم کمرنــگ اســت و زنــان اکـرا در تجارتهــای
غیــر رســمی و فعالیتهــای معطــوف بــه ام ـرار معیشــت مــروف انــد .زراعــت تنهــا بخشــی اســت کــه در آن تعــداد قابــل
مالحظ ـهی زنــان بــه صــورت غیــر مســتقل بــه کار گامشــته میشــوند و ایــن کار بیشــر بــه منظــور ه ـمکاری آنهــا بــه اعضــای
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خانــواده ب ـرای تولیــد بیشــر صــورت میگیــرد.
بــا در نظرداشــت ناامنــی گســرده در رسارس کشــور و عــدم موجودیــت رسویهــا و آمــار ،در بــارهی زنانــی کــه فعاالنــه مــروف
کســب و کار انــد ،مهارتهــای آنهــا ،موانــع ســاختاری و نهــادی کــه ف ـراروی آنهــا ق ـرار دارنــد و پالیس ـیهایی کــه بــه دسرتســی
آنهــا بــه فعالیتهــای اقتصــادی و بهبــود بهــرهوری اقتصــادی شــان کمــک کنــد ،اطالعــات و معلومــات کافــی در دســت نیســت.
شــامل ســازی و مشــارکت زنــان در اقتصــاد نــه تنهــا الزمـهی «اقتصــاد هوشــمند» اســت ،بلکــه یــک عنــر کلیــدی رشــد همهجانبــه
و پایــدار نیــز بــه حســاب میآیــد .بــه منظــور فهــم عمیقتــر و دقیقتــر مشــکالت فــوری کــه فـراروی زنــان در کابــل قـرار دارنــد،
موسســهی برابــری بــرای صلــح و دموکراســی ارزیابــی رسیــع بــازار ( )RMAرا راه انــدازی کــرد .بصــورت مشــخص ،هــدف از
ارزیابــی رسیــع بــازار (الــف) بررســی و مطالع ـهی موانعــی کــه دسرتســی زنــان متشــبثبه بــازار را محــدود میکننــد (بــه عنــوان
مثــال عــدم دسرتســی بــه معلومــات تجارتــی ،رسمای ـهی انســانی) و (ب) جم ـعآوری و تهی ـهی معلومــات در رابطــه بــه انــدازه و
احتــال رشــد تجارتهــا در بازارهــای محلــی و منطقــوی میباشــد .ایــن تحقیــق بازارهایــی را کــه تــوان جــذب زنــان متشــبث را
بــر اســاس مفکــورهی آنهــا دارنــد ،نیــز مــورد بررســی و مطالعــه قـرار میگیــرد.
بــا توجــه بــه محدودیتهــای زمانــی و دشــواریهای طبیعــی ایــن تحقیــق ،انــدازهی مصاحبههــا کــه بــا زنــان تجارتپیشــه،
کارشناســان دولتــی ،و ســازمانهای بیناملللــی صــورت گرفتــه اســت ،کوتــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت .ولــی از ســوی دیگــر،
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از یادداشتهای گفتگوی کارمندان صندوق بیناملللی پول ،کار و اقتصاد :دستآوردهای اقتصاد بزرگ از برابری جنسیتی ،ویتیک،نیویاک ،کوچهر ،فابریزیو،
کپودار ،وینجندر ،کیمینتس و شوارتز.
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روش انجــام ایــن تحقیــق بــه گون ـهای انتخــاب شــده اســت کــه کوتاهــی مصاحبههــا را ج ـران میکنــد .ماتریکــس کــه بــا متــام
جزئیــات دریــن تحقیــق آورده شــده اســت ،مصاحبههــا و مــرور ادبیــات مربوطــه ،ایــن تحقیــق و یافتههــای آن را اعتبــار
بیشــر بخشــیده اســت .ایــن تحقیــق اینگونــه ســاختاربندی شــده اســت :بخــش دوم طــرح تحقیــق و روش جمـعآوری اطالعــات
را معرفــی و توضیــح میدهــد .بخــش ســوم دورمنایــی از اقتصــاد افغانســتان ارایــه میکنــد .بخــش چهــارم زمینــه و جایــگاه
زنــان را در افغانســتان بصــورت کلــی ترشیــح میکنــد .بخــش پنجــم نگاهــی بــه بخــش خصوصــی و فعالی ـت زنــان میانــدازد.
بخــش ششــم یافتههــای ایــن تحقیــق و ارزیابــی رسیــع بــازار را ارایــه میکنــد .بخــش هفتــم ماتریکــس درجهبنــدی شــده را
شــامل میشــود .بخــش هشــتم یافتههــای ارزیابــی رسیــع بــازار را بررســی و نتیجهگیــری میکنــد .بخــش نهــم توصیههــای
و پیشــنهادات کوتــاه بــرای پالیسیســازی ارایــه میکنــد .در ضمیمههــا ،ضمیمــهی اول محصــوالت تجــاری را نشــان میدهــد.
ضمیمــهی دوم پرســشنامهی بــه کار رفتــه دریــن تحقیــق اســت .در ضمیمــهی ســه ،منــوداری ترســیم شــده اســت کــه زنــان
متشــبث را توضیــح میدهــد.

 .۲روش
دریــن تحقیــق ،مــرور ادبیــات تحقیــق بصــورت فــرده و گزینشــی صــورت گرفتــه تــا معلومــات در مــورد تجارتهــای متعلــق بــه
زنــان مطابــق بــه تعریــف تجارتهــای کوچــک و متوســط کــه از ســوی وزارت تجــارت ارایــه شــده اســت ،جم ـعآوری شــود .بــه
کمــک معلومــات بدســت آمــده بــه ایــن شــیوه ،روش جمـعآوری اطالعــات شناســایی و مشــخص شــد و فهرســتی از تجارتهــای
متعلــق بــه زنــان و زنــان متشــبث از طریــق منابــع دولتــی ،منابــع غیــر دولتــی و موسسـهی برابــری بـرای صلــح و دموکراســی تهیــه
شــد تــا دریــن تحقیــق مــورد بررســی قـرار گرفتــه و بــا آنهــا مصاحبــه شــود.
بنــا بــه محدودیتهــای زمانــی ،مطالع ـهی گســرده ممکــن نبــود بــه همیــن دلیــل روش ســادهتر مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه
اســت .بــه کمــک منابــع موجــود ،منون ـهی کــه بایــد مــورد اســتفاده ق ـرار میگرفــت بصــورت غیــر تصادفــی و هدفمنــد طــرح
و تهیــه شــد .ایــن تحقیــق تعــداد  ۳۰خانــم متشــبث را در بخشهــای خیاطــی ،صنایــع دســتی و دیگــر مشــاغل معیشــتی در
شــهر کابــل تحــت پوشــش ق ـرار داده اســت .تنهــا آن عــده از زنــان متشــبث کــه بــه ســادگی در دســرس ق ـرار داشــتند ،صاحــب
تجــارت بودنــد و بیشــر زنــان را در کارشــان اســتخدام کــرده بودنــد ،مــورد مصاحبــه قـرار گرفتنــد .ایــن تحقیــق در مــدت شــش
هفتــه صــورت گرفتــه اســت .بـرای صــورت بنــدی اطالعــات ،ایــن تحقیــق زنــان متشــبث و موسســات مالــی ،ادارات دولتــی کــه از
تجارتهــای کوچــک و متوســط حامیــت میکننــد و متویلکنندههــای مربوطــه را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده اســت.
اطالعــات اولیــه از طریــق یــک پرس ـشنامه جم ـعآوری شــد تــا بــه کمــک آن تصویــری کلــی از تجارتهــای متعلــق بــه زنــان
ترســیم شــود .عــاوه بــر آن ،ب ـرای فهــم ایــن موضــوع کــه زنــان متشــبث نســبت بــه موانعــی کــه ف ـراروی فعالیتهــای آنهــا
قـرار دارنــد چــه نظــری دارنــد ،کارت منرهدهــی مــورد اســتفاده قـرار گرفــت و در کنــار آن یــک ماتریکــس درجهبنــدی شــده کــه
دیدگاههــای کارشناســان را در مــورد بخشهــای کــه ب ـرای فعالیتهــای تجــاری زنــان مناســب اســت ،نیــز مــورد اســتفاده ق ـرار
گرفــت .ماتریکــس درجــه بنــدی شــده در اختیــار کارشناســان توســعهی تجارتهــای کوچــک و متوســط ق ـرار گرفــت تــا آنهــا بــا
توجــه بــه دانــش و تخصــص شــان ،بخشهایــی را کــه در بــازار کنونــی در آن احتــال پیرشفــت فعالیتهــای تجــاری زنــان وجــود
دارد ،درجهبنــدی کننــد تــا زنــان بتواننــد در آن بخشهــا فعالیـت کننــد .ابزارهــای جمـعآوری اطالعــات و مطالعـهی روابــط بــازار
تجارتهــای کوچــک و متوســط شــامل ماتریکــس درجهبنــدی شــده ،مصاحبههــا ،پرسشــنامه و کارت منرهدهــی میشــود.
ماتریکــس درجهبنــدی شــده (مراجعــه بــه بخــش هفتــم) کــه دریــن تحقیــق بــه کار رفتــه اســت ،از ارزیابــی رسیــع بــازار کــه بــه
منظــور شناســایی بخــش هــای فرعــی اقتصــادی کــه بـرای فعالیـت اقتصــادی زنــان مناســب اســت ،برگرفتــه شــده کــه در کشــور
قرغیزســتان انجــام شــده اســت 10.بخــش هــای فرعــی دریــن تحقیــق از دو منبــع شناســایی شــده انــد( :الــف) بخــش هــای فرعــی
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تفکیــک شــده بــر اســاس اســتخدام نیــروی کاری زنــان ،و (ب) دیدگاههــای کارشناســان .یــک ماتریکــس درجهبنــدی شــده بــر
اســاس بخــش هــای فرعــی شناســایی شــده در بخشهــای صنعــت لبــاس ،مالــداری ،لبنیــات ،باغبانــی و پرچــون فروشــی کــه در آن
تعــداد کارکنــان و کارفرمایــان زن بــاال بــوده ،تهیــه شــده اســت .بــا وجودیکــه حضــور زنــان در پرچــون فروشــی کمرنــگ اســت،
دریــن ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی و مطالعـهی دورمنــای فرصتهــای زنــان متشــبث دریــن بخــش ،بــه ایــن موضــوع پرداختــه
شــده اســت .ماتریکــس درجهبنــدی شــده بــه هفــت کارشــناس داده شــد تــا از  ۱الــی  ۴بــه آن منــره بدهنــد .ب ـرای نتیجهگیــری
دقیــق تــر بایــد ایــن ماتریکــس در اختیــار  ۳۰-۲۰کارشــناس قـرار بگیــرد .بــا در نظرداشــت ایــن محدودیــت ،نتایــج ایــن منرهدهــی
بیشــر منحیــث ارزیابیهــای تقریبــی بــه کار رفتــه و از تحلیــل علت-معلولــی آن رصف نظــر شــده اســت .دریــن منرهدهــی،
منــرهی  ۱بــه ایــن معناســت کــه بخــش یادشــده رشایــط الزم و مناســب ب ـرای رسمایهگــذاری زنــان را حایــز منیباشــد در حالیکــه
منــرهی  ۴نشــان میدهــد کــه بخــش مذکــور مناس ـبترین رشایــط را ب ـرای رسمایهگــذاری زنــان دارد .مجمــوع من ـرات داده شــده
می ـزان مناســب بــودن بخــش موصــوف را نشــان میدهــد.

