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افغانســتان یــک کشــور امــن، خوشــبخت و دموکراتیــک اســت کــه در آن متــام افغانهــا دارای حقــوق برابــر و بــدون تبعیــض 

بــا هــم زندگــی مــی کننــد.

ــان در ســطوح اجتامعــی و پالیســی  ــان و جوان ــه زن ــح و دموکراســی توانبخشــی ب ــرای صل ــری ب ــت موسســه براب ماموری

ســازی اســت تــا از ایــن طریــق، آنهــا بتواننــد دســت بــه ایجــاد ائتالفهــا و شــبکه هــا بزننــد و در زمینــه هــای بهبــود حقــوق 

بــرش و حکومــت داری خــوب نقــش ایفــا مناینــد. آیــن نهــاد روی ســه بخــش اســراتیژیک کــه در ذیــل ترشیــح شــده توجــه 

ویــژه دارد:

ــه  ــا، ب ــام افغانه ــه توانبخشــی مت ــش را ب ــای خوی ــح و دموکراســی فعالیته ــرای صل ــری ب ــت موسســه براب ــح و امنی صل
خصــوص زنــان و جوانــان معطــوف مــی دارد تــا آنهــا بتواننــد در صلــح ســازی، جلوگیــری از وقــوع منازعــه، حــل منازعــه 

ــد و رشیــک شــوند.  و میانجــی گــری در ســطح ملــی و مردمــی ســهم بگیرن

حکومــت داری خــوب  بــرای دســت یابــی بــه حکومــت داری خــوب، موسســه برابــری بــرای صلــح و دموکراســی مــی 
ــال منابــع عمومــی و پالیســی هــای مربوطــه، افزایــش  کوشــد شــفافیت و حســابدهی نهادهــا و ادارات دولتــی را در قب

بدهــد. بــرای توامنندســازی اجتامعــات بــه منظــور حســاب گیــری از ادارات دولتــی و نظــارت از کیفیــت ارائــه خدمــات 

آنهــا، موسســه مــا برنامــه هــای آموزشــی را اجــرا مــی کنــد و زمینــه را بــرای ســهم گیــری و مشــارکت مــردم در پروســه پــالن 

گــذاری بودیجــه، نحــوه مــرف بودیجــه، نظــارت بــر ارائــه خدمــات و تطبیــق پــروژه هــای انکشــافی، فراهــم مــی کنــد.

ــی اســت،  ــرش، حتمــی و حیات ــوق ب ــت حق ــان دادن از رعای ــرای اطمین ــت داری خــوب ب ــح و حکوم ــوق بــر صل حق
ــای  ــه ه ــرای برنام ــاد  و اج ــرای ایج ــرش را، ب ــوق ب ــر حق ــی ب ــرد مبتن ــی رویک ــح و دموکراس ــرای صل ــری ب ــه براب موسس

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 بــرش اســت. بــه همیــن دلیــل توامنندســازی زنــان بخــش بســیار مهــم و کلیــدی ماموریــت 

مــا تشــکیل مــی دهــد.

رویکــرد هــای موسســه برابــری بــرای صلــح و دموکراســی در تالشــهایش بــرای صلــح ســازی، حکومــت داری خــوب و 

حقــوق بــرش 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 بــرای گردهــم آمــدن اجتامعــات مردمــی و تقاضــای شــفافیت و حســابدهی و 

ارائــه خدمــات بهــر از دولــت، ایجــاد مــی مناید.موسســه برابــری بــرای 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 ۶۰٪ جوانــان 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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سپاسگزاری 
نویســنده از متــام افــرادی کــه در تهیــه ی ایــن تحقیق ســهم 

ــد،  اظهــار ســپاس  ــغ نکردن ــد و حامیــت شــان را دری گرفتن

ــدون  ــه ب ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــد. الزم ب ــی می کن و قدردان

ــود.  ــن نب ــق ممک ــن تحقی ــا، ای ــمند آنه ــای ارزش دیدگاه ه

هم چنــان،  نویســنده از تیــم مؤسســه ی برابــری بــرای صلــح 

و دموکراســی، مخصوصــا موریتــس راد، عبدالحلیــم اچکــزی 

حامیت هــای  و  هــم کاری  بخاطــر  ســلطانی  نوریــه  و 

ــد. ــی می کن ــکر و قدردان ــراز تش ــان اب ــغ ش بی دری
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بهبــود و ارتقــای وضعیــت اقتصــادی زنــان بــه یکــی از اولویت هــای مهــم در عرصــه ی توســعه تبدیــل شــده اســت. بــا 

وجودی کــه مطالعــات اندکــی در زمینــه ی نقــش تجارت هــای زنــان در رشــد اقتصــاد کشــورها صــورت گرفتــه اســت،  ولــی 

در ایــن کــه زنــان نقــش محــوری در رشــد و انکشــاف اقتصــاد بــازی می کننــد، توافــق نظــر وجــود دارد. اگــر موانعــی 

کــه فــراروی مشــارکت زنــان در عرصــه ی فعالیت هــای اقتصــادی وجــود دارد، برداشــته شــوند بهــره وری نیــروی کار در 

برخــی کشــورها تــا ۲۵٪ افزایــش خواهــد یافــت )گــزارش جنــدر ســازمان ملــل متحــد،  ۲۰۱۲(. بصــورت کلــی، حضــور زنــان 

در نهادهــای آموزشــی،  اقتصــادی و سیاســی در اثــر پالیســی های مشــخص دریــن راســتا در رسارس جهــان افزایــش یافتــه 

اســت. گــزارش برابــری جنســیتی و توســعه ســازمان ملــل متحــد کــه در ســال ۲۰۱۲ منتــرش شــده نشــان می دهــد کــه 

»زنــان ۴۰٪ نیــروی کار،  ۴۳٪ نیــروی کار در بخــش زراعــت و نصــف دانشــجویان را در جهــان زنــان تشــکیل می دهنــد.« 

بــا در نظرداشــت ســطح پاییــن ســواد، ســطح پاییــن تحصیــالت عالــی و کمبــود رسمایــه انســانی در اوایــل ســال ۲۰۰۰ 

میــالدی، جامعــه ی جهانــی و دولــت افغانســتان توجــه شــان را بصــورت گســرده روی ارتقــای ظرفیــت نهادهــا و بخــش 

ــت  ــه و فرص ــاخت های اولی ــازی زیرس ــی،  فراهم س ــتم مال ــاد سیس ــی، ایج ــوب قانون ــد. چارچ ــز کردن ــی متمرک خصوص

ــه های  ــارت  پیش ــرای تج ــت را ب ــن فرص ــوی،  ای ــت های منطق ــراک در نشس ــوی و اش ــای منطق ــتفاده از همکاری ه اس

افغــان )اعــم از زنــان و مــردان( فراهــم آورد تــا آنهــا بــه بازار هــای منطقــه و جهــان دسرســی پیــدا کــرده فعالیت هــای 

ــه بخشــی از اســراتیژی  ــد. اســراتیژی انکشــاف بخــش خصوصــی ک خــود را در عرصــه ی صــادرات و واردات رشوع کنن

ــاد فضــای مناســب  ــرای ایج ــز ب ــی داد، نی ــی ۲۰۱۳/۲۰۱۲ را تشــکیل م ــرای ۲۰۰۸/۲۰۰۷ ال ــی افغانســتان ب انکشــاف مل

ــن اســراتیژی در  ــه کشــور کمــک شــایانی کــرد. ای ــر شــدن رسمایه گــذاری ب جهــت انکشــاف بخــش خصوصــی و رسازی

انکشــاف بخــش خصوصــی دســت بــه تفکیــک جنســیت نــزده اســت. تنهــا ابــزاری کــه دریــن اســراتیژی بــرای بهبــود 

ــان فقیــر روســتایی بــود.  ــان در نظــر گرفتــه شــده بــود،  فراهــم کــردن قرضه هــای کوچــک بــه زن وضعیــت زن

دورمنــای اقتصــادی بــرای زنــان و جامعــه ی افغانســتان بصــورت کل از ســال ۲۰۰۲ بــه این ســو بهبــود یافتــه اســت،  ولــی 

هنوزهــم چالش هایــی دریــن زمینــه وجــود دارد. بــا وجودیکــه کمک هــای جامعــه ی جهانــی باعــث بهبــود و رشــد قابــل 

مالحظــه ی زنــان شــده اســت، بــا آن هــم در رابطــه بــه وضعیــت زنــان دریــن کشــور نگرانی هایــی وجــود دارد. برنامــه ی 

ــه  ــت اقتصــادی ب ــی،  توامنندســازی و وضعی ــا اســتفاده از مراقبت هــای صحــی زایامن ــل متحــد،  ب انکشــافی ســازمان مل

عنــوان شــاخص های نابرابــری مبتنــی بــر جنســیت، نابرابــری جنســیتی را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار داده کــه در آن 

افغانســتان از میــان ۱۵۱ کشــور مقــام ۱۵۰ ام را بــه خــود اختصــاص داده اســت.1 دولــت افغانســتان تالش هــای خــود را 

بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی زنــان افزایــش داده اســت و از میــان پالیســی ها و قوانینــی کــه بــه تصویــب رســیده اســت،  

برنامــه ی عمــل ملــی بــرای زنــان افغانســتان )۲۰۰۸ الــی ۲۰۱۸( روی توامنندســازی اقتصــادی زنــان متمرکــز اســت.