 .3دورمنای اقتصادی افغانستان
رشــد اقتصــادی افغانســتان طــی دهـهی گذشــته چشـمگیر بــوده اســت .نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص ملــی بصــورت متوســط میــان
ســالهای  ۲۰۰۳الــی  ۹ ،۲۰۱۲درصــد بــوده اســت .بــه همیــن ترتیــب ،تولیــد ناخالــص رسانــه شــاهد رشــد دوبرابــری بــوده و از
 ۳۰۰دالــر آمریکایــی در ســال  ۲۰۰۶بــه  ۶۹۰دالــر آمریکایــی در ســال  ۲۰۱۲افزایــش یافتــه اســت .بــا آنکــه ایــن دس ـتآوردها
در رشــد اقتصــادی قابــل توجــه اســت ،افغانســتان هنــوز هــم راه زیــادی را بایــد طــی کنــد .افغانســتان بــا رشــد دوبرابــری تولیــد
ناخالــص رسان ـهی خــود ،در رتب ـهی  ۱۹۸از میــان  ۲۱۳کشــور ق ـرار میگیــرد کــه در ایــن رتبهبنــدی ،جمهــوری آفریقــای مرکــزی
بــا  ۶۰۰دالــر آمریکایــی پاییــن تریــن تولیــد ناخالــص رسانــه را دارد 11.عــاوه بــر آن ،افغانســتان در میــان کشــورهای جنــوب آســیا
پاییــن تریــن درآمــد رسانــه را دارد .عــاوه بــرآن ،رشــد اقتصــادی و اعتــاد از رشوع ســالهای انتقــال از  ،۲۰۱۳دچــار رکــود شــده
اســت .تولیــد ناخالــص رسانــه در ســال  ۲۰۱۴مبلــغ  ۶۳۳.۸دالــر آمریکایــی بــوده اســت در حالیکــه در ســال  ،۲۰۱۲ایــن مبلــغ
 ۶۹۰.۸دالــر آمریکایــی و اندکــی بیشــر از ســال  ۲۰۱۴بــوده اســت .در ســال  ٪۱.۹ ،۲۰۱۵رشــد دریــن بخــش پیــشبینــی شــده
بــود 12.متــام ایــن مــوارد نشــان میدهنــد کــه( ،یــک) نــرخ رشــد پاییــن باقــی خواهــد مانــد و (دو) درآمــد رسانــه دچــار رکــود شــده
و بـرای مدتــی بــه همیــن منــوال باقــی خواهــد مانــد.
بــه لحــاظ جایــگاه مالــی نیــز ،افغانســتان در پاییــن جــدول قـرار میگیــرد .افغانســتان بصــورت قابــل مالحظــه بـرای تأمیــن بودجــه
ملــی خــود بــه کمــک مالــی متکــی بــوده اســت .کاهــش کمکهــا و کنــد شــدن رشــد اقتصــادی در ســال  ۲۰۱۴بــه دالیــل سیاســی
13
و امنیتــی منجــر بــه کــر مالــی  ٪۱۷.۵-تولیــد ناخالــص داخلــی شــد کــه ایــن رقــم کمکهــای بالعــوض را شــامل منیشــود.
بــا آنکــه حکومــت وحــدت ملــی اقدامهــای عاقالن ـهای را روی دســت گرفتــه تــا در ســال  ۲۰۱۵شــاهد کــر مالــی نباشــد ،ولــی
هزینههــای امنیتــی مصارفــی را کــه بایــد در بخــش غیــر نظامــی ب ـرای ارای ـهی خدمــات اولیــه الزم اســت ،تحــت الشــعاع ق ـرار
میدهــد .مضــاف بــر آن ،تنگناهــای مالــی توانایــی دولــت را بــرای رســیدگی بــه چالــش نبــود کار و احیــای اقتصــاد محــدود
میکنــد .ایــن بــدان معناســت کــه ب ـرای بهبــود برابــری جنســیتی ،امــکان عــاوه کــردن بودج ـهی مشــخص در بودج ـهی ملــی
بسیار اندک است.
اگــر بــر اســاس معیارهــای تولیــد ناخالــص ملــی بســنجیم ،پروژههــای بانــک جهان ـی تــا ســقف  ٪۳.۱در ســال  ۲۰۱۶افزایــش
11
12
13

دیتابیس شاخصهای توسعهی جهانی ،بانک جهانی ،دسرتسی به تاریخ  ۱۸سپتامرب .۲۰۱۵
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
«گزارش تازه در مورد توسعه» ،گروه بانک جهانی ،اکتوبر  ،۲۰۱۵ص.۱ .
«گزارش تازه در مورد توسعه افغانستان» ،گروه بانک جهانی ،اکتوبر .۲۰۱۵
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مییابــد و چنیــن پیــش بینــی میشــود کــه نــرخ رشــد بــرای چنــد ســال بعــد در حــد  ۵-۳درصــد باقــی مبانــد 14.همچنــان،
بررس ـیها نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای اقتصــادی بــا توجــه بــه شــاخص «تعــداد رشکتهــای ثبــت شــده» بصــورت کلــی
کاهــش یافتــه اســت؛ تعــداد رشکتهــای ثبــت شــده در ســال  ٪۳۶ ۲۰۱۳کاهــش و در ســال  ٪۲۶کاهــش را نشــان میدهــد 15.متــام
شــاخصهای اقتصــای بــه شــمول کاهــش رشــد اقتصــادی ،کاهــش اعتــاد ،کاهــش میـزان فعالیتهــای اقتصــادی بخــش خصوصــی
نســبت بــه ســالهای قبــل و کاهــش کمکهــا کــه چرخــهی بســیاری از پیرشفتهــای اقتصــادی را بــه شــمول پیرشفتهــای
اقتصــادی زنــان میچرخانــد ،نشــان میدهنــد کــه رشــد اقتصــادی بصــورت کلــی شــاهد کاهــش خواهــد بــود .مشــکالت فـراروی
فعالیتهــای اقتصــادی زنانــی کــه در بــازار هســتند ،و زنانــی کــه قصــد دارنــد وارد بــازار شــوند ،شــاید حادتــر شــود .بــه منظــور
کمــک بــه ایــن تجارتپیش ـهها ،فهــم روابــط بازارهــای محلــی و چگونگــی رشــد و موفقیــت دریــن بازارهــا ،یــک امــر کلیــدی و
مهــم اســت .در بخشهایــی تذکــر یافتــه در ذیــل ،میکوشــیم مشــکالت را ترشیــح منــوده و راهحلهــا و پیشــنهادات مشــخصی
را دریــن خصــوص ارایــه کنیــم.

 .4جایگاه حقوقی ،اجتامعی و نهادی زنان
قانونــی اساســی افغانســتان کــه در ســال  ۲۰۰۴بــه تصویــب رســیده اســت ،حقــوق یکســان بـرای زنــان و مــردان در پیشــگاه قانــون
قایــل اســت و هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان را ممنــوع قـرار داده اســت 16.قانــون اساســی افغانســتان نســبت بــه موضــوع برابــری
جنســیتی موضــع روشــن داشــته اســت و طــی ده ـهی اخیــر ،ب ـرای بهبــود برابــری جنســیتی قوانینــی نیــز بــه تصویــب رســیده
اســت کــه بــه بطــور منونــه میتــوان از قانــون «منــع خشــونت علیــه زنــان»* یــاد کــرد .قانــون کار 17کــه بــه تصویــب رســیده اســت،
احکامــی را در بــر دارد کــه مطابــق آن وزارت خانههــا پالیسـیها و اسـراتیژیهای مرتبــط بــا جنــدر را بــه تصویــب رســانده انــد
تــا رشایــط مصــوونتــر و مناسـب تــر کاری بـرای زنــان در کشــور فراهــم شــود .بــا ایــن حــال ،توامنندســازی زنــان نیازمنــد حامیــت
دوامــدار دولــت و تقویــت حاکمیــت قانــون در رسارس کشــور اســت تــا ایــن ضامنــت فراهــم شــود کــه زنــان از حقوقــی کــه قوانیــن
افغانســتان بـرای آنهــا ضامنــت کــرده اســت ،بهــره منــد میشــوند .یکــی از معدودتریــن اسـراتیژیها بــه ایــن منظــور ،برنامـهی
عملــی ملــی بـرای زنــان افغانســتان  ۲۰۱۷-۲۰۰۷اســت کــه روی ســه بخــش اساســی مترکــز دارد )۱( :امنیــت )۲( ،حکومـتداری،
حاکمیــت قانــون و حقــوق بــر ،و ( )۳اقتصــاد ،کار و فقــر .برنامههــای ویــژه بـرای ارتقــای ســطح معیشــت زنــان تطبیــق شــده
ویــا در حــال تطبیــن شــدن هســتند و دسـتآوردهای قابــل مالحظـهای نیــز در بخشهــای صحــت و آمــوزش حاصــل شــده اســت
ولــی بــه لحــاظ مالــی زنــان هنــوز هــم آســیبپذیر انــد .ب ـرای ارتقــای وضعیــت مالــی شــهروندان ،در ســالهای اخیــر ایجــاد و
توســعهی موسســات مالــی رونــد صعــودی داشــته و برخــی ازیــن مؤسســات پی ـش کشهــای ویــژه ب ـرای زنــان متشــبث داشــته
انــد .ولــی دسرتســی زنــان بــه پــول بـرای رسمایهگــذاری نیازمنــد توجــه بیشــر اســت و الزم اســت تــا تحــرک اجتامعــی و فرهنگــی
پذیــرش زنــان بــه عنــوان اف ـراد متشــبث و ســایر مــوارد نظیــر ســواد ،تحصیــات عالــی ،صحــت و ســایر حقــوق زنــان را ب ـرای
توامنندســازی آنهــا مــورد بررســی ق ـرار دهیــم.
قانــون مدنــی افغانســتان کــه در ســال  18 ۱۹۷۷بــه تصویــب رســیده اســت،و پــس از آن مجــددا مــورد تصویــب قـرار نگرفتــه ،در
مــورد حقــوق اجتامعــی و مســایل جنیســتی جزئیــات زیــادی دارد .از میــان دیگــر حقــوق ،قانــون مدنــی افغانســتان حــق مالکیــت
14
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16
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18