گزارش انکشاف برشی، UNDP، ۲۰۱۴. ص. ۱۷۴.  1
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یافته های کلیدی

 
ــن  ــد،  نشــان میدهد. اولی ــان در عرصــه ی اقتصــادی قــرار دارن ــق برخــی از موانعــی را کــه فــراروی رشــد زن ــن تحقی یافته هــای ای

و مهم تریــن آن شــمولیت اقتصــادی زنــان در رسارس کشــور اســت. تنهــا ۹٪ جمعیــت کشــور در موسســات مالــی حســاب دارنــد 

و تنهــا ۳٪ در موسســات دولتــی حســاب دارنــد.2 بــه اســاس اطالعــات شــمولیت مالــی ســال ۲۰۱۲ کــه از ســوی بانــک جهانــی 

منتــرش شــده اســت، تنهــا ۲.۶۲٪ زنــان در موسســات مالــی رســمی حســاب پولــی داشــتند در حالی کــه در بخــش مــردان ایــن رقــم 

ــت اقتصــادی نقــش مهمــی  ــود وضعی ــت از رشــد اقتصــادی و بهب ــی در کاهــش فقــر، حامی ــه ۱۵.۴۲٪ می رســد. شــمولیت مال ب

ایفــا می کنــد. بــر اســاس گــزارش پــروژه ی شــمولیت مالــی و دیجیتالــی موسســه ی بروکینــز کــه در ســال ۲۰۱۵ بــه نــرش رســیده 

اســت، دسرســی زنــان بــه موسســات مالــی رســمی افزایــش یافتــه و میــزان عــدم دسرســی آنهــا بــه چنیــن موسســاتی تنهــا ٪۴ 

ــه قرضــه پــس از بی ثباتــی سیاســی، دسرســی  اســت.3 ارزش ضامنــت بــرای قرضه گیــری از بانک هــا ۱۰۲.۴٪ اســت و دسرســی ب

بــه زمیــن و فســاد اداری،  چهارمیــن مانــع فــراروی رشــد اقتصــادی در افغانســتان بــه حســاب می آیــد4. شــواهد بدســت آمــده 

نشــان می دهنــد کــه تعــداد وســیعی از زنــان متشــبث در تجــارت غیــر رســمی فعالیــت دارنــد. ایــن امــر یکــی از معایــب تجــارت 

ــن عرصــه بصــورت  ــع دری ــد. موان ــت انعــکاس منی یابن ــی در پالیســی های دول ــن تجارت های ــرا چنی ــد زی ــه حســاب می آی ــان ب زن

مختــر بصــورت ذیــل اســت: 

فرهنگی: مردم در افغانستان متایل کمری نسبت به کار کردن زنان بیرون از خانه دارند. . 1

مالــی: دسرســی زنــان بــه پــول هنــوز هــم خیلــی محــدود اســت و تنهــا ۴٪5 جمعیــت زنــان افغانســتان حســاب های پولــی . 2

در موسســات مالــی رســمی دارنــد. 

معلومــات بــازار: دسرســی زنــان متشــبث بــه معلومــات مرتبــط بــه بــازار در افغانســتان محــدود اســت. اطالعــات مربــوط بــه . 3

بــازار تنهــا در دســرس گروه هــای مشــخص از طریــق برنامه هــای رســمی قــرار می گیــرد. 

شــمولیت اجتامعــی: زنــان در افغانســتان یــک قــرش منــزوی و بــه حاشــیه رفتــه انــد؛ بنابریــن بــرای مشــارکت در تصمیم گیــری، . 4

دسرســی بــه بــازار، و دسرســی بــه خدمــات و فرصت هــا، و مشــارکت در امــور سیاســی و اجتامعــی جامعــه، زنــان نیــاز بــه 

ــازی دارند.  توامنندس

پالیســی های دولــت: دولــت بایــد پالیســی های خــود را بــر اســاس برابــری جنســیتی تفکیــک کنــد تــا زمینــه و فضــای مناســب . 5

بــرای فعالیت هــای تجــاری زنــان متشــبث مهیــا شــود. 

حق مالکیت: قوانین معمول در افغانستان هنوز هم بصورت گسرده حق مالکیت زنان را محدود می کنند.. 6

   )2011(http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/afghanistan  2

جان دی. ویالیسینور، دارل ام. وست، روبین جی. لویس. ارزیابی پیرشفت در بخش دسرسی و استفاده از کمک های مالی. گزارش سال ۲۰۱۵ بروکینز در مورد    3

               پروژه ی شمولیت مالی و دیجیتالی، واشنگنت دی سی، ۲۶ آگست ۲۰۱۵.

رسوی تجارت ها: پروفایل افغانستان ۲۰۱۴، بانک جهانی، IFC، ص. ۴.  4

به یادداشت شامره ۵ رجوع شود.  5
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پیشنهادات 

این تحقیق پیشنهادات کلیدی ذیل را ارایه می کند:

اســراتیژی های رشــد اقتصــادی بایــد بــر اســاس جنســیت تفکیــک شــوند تــا زنــان متشــبث بتواننــد حــد اکــر اســتفاده ازیــن 	 

ــد؛ ــراتیژی ها را بکنن اس

زمینه هــای شبکه ســازی بــرای زنــان بایــد تقویــت و توســعه داده شــوند و در رابطــه بــه برنامه هــا و پروژه هــای مختلــف و 	 

متنوعــی کــه روی تجارت هــای زنــان متمرکــز انــد،  بــرای آن هــا آگاهــی دهــی صــورت بگیــرد؛

در رابطــه بــه تجارت هــای متعلــق بــه زنــان اطالعــات جمــع آوری شــود و وضعیــت زنــان متشــبث در کشــور بصــورت منظــم 	 

مــورد مطالعــه و بررســی قــرار بگیــرد تــا بــه نیازهــای آن هــا و موانعــی کــه فــراروی کســب و کار آنهــا قــرار دارنــد، رســیدگی 

شــود؛

مشارکت کاری زنان در بازار از طریق برنامه های سوادآموزی و آموزش های حرفه ای افزایش داده شود؛	 

بــرای بهبــود جایــگاه زنــان در جامعــه بایــد بــا نهادهــای جامعه ی مدنــی هــم کاری صــورت بگیــرد و از برنامه هــای دادخواهانه 	 

بــرای آمــوزش  و آگاهی دهــی عمومــی در رابطــه بــه حقــوق زنــان و تأثیــر زنــان متشــبث بــر اقتصــاد، حامیت شــود؛

تأثیــرات پالیســی های قرضه هــای کوچــک تجارتــی بــر زنــان تجــارت  پشــیه مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد و از یافته هــای آن در 	 

مرحلــه ی طــرح و ترتیــب پالیســی ها و برنامه هــا اســتفاده شــود. 
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 معرفی. 1

 گــزارش توســعه ی جهانــی در رابطــه بــه برابــری جنســیتی و توســعه کــه در ســال ۲۰۱۲ از ســوی بانــک جهانــی بــه نــرش رســیده 
اســت،  نشــان می دهــد کــه برابــری جنســیتی می توانــد بهــره وری 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 می کند—اقتصــادی کــه 

در آن زنــان بــه تقضــای بــازار کار پاســخ می دهنــد. از منظــر اقتصــادی،  مشــارکت زنــان در نیــروی کار عاملــی اســت کــه میــزان 

پاییــن عرضــه ی نیــروی کار را جــران می کنــد و بــه بهــره وری کلــی بازارهــای موجــود کمــک می کنــد. 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 

ــا آنکــه مطالعــات و تحقیقــات در رابطــه بــه تأثیــرات مســتقیم فعالیــت زنــان متشــبث بــر اقتصــاد محــدود اســت،  می کنــد.6 ب

ولــی اطالعــات و آمارهــای اقتصادهــای در حــال توســعه نشــان می دهنــد کــه مشــارکت زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی در رشــد 

تولیــد ناخالــص ملــی نقــش دارد.7 در افغانســتان نیــز تالش هــای بــه منظــور توامنندســازی زنــان افزایــش یافتــه و در نتیجــه، تعــداد 

زنانــی کــه بــه معیشــت و درآمــد خانــواده ی شــان کمــک می کننــد، از ۱۳.۶ ٪ در ســال ۲۰۰۹ بــه ۲۲.۶٪ در ســال ۲۰۱۵ افزایــش 
یافتــه اســت.  8

ــش از  ــت. پی ــرده اس ــه ک ــم گیری را تجرب ــول چش ــته تح ــه ی گذش ــی ده ــتان ط ــان در افغانس ــی زن ــت اقتصادی-اجتامع وضعی

ســال ۲۰۰۲، زنــان منــزوی بودنــد و در فعالیت هــای سیاســی، اقتصــادی و تجارتــی ســهم نداشــتند. پــس از مداخلــه ی جامعــه ی 

بین املللــی در افغانســتان در ســال ۲۰۰۱، رشایــط زندگــی، ســطح تحصیــل و آمــوزش، مشــارکت سیاســی و وضعیــت اقتصــادی زنــان 

ــا وجــود دســت آوردهای  ــرد. ب ــد دریــن بخــش صــورت بگی ــادی بای دریــن کشــور رشــد کــرده اســت. ولــی هنوزهــم کارهــای زی

خوبــی کــه در بخش هــای تخصیــل و آمــوزش زنــان،  و توامنندســازی سیاســی و اقتصــادی آن هــا، زنــان در افغانســتان هنــوز هــم 

در حاشــیه باقــی مانــده انــد. مشــارکت زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی هنــوز هــم کم رنــگ اســت و زنــان اکــرا در تجارت هــای 

ــل  ــداد قاب ــه در آن تع ــا بخشــی اســت ک ــد. زراعــت تنه ــرار معیشــت مــروف ان ــه ام ــر رســمی و فعالیت هــای معطــوف ب غی

مالحظــه ی زنــان بــه صــورت غیــر مســتقل بــه کار گامشــته می شــوند و ایــن کار بیشــر بــه منظــور هــم کاری آن هــا بــه اعضــای 
ــرد.  9 ــد بیشــر صــورت می گی ــرای تولی ــواده ب خان

بــا در نظرداشــت ناامنــی گســرده در رسارس کشــور و عــدم موجودیــت رسوی هــا و آمــار، در بــاره ی زنانــی کــه فعاالنــه مــروف 

کســب و کار انــد، مهارت هــای آنهــا،  موانــع ســاختاری و نهــادی کــه فــراروی آنهــا قــرار دارنــد و پالیســی هایی کــه بــه دسرســی 

آنهــا بــه فعالیت هــای اقتصــادی و بهبــود بهــره وری اقتصــادی شــان کمــک کنــد،  اطالعــات و معلومــات کافــی در دســت نیســت. 

شــامل ســازی و مشــارکت زنــان در اقتصــاد نــه تنهــا الزمــه ی »اقتصــاد هوشــمند« اســت، بلکــه یــک عنــر کلیــدی رشــد همه جانبــه 

و پایــدار نیــز بــه حســاب می آیــد. بــه منظــور فهــم عمیق تــر و دقیق تــر مشــکالت فــوری کــه فــراروی زنــان در کابــل قــرار دارنــد، 

ــدف از  ــخص، ه ــورت مش ــرد. بص ــدازی ک ــازار )RMA( را راه ان ــع ب ــی رسی ــی ارزیاب ــح و دموکراس ــرای صل ــری ب ــه ی براب موسس

ارزیابــی رسیــع بــازار )الــف( بررســی و مطالعــه ی موانعــی کــه دسرســی زنــان متشــبثبه بــازار را محــدود می کننــد )بــه عنــوان 

مثــال عــدم دسرســی بــه معلومــات تجارتــی، رسمایــه ی انســانی( و )ب( جمــع آوری و تهیــه ی معلومــات در رابطــه بــه انــدازه و 

احتــامل رشــد تجارت هــا در بازارهــای محلــی و منطقــوی می باشــد. ایــن تحقیــق بازارهایــی را کــه تــوان جــذب زنــان متشــبث را 

بــر اســاس مفکــوره ی آنهــا دارنــد، نیــز مــورد بررســی و مطالعــه قــرار می گیــرد. 

ــه،  ــان تجارت پیش ــا زن ــه ب ــا ک ــدازه ی مصاحبه ه ــق، ان ــن تحقی ــی ای ــواری های طبیع ــی و دش ــای زمان ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب

ــی از ســوی دیگــر،  ــه شــده اســت. ول ــاه در نظــر گرفت ــه اســت، کوت ــی صــورت گرفت ــی، و ســازمان های بین امللل کارشناســان دولت

از یادداشت های گفتگوی کارمندان صندوق بین املللی پول، کار و اقتصاد: دست آوردهای اقتصاد بزرگ از برابری جنسیتی، ویتیک، نیویاک، کوچهر، فابریزیو،     6

               کپودار، وینجندر، کیمینتس و شوارتز.

OECD  ، تقویت تشبث و تجارت های کوچک و متوسط ابتکاری در اقتصاد بین املللی.  7

»افغانستان در ۲۰۱۴، رسوی مردم افغانستان« کیت شاو،  بنیاد آسیا، ۲۰۱۵. ص. ۱۴۲.  8

»نقش زنان در آینده ی افغانستان، دست آوردهای مهم و چالش های مداوم.« گروه بانک جهانی، ۲۰۱۳، فصل ۱، ص. ۹۳.  9



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی2 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

روش انجــام ایــن تحقیــق بــه گونــه ای انتخــاب شــده اســت کــه کوتاهــی مصاحبه هــا را جــران می کنــد. ماتریکــس کــه بــا متــام 

ــار  ــای آن را اعتب ــق و یافته ه ــن تحقی ــه، ای ــات مربوط ــرور ادبی ــا و م ــت، مصاحبه ه ــده اس ــق آورده ش ــن تحقی ــات دری جزئی

بیشــر بخشــیده اســت. ایــن تحقیــق این گونــه ســاختاربندی شــده اســت: بخــش دوم طــرح تحقیــق و روش جمــع آوری اطالعــات 

ــگاه  ــه  و جای ــارم زمین ــش چه ــد. بخ ــه می کن ــتان ارای ــاد افغانس ــی از اقتص ــوم دورمنای ــش س ــد. بخ ــح می ده ــی و توضی را معرف

ــدازد.  ــان می ان ــه بخــش خصوصــی و فعالیــت  زن ــد. بخــش پنجــم نگاهــی ب ــح می کن ــی ترشی ــان را در افغانســتان بصــورت کل زن

ــدی شــده را  ــم ماتریکــس درجه بن ــد. بخــش هفت ــه می کن ــازار را ارای ــع ب ــی رسی ــق و ارزیاب ــن تحقی ــای ای بخــش ششــم یافته ه

ــای  ــم توصیه ه ــش نه ــد. بخ ــری می کن ــی و نتیجه گی ــازار را بررس ــع ب ــی رسی ــای ارزیاب ــتم یافته ه ــش هش ــود. بخ ــامل می ش ش

ــد.  ــان می ده ــاری را نش ــوالت تج ــه ی اول محص ــا، ضمیم ــد. در ضمیمه ه ــه می کن ــازی ارای ــرای پالیسی س ــاه ب ــنهادات کوت و پیش

ــان  ــه زن ــت ک ــده اس ــیم ش ــوداری ترس ــه، من ــه ی س ــت. در ضمیم ــق اس ــن تحقی ــه دری ــه کار رفت ــش نامه ی ب ــه ی دوم پرس ضمیم

ــد.  ــح می ده ــبث را توضی متش

۲. روش

دریــن تحقیــق، مــرور ادبیــات تحقیــق بصــورت فــرشده و گزینشــی صــورت گرفتــه تــا معلومــات در مــورد تجارت هــای متعلــق بــه 

زنــان مطابــق بــه تعریــف تجارت هــای کوچــک و متوســط کــه از ســوی وزارت تجــارت ارایــه شــده اســت، جمــع آوری شــود. بــه 

کمــک معلومــات بدســت آمــده بــه ایــن شــیوه، روش جمــع آوری اطالعــات شناســایی و مشــخص شــد و فهرســتی از تجارت هــای 

متعلــق بــه زنــان و زنــان متشــبث از طریــق منابــع دولتــی، منابــع غیــر دولتــی و موسســه ی برابــری بــرای صلــح و دموکراســی تهیــه 

شــد تــا دریــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا آن هــا مصاحبــه شــود. 

ــه  ــرار گرفت ــل روش ســاده تر مــورد اســتفاده ق ــن دلی ــه همی ــود ب ــی، مطالعــه ی گســرده ممکــن نب ــه محدودیت هــای زمان ــا ب بن

اســت. بــه کمــک منابــع موجــود، منونــه ی کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت بصــورت غیــر تصادفــی و هدف منــد طــرح 

ــر مشــاغل معیشــتی در  ــع دســتی و دیگ ــم متشــبث را در بخش هــای خیاطــی، صنای ــداد ۳۰ خان ــق تع ــن تحقی ــه شــد. ای و تهی

شــهر کابــل تحــت پوشــش قــرار داده اســت. تنهــا آن عــده از زنــان متشــبث کــه بــه ســادگی در دســرس قــرار داشــتند، صاحــب 

تجــارت بودنــد و بیشــر زنــان را در کارشــان اســتخدام کــرده بودنــد، مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد. ایــن تحقیــق در مــدت شــش 

هفتــه صــورت گرفتــه اســت. بــرای صــورت  بنــدی اطالعــات، ایــن تحقیــق زنــان متشــبث و موسســات مالــی، ادارات دولتــی کــه از 

ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــه را م ــای مربوط ــد و متویل کننده ه ــت می کنن ــط حامی ــک و متوس ــای کوچ تجارت ه

ــان  ــه زن ــق ب ــی از تجارت هــای متعل ــری کل ــه کمــک آن تصوی ــا ب ــک پرســش نامه جمــع آوری شــد ت ــق ی ــه از طری ــات اولی اطالع

ــا  ــراروی فعالیت هــای آنه ــه موانعــی کــه ف ــان متشــبث نســبت ب ــن موضــوع کــه زن ــرای فهــم ای ــر آن،  ب ترســیم شــود. عــالوه ب

قــرار دارنــد چــه نظــری دارنــد، کارت منره دهــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در کنــار آن یــک ماتریکــس درجه بنــدی شــده کــه 

ــز مــورد اســتفاده قــرار  ــان مناســب اســت، نی ــرای فعالیت هــای تجــاری زن دیدگاه هــای کارشناســان را در مــورد بخش هــای کــه ب

گرفــت. ماتریکــس درجــه بنــدی شــده در اختیــار کارشناســان توســعه ی تجارت هــای کوچــک و متوســط قــرار گرفــت تــا آنهــا بــا 

توجــه بــه دانــش و تخصــص شــان، بخش هایــی را کــه در بــازار کنونــی در آن احتــامل پیرشفــت فعالیت هــای تجــاری زنــان وجــود 

دارد، درجه بنــدی کننــد تــا زنــان بتواننــد در آن بخش هــا فعالیــت  کننــد. ابزارهــای جمــع آوری اطالعــات و مطالعــه ی روابــط بــازار 

ــود.  ــی می ش ــنامه و کارت منره ده ــا، پرسش ــده، مصاحبه ه ــدی ش ــس درجه بن ــامل ماتریک ــط ش ــک و متوس ــای کوچ تجارت ه

ماتریکــس درجه بنــدی 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 بــرای فعالیــت  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

10   ارزیابی رسیع بازار لباس، گردش گری، میوه و سبزیجات و لبنیات: بررسی رقابت آمیز بودن صنایع و فرصت های موجود برای تجارت های متعلق به زنان در  

                  قرغیزستان.« اداره ی انکشاف بین املللی آمریکا. ACDI/VOCA. فروری ۲۰۱۳. ص. ۵ و ۶.