یادداشت شامه .۶
«گزارش تازه اقتصادی» ،بانک جهاین ،اپریل  ،۲۰۱۵ص.۷ .
«ماده  :۲۲هر نوع تبعیض و تفکیک قایل شدن میان شهروندان افغانستان ممنوع است .شهروندان افغانستان ،اعم از زن و مرد ،حقوق و مکلفیتهای مساوی
در برابر قانون دارند.
* قانون محو خشونت علیه زنان از سوی دولت پیشنهاد شده بود ولی از سوی پارملان به تصویب نرسید.
مواد  ،۳۸ ،۳۱ ،۲۹ ،۹و  ۴۸قانون کار افغانستان.
کعبه راستین-تهرانی ،نجمه یساری« .رهنمود ماکس پالنک در مورد قانون خانواده در افغانستان» .انستیتوت ماکس پالنک برای قانون تطبیقی عامه و حقوق
بینامللل .چاپ دوم .جوالی .۲۰۱۲
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زنــان را از طریــق میـراث ،انتقــال یــا خریــداری بــه رســمیت میشناســد 19.قانــون مدنــی متــام حقــوق زن را بــر ملکیـتاش تضمیــن
میکنــد و شــوهر ،پــدر ،بـرادر و دیگــر اقــارب وی اعــم از مــرد و زن را از مداخلــه در مدیریــت ملکیــت وی منــع میکنــد .عــاوه
20
بــر آن ،دیــن نیــز بــه زنــان حــق ملکیــت ،داشــن جایــداد و تجــارت را قایــل اســت.
بــا ایــن حــال ،قوانینــی نیــز در افغانســتان در عمــل اجـرا میشــوند کــه هــم قانــون رشیعــت هــم قانــون دولــت را تحــت الشــعاع
قـرار میدهنــد .در عیــن حــال ،عــدم آگاهــی و عــدم رعایــت حقــوق مرتبــط بــا جنســیت در کشــور زمینـهی نقــش چنیــن حقــوق
را مهیــا کــرده اســت« .بــدون اگاهــی حقوقــی و آشــنایی بــا ســاختار حقوقــی ،زنــان در اقامـهی دعــوا بـرای حــق مالکیــت و نقــض
آن دچــار تردیــد میشــوند 21».تحقیقــات صــورت گرفتــه در کشــور نشــان میدهنــد کــه رســم و رواجهــای ســنتی کــه مــوازی بــا
قوانیــن دولتــی کــه مبتنــی بــر ارزشهــای اســامی تدویــن شــده انــد ،شــمولیت و مشــارکت زنــان در رسارس کشــور را بــه چالــش
مواجــه کــرده و «موانــع ســاختاری مثــل ناامنــی ،بیســوادی ،میـزان پاییــن اســتخدام زنــان ،و نظــام قضایــی ضعیــف و غیــر مؤثــر
22
محدودیتهــای بیشــری را بــر دسرتســی زنــان بــه حــق مالکیــت شــان اعــال میکننــد».
برنامـهی انکشــافی ســازمان ملــل متحــد ،بــا اســتفاده از توامننــدی صحــت بــاروری و وضعیــت اقتصــادی بــه عنــوان شــاخصهای
نابرابــری مبتنــی بــر جنســیت ،نابرابــری جنســیتی را مــورد ارزیابــی و بررســی قـرار داده کــه در آن افغانســتان از میــان  ۱۵۱کشــور
مقــام ۱۵۰ام را بــه خــود اختصــاص داده اســت 23.ایــن نتایــج ،مخصوصــا در موجودیــت چارچــوب حقوقــی بـرای حامیــت از زنــان،
نگـران کننــده اســت .در حالــی کــه در شــهرهای مثــل کابــل ،هـرات ،ننگرهــار و بلــغ کــه دولــت کنــرول قــوی روی نهادهــا دارد،
پیرشفتهــای چشـمگیری بدســت آمــده اســت ولــی بصــورت کلــی وضعیــت زنــان در افغانســتان تیــره اســت.
هنجارهــای فرهنگــی و اجتامعــی کــه بصــورت گســرده در کشــور پذیرفتــه شــده و عملــی میشــوند ،بــرای دسرتســی زنــان
متشــبث و ســازمانهای زنــان بــه حقــوق شــان مامنعــت خلــق میکننــد .رسوی مــردم افغانســتان کــه از ســوی بنیــاد آســیا منتــر
شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه درک مــردم از کار زنــان بیــرون از خانــه رونــد نزولــی داشــته اســت ٪۶۴ .پاسـخدهندگان مــرد بــا
کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافــق انــد و ایــن شــاید تصویــر خوشــبینانهای را بـرای مــا ترســیم کنــد ولــی «پاسـخدهندگانی
کــه هرگــز بــه مکتــب نرفتــه انــد ( )٪۶۱.۲کمــر متایــل دارنــد بــا کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافقــت کننــد 24».در همیــن
گـزارش بنیــاد آســیا (رسوی مــردم افغانســتان  )۲۰۱۵تعــداد پاسـخدهندگان خانــم کــه بــا کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافــق
بــوده انــد ٪۷۳ ،اســت.
ب ـرای تغییــر ذهنیــت مــردم بــه منظــور پذیــرش تغیی ـرات فرهنگــی و اجتامعــی کــه بــه زنــان اجــازهی مشــارکت همهجانبــه در
عرصـهی اقتصــادی در کشــور میدهنــد ،آمــوزش و آگاهیدهــی یگانــه کلیــد انــد .مــادهی چهــل و ســوم قانــون اساســی ترصیــح
میکنــد کــه «دولــت مکلــف اســت بــه منظــور تأمیــن تعلیــم متــوازن بــرای زنــان ،برنامههــای مؤثــر طــرح و تطبیــق کنــد،
وضعیــت تعلیمــی کوچیــان را بهبــود بخشــیده و بیســوادی را از کشــور محــو منایــد ».در چهــارده ســال گذشــته ،دسـتآوردهای
چش ـمگیری در بخــش آمــوزش و تعلیــم دخ ـران بدســت آمــده اســت .در ســال تعــداد دانشآمــوزان دخــر در مکاتــب ابتدایــی
 ٪۴۷.۸بــوده اســت ( )۲۰۱۴ ALCSولــی ایــن رقــم کاهــش اندکــی را از  ٪۵۰.۷نشــان میدهــد ( 25.)۱۲-۲۰۱۱ NRVAحضــور
دخـران در ســطح متوســطه شــاهد  ٪۲۷.۱کاهــش و در ســطح لیســه  ٪۴.۳کاهــش بــوده اســت ولــی افزایــش اندکــی را از  ٪۲۵در
ســطح متوســطه و  ٪۳.۳در ســطح لیســه نشــان میدهــد ( .)۱۲-۲۰۱۱ NRVAاز میــان عوامــل مؤثــر دریــن افزایــش ،میشــود
بــه ایــن امــر اشــاره کــرد کــه هــان گونــه کــه ســطح ســواد و دانــش بــاال م ـیرود ،می ـزان حامیــت از تعلیــم زنــان نیــز افزایــش
19
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قانون مدنی افغانستان مصوب سال  ،۱۹۷۷بخش حقوق ملکیت ،جلد .۴
«نقش زنان در آیندهی افغانستان ،دستآوردهای مهم و چالشهای مداوم ».گروه بانک جهانی ،۲۰۱۳ ،فصل  ،۱ص.۲۶ .
«دسرتسی زنان به ملکیت در افغانستان ،قانون ،تطبیق قانون و موانع ».رشکت مشاورتی قره .۲۰۱۱ .ص.۸.
«دسرتسی زنان به ملکیت در افغانستان ».حرکت .AICFO-می .۲۰۱۱
«گزارش توسعهی برشی» .برنامهی توسعهی ملل متحد ،۲۰۱۴ ،ص.۱۷۴ .
«افغانستان در  ،۲۰۱۵رسوی مردم افغانستان ».کیت شاو ،بنیاد آسیا .۲۰۱۵ .ص.۱۴۰ .
«رسوی رشایط زندگی در افغانستان ،گزارش میان سالی ».اداره احصائیه مرکزی .۲۰۱۴ ،ص.۷ .
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مییابــد.
بــا در نظرداشــت ســطح پاییــن ســواد ،ســطح پاییــن تحصیــات عالــی و کمبــود رسمایــه انســانی در اوایــل ســال  ۲۰۰۰میــادی،
جامعـهی جهانــی و دولــت افغانســتان توجــه شــان را بصــورت گســرده روی ارتقــای ظرفیــت نهادهــا و بخــش خصوصــی متمرکــز
کردنــد .چارچــوب قانونــی ،ایجــاد سیســتم مالــی ،فراهمســازی زیرســاختهای اولیــه و فرصــت اســتفاده از همکاریهــای منطقــوی
و اشـراک در نشسـتهای منطقــوی ،ایــن فرصــت را بـرای تجارتپیشـههای افغــان (اعــم از زنــان و مــردان) فراهــم آورد تــا آنهــا
بــه بازارهــای منطقــه و جهــان دسرتســی پیــدا کــرده فعالیتهــای خــود را در عرصـهی صــادرات و واردات رشوع کننــد .اسـراتیژی
انکشــاف بخــش خصوصــی کــه بخشــی از اس ـراتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان ب ـرای  ۲۰۰۸/۲۰۰۷الــی  ۲۰۱۳/۲۰۱۲را تشــکیل
م ـیداد ،نیــز ب ـرای ایجــاد فضــای مناســب جهــت انکشــاف بخــش خصوصــی و رسازیــر شــدن رسمایهگــذاری بــه کشــور کمــک
شــایانی کــرد .ایــن اس ـراتیژی در انکشــاف بخــش خصوصــی دســت بــه تفکیــک جنســیت نــزده اســت .تنهــا اب ـزاری کــه دریــن
اس ـراتیژی ب ـرای بهبــود وضعیــت زنــان در نظــر گرفتــه شــده بــود ،فراهــم کــردن قرضههــای کوچــک بــه زنــان فقیــر روســتایی
بــود.
26

 .5زنان در بخش خصوصی
در دســرس بــودن منابــع جهــت دسـتیابی بــه فرصتهــا و معلومــات بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ،موجودیــت مؤسســات
رســمی و ســنتهای مرســوم در جامعــه متفــاوت اســت .دسرتســی بــه چنیــن منابــع و معلومــات بـرای زنــان افغانســتان محــدود
اســت .تجارتهــای متعلــق بــه زنــان از تجارتهایــی کــه بــه مــردان تعلــق دارنــد ،تفــاوت دارد و تجارتهایــی کــه از ســوی
زنــان رهــری میشــوند بیشــر روی تولیــد کاالهــای ارزان متمرکــز انــد .بــا ایــن وجــود ،زنــان نقشهــای مثبتتــری ایفــا کــرده و
کوشــیده انــد نقــش تجــارت خــود را متنــوع کننــد .ایــن تنــوع ،امــا توانســته تنهــا خــود در ســطح کوچــک تبــارز دهــد زیـرا تأســیس
و رشــد تجارتهــای پیچیــده نیازمنــد رسمایــهی انســانی و مالــی هنگفــت اســت .در ســطح کالنتــر ،زنــان در فعالیتهــای
27
اقتصــادی مرتبــط بــا خدمــات ،بخشهــای تولیــدی ،فــرآوری مــواد غذایــی و مالــداری مشــغول فعالیــت هســتند.
بصــورت عمومــی ،بــازار در افغانســتان هنــوز مراحــل آغازیــن خــود را ســپری میکنــد و الزم اســت دولــت بخاطــر تنظــم و ادارهی
آن مداخلــه کنــد .چنیــن مداخالتــی بایــد محــدود بــه ایجــاد رشایــط رقابتــی در بــازار باشــد تــا از طریــق آن تجارتهــای غیــر
رســمی بتواننــد بــه تجارتهــای رســمی در نظــام اقتصــادی کشــور مبــدل شــوند .گـزارش بانــک جهانــی تحــت عنــوان «تجــارت در
ســال  ،»۲۰۱۶بــا در نظرداشــت رشایــط رشوع تجــارت افغانســتان را در رتبـهی  ۳۴قـرار داده اســت در حالــی کــه بــه لحــاظ رشایــط
کلــی فعالیتهــای تجارتــی ایــن کشــور در ردهی  ۱۷۷ق ـرار میگیــرد .تجارتهــای غیــر رســمی بســیار پررنــگ اســت و ٪۹۰-۸۰
فعالیتهــای اقتصــادی افغانســتان در حــوزهی تجارتهــای غیــر رســمی صــورت میگیــرد 28.احتــال زیــادی وجــود دارد کــه
چنیــن تجارتهایــی نتوانــد توجــه پالیس ـیهای مداخلهجویان ـهی دولــت را بــه منظــور حامیــت از بخــش خصوصــی و حفاظــت
ایــن تجارتهــا از شــوکهای اقتصــادی ناخواســتهی منطقــوی و جهانــی بــه خــود جلــب کنــد.
مشــارکت زنــان در نیــروی کار در کشــور در ســطح پاییــن قـرار دارد و ســهم زنــان در مقایســه بــه مــردان نیــز ســیر نزولــی دارد.
گــزارش ارزیابــی ملــی خطــر و آســیب پذیــری ۲۰۰۸-۲۰۰۷میــزان مشــارکت زنــان دریــن بخــش را  ٪۴۷نشــان میدهــد 29.در
گـزارش ملــی خطــر و آســیبپذیری ســال  ۲۰۱۲-۲۰۱۱مشــارکت در نیــروی کار را  ٪۴۹.۸نشــان میدهــد کــه اگــر آن را مبتنــی بــر
جنیســت تفکیــک کنیــم ،مشــارکت مــردان در نیــروی کار  ٪۸۱اســت در حالیکــه مشــارکت زنــان در نیــروی کار تنهــا  ٪۱۹گـزارش
26
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«افغانستان در  ،۲۰۱۵رسوی مردم افغانستان ».کیت شاو ،بنیاد آسیا .۲۰۱۵ .ص.۱۳۹ .
اداره احصائیه مرکزی ،فصل  :۴ویژگیهای نیروی کار ،گزارش ارزیابی خطر و آسیبپذیری ملی.P .۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،
عدم رسمیت و انکشاف تجارتهای کوچک در شهر کابل ،AMMC ،حرکت ،جوالی  .۲۰۱۱ص.۲ .
فصل  :۴ویژگیهای نیروی کار ،گزارش ارزیابی خطر و آسیبپذیری ملی» ،۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،ص.۳۹ .
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شــده اســت 30.هــان گونــه کــه در جــدول  ۱نشــان داده شــده اســت ،تناســب حضــور زنــان در بخــش تولیــدی پررنــگ اســت
و پــس از آن در بخــش مالــداری .بــا توجــه بــه موجودیــت تجارتهــای رســمی و غیــر رســمی در کشــور ،معلــوم کــردن تعــداد
دقیــق زنــان متشــبث بســیار دشــوار اســت .ولــی بــه یــاد داشــته باشــیم کــه نبــود معلومــات دریــن زمینــه ،از اهمیــت و ارزش کار
و فعالیتهــای زنــان متشــبث در مقایســه بــه مــردان منیکاهــد .تجارتهــای کــه از ســوی زنــان تأســیس و رهــری میشــوند،
بــه رشــد اقتصــادی ،تولیــد کار ،تولیــد درآمــد ،و مهمتــر از همــه ابتــکار و خالقیــت در محیــط تجارتــی در کشــور نقــش ارزنــده
بــازی میکننــد.