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی3 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

ــر  ــدی شــده ب ــک ماتریکــس درجه بن ــان، و )ب( دیدگاه هــای کارشناســان. ی ــروی کاری زن ــر اســاس اســتخدام نی ــک شــده ب تفکی

اســاس بخــش هــای فرعــی شناســایی شــده در بخش هــای 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 کم رنــگ اســت، 

دریــن ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی و مطالعــه ی دورمنــای فرصت هــای زنــان متشــبث دریــن بخــش، بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

شــده اســت. ماتریکــس درجه بنــدی شــده بــه هفــت کارشــناس داده شــد تــا از ۱ الــی ۴ بــه آن منــره بدهنــد. بــرای نتیجه گیــری 

دقیــق تــر بایــد ایــن ماتریکــس در اختیــار ۲۰-۳۰ کارشــناس قــرار بگیــرد. بــا در نظرداشــت ایــن محدودیــت، نتایــج ایــن منره دهــی 

ــی،  ــن منره ده ــت. دری ــده اس ــر ش ــی آن رصف نظ ــل علت-معلول ــه و از تحلی ــه کار رفت ــی ب ــای تقریب ــث ارزیابی ه ــر منحی بیش

منــره ی ۱ بــه ایــن معناســت کــه بخــش یادشــده رشایــط الزم و مناســب بــرای رسمایه گــذاری زنــان را حایــز منی باشــد در حالیکــه 

منــره ی ۴ نشــان می دهــد کــه بخــش مذکــور مناســب ترین رشایــط را بــرای رسمایه گــذاری زنــان دارد. مجمــوع منــرات داده شــده 

میــزان مناســب بــودن بخــش موصــوف را نشــان می دهــد.

دورمنای اقتصادی افغانستان   .3

رشــد اقتصــادی افغانســتان طــی دهــه ی گذشــته چشــم گیر بــوده اســت. نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص ملــی بصــورت متوســط میــان 

ســال های ۲۰۰۳ الــی ۲۰۱۲، ۹ درصــد بــوده اســت. بــه همیــن ترتیــب، تولیــد ناخالــص رسانــه شــاهد رشــد دوبرابــری بــوده و از 

ــا آنکــه ایــن دســت آوردها  ــر آمریکایــی در ســال ۲۰۱۲ افزایــش یافتــه اســت. ب ــر آمریکایــی در ســال ۲۰۰۶ بــه ۶۹۰ دال ۳۰۰ دال

در رشــد اقتصــادی قابــل توجــه اســت، افغانســتان هنــوز هــم راه زیــادی را بایــد طــی کنــد. افغانســتان بــا رشــد دوبرابــری تولیــد 

ناخالــص رسانــه ی خــود، در رتبــه ی ۱۹۸ از میــان ۲۱۳ کشــور قــرار می گیــرد کــه در ایــن رتبه بنــدی، جمهــوری آفریقــای مرکــزی 

بــا ۶۰۰ دالــر آمریکایــی پاییــن تریــن تولیــد ناخالــص رسانــه را دارد.11 عــالوه بــر آن، افغانســتان در میــان کشــورهای جنــوب آســیا 

پاییــن تریــن درآمــد رسانــه را دارد. عــالوه بــرآن، رشــد اقتصــادی و اعتــامد از رشوع ســال های انتقــال از ۲۰۱۳، دچــار رکــود شــده 

ــغ  ــن مبل ــوده اســت در حالیکــه در ســال ۲۰۱۲، ای ــی ب ــر آمریکای ــغ ۶۳۳.۸ دال ــه در ســال ۲۰۱۴ مبل ــد ناخالــص رسان اســت. تولی

۶۹۰.۸ دالــر آمریکایــی و اندکــی بیشــر از ســال ۲۰۱۴ بــوده اســت. در ســال ۲۰۱۵، ۱.۹٪ رشــد دریــن بخــش پیــش  بینــی شــده 

بــود.12 متــام ایــن مــوارد نشــان می دهنــد کــه، )یــک( نــرخ رشــد پاییــن باقــی خواهــد مانــد و )دو( درآمــد رسانــه دچــار رکــود شــده 

و بــرای مدتــی بــه همیــن منــوال باقــی خواهــد مانــد.

بــه لحــاظ جایــگاه مالــی نیــز،  افغانســتان در پاییــن جــدول قــرار می گیــرد. افغانســتان بصــورت قابــل مالحظــه بــرای تأمیــن بودجــه 

ملــی خــود بــه کمــک مالــی متکــی بــوده اســت. کاهــش کمک هــا و کنــد شــدن رشــد اقتصــادی در ســال ۲۰۱۴ بــه دالیــل سیاســی 

ــن رقــم کمک هــای بالعــوض را شــامل منی شــود.13  ــی شــد کــه ای ــص داخل ــد ناخال ــی -۱۷.۵٪ تولی ــه کــر مال ــی منجــر ب و امنیت

بــا آنکــه حکومــت وحــدت ملــی اقدام هــای عاقالنــه ای را روی دســت گرفتــه تــا در ســال ۲۰۱۵ شــاهد کــر مالــی نباشــد، ولــی 

هزینه هــای امنیتــی مصارفــی را کــه بایــد در بخــش غیــر نظامــی بــرای ارایــه ی خدمــات اولیــه الزم اســت، تحــت الشــعاع قــرار 

ــدود  ــاد مح ــای اقتص ــود کار و احی ــش نب ــه چال ــیدگی ب ــرای رس ــت را ب ــی دول ــی توانای ــای مال ــر آن، تنگناه ــاف ب ــد. مض می ده

ــی  ــری جنســیتی، امــکان عــالوه کــردن بودجــه ی مشــخص در بودجــه ی مل ــود براب ــرای بهب ــه ب ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای می کن

بسیار اندک است. 

ــش  ــا ســقف ۳.۱٪ در ســال ۲۰۱۶ افزای ــی  ت ــک جهان ــی بســنجیم، پروژه هــای بان ــص مل ــد ناخال ــر اســاس معیارهــای تولی ــر ب اگ

11   دیتابیس شاخص های توسعه ی جهانی، بانک جهانی، دسرسی به تاریخ ۱۸ سپتامر ۲۰۱۵. 

  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries

»گزارش تازه در مورد توسعه«، گروه بانک جهانی، اکتوبر ۲۰۱۵، ص. ۱.  12

»گزارش تازه در مورد توسعه افغانستان«، گروه بانک جهانی، اکتوبر ۲۰۱۵.  13
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ــان،  ــد.14 هم چن ــی مبان ــد باق ــد ۳-۵ درص ــد در ح ــال بع ــد س ــرای چن ــد ب ــرخ رش ــه ن ــود ک ــی می ش ــش  بین ــن پی ــد و چنی می یاب

ــی  ــت شــده« بصــورت کل ــه شــاخص »تعــداد رشکت هــای ثب ــا توجــه ب ــه فعالیت هــای اقتصــادی ب بررســی ها نشــان می دهــد ک

کاهــش یافتــه اســت؛ تعــداد رشکت هــای ثبــت شــده در ســال ۲۰۱۳ ۳۶٪ کاهــش و در ســال ۲۶٪ کاهــش را نشــان می دهــد.15 متــام 

شــاخص های اقتصــای بــه شــمول کاهــش رشــد اقتصــادی، کاهــش اعتــامد، کاهــش میــزان فعالیت هــای اقتصــادی بخــش خصوصــی 

ــای  ــمول پیرشفت ه ــه ش ــادی را ب ــای اقتص ــیاری از پیرشفت ه ــه ی بس ــه چرخ ــا ک ــش کمک ه ــل و کاه ــال های قب ــه س ــبت ب نس

اقتصــادی زنــان می چرخانــد،  نشــان می دهنــد کــه رشــد اقتصــادی بصــورت کلــی شــاهد کاهــش خواهــد بــود. مشــکالت فــراروی 

فعالیت هــای اقتصــادی زنانــی کــه در بــازار هســتند، و زنانــی کــه قصــد دارنــد وارد بــازار شــوند، شــاید حادتــر شــود. بــه منظــور 

کمــک بــه ایــن تجارت پیشــه ها، فهــم روابــط بازارهــای محلــی و چگونگــی رشــد و موفقیــت دریــن بازارهــا، یــک امــر کلیــدی و 

مهــم اســت. در بخش هایــی تذکــر یافتــه در ذیــل، می کوشــیم مشــکالت را ترشیــح منــوده و راه حل هــا و پیشــنهادات مشــخصی 

را دریــن خصــوص ارایــه کنیــم. 

4. جایگاه حقوقی، اجتامعی و نهادی زنان 

قانونــی اساســی افغانســتان کــه در ســال ۲۰۰۴ بــه تصویــب رســیده اســت، حقــوق یکســان بــرای زنــان و مــردان در پیشــگاه قانــون 

قایــل اســت و هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان را ممنــوع قــرار داده اســت.16 قانــون اساســی افغانســتان نســبت بــه موضــوع برابــری 

جنســیتی موضــع روشــن داشــته اســت و طــی دهــه ی اخیــر، بــرای بهبــود برابــری جنســیتی قوانینــی نیــز بــه تصویــب رســیده 

اســت کــه بــه بطــور منونــه میتــوان از قانــون »منــع خشــونت علیــه زنــان«* یــاد کــرد. قانــون کار17 کــه بــه تصویــب رســیده اســت،  

احکامــی را در بــر دارد کــه مطابــق آن وزارت  خانه هــا پالیســی ها و اســراتیژی های مرتبــط بــا جنــدر را بــه تصویــب رســانده انــد 

تــا رشایــط مصــوون  تــر و مناســب  تــر کاری بــرای 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 بــرای آنهــا ضامنــت کــرده اســت، بهــره منــد می شــوند. یکــی از معدودتریــن اســراتیژی ها بــه ایــن منظــور، برنامــه ی 

عملــی ملــی بــرای زنــان افغانســتان ۲۰۰۷-۲۰۱۷ اســت کــه روی ســه بخــش اساســی مترکــز دارد: )۱( امنیــت، )۲( حکومــت داری،  

حاکمیــت قانــون و حقــوق بــرش، و )۳( اقتصــاد، کار و فقــر. برنامه هــای ویــژه بــرای ارتقــای ســطح معیشــت زنــان تطبیــق شــده 

ویــا در حــال تطبیــن شــدن هســتند و دســت آوردهای قابــل مالحظــه ای نیــز در بخش هــای صحــت و آمــوزش حاصــل شــده اســت 

ولــی بــه لحــاظ مالــی زنــان هنــوز هــم آســیب پذیر انــد. بــرای ارتقــای وضعیــت مالــی شــهروندان، در ســال های اخیــر ایجــاد و 

توســعه ی موسســات مالــی رونــد صعــودی داشــته و برخــی ازیــن مؤسســات پیــش  کش هــای ویــژه بــرای زنــان متشــبث داشــته 

انــد. ولــی دسرســی زنــان بــه پــول بــرای رسمایه گــذاری نیازمنــد توجــه بیشــر اســت و الزم اســت تــا تحــرک اجتامعــی و فرهنگــی 

ــرای  ــان را ب ــی، صحــت و ســایر حقــوق زن ــالت عال ــر ســواد، تحصی ــراد متشــبث و ســایر مــوارد نظی ــوان اف ــه عن ــان ب ــرش زن پذی

ــم.  ــرار دهی ــا مــورد بررســی ق توامنندســازی آنه

قانــون مدنــی افغانســتان کــه در ســال ۱۹۷۷  18 بــه تصویــب رســیده اســت،و پــس از آن مجــددا مــورد تصویــب قــرار نگرفتــه، در 

مــورد حقــوق اجتامعــی و مســایل جنیســتی جزئیــات زیــادی دارد. از میــان دیگــر حقــوق، قانــون مدنــی افغانســتان حــق مالکیــت 

یادداشت شامه ۶.  14

»گزارش تازه اقتصادی«، بانک جهاین، اپریل ۲۰۱۵، ص. ۷.  15

16  »ماده ۲۲: هر نوع تبعیض و تفکیک قایل شدن میان شهروندان افغانستان ممنوع است. شهروندان افغانستان،  اعم از زن و مرد، حقوق و مکلفیت های مساوی   

                 در برابر قانون دارند.

* قانون محو خشونت علیه زنان از سوی دولت پیشنهاد شده بود ولی از سوی پارملان به تصویب نرسید.

17  مواد ۹، ۲۹، ۳۱، ۳۸، و ۴۸ قانون کار افغانستان.

18  کعبه راستین-تهرانی، نجمه یساری. »رهنمود ماکس پالنک در مورد قانون خانواده در افغانستان«. انستیتوت ماکس پالنک برای قانون تطبیقی عامه و حقوق  

                 بین امللل. چاپ دوم. جوالی ۲۰۱۲.
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زنــان را از طریــق میــراث، انتقــال یــا خریــداری بــه رســمیت می شناســد.19 قانــون مدنــی متــام حقــوق زن را بــر ملکیــت اش تضمیــن 

می کنــد و شــوهر، پــدر،  بــرادر و دیگــر اقــارب وی اعــم از مــرد و زن را از مداخلــه در مدیریــت ملکیــت وی منــع می کنــد. عــالوه 
بــر آن، دیــن نیــز بــه زنــان حــق ملکیــت، داشــنت جایــداد و تجــارت را قایــل اســت. 20

بــا ایــن حــال، قوانینــی نیــز در افغانســتان در عمــل اجــرا می شــوند کــه هــم قانــون رشیعــت هــم قانــون دولــت را تحــت الشــعاع 

قــرار می دهنــد. در عیــن حــال، عــدم آگاهــی و عــدم رعایــت حقــوق مرتبــط بــا جنســیت در کشــور زمینــه ی نقــش چنیــن حقــوق 

را مهیــا کــرده اســت. »بــدون اگاهــی حقوقــی و آشــنایی بــا ســاختار حقوقــی، زنــان در اقامــه ی دعــوا بــرای حــق مالکیــت و نقــض 

آن دچــار تردیــد می شــوند.«21 تحقیقــات صــورت گرفتــه در کشــور نشــان می دهنــد کــه رســم و رواج هــای ســنتی کــه مــوازی بــا 

قوانیــن دولتــی کــه مبتنــی بــر ارزش هــای اســالمی تدویــن شــده انــد، شــمولیت و مشــارکت زنــان در رسارس کشــور را بــه چالــش 

مواجــه کــرده و »موانــع ســاختاری مثــل ناامنــی، بی ســوادی، میــزان پاییــن اســتخدام زنــان، و نظــام قضایــی ضعیــف و غیــر مؤثــر 

محدودیت هــای بیشــری را بــر دسرســی زنــان بــه حــق مالکیــت شــان اعــامل می کننــد«.22 

برنامــه ی انکشــافی ســازمان ملــل متحــد،  بــا اســتفاده از توامننــدی صحــت بــاروری و وضعیــت اقتصــادی بــه عنــوان شــاخص های 

نابرابــری مبتنــی بــر جنســیت، نابرابــری جنســیتی را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار داده کــه در آن افغانســتان از میــان ۱۵۱ کشــور 

مقــام ۱۵۰ ام را بــه خــود اختصــاص داده اســت.23 ایــن نتایــج،  مخصوصــا در موجودیــت چارچــوب حقوقــی بــرای حامیــت از زنــان،  

نگــران کننــده اســت. در حالــی کــه در شــهرهای مثــل کابــل،  هــرات، ننگرهــار و بلــغ کــه دولــت کنــرول قــوی روی نهادهــا دارد، 

پیرشفت هــای چشــم گیری بدســت آمــده اســت ولــی بصــورت کلــی وضعیــت زنــان در افغانســتان تیــره اســت. 

ــان  ــی زن ــرای دسرس ــوند، ب ــی می ش ــده و عمل ــه ش ــور پذیرفت ــرده در کش ــورت گس ــه بص ــی ک ــی و اجتامع ــای فرهنگ هنجاره

متشــبث و ســازمان های زنــان بــه حقــوق شــان مامنعــت خلــق می کننــد. رسوی مــردم افغانســتان کــه از ســوی بنیــاد آســیا منتــرش 

شــده اســت،  نشــان می دهــد کــه درک مــردم از کار زنــان بیــرون از خانــه رونــد نزولــی داشــته اســت. ۶۴٪ پاســخ دهندگان مــرد بــا 

کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافــق انــد و ایــن شــاید تصویــر خوشــبینانه ای را بــرای مــا ترســیم کنــد ولــی »پاســخ دهندگانی 

کــه هرگــز بــه مکتــب نرفتــه انــد )۶۱.۲٪( کمــر متایــل دارنــد بــا کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافقــت کننــد.«24 در همیــن 

گــزارش بنیــاد آســیا )رسوی مــردم افغانســتان ۲۰۱۵( تعــداد پاســخ دهندگان خانــم کــه بــا کار کــردن زنــان بیــرون از خانــه موافــق 

بــوده انــد، ۷۳٪ اســت. 