زراﻋت/ﻣﺎﻟداری
ﻣﻌدن ﮐﺎری
ﺳرکﺳﺎزی
ﺳﺎﺧتوﺳﺎز
ﺗوﻟﯾد
ﺣﻣل و ﻧﻘل/ﻣﺧﺎﺑرات
ﺗﺟﺎرت ﻋﻣده
ﺗﺟﺎرت ﭘرﭼون
ﺻﺣت
آﻣوزش
دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت
اداره ﻋﺎﻣﮫ/دوﻟت
۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

ﻣردان

زﻧﺎن

۴۰

۲۰

۰

جدول  :۱تناسب حضور زنان در بخش های فرعی
چالشها و فرصتهای رشد همهشمول در افغانستان،بانک جهانی ،واشنگنت دیسی** .۲۰۱۳ ،

می ـزان بــاالی فعالیتهــای اقتصــادی در بخــش زراعــت متمرکــز شــده اســت و ایــن بخــش یکــی از بخشهــای کلیــدی اســت
کــه در رشــد اقتصــادی کشــور نقــش ایفــا میکنــد و « ٪۴۰نیــروی کار در بخــش زراعــت اســتخدام شــده انــد ولــی می ـزان قابــل
مالحظــهی ایــن اســتخدامها بــا بهــرهوری پاییــن و در ســطوح امــرار معیشــت قــرار دارنــد 31».بــاغداری ،زرع گنــدم آبــی و
مالــداری و دامپــروری از بخشهایــی انــد کــه «بزرگرتیــن پوتانســیل تجارتــی و زراعتــی» را دارا میباشــند و میتواننــد «بســیار
33
رسیــع شــغل و درآمــد ایجــاد کننــد» 32.میـزان مشــارکت نیــروی کاری زنــان در بخــش مالــداری «مطلقــا بیشــر از مــردان اســت».
34
تولیــدات زراعتــی از بخــش هــای فرعــی بــاغداری و مالــداری بخــش عظیمــی از صــادرات افغانســتان را تشــکیل میدهنــد.
بــا حضــور نیروهــای ائتــاف بیناملللــی و مصــارف در بخــش بازســازی کشــور پــس از ســال  ،۲۰۰۱افغانســتان شــاهد رسازیــر
شــدن پولهــای هنگفــت در بخــش ساختوســاز شــد و ایــن بخــش رشــد چش ـمگیری را تجربــه کــرد .مشــارکت زنــان در بخــش
ساختوســاز بســیار انــدک اســت؛ بــا وجودیکــه رشکتهــای ســاختامنی متعلــق بــه زنــان نیــز وجــود داشــته ،ولــی فعالیــت دریــن
30
31
32
33
34

فصل  :۴ویژگیهای نیروی کار ،گزارش ارزیابی خطر و آسیبپذیری ملی .۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،ص.۳۵ .
** این نقل و قول از «نقش زنان در آیندهی افغانستان ،دستآوردهای مهم و چالشهای مداوم» گروه بانک جهانی ،۲۰۱۳ ،فصل  ،۱ص ».۱۰۰ .گرفته شده
است.
«سکتور خصوصی افغانستان :وضعیت و راه به سوی آینده ».ریچارد گیاسی ،جیازی ژو ،هیرنیک هالگرین ،NIR .شورای بیناملللی صنایع سویدن .۲۰۱۴ .ص.
.۱۵
«سکتور خصوصی افغانستان :وضعیت و راه به سوی آینده ».ریچارد گیاسی ،جیازی ژو ،هیرنیک هالگرین ،NIR .شورای بیناملللی صنایع سویدن .۲۰۱۴ .ص.
.۱۶
فصل  :۴ویژگیهای نیروی کار ،گزارش ارزیابی خطر و آسیبپذیری ملی .۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،ص.۳۵ .
دسرتی به تاریخ  ۱۹دسامرب annual-trade/6323/http://cso.gov.af/en/page/economy-statistics .۲۰۱۵
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بخــش ،هامنگونــه کــه در گ ـزارش «تجــارت در افغانســتان  »۲۰۱۶نیــز اشــاره شــده اســت ،نیازمنــد رسمای ـهی هنگفــت اســت.
رسمای ـهی اولی ـهای کــه ب ـرای راهانــدازی فعالیــت تجارتــی دریــن بخــش الزم اســت ،ایــن بخــش را از دســرس زنــان متشــبث دور
میســازد.
صنعــت حــدود  ٪۲۲تولیــد ناخالــص ملــی افغانســتان را تشــکیل میدهــد 35و حــدود  ٪۹۰تولیــدات نیــز تولیــدات زراعتــی تشــکیل
میدهــد 36.رسمایهگــذاری در بخــش صنعــت خطرپذیــری بیشــر میطلبــد زیــرا رسمایهگــذاری دریــن بخــش مــدت زمــان
طوالنیتــری نیــاز دارد تــا موفــق شــود ولــی تجــارت پیش ـههای افغانــی بیشــر عالقهمنــد رسمایهگــذاری در بخــش هــای انــد
کــه زودتــر بــه مثــر بنشــیند و رسمایـهی کمــر نیــاز داشــته باشــد 37.بـرای تشــویق و رشــد صنایــع ،ادارهی حامیــت از رسمایهگــذاری
افغانســتان (آیســا) و وزارت تجــارت و صنایــع پارکهــای صنعتــی را ایجــاد کــرده اســت کــه در آنهــا دسرتســی بــه آب و بــرق
آســانتر اســت .عــاوه بــر آن ،آیســا و وزارت تجــارت و صنایــع بســتههای تشــویقی را نیــز بـرای زنــان متشــبث پیـش کــش کــرده
انــد تــا آنهــا بتواننــد تجارتهــای کوچــک و متوســط شــان را در پارکهــای صنعتــی راه انــدازی کننــد و ازیــن طریــق ،تجارتهــای
38
متعلــق بــه زنــان را تقویــت کننــد.
مضــاف بــر آن ،وزارت تجــارت و صنایــع پالیســی «بدیــل واردات» را راهانــدازی کــرده اســت تــا صــادرات کشــور را بــا شناســایی
بخشهایــی کــه تولیــدات داخلــی آن بــرد بیشــر در بــازار رقابــت دارنــد ،افزایــش دهــد؛ بخشهــای شناســایی شــده بــه ایــن
منظــور شــامل تولیــدات زراعتــی ،پوســت و چــرم حیوانــات ،قالیــن ،ساختوســاز ،ســنگ مرمــر و ســنگهای قیمتــی دیگــر
میشــود 39.بــا وارد کــردن کاالهــا و پاییــن بــودن میـزان تولیــد داخلــی ،افغانســتان نتوانســته اقتصــادش را رشــد دهــد .بــا وجــود
افــت رشــد اقتصــادی در دو ســال اخیــر ،دورمنــای تجــارت افغانســتان در جریــان ایــن دو ســال مثبــت بــوده و ایــن تجــارت شــامل
تولیــدات زراعــت میشــود کــه  ٪۶۰صــادرات کشــور را تشــکیل میدهــد 40.یکــی از دالیــل احتاملــی میتوانــد پاییــن آمــدن
ف کنندههــا عالقـهی کمــری بــه کاالهــای وارداتــی نشــان داده انــد.
ســطح مصــارف خانوادههــا در دو ســال اخیــر باشــد کــه مــر 
بخــش عمــدهی صــادرات را اقــام معمــول صادراتــی مثــل قالیــن ،میوههــای تــازه و خشــک ،روغــن گیاهــی ،گیاههــای دارویــی و
چــرم تشــکیل میدهــد .اقــام وارداتــی را اکـرا مــواد نفتــی و ســوختی ،روغــن خوراکــی ،ســبزیجات ،تولیــدات لبنــی ،قهــوه ،چــای،
گوشــت و مصالهجــات تشــکیل میدهــد .جــدول  ۱و  ۲در ضمیمـهی اول کاالهــای وارداتــی و صادراتــی کشــور را بــر اســاس ســال،
مقــدار و قیمــت خالــص آن نشــان میدهنــد.

35
36
37
38
39
40

«رشد در جریان انتقال  »۲۰۱۵-۲۰۱۲وزارت تجارت و صنایع افغانستان .اکتوبر .۲۰۱۲
دسرتسی به تاریخ  ۱۹دسامرب .۲۰۱۵
http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
«متشبثین کنونی افغانستان ،حامیت از رشد بخش خصوصی در اقتصاد افغانستان» جک کاساک ،اریک ملمسرتام .کافمن ،بنیاد تشبثی .نومرب  .۲۰۱۰ص.۴ .
مصاحبهی نویسنده با رییس آیسا.
«تطبیع اسرتاتیژی تجارتهای کوچک و متوسط ،پالن کاری برای توسعهی سکتور تجارت زراعتی در افغانستان.
«گزارش تازه از اقتصاد افغانستان» .بانک جهانی ،اپریل  .۲۰۱۵ص.۱۵ .
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 .6یافتههای ابتدایی
بــا در نظرداشــت ایــن کــه  ٪۳۶جمعیــت افغانســتان فقیــر انــد و  ٪۴۰دیگــر در معــرض فقــر قـرار دارنــد ،فعالیتهــای اقتصــادی
زنــان یــک امــر مهــم در ثبــات معیشــت بــه حســاب میآیــد .وضعیــت نیمبنــد سیاســی و ناامنــی دورمنــای فعالیــت زنــان را در
بــازار تیرهتــر و پیچیدهتــر میکنــد .بــا ایــن حــال ،فعالیتهــای زنــان در عرصــهی تجــارت میتوانــد تأثیــرات قابــل مالحظــه
روی اقتصــاد خانــواده هــا ،بــه خصــوص خانوادههــای فقیــر داشــته باشــد ،و مضــاف بــر آن ،هــان گونــه کــه یافتههــای ارزیابــی
رسیــع بــازار نشــان میدهــد ،از طریــق ایجــاد شــغلهای جدیــد میتوانــد روی اقتصــاد کشــور بصــورت کلــی تأثی ـرات مثبــت
داشــته باشــد .از میــان  ۳۰تجــارت کــه دریــن تحقیــق مــورد مطالعــه ق ـرار گرفتنــد ،صاحبــان  ۱۷تجــارت در فعالیتهــای شــان
کارمنــد اســتخدام کــرده انــد .تعــداد کارمندانــی کــه از ســوی ایــن تجارتهــا اســتخدام شــده انــد 41،بــه  ۴۲۲نفــر میرســد.
منودار  :۲شغلهای ایجاد شده

ﻣردان
۶۹

زﻧﺎن
۳۷۳

تجارتهــای متعلــق بــه زنــان ،چــه تجارتهــای فــردی چــه تجارتهایــی کــه منجــر بــه شــغلزایی شــده انــد ،تفاوتهایــی را در
چگونگــی فعالیــت تجــاری داشــتند کــه میشــود ایــن تفاوتهــا را بــه ســطح ســواد ،دانــش و تجربـهی آنهــا در بــازار کار نســبت
داد .آنهایــی کــه ســواد نداشــتند ،و از هیــچ حامیتــی نیــز بهرهمنــد نبودنــد ،معمــوال بــه شــیوههای ســنتی کار و بــار شــان را
پیــش میبرنــد .بــه عنــوان منونــه ،زنانــی کــه لبــاس میدوزنــد ،تنهــا بــه مشــریان کنونــی خــود اکتفــا میکننــد و بیشــر مشــریان
شــان را همســایههای شــان تشــکیل میدهنــد ولــی آن عــده زنانــی کــه فــارغ از مکتــب بودنــد ،و از نهادهــا و موسســات
مختلــف حامیــت دریافــت میکردنــد ،شــیوههای جدیــد و نوینــی را بــرای اداره کار و بــار خــود بــه کار میبندنــد .یکــی از
زنــان متشــبثکه دریــن اواخــر تجــارت خــود را از پــروان بــه کابــل منتقــل کــرده اســت ،خــودش بازاریابــی میکنــد و از خانوادههــا
دیــدن میکنــد تــا خانوادههایــی را کــه نیــاز بــه بــرق آفتابــی دارنــد پیــدا کنــد .واضــح اســت کــه زنانــی کــه محدودیتهــای
کمــری بـرای کار کــردن بیــرون از منــزل دارنــد ،دیــدگاه متفاوتتــری از تجــارت دارنــد در مقایســه بــه زنانــی کــه اجــازه معــارشت
و تعامــل در بیــرون از خانــه را ندارنــد.
اعضــای خانــواده مثــل شــوهر ،ب ـرادر و فرزنــدان در تجــارت زنــان بســیار نقــش حیاتــی دارنــد .بســیاری از تعامــات و انجــام
معاملــه بــا دیگ ـران از طریــق اعضــای خانــوادهی آنهــا صــورت میگیــرد و تعامــل زنــان متشــبث و معــارشت آنهــا بــا دیگ ـران
محــدود اســت .کارمنــدان مــرد اک ـرا ب ـرای انتقــال کاالهــای تولیــد شــده بــه دکانهــا و عمدهفروش ـیها اســتخدام میشــوند .در
41

بسیاری از زنان در خانههای شان کار میکردند و از طریق دستدوزی درآمد بدست میآوردند .فرصتهای کاری در تجارتهایی که مورد مطالعه قرار گرفت،
با تعریف شغل که از سوی ادارهی احصائیه مرکزی ارایه شده مطابقت دارد« .متام کسانی که به سن  ۱۴سالگی رسیده اند یا بیشرت از آن سن دارند ،و در جریا-
ن یک هفته ،کار با معاش داشته یا اشتغال شخصی داشته باشند و حد اقل برای هشت ساعت در روز کارکنند».
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عیــن حــال ،کارمنــدان مــرد (بــه شــمول اعضــای خانــواده) خریــداری مــواد اولیــه (مــواد خــام) را نیــز بـرای آنهــا انجــام میدهنــد
تــا آنهــا خدمات/تولیــدات خــود را ارایــه کننــد .زنــان متشــبث ای کــه مصاحبــه شــدند ،اظهــار کردنــد کــه جامعــه هنــوز آمــاده
نیســت کــه زنــان متشــبث را بپذیرنــد و فعالیتهــای آنــان را مثــل مــردان تحمــل کننــد .جــدول ذیــل (جــدول  )۳پاس ـخهای
مربــوط بــه نــگاه جامعــه بــه فعالیتهــای تجــاری زنــان را بصــورت خالطــه ارایــه میکنــد .کســانی کــه «خــوب» پاســخ دادنــد ،کار
و بــار ب ـرای مشــغولیت فــردی داشــتند و ایــن کار و بــار را از خانههــای شــان اداره میکردنــد .محــور  xدیــدگاه پاس ـخدهندهها
را نشــان میدهــد و محــور yتعــداد پاســخدهندهها را.
۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

ﺑﮭﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ

ﺧوب

ﻣﻧﻔﯽ

۰

ﺠدول :۳ﺘﺼور ﻤردم از زﻨﺎن ﺘﺠﺎرت ﭙﯿﺸﻪ

فرصتهــای بصــورت کلــی بــه لحــاظ جنیســت برابــر نیســتند و تــا حــد زیــادی ایــن فرصتهــای نابرابــر از ســوی دولــت و
متویلگـران ایجــاد میشــوند .بــه عنــوان مثــال ،یــک زن تجــارت پیشــه 42کــه ده ســال پیــش از ســوی یکــی از حامیــان حقــوق زن
بــه بــاغ زنانــه دعــوت شــده بــود (بــازاری در کابــل کــه بـرای زنــان ایجــاد شــده و تنهــا در دســرس آنهــا قـرار دارد) توانســت از آن
طریــق بــه برنامـهی «فکــر جدیــد» ادارهی انکشــاف بیناملللــی ایــاالت متحــدهی آمریــکا راه پیــدا کنــد .او از طریــق حامیــت ایــن
اداره توانســت تجــارت کوچــک مصالهجــات را راهانــدازی کنــد .بــا ایــن حــال ،چنیــن فرصتهــای ب ـرای زنانــی کــه حــق بیــرون
شــدن از خانــه را ندارنــد ،میــر منیشــود و معمــوالً زنانــی کــه در بخــش خیاطــی در خانــه کار میکننــد ،کــه اجــازهی فعالیــت
بیــرون از خانــه را ندارنــد.
بـرای بســیاری از زنــان تجارتپیشــه ،تصمیــم آغــاز فعالیــت تجــاری یــا رشوع کســب و کار بــه منظــور ســهمگیری در درآمــد خانــه
بــه عنــوان نــانآور بــوده اســت؛ الزم بــه یــادآوری اســت کــه پاسـخدهندگانی کــه تحصیــات عالــی داشــتند ،بــه کار شــان عالقهمنــد
بودنــد .انتحــاب تجــارت و کار و بــار ب ـرای زنانــی کــه ســواد نداشــتند ،بیشــر متأثیــر از ماحــول شــان 43بــوده و در رشوع هیــچ
معلوماتــی از وضعیــت بــازار نداشــتند .فعالیــت در کار و بــار یــا می ـراث خانوادگــی زنــان بیســواد بــوده یــا هــم تحــت تأثیــر
افـراد دور و بــر شــان بــه کارهایــی کــه بــه ســادگی در دســرس هســتند ،رو آورده انــد.
42
43

بنا به توافق محرم بودن اطالعات با پاسخدهندهگان ،نویسنده از ارایه نام ،موقعیت ،و نوع تجارت متشبثین اجتناب میکند.
«محیط» باید به معنای وسیع آن درنظر گرفته شود که شامل آزادیهای فرهنگی و اجتامعی نیز میشود.
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ســهم گیــری در درآمــد
خانــواده ()۱۳

نان آور ()۱۷

جدول  :۴سهمگیری زنان متشبث در درآمد خانه
موانعــی کــه فـراوری فعالیــت زنــان متشــبث قـرار دارنــد ،متعــدد انــد و بــه لحاظ نــوع تجــارت ،تجربـهی آنهــا در بــازار و موقعیت
کار و بــار شــان ،شــدت هــر مانــع متفــاوت اســت .موانــع اجتامعــی و فرهنگــی بـرای آن عــده از زنانــی کــه تجارتهــای کوچــک و
متوســط راهانــدازی کــرده انــد و تنهــا مشــریان زن دارنــد ،جــدی نیســت .ولــی منیشــود ایــن نتیجــه را تعمیــم داد زیـرا در کابــل
برنامههــای آگاهیدهــی بیشــر در مــورد حقــوق زنــان در یــک دهـهی گذشــته صــورت گرفتــه و ایــن برنامههــا توانســته فضــا را
اندکــی تغییــر دهــد ولــی اذیــت و آزار در جریــان رفــت و آمــد میــان محــل کار ،خانــه و بــازار هنــوز هــم یکــی از نگرانیهــای
ایــن زنــان اســت .پاس ـخدهندگان خاطرنشــان کــرده انــد کــه بصــورت عمــوم بــه زنــان اجــازه داده منیشــود بــه منظــور کار و
بــار از خانــه بیــرون برونــد یــا بــا بیــرون ارتبــاط برق ـرار کننــد .ب ـرای مؤسســات قرضههــای کوچــک دریافــت معلومــات کامــل
44
مشــریان زن بــه منظــور اعطــای قرضــه بــه آنهــا ،مخصوصــا در والیتهایــی کــه ایــن مؤسســات فعالیــت دارنــد ،مشــکل اســت.
بــا وجــودی کــه مؤسســات قرضههــای کوچــک کارمنــدان زن اســتخدام کــرده انــد تــا بــا مشــریان زن همــکاری کننــد و در کنــار آن
خدمــات ویــژهی قرضــه بـرای خانمهــا را پیشکــش کــرده انــد ،ولــی هنــوز هــم بســیاری از زنــان اجــازه ندارنــد عکــس و دیگــر
معلومــات الزم بـرای دریافــت قرضــه را در اختیــار ایــن مؤسســات قـرار دهنــد.
دو ویژگی عام و معمول زنان متشبث از همه بیشرت جلب توجه میکرد:
•زنــان متشــبث کــه مصاحبــه شــدند از حامیــت و دخیــل بــودن اعضــای خانــواده در تجــارت شــان برخــوردار بودنــد و تعــداد
بســیار محــدود شــان تجــارت مســتقل داشــتند .اعضــای مــرد خانــوادهی آنهــا معمــوال تعامــل بــا بــازار و برقـراری ارتبــاط بــا
مشــریان را بــه منایندگــی از آنهــا عهــده دارد بودنــد.
•محــل کار و تجــارت متــام زنــان متشــبث کــه دریــن تحقیــق مصاحبــه شــدند ،خانــه بــود؛ بــه دو دلیــل( ،الــف) در صــورت
کرایــه دکان یــا جــای دیگــر ،صاحــب دکان کرایــه بــاال تقاضــا میکنــد و (ب) عوایــد کار و بــار بــه انــدازهی نیســت کــه
هزینههــای اضافــی مثــل پــول بــرق تجارتــی را تکافــو کنــد.
زنــان متشــبث دسرتســی بــه پــول و جایــداد را عامــل عمــده فـراروی فعالیتهــای شــان برشــمردند .آنانــی کــه موفــق بــه دریافــت
قرضــه از بانکهــا شــده بودنــد ،از نــرخ بــاالی ســود و مبلــغ بــاالی بازپرداخــت شــکایت داشــتند و آن عــده کــه موفــق بــه دریافــت
قرضــه نشــده بودنــد ،بخاطــر نداشــن جایــداد و زمیــن بــه عنــوان ضامنــت ،نتوانســته انــد قرضــه دریافــت کننــد .معلومــات
در رابطــه بــه بان ـکداری اســامی/روزنهی قرضــه ،کــه موضــوع نســبتا جدیــد میباشــد ،و قرضههایــی کوچکــی کــه از ســوی
مؤسســات قرضههــای کوچــک پیشکــش میشــوند ،محــدود و در مــواردی اصــا وجــود نداشــتند .جــدول  ۵نشــان میدهــد کــه
از میــان  ۳۰زن متشــبث کــه مــورد مطالعــه قـرار گرفتنــد ۱۵ ،تــن شــان بـرای دریافــت قرضــه حامیــوی بـرای کار و بــار شــان بــه
خانــواده (اکـرا شــوهران شــان) متوســل شــده انــد و شــوهران شــان در تجــارت آنهــا دخیــل انــد.
44

مصاحبه با رییس انجمن قرضههای کوچک افغانستان.
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ﺠدول  :۵ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺤﻤﺎﯿت ﻤﺎﻟﯽ زﻨﺎن ﮐﺎرآﻓرﯿن
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

دﯾﮕران

ﺧﺎﻧواده

ﻣوﺳﺳﮫی رﺳﻣﯽ

ﺧود زن

۰

گــردش معلومــات عمومــی در مــورد فرصتهــا و تجــارت در میــان زنــان متشــبث ی کــه مــورد مطالعــه ق ـرار گرفتنــد ،محــدود
بــود .معلومــات در مــورد موسســات و نهادهــای خصوصــی ،دولتــی و غیــر دولتــی بســیار محــدود و در مــواردی صفــر بــود .کســانی
کــه ادعــا میکردنــد از چنیــن فرصتهایــی باخــر انــد نتوانســتند حتــا یکــی ازیــن موسســات را نــام بربنــد و در عیــن از عــدم
دسرتســی بــه پــول را بــه عنــوان مانــع اصلــی برشــمرده بودنــد .در حالیکــه زنانــی کــه محدودیتهــای کمــری در تعامــل بــا
بــازار داشــتند ،اطالعــات بیشــری در مــورد حامیتهــا و خدمــات موسســات رســمی داشــتند .تجارتهــای کــه مــورد مطالعــه قـرار
گرفتنــد اکــر از مشــریها و دیگرانــی کــه در عیــن کار مشــغول بودنــد ،اطالعــات و معلومــات بدســت میآوردنــد .متشــبثین ای
کــه آموزشهــای حرف ـهای دیــده بودنــد ،از شــیوههای مختلــف ب ـرای کســب معلومــات در بــارهی محصــوالت در بــازار اســتفاده
میکردنــد .مثــا ،یکــی از زنانــی کــه تجــارت دس ـتدوزی و لبــاس دوزی دارد ،معمــوال بــه مارکیتهــای لبــاس رس میزنــد تــا
بــه عنــوان یــک مشــری در مــورد مــد ،طرحهــای کــه در دکانهــا بــه منایــش گذاشــته میشــوند و تولیــدات جدیــد معلومــات
جمـعآوری کنــد .دسرتســی بــه معلومــات بــازار بــه زنانــی محــدود میشــد کــه اجــازه داشــتند بــه منظــور بهبــود کار و بــار شــان
بیــرون از خانــه فعالیــت کننــد و از حامیتهــای موسســات نیــز بهــره منــد بودنــد .زنانــی کــه تجارتهــای پیچیدهتــر داشــتند،
از آزادی تصمیمگیــری مســتقالنه بهــره داشــتند ولــی زنانــی کــه در مرغــداری ،خیاطــی ،و مالــداری مشــغول بودنــد ،چنیــن آزادی
نداشــتند.
عــاوه بــر مشــکل امنیــت ،چالشهــا و موانعــی کــه ف ـراروی زنــان متشــبث ق ـرار دارنــد ،نظــر بــه نــوع تجــارت آنهــا متفــاوت
اســت ولــی بیشــرین چالشهــا ف ـراروی فعالیتهــای زنــان مشــرک انــد .مشــکالت امنیتــی اک ـرا ً بــه عنــوان یــک مشــکل عــام
مطــرح میشــد ولــی مشــکالت مشــخص امنیتــی مثــل تهدیــدات اجتامعــی از ســوی حــد اقــل چهــار خانــم متشــبث در جریــان ایــن
مطالعــه مطــرح شــد .مشــکالت امنیتــی یــک چالــش رسارسی در کشــور اســت و ایــن تحقیــق تصمیــم نــدارد بــا مترکــز روی آن از
اهــداف ایــن مطالعــه خــود را دور کنــد .متشــبثین بــه موانــع ذیــل اشــاره کردنــد:
•دسرتســی بــه پول/قرضــه :مانــع اصلــی عــدم دسرتســی بــه پول/قرضــه محدودیتهــای اجتامعــی و خانوادگــی بــود .زنــان ازیــن
ناحیــه نگرانــی داشــتند کــه خانوادههــای آنهــا روی تواناییهــای آنهــا اعتــاد منیتواننــد بــه همیــن دلیــل ضامنــت الزم بـرای
قرضهگیــری از بانکهــا را در اختیــار آنهــا ق ـرار منیدهنــد و خودشــان نیــز ب ـرای دریافــت قرضههــای کوچــک از موسســات
موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار (مارکیت)
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قرضههــای کوچــک ،آنهــا را ضامنــت منیکننــد.
•دسرتســی بــه جایــداد :دسرتســی بــه جایــداد و زمیــن از الزمههــای مهــم دریافــت قرضــه اســت ولــی از آنجاییکــه زنــان بــه
لحــاظ فرهنگــی از حــق داشــن و بــه ارث بــردن جایــداد و زمیــن محــروم انــد ،منیتواننــد قرضــه دریافــت کننــد.
•موانــع اجتامعــی :بـرای متشــبثین ئیکــه در کابــل فعالیــت دارنــد ،ایــن موضــوع نگرانــی جــدی نبــود ولــی بصــورت کلــی بـرای
عمــوم زنــان یــک نگرانــی جــدی بــه حســاب میآیــد .متشــبثین اع ـراف کردنــد کــه رشایــط و فضــا ب ـرای فعالیــت زنــان در
کابــل در طــول دهـهی گذشــته تغییــر کــرده اســت ولــی نگرانیهــا از آزار و اذیــت و تهدیــدات هنــوز هــم پــا بــر جاســت.
•محیــط کاری :متشــبثین ئیکــه در تجارتهــای تولیــدی مشــغول انــد ،از ناحیـهی هزینـهی جــای و بــرق بـرای تأمیــن مــکان
مشــخص بــرای کار و بــار شــان نگــران بودنــد .آنهــا تجارتهــای شــان را در خانــه پیــش میبرنــد ولــی بــرای توســعهی
تجارتشــان بیــرون از خانــه ،ایــن چالــش یکــی از موانــع مهــم ف ـراروی شــان بــه حســاب میآیــد.
متشبثین ئیکه درین تحقیق مصاحبه شدند ،موانعی را برشمردند که بصورت مخترص درین جدول مشاهده میشود.
۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

ﻣواﻧﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﻋدم ﻣﮭﺎرت

ﻣﺣدودﯾتھﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

ﻧﺎاﻣﻧﯽ

ﻣﺣﯾط ﮐﺎری

ﺑﯽﺳوادی

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾرون از
ﻣﻧزل

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﭘول/ﻗرﺿﮫ

۰

ﻣواﻧﻌﯽ ﻓراروی ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن زن

در جریــان مــرور ایــن تحقیــق ،یــک تعــداد موانعــی شناســایی شــدند کــه از ســوی پاس ـخدهندگان دریــن تحقیــق نیــز بــه آنهــا
اشــاره شــد .بــر اســاس موانعــی کــه از قبــل در جریــان مــرور تحقیــق شناســایی شــده بــود ،یــک کارت منرهدهــی طــرح و تهیــه
شــد .ایــن کارت منرهدهــی بــه مــا کمــک میکنــد دامن ـهی ایــن موانــع را از دیــدگاه زنــان بــه اســاس تجرب ـهی آنهــا و معلومــات
شــان در ایــن مــورد ،یــا هــر دو ،شناســایی کنیــم .منــره از  ۰الــی  ۴اســت کــه صفــر نشــان میدهــد کــه مانــع یــاد شــده مانــع
نیســت ولــی منــرهی  ۴نشــان میدهــد کــه مانــع یــاد شــده ،بســیار جــدی اســت .موانــع و منرههــای کــه از ســوی پاسـخدهندگان
بــه آنهــا داده شــده ،در جــدول زیــر آمــده انــد.
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-۰اصال مانع نیست-۱ ،مانع جدی نیست-۲ ،تا حدودی مانع است-۳ ،مانع جدی است-۴ ،مانع خیلی جدی است.
ﺷﻣﺎره

ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎﻧﻊ

0

1

2

3

4

1

ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﻓرھﻧﮕﯽ )ﻣﺣدودﯾت ﮐﺎر ﺑﯾرون از ﻣﻧزل(

4

3

6

8

6

2

رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ

1

2

5

4

12

3

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ )ﻣﺛﻼ ﻓرﺻتھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﺗﺟﺎرت(

1

0

6

13

4

4

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘول و ﻗرﺿﮫ

0

3

1

2

18

5

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ) ﻣﺛﻼ زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠﮑﯾت ،داﺷﺗن زﻣﯾن از طرﯾﻖ ﺧرﯾدای
ﯾﺎ ارث ،ﺑرای ﺿﻣﺎﻧت(

0

3

1

2

18

6

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی اوﻟﯾﮫ ،ﺑرق و آب

6

3

3

8

4

7

ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﺎھر

5

5

3

5

6

8

ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘوﯾت ﺗوﻟﯾدات )ﻣﺛﻼ ﺗﻘوﯾت ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑرای آن(

3

2

6

7

6

9

ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻧﮑﺷﺎف ﺗﺟﺎرت )ﻣﺛﻼ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻓﻧﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺗﺟﺎرت از طرﯾﻖ ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﺻوﺻﯽ،
دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ(

0

2

2

5

15

محدودیتهــای اجتامعی-فرهنگــی ،رشوهســتانی ،عــدم دسرتســی بــه زمیــن ،عــدم دسرتســی بــه قرضــه و پــول و عــدم موجودیــت
حامیتهــای تجــاری محدودیتهــای شــدید و جــدی ف ـراروی متشــبثین زن بــه حســاب میآینــد .عــدم دسرتســی بــه فرصتهــا
بــه عنــوان یــک مانــع بـرای متشــبثین اســت و بــه توضیحــات قبلــی در بــارهی فرصتهــای دولتــی یــا فرصتهایــی کــه از طریــق
متویلکنندههــا ایجــاد میشــوند ،بــر میگــردد.

 .۷ماتریکس درجهبندی شده
ماتریکــس درجهبنــدی شــده دیدگاههایــی را در بــر دارد کــه کارشناســان بــر اســاس دانــش و تخصــص شــان ارایــه کــرده انــد
بنابریــن روش علمــی نیســت کــه بتــوان بــر اســاس آن آمــار و شــواهدی را مبنــی بــر امــکان موفقیــت بخشهــای بــازار اســتنتاج
کــرد ۷ .کارشــناس در ســطح ملــی دیدگاههــای شــان را در قالــب منــره کــه در محــور  xنشــان داده شــده ،و بــا در نظرداشــت
عاملــی کــه روی محــور  yنشــان داده شــده اســت ،در رابطــه بــه بخــش هــای فرعــی بیــان کــرده انــد .ایــن بخــش هــای فرعــی،
هــان گونــه کــه در بخشهــای پیشــین نیــز توضیــح داده شــد ،تعــداد زیــادی از زنــان را در بازارهــای فعلــی کار در رسارس کشــور
جــذب کــرده انــد.
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#

ﻧﻣره/ﺧورده ﺑﺧش

ﻟﺑﺎس

ﻣﺎﻟداری

ﻟﺑﻧﯾﺎت

ﺑﺎﻏدار
ی

ﭘرﭼون

1

اﻧدازهی ﺑﺎزار ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

26

21

23

19

18

2

ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

24

16

14

15

10

3

ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

27

25

18

21

12

4

ﻓرﺻت رﺷد ﺑﺎزار ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

24

24

24

24

22

5

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑرای ﻣﺧﺻول/ﺧدﻣﺎت )داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

25

27

25

27

19

6

ﺣﺿور زﻧﺎن ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

25

24

12

13

10

7

ﺗواﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

26

25

18

18

16

8

ﻓرﺻتھﺎی رﺷد ﺗﺟﺎرتھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ زﻧﺎن ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن،
 = ۴ﺑﺎﻻ(

27

23

23

24

22

9

ﺳرﻣﺎﯾﮫی ﻻزم ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

19

18

14

18

18

10

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ )زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی اوﻟﯾﮫ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘول و ﻏﯾره(
) =۱ﭘﺎﯾﯾن =۴ ،ﺑﺎﻻ(

20

20

13

20

14

11

ﻣواﻧﻊ ﻓراروی زﻧﺎن ) = ۱ﭘﺎﯾﯾن = ۴ ،ﺑﺎﻻ(

22

22

17

17

10

درﺟﮫﺑﻧدی ﮐﻠﯽ

بــر اســاس منراتــی کــه ب ـرای هــر عامــل از  ۴-۱در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بخــش لبــاس بیشــرین امــکان موفقیــت را در بــازار
کنونــی ب ـرای خانمهــا دارد و بخشهــای مالــداری و بــاغداری بــه ترتیــب در ردههــای دوم و ســوم ق ـرار دارنــد .بــا وجــودی کــه
بخــش پرچــون پوتانســیل بــاالی در بــازار کنونــی ب ـرای خانمهــا دارد ،کارشناســان شــانس موفقیــت خانمهــا دریــن بخــش را بــا
توجــه بــه موانــع اجتامعــی انــدک ارزیابــی کــرده انــد .ایــن تحقیــق بخشهــا را بــه صــورت ذیــل دســتهبندی کــرده اســت:
دﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺳﮑﺗورھﺎی ﻓرﻋﯽ

ﻟﺑﺎس

ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ،
ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد
ﭘﺎﯾﯾن

ﺗوﻟﯾد روﻏن
ﻧﺑﺎﺗﯽ

ﭘﺷمرﯾﺳﯽ

ﮔﯾﺎهھﺎ

ﺧﯾﺎطﯽ

ﺑﺎغداری

ﺑﺎغداری

دﺳتدوزی

ﮔﯾﺎهھﺎی داروﯾﯽ

ﻗﺎﻟﯾنﺑﺎﻓﯽ

ﺳﻣﺎرقھﺎ
ﻣﯾوهﺟﺎت
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ﺗﻐذﯾﮫ ﺣﯾواﻧﺎت

ﺗوﻟﯾدات ﺷﯾری
در ﻓﺎرمھﺎ و
ﺗوﻟﯾدﮔﺎهھﺎی
ﻟﺑﻧﯾﺎت
ﻟﺑﻧﯾﺎت

ﻣﺎﻟداری

ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﺳت در
ﻓﺎرمھﺎ و
ﺗوﻟﯾدﮔﺎهھﺎی
ﻟﺑﻧﯾﺎت

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی

ﺟﻣﻊآوری
ﻋﻠوﻓﮫ

دامﭘروری

بــا وجودیکــه چنیــن دســتهبندی بخشهــای بــازار معیــاری نیســت ،ایــن کار بــه دلیــل قــرار دادن تجارتهایــی کــه باهــم
رابط ـهی نزدیــک دارنــد ،در یــک بخــش انجــام شــده اســت.