بــرای تغییــر ذهنیــت مــردم بــه منظــور پذیــرش تغییــرات فرهنگــی و اجتامعــی کــه بــه زنــان اجــازه ی مشــارکت همه جانبــه در 

عرصــه ی اقتصــادی در کشــور می دهنــد، آمــوزش و آگاهی دهــی یگانــه کلیــد انــد. مــاده ی چهــل و ســوم قانــون اساســی تریــح 

ــد،  ــق کن ــرح و تطبی ــر ط ــای مؤث ــان، برنامه ه ــرای زن ــوازن ب ــم مت ــن تعلی ــور تأمی ــه منظ ــت ب ــف اس ــت مکل ــه »دول ــد ک می کن

وضعیــت تعلیمــی کوچیــان را بهبــود بخشــیده و بی ســوادی را از کشــور محــو منایــد.« در چهــارده ســال گذشــته، دســت آوردهای 

چشــم گیری در بخــش آمــوزش و تعلیــم دخــران بدســت آمــده اســت. در ســال تعــداد دانش آمــوزان دخــر در مکاتــب ابتدایــی 

ــور  ــد )NRVA ۲۰۱۱-۱۲(.25 حض ــان می ده ــی را از ۵۰.۷٪ نش ــش اندک ــم کاه ــن رق ــی ای ــت )ALCS ۲۰۱۴( ول ــوده اس ۴۷.۸٪ ب

دخــران در ســطح متوســطه شــاهد ۲۷.۱٪ کاهــش و در ســطح لیســه ۴.۳٪ کاهــش بــوده اســت ولــی افزایــش اندکــی را از ۲۵٪ در 

ــش، می شــود  ــن افزای ــر دری ــان عوامــل مؤث ســطح متوســطه و ۳.۳٪ در ســطح لیســه نشــان می دهــد )NRVA ۲۰۱۱-۱۲(. از می

بــه ایــن امــر اشــاره کــرد کــه هــامن گونــه کــه ســطح ســواد و دانــش بــاال مــی رود، میــزان حامیــت از تعلیــم زنــان نیــز افزایــش 

قانون مدنی افغانستان مصوب سال ۱۹۷۷، بخش حقوق ملکیت، جلد ۴.  19

»نقش زنان در آینده ی افغانستان، دست آوردهای مهم و چالش های مداوم.« گروه بانک جهانی، ۲۰۱۳، فصل ۱، ص. ۲۶.  20

»دسرسی زنان به ملکیت در افغانستان، قانون، تطبیق قانون و موانع.« رشکت مشاورتی قره. ۲۰۱۱. ص.۸.  21

»دسرسی زنان به ملکیت در افغانستان.« حرکت-AICFO. می ۲۰۱۱.  22

»گزارش توسعه ی برشی«. برنامه ی توسعه ی ملل متحد، ۲۰۱۴، ص. ۱۷۴.  23

24  »افغانستان در ۲۰۱۵، رسوی مردم افغانستان.« کیت شاو، بنیاد آسیا. ۲۰۱۵. ص. ۱۴۰.

25  »رسوی رشایط زندگی در افغانستان، گزارش میان سالی.« اداره احصائیه مرکزی، ۲۰۱۴. ص. ۷.



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی6 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

می یابــد.26 

ــا در نظرداشــت ســطح پاییــن ســواد، ســطح پاییــن تحصیــالت عالــی و کمبــود رسمایــه انســانی در اوایــل ســال ۲۰۰۰ میــالدی،  ب

جامعــه ی جهانــی و دولــت افغانســتان توجــه شــان را بصــورت گســرده روی ارتقــای ظرفیــت نهادهــا و بخــش خصوصــی متمرکــز 

کردنــد. چارچــوب قانونــی، ایجــاد سیســتم مالــی،  فراهم ســازی زیرســاخت های اولیــه و فرصــت اســتفاده از همکاری هــای منطقــوی 

و اشــراک در نشســت های منطقــوی،  ایــن فرصــت را بــرای تجارت پیشــه های افغــان )اعــم از زنــان و مــردان( فراهــم آورد تــا آنهــا 

بــه بازار هــای منطقــه و جهــان دسرســی پیــدا کــرده فعالیت هــای خــود را در عرصــه ی صــادرات و واردات رشوع کننــد. اســراتیژی 

انکشــاف بخــش خصوصــی کــه بخشــی از اســراتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان بــرای ۲۰۰۸/۲۰۰۷ الــی ۲۰۱۳/۲۰۱۲ را تشــکیل 

ــه کشــور کمــک  ــر شــدن رسمایه گــذاری ب ــرای ایجــاد فضــای مناســب جهــت انکشــاف بخــش خصوصــی و رسازی ــز ب مــی داد، نی

شــایانی کــرد. ایــن اســراتیژی در انکشــاف بخــش خصوصــی دســت بــه تفکیــک جنســیت نــزده اســت. تنهــا ابــزاری کــه دریــن 

اســراتیژی بــرای بهبــود وضعیــت زنــان در نظــر گرفتــه شــده بــود،  فراهــم کــردن قرضه هــای کوچــک بــه زنــان فقیــر روســتایی 

بــود.

5. زنان در بخش خصوصی
 

در دســرس بــودن منابــع جهــت دســت یابی بــه فرصت هــا و معلومــات بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی، موجودیــت مؤسســات 

رســمی و ســنت های مرســوم در جامعــه متفــاوت اســت. دسرســی بــه چنیــن منابــع و معلومــات بــرای زنــان افغانســتان محــدود 

ــه از ســوی  ــی ک ــاوت دارد و تجارت های ــد، تف ــق دارن ــردان تعل ــه م ــه ب ــی ک ــان از تجارت های ــه زن ــق ب ــای متعل اســت. تجارت ه

زنــان رهــری می شــوند بیشــر روی تولیــد کاالهــای ارزان متمرکــز انــد. بــا ایــن وجــود،  زنــان نقش هــای مثبت تــری ایفــا کــرده و 

کوشــیده انــد نقــش تجــارت خــود را متنــوع کننــد. ایــن تنــوع، امــا توانســته تنهــا خــود در ســطح کوچــک تبــارز دهــد زیــرا تأســیس 

ــای  ــان در فعالیت ه ــر، زن ــطح کالن ت ــت. در س ــت اس ــی هنگف ــانی و مال ــه ی انس ــد رسمای ــده نیازمن ــای پیچی ــد تجارت ه و رش
اقتصــادی مرتبــط بــا خدمــات،  بخش هــای تولیــدی، فــرآوری مــواد غذایــی و مالــداری مشــغول فعالیــت هســتند.  27

بصــورت عمومــی، بــازار در افغانســتان هنــوز مراحــل آغازیــن خــود را ســپری می کنــد و الزم اســت دولــت بخاطــر تنظــم و اداره ی 

ــر  ــا از طریــق آن تجارت هــای غی ــازار باشــد ت ــه ایجــاد رشایــط رقابتــی در ب ــد محــدود ب ــد. چنیــن مداخالتــی بای ــه کن آن مداخل

رســمی بتواننــد بــه تجارت هــای رســمی در نظــام اقتصــادی کشــور مبــدل شــوند. گــزارش بانــک جهانــی تحــت عنــوان »تجــارت در 

ســال ۲۰۱۶«،  بــا در نظرداشــت رشایــط رشوع تجــارت افغانســتان را در رتبــه ی ۳۴ قــرار داده اســت در حالــی کــه بــه لحــاظ رشایــط 

کلــی فعالیت هــای تجارتــی ایــن کشــور در رده ی ۱۷۷ قــرار می گیــرد. تجارت هــای غیــر رســمی بســیار پررنــگ اســت و ٪۹۰-۸۰ 

ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــامل زی ــرد.28 احت ــورت می گی ــمی ص ــر رس ــای غی ــوزه ی تجارت ه ــتان در ح ــادی افغانس ــای اقتص فعالیت ه

چنیــن تجارت هایــی نتوانــد توجــه پالیســی های مداخله جویانــه ی دولــت را بــه منظــور حامیــت از بخــش خصوصــی و حفاظــت 

ایــن تجارت هــا از شــوک های اقتصــادی ناخواســته ی منطقــوی و جهانــی بــه خــود جلــب کنــد. 

مشــارکت زنــان در نیــروی کار در کشــور در ســطح پاییــن قــرار دارد و ســهم زنــان در مقایســه بــه مــردان نیــز ســیر نزولــی دارد. 

ــد.29 در  ــان می ده ــش را ۴۷٪ نش ــن بخ ــان دری ــارکت زن ــزان مش ــری۲۰۰۷-۲۰۰۸ می ــیب  پذی ــر و آس ــی خط ــی مل ــزارش ارزیاب گ

گــزارش ملــی خطــر و آســیب پذیری ســال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ مشــارکت در نیــروی کار را ۴۹.۸٪ نشــان می دهــد کــه اگــر آن را مبتنــی بــر 

جنیســت تفکیــک کنیــم، مشــارکت مــردان در نیــروی کار ۸۱٪ اســت در حالی کــه مشــارکت زنــان در نیــروی کار تنهــا ۱۹٪ گــزارش 

26  »افغانستان در ۲۰۱۵، رسوی مردم افغانستان.« کیت شاو، بنیاد آسیا. ۲۰۱۵. ص. ۱۳۹.

.P .۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،اداره احصائیه مرکزی، فصل ۴: ویژگی های نیروی کار، گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی  27

28  عدم رسمیت و انکشاف تجارت های کوچک در شهر کابل، AMMC، حرکت، جوالی ۲۰۱۱. ص. ۲.

29  فصل ۴: ویژگی های نیروی کار، گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی«، ۲۰۱۱-۲۰۱۲، ص. ۳۹.
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ــان در بخــش تولیــدی پررنــگ اســت  ــه کــه در جــدول ۱ نشــان داده شــده اســت، تناســب حضــور زن شــده اســت.30 هــامن گون

و پــس از آن در بخــش مالــداری. بــا توجــه بــه موجودیــت تجارت هــای 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 

ــان تأســیس و رهــری می شــوند،   ــه از ســوی زن ــردان منی کاهــد. تجارت هــای ک ــه م ــان متشــبث در مقایســه ب و فعالیت هــای زن

بــه رشــد اقتصــادی،  تولیــد کار، تولیــد درآمــد، و مهم تــر از همــه ابتــکار و خالقیــت در محیــط تجارتــی در کشــور نقــش ارزنــده 

ــد. ــازی می کنن ب

ــدی اســت  ــن بخــش یکــی از بخش هــای کلی ــز شــده اســت و ای ــاالی فعالیت هــای اقتصــادی در بخــش زراعــت متمرک ــزان ب می

کــه در رشــد اقتصــادی کشــور نقــش ایفــا می کنــد و »۴۰٪ نیــروی کار در بخــش زراعــت اســتخدام شــده انــد ولــی میــزان قابــل 

ــی و  ــدم آب ــاغ داری، زرع گن ــد.«31 ب ــرار دارن ــت ق ــرار معیش ــطوح ام ــن و در س ــره وری پایی ــا به ــتخدام ها ب ــن اس ــه ی ای مالحظ

ــد »بســیار  ــن پوتانســیل تجارتــی و زراعتــی« را دارا می باشــند و می توانن ــد کــه »بزرگری ــی ان ــروری از بخش های ــداری و دام پ مال

رسیــع شــغل و درآمــد ایجــاد کننــد«.32 میــزان مشــارکت نیــروی کاری زنــان در بخــش مالــداری »مطلقــا بیشــر از مــردان اســت.«33 
ــداری بخــش عظیمــی از صــادرات افغانســتان را تشــکیل می دهنــد.34 ــاغ داری و مال تولیــدات زراعتــی از بخــش هــای فرعــی ب

ــر  ــاهد رسازی ــال ۲۰۰۱، افغانســتان ش ــس از س ــازی کشــور پ ــی و مصــارف در بخــش بازس ــالف بین امللل ــای ائت ــا حضــور نیروه ب

شــدن پول هــای هنگفــت در بخــش ساخت وســاز شــد و ایــن بخــش رشــد چشــم گیری را تجربــه کــرد. مشــارکت زنــان در بخــش 

ساخت وســاز بســیار انــدک اســت؛ بــا وجودیکــه رشکت هــای ســاختامنی متعلــق بــه زنــان نیــز وجــود داشــته، ولــی فعالیــت دریــن

30  فصل ۴: ویژگی های نیروی کار، گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی، ۲۰۱۱-۲۰۱۲. ص. ۳۵.

** این نقل و قول از »نقش زنان در آینده ی افغانستان، دست آوردهای مهم و چالش های مداوم« گروه بانک جهانی، ۲۰۱۳، فصل ۱، ص. ۱۰۰.« گرفته شده 

است.

31   »سکتور خصوصی افغانستان: وضعیت و راه به سوی آینده.« ریچارد گیاسی، جیازی ژو، هیرنیک هالگرین. NIR، شورای بین املللی صنایع سویدن. ۲۰۱۴. ص. 

.۱۵                  

32  »سکتور خصوصی افغانستان: وضعیت و راه به سوی آینده.« ریچارد گیاسی، جیازی ژو، هیرنیک هالگرین. NIR، شورای بین املللی صنایع سویدن. ۲۰۱۴. ص.  

.۱۶                 

33  فصل ۴: ویژگی های نیروی کار، گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی، ۲۰۱۱-۲۰۱۲. ص. ۳۵.

annual-trade/6323/http://cso.gov.af/en/page/economy-statistics .۲۰۱۵ دسری به تاریخ ۱۹ دسامر  34

جدول ۱: تناسب حضور زنان در بخش های فرعی 

چالش ها و فرصت های   رشد همه شمول در افغانستان، بانک جهانی، واشنگنت دی سی، ۲۰۱۳. **
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ــه ی هنگفــت اســت.  ــز اشــاره شــده اســت، نیازمنــد رسمای ــه کــه در گــزارش »تجــارت در افغانســتان ۲۰۱۶« نی بخــش، هامن گون

رسمایــه ی اولیــه ای کــه بــرای راه انــدازی فعالیــت تجارتــی دریــن بخــش الزم اســت، ایــن بخــش را از دســرس زنــان متشــبث دور 

می ســازد. 

صنعــت حــدود ۲۲٪ تولیــد ناخالــص ملــی افغانســتان را تشــکیل می دهــد35 و حــدود ۹۰٪ تولیــدات نیــز تولیــدات زراعتــی تشــکیل 

می دهــد.36 رسمایه گــذاری در بخــش صنعــت خطرپذیــری بیشــر می طلبــد زیــرا رسمایه گــذاری دریــن بخــش مــدت زمــان 

ــد  ــای ان ــذاری در بخــش ه ــد رسمایه گ ــی بیشــر عالقه من ــی تجــارت  پیشــه های افغان ــق شــود ول ــا موف ــاز دارد ت ــری نی طوالنی ت

کــه زودتــر بــه مثــر بنشــیند و رسمایــه ی کمــر نیــاز داشــته باشــد.37 بــرای تشــویق و رشــد صنایــع،  اداره ی حامیــت از رسمایه گــذاری 

ــرق  ــه آب و ب ــا دسرســی ب ــه در آنه ــرده اســت ک ــی را ایجــاد ک ــع پارک هــای صنعت افغانســتان )آیســا( و وزارت تجــارت و صنای

آســان تر اســت. عــالوه بــر آن،  آیســا و وزارت تجــارت و صنایــع بســته های تشــویقی را نیــز بــرای زنــان متشــبث پیــش  کــش کــرده 

انــد تــا آنهــا بتواننــد تجارت هــای کوچــک و متوســط شــان را در پارک هــای صنعتــی راه انــدازی کننــد و ازیــن طریــق، تجارت هــای 
متعلــق بــه زنــان را تقویــت کننــد. 38

مضــاف بــر آن، وزارت تجــارت و صنایــع پالیســی »بدیــل واردات« را راه انــدازی کــرده اســت تــا صــادرات کشــور را بــا شناســایی 

ــن  ــه ای ــش دهــد؛ بخش هــای شناســایی شــده ب ــد، افزای ــت دارن ــازار رقاب ــرد بیشــر در ب ــی آن ب ــدات داخل ــه تولی ــی ک بخش های

ــر  ــی دیگ ــنگ های قیمت ــر و س ــنگ مرم ــاز، س ــن، ساخت وس ــات،  قالی ــرم حیوان ــت و چ ــی، پوس ــدات زراعت ــامل تولی ــور ش منظ

می شــود.39 بــا وارد کــردن کاالهــا و پاییــن بــودن میــزان 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 

ــدن  ــن آم ــد پایی ــی می توان ــل احتامل ــی از دالی ــد.40 یک ــکیل می ده ــور را تش ــادرات کش ــه ۶۰٪ ص ــود ک ــت می ش ــدات زراع تولی

ســطح مصــارف خانواده هــا در دو ســال اخیــر باشــد کــه مــرف  کننده هــا عالقــه ی کمــری بــه کاالهــای وارداتــی نشــان داده انــد. 

بخــش عمــده ی صــادرات را اقــالم معمــول صادراتــی مثــل قالیــن، میوه هــای تــازه و خشــک،  روغــن گیاهــی، گیاه هــای دارویــی و 

چــرم تشــکیل می دهــد. اقــالم وارداتــی را اکــرا مــواد نفتــی و ســوختی، روغــن خوراکــی، ســبزیجات، تولیــدات لبنــی، قهــوه، چــای، 

گوشــت و مصاله جــات تشــکیل می دهــد. جــدول ۱ و ۲ در ضمیمــه ی اول کاالهــای وارداتــی و صادراتــی کشــور را بــر اســاس ســال، 

مقــدار و قیمــت خالــص آن نشــان می دهنــد. 

»رشد در جریان انتقال ۲۰۱۲-۲۰۱۵« وزارت تجارت و صنایع افغانستان. اکتوبر ۲۰۱۲.  35

36  دسرسی به تاریخ ۱۹ دسامر ۲۰۱۵. 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS

37   »متشبثین کنونی افغانستان، حامیت از رشد بخش خصوصی در اقتصاد افغانستان« جک کاساک، اریک ملمسرام. کافمن، بنیاد تشبثی. نومر ۲۰۱۰. ص. ۴.

38  مصاحبه ی نویسنده با رییس آیسا.

39  »تطبیع اسراتیژی تجارت های کوچک و متوسط، پالن کاری برای توسعه ی سکتور تجارت زراعتی در افغانستان.