 .۸نتیجهگیری
پذیــرش زنــان در جامعــه مهمتریــن مانعــی اســت کــه فعالیتهــای زنــان را محــدود میکنــد :کار کــردن بیــرون از منــزل را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ،انتخــاب شــغل را محــدود میکنــد و مالکیــت زمیــن و جایــداد را نیــز بــا محدودیــت مواجــه میکنــد.
فعالیتهــای ســنتی اقتصــادی کــه اک ـرا در محیــط خانــه انجــام میشــوند مــورد پذیــرش جامعــه ق ـرار دارد ولــی تجارتهــای
پیچیدهتــر چنیــن نیســت و دریــن حــوزه زنــان معمــوال متکــی بــه حامیــت مــردان انــد .ایــن اتــکا در برخــی مــوارد نقــش خانــم
متشــبث را در تصمیمگیــری مرتبــط بــه تجارتــی کــه متعلــق بــه اوســت ،تضعیــف میکنــد.
جایــگاه زنــان در جامعــه منابــع مالــی را متأثــر کــرده و دسرتســی بــه آمــوزش و دانــش را نیــز بـرای آنهــا محــدود کــرده اســت .عــدم
اعتــاد بــه توامننــدی زنــان در تجــارت یکــی از موانعــی جــدی فـراروی زنــان متشــبث اســت .مشــکالتی کــه زنــان در بخــش مالــی
بــا آن مواجــه انــد ،شــامل مــوارد ذیــل میشــوند:
بدست آوردن رسمایهی اولیه برای رشوع یک رشکت؛
•ضامنت الزم برای بدست آوردن پول و قرضه از موسسات رسمی؛
•زنان منیتوانند مثل مردان از مجراهای غیر رسمی پول و قرضه بدست بیاورند.
برنامههــای آمــوزش حرفــه ی تــا حــدودی موفــق و مؤثــر بــوده انــد ولــی ایــن تحقیــق بنــا نــدارد معیارهــای آمــوزش را بصــورت
کلــی ارزیابــی کنــد ولــی زنانیکــه ایــن آموزشهــا را فراگرفتــه بودنــد ،از برنامههــای آموزشــی اب ـراز رضایــت کردنــد .بیســوادی
و ســطح پاییــن دانــش یکــی از موانــع مهــم فــراروی زنــان متشــبث میباشــد زیــرا چنیــن آموزشهایــی بــرای زنــان بیســواد
مؤثریــت نــدارد و متشــبثین مؤثریــت چنیــن برنامههــا را درک منیکننــد.
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 .۹پیشنهادات برای پالسی سازی
ایــن تحقیــق تجارتهــای متعلــق بــه زنــان متشــبث را مــورد مطالعــه ق ـرار داده اســت تــا موانعــی را کــه ف ـراروی رشــد ایــن
تجارتهــا ق ـرار دارنــد را شناســایی کنــد .تأثی ـرات متشــبنث زن روی رشــد اقتصــادی بســیار چش ـمگیر اســت از همیــن رو ،اگــر
ازیــن امــکان اســتفاده شــود ،نقشآفرینــی زنــان میتوانــد فرصتهــای بیشــر رشــد را در بــازار بوجــود بیــاورد .پالیسیســازان
بــه مــوارد زیــر توجــه کننــد:
•اسـراتیژیهای رشــد اقتصــادی را بــر اســاس جنیســت تفکیــک کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه زنــان متشــبث بیشــرین
ســود ازیــن اســراتیژیها میبرنــد.
اســراتیژیهایی مرتبــط بــه رشــد اقتصــادی نظیــر اســراتیژی انکشــاف بخــش خصوصــی نیــز بایــد بــر اســاس جنیســت
تفکیــک شــوند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه توجــه کافــی و مؤثــر بــه فعالیتهــای اقتصــادی زنــان مبــذول شــده اســت.
توجــه بیشــر زمینههــای نهــادی قویتــر را بــرای زنــان متشــبث ایجــاد میکنــد و فضــای مناســبتر بــرای فعالیتهــای
تجــاری زنــان را فراهــم میکنــد .در کشــورهایی چــون افغانســتان ،بیشــر بــرای مــردان قابــل دســرس اســت تــا زنــان.
پالیســیها و اســراتیژیهای مشــخص میتوانــد امــکان رشــد اقتصــادی زنــان متشــبث را در جامعــه حامیــت کنــد.
•زمینههــای شبکهســازی ب ـرای زنــان بایــد تقویــت و توســعه داده شــوند و در رابطــه بــه برنامههــا و پروژههــای مختلــف و
متنوعــی کــه روی تجارتهــای زنــان متمرکــز انــد ،بـرای آنهــا آگاهــی دهــی صــورت بگیــرد.
معلومــات در مــورد حامیتهــای مؤسســات رســمی در میــان متشــبنث زن محــدود اســت و ایــن امــر باعــث میشــود آنهــا
نتواننــد از فرصتهــای موجــود اســتفاده کننــد .شــبکههای زنــان و نهادهــای دادخواهــی زنــان بایــد زنــان متشــبث را بــه
هــم وصــل کننــد و بــه آنهــا در مــورد چگونگــی تنظیــم تجــارت و فعالیتهــای شــان و محیــط تجارتــی معلومــات بدهنــد.
•در رابطــه بــه تجارتهــای متعلــق بــه زنــان اطالعــات جمـعآوری شــود و وضعیــت زنــان متشــبث در کشــور بصــورت منظــم
مــورد مطالعــه و بررســی قـرار بگیــرد تــا بــه نیازهــای آنهــا و موانعــی کــه فـراروی کســب و کار آنهــا قـرار دارنــد ،رســیدگی
شــود.
تجارتهــای زنــان متشــبث بایــد بصــورت دقیقتــر مــورد مطالعــه قــرار بگیرنــد و بایــد از مطالعــهی کلــی تجارتهــای
کوچــک و متوســط تفکیــک شــود .بــرای تقویــت وضعیــت متشــبثین زن ،الزم اســت روابــط تجــاری آنهــا و متغیرهایــی
را کــه آنهــا تحــت تأثیــر آنهــا فعالیــت میکننــد مطالعــه و شناســایی شــود .اطالعــات و معلومــات جمــعآوری شــده در
مــورد تجارتهــای متعلــق بــه زنــان بصــورت منظــم بــه پالیسیســازان کمــک میکنــد تصامیــم آگاهانــه اتخــاذ کننــد تــا
فرصتهــای رشــد و حامیــت تجارتهــای آنهــا فراهــم شــود.
•مشارکت کاری زنان در بازار از طریق برنامههای سوادآموزی و آموزشهای حرفهای افزایش داده شود.
ســواد و دانــش از طریــق برنامههــای آموزشــی و برنامههــای تعلیمــی بخــش بســیار مهــم و اساســی متشــبثین بــه حســاب
میآیــد .ب ـرای افزایــش مشــارکت زنــان در نیــروی کار ،آموزشهــای حرف ـهای و برنامههــای ســوادآموزی بایــد روی دســت
گرفتــه شــود تــا رسمای ـهی انســانی در میــان زنــان متشــبث ایجــاد و افزایــش داده شــود .ایــن نکتــه بســیار کلیــدی و مهــم
اســت کــه برنامههــای تشــبثی بایــد در دانشگاههــای دولتــی و خصوصــی شــامل شــود .از طریــق چنیــن برنامههایــی در
نظــام آموزشــی ،مهارتهــای زنــان متشــبث ارتقــا مییابــد.
•بـرای بهبــود جایــگاه زنــان در جامعــه بایــد بــا نهادهــای جامعـهی مدنــی هـمکاری صــورت بگیــرد و از برنامههــای دادخواهانه
موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار (مارکیت)

17

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی

بـرای آمــوزش و آگاهیدهــی عمومــی در رابطــه بــه حقــوق زنــان و تأثیــر زنــان متشــبث بــر اقتصــاد ،حامیت شــود.
نهادهــای جامعـهی مدنــی بــا حامیــت نهادهــای رســمی بایــد در راســتای ارتقــای جایــگاه زنــان در جامعــه از طریــق برنامههای
دادخواهــی و آمــوزش حقــوق زنــان بــه مــردان و زنــان تــاش کننــد .تحقیقــات (هامنطــوری کــه در بخــش اول یــادآوری
شــد) نشــان میدهــد کــه کمبــود آگاهــی زنــان از حقــوق قانونــی شــان باعــث میشــود عــزم زنــان در ادعــای حقــوق شــان
ضعیــف شــود .بـرای رفــع محدودیتهــای اجتامعــی زنــان ،برنامههــای دادخواهــی بایــد بــه مــردان در مــورد حقــوق قانونــی
و مذهبــی زنــان آمــوزش بدهنــد.
•تأثی ـرات پالیس ـیهای قرضههــای کوچــک تجارتــی بــر زنــان تجارتپشــیه مــورد ارزیابــی ق ـرار بگیــرد و از یافتههــای آن در
مرحل ـهی طــرح و ترتیــب پالیس ـیها و برنامههــا اســتفاده شــود.
دولــت بایــد اقداماتــی مؤثــر بـرای پالیسـیهای مرتبــط بــه تجــارت زنــان را شناســایی و تطبیــق کنــد .پالیسـیها ممکــن اســت
نتایــج متفاوتــی بــر فعالیتهــای تجارتــی مــردان و زنــان داشــته باشــند؛ ایــن متغیرهــای هنــگام طــرح و تهی ـهی پالیس ـیها
بایــد مــد نظــر ق ـرار بگیرنــد .پالیسیســازان بایــد تأثی ـرات پالیس ـیهای کنونــی را مــورد بررســی و ارزیابــی ق ـرار دهنــد تــا
پالیس ـیهای آینــده را بهــر طــرح و تهیــه کننــد کــه ب ـرای تجارتهــای متعلــق بــه زنــان مؤثــر باشــند .ارزیابــی برنامههــا و
پالیس ـیها حایــز اهمیــت اســت و بــه پالیسیســازان کمــک میکنــد مؤثریــت برنامههــای پیشــین را درک کــرده و مــواردی
را کــه نیــاز بــه بهبــود دارنــد ،شناســایی کننــد.
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ضمیمهی : ۱جدول ها
جدول  :۲صادرات افغانستان
#

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

Y2010

Y2011

Y2012

Y2013

Y2014

ﺳﮭم

اﻓزاﯾش

1

ﻣﯾوه ﺗﺎزه و ﺧﺷﮏ

4,436

2,958

3,986

5,678

9,153

34%

61%

2

ﮐﺷﻣش

2,475

1,851

2,082

1,547

3,152

12%

104%

3

داﻧﮫھﺎی روﻏﻧﯽ

1,514

1,461

1,513

2,603

2,945

11%

13%

4

ﻣواد ﺳوﺧت ﻧﻔﺗﯽ

58

540

704

1,115

1,865

7%

67%

5

ﺳﺑزﯾﺟﺎت

896

750

578

1,814

1,501

6%

-17%

6

ﭼرم

431

365

616

601

1,000

4%

66%

7

ﻗﺎﻟﯾن

337

238

252

614

938

4%

53%

8

ﮔوﻧﮫھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت

339

204

333

408

921

3%

126%

9

ﭘﻧﺑﮫ

262

378

408

2,261

917

3%

-59%

10

ﺣﺑوﺑﺎت

241

89

144

494

479

2%

-3%

11

ﺗﮑﮫھﺎی ﭘﺷﻣﯽ

552

491

522

702

411

2%

-41%

12

ﺳﻣﻧت،ﻧﻣﮏ ،ﻣواد ﮐﭻ ،ﺳﻧﮓ

990

158

272

331

404

2%

22%

13

ﻣروارﯾدھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ

78

139

183

162

398

1%

145%

14

دﯾﮕر اﻗﻼم

812

1,822

3,119

953

2,537

10%

166%

ﻣﺟﻣوع )ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ(

13,421

11,444

14,711

19,285

26,621

100%

38%

ﻣﺟﻣوع )ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر(

288

245

289

347

464

منبع :ریاست تجارت بین املللی ،وزارت تجارت و صنایع ،گزارش ساالنه ۲۰۱۴
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34%

جدول  :۳واردات افغانستان
#

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

2010

2011

2013

2012

2013

2014

ﺳﮭم

اﻓزاﯾش

1

ﻧﻔت و ﺗﯾل

52,239

52,231

72,841

56,409

72,841

56,261

15%

-23%

2

روﻏن ﺧوراﮐﯽ

6,427

12,301

25,129

19,399

25,129

31,559

9%

26%

3

ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﺎﯾﻊ آﺳﯾﺎ

13,822

14,530

21,476

21,794

21,476

26,451

7%

23%

4

وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﭘرزهﺟﺎت

54,764

61,916

24,214

43,898

24,214

25,066

7%

4%

5

آھن و ﻓوﻻد

18,118

32,563

29,123

35,392

29,123

23,833

6%

-18%

6

اﻟﯾﺎف ﻣﺻﻧوﻋﯽ

7,597

10,790

17,970

12,094

17,970

23,509

6%

31%

7

ﺳﻣﻧت  ،ﺧﺎک و ﺳﻧﮓ

9,704

15,965

16,869

17,560

16,869

15,301

4%

-9%

8

ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ و وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ

14,557

21,557

15,098

18,970

15,098

13,840

4%

-8%

9

ﺷﮑر و ﻣواد ﻗﻧدی

5,102

5,049

5,181

3,576

5,181

10,564

3%

104%

10

ﻗﮭوه ،ﭼﺎی ﻣﺻﺎﻟﮫﺟﺎت

3,285

5,253

8,841

6,605

8,841

10,288

3%

16%

11

وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ ،ﺑﺎﯾﻠرھﺎ

11,702

14,918

9,796

13,429

9,796

9,651

3%

-1%

12

ﭼوب و ﻣواد ﭼوﺑﯽ

5,847

6,883

8,135

7,740

8,135

8,333

2%

2%

13

آھن آﻻت و ﻓوﻻد

5,388

6,207

7,589

6,700

7,589

8,182

2%

8%

14

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏھﺎ و ﻣواد ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ

3,732

7,235

8,058

8,299

8,058

7,064

2%

-12%

15

راﺑر و ﻣواد راﺑری

6,084

5,994

5,089

5,600

5,089

6,734

2%

32%

16

ﻣﺣﺻوﻻت ﻟﺑﻧﯽ

2,460

3,768

5,584

4,911

5,584

6,043

2%

8%

17

ﮔوﺷت و اﺣﺷﺎء

3,246

4,266

4,182

4,712

4,182

5,892

2%

41%

18

ﮐﺎﻏذ و ﺗﺧﺗﮫھﺎی ﮐﺎﻏذی

1,599

2,667

5,019

4,181

5,019

5,617

2%

12%

19

ﺣﺑوﺑﺎت

5,102

5,934

6,237

8,057

6,237

5,579

2%

-11%

20

ﺗﻧﺑﺎﮐو

2,778

5,118

3,071

6,411

3,071

4,952

1%

61%

21

ﺻﺎﺑون و ﻣواد ﺷوﯾﻧده

2,503

3,620

5,194

4,352

5,194

4,861

1%

-6%

22

ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

2,730

3,488

3,630

4,295

3,630

4,046

1%

11%

23

ﺣﯾﺎﻧﺎت زﻧده

1,456

1,999

4,591

2,731

4,591

3,798

1%

-17%

24

ﺗوﻟﯾدات دواﺧﺎﻧﮫای

1,563

2,498

3,132

2,548

3,132

3,766

1%

20%

25

ﻧوﺷﯾدﻧﯽﺑﺎب ،ﺳرﮐﮫ و ﺗرﺷﯽ

1,505

2,724

2,638

3,740

2,638

3,520

1%

33%

26

ﻏﻼت ،ﺣﺑوﺑﺎت،آرد

1,280

2,330

2,325

2,401

2,325

2,663

1%

15%

دﯾﮕر اﻗﻼم

30,690

42,662

37,700

43,515

37,700

40,293

11%

7%

ﻣﺟﻣوع )ﺑﮫ ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ(

275,277

354,466

358,713

369,318

358,713

367,665

100%

2%

ﻣﺟﻣوع )ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر(

5,907

7,574

6,452

7,256

6,452

6,405

منبع :ریاست تجارت بین املللی ،وزارت تجارت و صنایع ،گزارش ساالنه ۲۰۱۴
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-1%

ضمیمهی  :۲پرسشنامه
محرمیــت :متــام معلوماتــی را کــه شــا در جریــان ایــن مصاحبــه بــا مــا در میــان میگذاریــد ،شــدیدا محــرم باقــی خواهــد مانــد و
تنهــا بـرای تحلیــل ایــن تحقیــق بــه کار خواهــد رفــت .بــدون اجــازهی قبلــی شــا ،مــا معلومــات شــا را بــه هیــچ نهــادی رشیــک،
فــاش یــا در اختیــار کســی قــرار منیدهیــم .حامیــت شــا بــه مــا کمــک میکنــد بــه کســانیکه در ســطوح تصمیمگیــری و
پالیسیســازی ق ـرار دارنــد ،در مــورد وضعیــت متشــبثین زن در افغانســتان معلومــات الزم تهیــه کنیــم.
سطح تحصیل:
					
نام:
شغل :متشبث
					
سن:
تاریخ :ــــ/ــــ/ــــــ زمان:
موقعیت					:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

میشود در مورد تجارت تان توضیح بدهید؟
چه زمانی تجارت خود را رشوع کردید؟
آیا شام نانآور خانواده خود هستید؟ چه چیزی شام را تشویق کرد تجارت خودتان را رشوع کنید؟
آیا تجارت شام ثبت دولت است؟
شام از چه منابعی برای رشوع تجارت تان استفاده کردید؟
چه کسی به شام کمک کرد این منابع را بدست بیاورید؟
مشرتی مشخص تولیدات/خدمات شام چه کسانی اند؟
بازار تولید شام کجاست؟ تولید/خدمات شام چگونه به بازار معینه میرسد؟
اگر از رشوع تجارت بیش از یک سال میگذرد ،پرسیده شود که :شام وضعیت تجارت خود را چطورمیبینید؟
آیــا شــاهد پیرشفــت تجــارت خــود هســتید؟
شام چند نفر (مرد و زن) در تجارت خود استخدام کرده اید؟
آیا شام تولید تان را به بازار معرفی کرده اید؟ اگر بلی ،چگونه؟
در زمان تأسیس تجارت تان با چه چالشهایی مواجه بودید؟ (واژههای کلیدی :بدست آوردن جواز ،تأیید
خانواده ،امنیت ،دسرتسی به پول ،دسرتسی به زمین ،جایداد (خانه ،دکان ،جای کرایی) برای تجارت ،رسمایهی
انســانی ،حامیــت دولــت)
آیا شام در جریان تجارت تان از هیچ مرجع دولتی یا غیر دولتی حامیتی دریافت کرده اید؟ برای مثال،
آمــوزش ،قرضــه ،حامیتهــای تجــاری ،و غیــره.
آیا میدانید که مؤسسات دولتی یا غیر دولتی چنین حامیتهایی برای متشبثین دارد؟ میشود چند
مؤسســهای را کــه بــه نظــر شــا بــه زنــان متشــبث کمــک میکننــد ،نــام بگیریــد؟
شام معلومات مرتبط به تکنالوژیهای جدید یا هر معلومات دیگر که میتواند تجارت تان را توسعه دهد،
از چــه منابعــی بدســت میآوریــد؟
آیا شام از هیچ حساب پولی در مؤسسات رسمی برای پیشبرد تجارتتان استفاده میکنید؟ اگر نه ،آیا
هیــچ بانکــی در محلــی کــه شــا زندگــی میکنیــد فعالیــت دارد؟
به نظر شام ،چه فرصتهایی پیش روی زنان متشبث قرار دارد؟
جامعه در مورد زنانی که صاحب تجارت و کسب و کار اند ،چه فکر میکند؟
بر اساس تجربهی شام منحیث یک زن متشبث ،چه محدودیتها و مشکالتی فراروی زنان متشبث قرار دارند؟
الف) چه محدودیتهای اجتامعی فراروی زنان متشبث قرار دارند؟
موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار (مارکیت)

21

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی

.۲۰

ب) محدودیتهای اقتصادی درین راستا کدام هایند؟
ج) چه محدودیتهای فنی درین زمینه وجود دارد؟
د) آیا محدودیتهای مشخص امنیتی برای خانمهای متشبث وجود دارد؟
ه) آیا به نظر شام فساد اداری مانع فعالیتهای زنان متشبث میشود یا خیر؟
به نظر شام  ۵جدیترین محدودیتی که فراروی زنان متشبث قرار دارند کدامهایند؟

موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار (مارکیت)
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ضمیمهی  :۳منودار زنان متشبث
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﭘﻮل

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﺟﻊ
ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎن،
ﺑﺎزار و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗﺮﺿﮫ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ ،اﻧﺠﻮھﺎ

ﮐﺎر ﻓﺰﯾﮑﯽ،
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده،
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی،
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻھﺎی اوﻟﯿﮫ،
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ،
ﺑﺎزار ﻣﻮرد ھﺪف،
ﭼﺎﻟﺶھﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﺮﺿﮫ
ﺷﺪه/ﺧﺪﻣﺎت
اراﯾﮫ ﺷﺪه

ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺟﻮاز

ﺑﺎزار

ﻓﺮوﺷﺎت ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮرد
ھﺪف ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﺠﺮاھﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ/ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﯿﻞ
در ﺗﺠﺎرت

ﺗﻌﺪاد
اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده،
آﯾﺎ وی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ؟

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﻣﯿﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری،
دﮐﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﮫی ﺗﺠﺎرت

ﻧﺎم ﻣﺘﺸﺒﺜﯿﻦ:
اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ:
ﺗﺠﺎرت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺷﮭﺮ :ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ:
ﺗﺎرﯾﺦ:

زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آب و ﺑﺮق

موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار (مارکیت)
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منابع و مآخذ:
– مجیب مشعل ،انکشاف تجارتهای کوچک و متوسط و تجارتهای منطقوی در افغانستان ،AREU ،جنوری .۲۰۱۴
– معلومات رضوری در مورد فعالیتهای اقتصادی و رسمایهگذاری در افغانستان ،دپارمتنت تحقیقات و آمار .ادارهی حامیت از
رسمایهگذاری در افغانستان .مارچ .۲۰۱۲
– عمر جویا ،میر توفیق انصاری ،عبدالصمد کتوازی ،احمدشاه مومن ،داریوش تابش ،قدرت الله حلیم .برآورد تجارتها با
رسمایهگذاری ثابت در افغانستان .ادارهی حامیت از رسمایهگذاری در افغانستان (آیسا) .می.۲۰۱۲ ،
– زنان افغان در محیط کاری .رشکت مشاورتی قرا .آگست.۲۰۱۴ ،
– احمد ف .عاصی .اطالعات بازار کار برای نیروی کار تقاضا محور در افغانستان .حرکت AICFO-و .۲۰۱۲ .NDSP
– ویلیام ا .بیراد .مدیریت اقتصادی در افغانستان.۲۰۱۵ .USIP .
– اولوتایو اکینپیلو اوالرینواجو ،یوسف شیریفت اوالبیسی .دسرتسی زنان به منابع تجارتی در اقتصاد غیر رسمی .دانشگاه
ایبادان.نایجیریا .جلد .۲۰۱۲/۲
– تطبیق اسرتاتیژی تجارتهای کوچک و متوسط :پالن کاری برای انکشاف تجارت رزاعتی در افغانستان .وزارت تجارت و صنایع
و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری .می -۲۰۱۱مارچ .۲۰۱۳
– جیک کوزاک ،اریک ملمسرتام .متشبثین کنونی در افغانستان .کافمن .دسامرب .۲۰۱۴
– رسوی رشایط زندگی در افغانستان ،نتایج میان دورهای  .۲۰۱۴ادارهی احصائیه مرکزی .دسامرب .۲۰۱۴
– ارزیابی خطر و آسیبپذیری ملی  ،۲۰۱۳-۲۰۱۲فصل  :۴ویژگیهای نیروی کار .ادارهی احصائیهی مرکزی .کابل .افغانستان.
– تام گبسن ،اچ .جی .وان در وارت« .تعریف تجارتهای کوچک و متوسط :روش بهرت تعریف تجارتهای کوچک و متوسط در
کشورهای در حال توسعه ».اقتصاد و توسعهی جهانی ،بروکنز .بروکنز .سپتامرب .۲۰۰۸
– فعالیتهای تجارتی در سال « .۲۰۱۴فهم مقررات برای تجارتهای کوچک و متوسط ».گروه بانک جهانی .چاپ یازدهم.
.۲۰۱۴
– معلومات رضوری در مورد فعالیتهای اقتصادی و رسمایهگذاری در افغانستان ،دپارمتنت تحقیقات و آمار .ادارهی حامیت از
رسمایهگذاری در افغانستان .مارچ .۲۰۱۲
– ادام پین ،ریچارد مالیت« .جنیست ،جوانان مشارکت در بازار کاری شهری :شواهدی از بخش خیاطی در کابل ،افغانستان».
 ،AREUکابل .جوالی .۲۰۱۴
– «عدم رسمیت و انکشاف تجارتهای کوچک در شهر کابل ،AMMC ».حرکت .جوالی .۲۰۱۱
– لینا گانش ،مسعوده کوهستانی ،رحیم اعظمی ،ربیکا ال .میلر« .توامنندسازی اقتصادی زنان در افغانستان––– ،۲۰۱۲-۲۰۰۲ ،
– نقشهبرداری اطالعات AREU ».و زنان ملل متحد .کابل .جوالی .۲۰۱۳
– احمد ف .عاصی .اطالعات بازار کار برای نیروی کار تقاضا محور در افغانستان .حرکت.NDSP -
– رسوی رشایط زندگی در افغانستان ،نتایج میان دورهای  .۲۰۱۴ادارهی احصائیه مرکزی .دسامرب .۲۰۱۴
– «انکشاف بخش خصوصی ،اسرتاتیژی بخش ( ».)۲۰۱۳/۲۰۱۲ – ۲۰۰۸/۲۰۰۷دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،اسرتاتیژی
انکشاف ملی افغانستان ۱۰ .جوالی .۲۰۰۸
– هولی ا .ریتچی« .بازاندیشی تجارت در رشایط شکننده ،آنچه از تجارتهای زنان ،امنیت و شمولیت در سومالی میآموزیم».
امنیت انسانی در دولتهای نیمبند ،اکادمی امنیت بیناملللی ،انستیتوت بیناملللی مطالعات اجتامعی.۲۰۱۴ .
– «اتحادیه اروپا ،تجارت کاالها با افغانستان ».ریاست عمومی تجارت ،کمیسیون اروپا.۲۰۱۴ .
– شیاما وی .رامانی ،ایجی توتوپالی،تاماس میدووارسیزکی ،چتوپادهیای ،وینا راویچاندروم« .متشبثین زن در اقتصاد غیر رسمی:
آیا رسمیسازی تنها راه حل برای ثبات تجاری است؟» گزارشهای کاری شامره  .۰۱۸-۲۰۱۳دانشگاه ملل متحد.۲۰۱۳ .
– «افغانستان :زمان حرکت به سوی شغل پایدار ،مطالعهی وضعیت کار در افغانستان ».سازمان بین املللی کار—دفرت افغانستان.
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کابل .می .۲۰۱۲
– میرا باوینیک ،ربیکا فیوریست ،نیکولوس ،ایمیلی کوری پییر« .نقشهی راه برای تقویت توامنندسازی اقتصادی زنان ».اکسون
موبیل .بنیاد ملل متحد.
– فریدریک دیلامر ،کارین هومکویست« .تقویت تشبث و تجارتهای کوچک و متوسط ابتکاری در اقتصاد جهانی :به سوی
جهانیشدن مسوولتر و شاملتر ،OECD ».استانبول ،ترکیه  ۵-۳جون .۲۰۰۴
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کابل  -افغانستان
admin@epd-afg.org - www.epd

موسســه برابــری بـرای صلــح و دموکراســی یــک نهاد غیــر انتفاعی و غیر دولتی اســت کــه در عرصه توانبخشــی زنان و
جوانــان در ســطح اجتامعــی و پالیســی ســازی در افغانســتان فعالیــت مــی کند .ایــن نهاد در اوایل ســال ،۲۰۱۰توســط
خانــم نرگــس نهــان تاســیس گردیــد .موسســه برابری بـرای صلــح و دموکراســی در بخش ظرفیت ســازی زنــان و جوانان
فعالیــت مــی منایــد تــا آنهــا بتواننــد بــه صــورت مســتقیم نیازمنــدی هــای خویــش را در بخــش هــای انکشــافی،صلح
آوری و پروســه هــای دموکراتیــک در افغانســتان مطــرح مناینــد .در عیــن حال ،این نهاد از طریق بســیج زنــان و جوانان
راه را بـرای عبــور از چالــش هــای امنیتــی کــه افغانســتان بــا آن مواجــه اســت ،همــوار مــی کند .موسســه برابــری برای
صلــح و دموکراســی زمینــه هایــی را بـرای گردهــم آمــدن زنان و جوانان ،تاســیس شــبکه هــا ،اعتامد ســازی و تالش های
مشــرک بـرای تبدیــل افغانســتان بــه یــک کشــور دموکزاتیــک ،عــاری از هــر گونــه تبعیــض و خشــونت ،ایجــاد منایــد.