»گزارش تازه از اقتصاد افغانستان«. بانک جهانی، اپریل ۲۰۱۵. ص. ۱۵.  40
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6. یافته های ابتدایی 

بــا در نظرداشــت ایــن کــه ۳۶٪ جمعیــت افغانســتان فقیــر انــد و ۴۰٪ دیگــر در معــرض فقــر قــرار دارنــد، فعالیت هــای اقتصــادی 

زنــان یــک امــر مهــم در ثبــات معیشــت بــه حســاب می آیــد. وضعیــت نیم بنــد سیاســی و ناامنــی دورمنــای فعالیــت زنــان را در 

ــه  ــل مالحظ ــرات قاب ــد تأثی ــارت می توان ــه ی تج ــان در عرص ــای زن ــال، فعالیت ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــر می کن ــر و پیچیده ت ــازار تیره ت ب

روی اقتصــاد خانــواده هــا،  بــه خصــوص خانواده هــای فقیــر داشــته باشــد، و مضــاف بــر آن، هــامن گونــه کــه یافته هــای ارزیابــی 

ــت  ــرات مثب ــی تأثی ــد روی اقتصــاد کشــور بصــورت کل ــد می توان ــق ایجــاد شــغل های جدی ــازار نشــان می دهــد، از طری ــع ب رسی

داشــته باشــد. از میــان ۳۰ تجــارت کــه دریــن تحقیــق مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد، صاحبــان ۱۷ تجــارت در فعالیت هــای شــان 

کارمنــد اســتخدام کــرده انــد. تعــداد کارمندانــی کــه از ســوی ایــن تجارت هــا اســتخدام شــده انــد،41 بــه ۴۲۲ نفــر می رســد. 

تجارت هــای متعلــق بــه زنــان، چــه تجارت هــای فــردی چــه تجارت هایــی کــه منجــر بــه شــغل زایی شــده انــد، تفاوت هایــی را در 

چگونگــی فعالیــت تجــاری  داشــتند کــه می شــود ایــن تفاوت هــا را بــه ســطح ســواد،  دانــش و تجربــه ی آنهــا در بــازار کار نســبت 

ــار شــان را  داد. آن هایــی کــه ســواد نداشــتند، و از هیــچ حامیتــی نیــز بهره منــد نبودنــد،  معمــوال بــه شــیوه های ســنتی کار و ب

پیــش می برنــد. بــه عنــوان منونــه، زنانــی کــه لبــاس می دوزنــد، تنهــا بــه مشــریان کنونــی خــود اکتفــا می کننــد و بیشــر مشــریان 

ــات  ــا و موسس ــد،  و از نهاده ــب بودن ــارغ از مکت ــه ف ــی ک ــده زنان ــی  آن ع ــد ول ــکیل می دهن ــان تش ــایه های ش ــان را همس ش

ــی از  ــد. یک ــه کار می بندن ــود ب ــار خ ــرای اداره  کار و ب ــی را ب ــد و نوین ــیوه های جدی ــد، ش ــت می کردن ــت دریاف ــف حامی مختل

زنــان متشــبثکه دریــن اواخــر تجــارت خــود را از پــروان بــه کابــل منتقــل کــرده اســت، خــودش بازاریابــی می کنــد و از خانواده هــا 

ــی کــه محدودیت هــای  ــد. واضــح اســت کــه زنان ــدا کن ــد پی ــی دارن ــرق آفتاب ــه ب ــاز ب ــه نی ــی را ک ــا خانواده های ــد ت ــدن می کن دی

کمــری بــرای کار کــردن بیــرون از منــزل دارنــد، دیــدگاه متفاوت تــری از تجــارت دارنــد در مقایســه بــه زنانــی کــه اجــازه معــارشت 

و تعامــل در بیــرون از خانــه را ندارنــد.

ــد. بســیاری از تعامــالت و انجــام  ــی دارن ــان بســیار نقــش حیات ــدان در تجــارت زن ــرادر و فرزن ــل شــوهر، ب ــواده مث اعضــای خان

ــا دیگــران  ــا ب ــان متشــبث و معــارشت  آنه ــرد و تعامــل زن ــا صــورت می گی ــواده ی آنه ــق اعضــای خان ــا دیگــران از طری ــه ب معامل

محــدود اســت. کارمنــدان مــرد اکــرا بــرای انتقــال کاالهــای تولیــد شــده بــه دکان هــا و عمده فروشــی ها اســتخدام می شــوند. در 

41  بسیاری از زنان در خانه های شان کار می کردند و از طریق دست دوزی درآمد بدست می آوردند. فرصت های کاری در تجارت هایی که مورد مطالعه قرار گرفت،  

                 با تعریف شغل که از سوی اداره ی احصائیه مرکزی ارایه شده مطابقت دارد. »متام کسانی که به سن ۱۴ سالگی رسیده اند یا بیشر 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 کار  کنند.«

منودار ۲: شغل های ایجاد شده 

مردان 
۶۹

زنان
۳۷۳
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عیــن حــال، کارمنــدان مــرد )بــه شــمول اعضــای خانــواده ( خریــداری مــواد اولیــه )مــواد خــام( را نیــز بــرای آنهــا انجــام می دهنــد 

تــا آنهــا خدمات/تولیــدات خــود را ارایــه کننــد. زنــان متشــبث ای کــه مصاحبــه شــدند، اظهــار کردنــد کــه جامعــه هنــوز آمــاده 

ــل )جــدول ۳( پاســخ های  ــد. جــدول ذی ــل کنن ــردان تحم ــل م ــان را مث ــد و فعالیت هــای آن ــان متشــبث را بپذیرن ــه زن نیســت ک

مربــوط بــه نــگاه جامعــه بــه فعالیت هــای تجــاری زنــان را بصــورت خالطــه ارایــه می کنــد. کســانی کــه »خــوب« پاســخ دادنــد، کار 

و بــار بــرای مشــغولیت  فــردی داشــتند و ایــن کار و بــار را از خانه هــای شــان اداره می کردنــد. محــور x دیــدگاه پاســخ دهنده ها 

ــخ دهنده ها را. ــداد پاس ــور  y تع ــد و مح ــان می ده را نش

ــت و  ــوی دول ــر از س ــای نابراب ــن فرصت ه ــادی ای ــد زی ــا ح ــتند و ت ــر نیس ــت براب ــاظ جنیس ــه لح ــی ب ــورت کل ــای بص فرصت ه

متویل گــران ایجــاد می شــوند. بــه عنــوان مثــال، یــک زن تجــارت  پیشــه42 کــه ده ســال پیــش از ســوی یکــی از حامیــان حقــوق زن 

بــه بــاغ زنانــه دعــوت شــده بــود )بــازاری در کابــل کــه بــرای زنــان ایجــاد شــده و تنهــا در دســرس آنهــا قــرار دارد( توانســت از آن 

طریــق بــه برنامــه ی »فکــر جدیــد« اداره ی انکشــاف بین املللــی ایــاالت متحــده ی آمریــکا راه پیــدا کنــد. او از طریــق حامیــت ایــن 

اداره توانســت تجــارت کوچــک مصاله جــات را راه انــدازی کنــد. بــا ایــن حــال، چنیــن فرصت هــای بــرای زنانــی کــه حــق بیــرون 

شــدن از خانــه را ندارنــد، میــر منی شــود و معمــوالً زنانــی کــه در بخــش خیاطــی در خانــه کار می کننــد، کــه اجــازه ی فعالیــت 

بیــرون از خانــه را ندارنــد.

بــرای بســیاری از زنــان تجارت پیشــه، تصمیــم آغــاز فعالیــت تجــاری یــا رشوع کســب و کار بــه منظــور ســهم گیری در درآمــد خانــه 

بــه عنــوان نــان آور بــوده اســت؛ الزم بــه یــادآوری اســت کــه پاســخ دهندگانی کــه تحصیــالت عالــی داشــتند، بــه کار شــان عالقه منــد 

بودنــد. انتحــاب تجــارت و کار و بــار بــرای زنانــی کــه ســواد نداشــتند،  بیشــر متأثیــر از ماحــول  شــان43 بــوده و در رشوع هیــچ 

ــر  ــا هــم تحــت تأثی ــان بی ســواد بــوده ی ــا میــراث خانوادگــی زن ــار ی ــازار نداشــتند. فعالیــت در کار و ب معلوماتــی از وضعیــت ب

افــراد دور و بــر شــان بــه کارهایــی کــه بــه ســادگی در دســرس هســتند،  رو آورده انــد. 

بنا به توافق محرم بودن اطالعات با پاسخ دهنده گان، نویسنده از ارایه نام، موقعیت، و نوع تجارت متشبثین اجتناب می کند.  42

43  »محیط« باید به معنای وسیع آن درنظر گرفته شود که شامل آزادی های فرهنگی و اجتامعی نیز می شود.
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جدول ۴: سهم گیری زنان متشبث در درآمد خانه 

موانعــی کــه فــراوری فعالیــت زنــان متشــبث قــرار دارنــد، متعــدد انــد و بــه لحاظ نــوع تجــارت، تجربــه ی آنهــا در بــازار و موقعیت 

کار و بــار شــان، شــدت هــر مانــع متفــاوت اســت. موانــع اجتامعــی و فرهنگــی بــرای آن عــده از زنانــی کــه تجارت هــای کوچــک و 

متوســط راه انــدازی کــرده انــد و تنهــا مشــریان زن دارنــد، جــدی نیســت. ولــی منی شــود ایــن نتیجــه را تعمیــم داد زیــرا در کابــل 

برنامه هــای آگاهی دهــی بیشــر در مــورد حقــوق زنــان در یــک دهــه ی گذشــته صــورت گرفتــه و ایــن برنامه هــا 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 نگرانی هــای 

ــه منظــور کار و  ــان اجــازه داده منی شــود ب ــه زن ــه بصــورت عمــوم ب ــد ک ــرده ان ــان اســت. پاســخ دهندگان خاطرنشــان ک ــن زن ای

ــرای مؤسســات قرضه هــای کوچــک دریافــت معلومــات کامــل  ــد. ب ــاط برقــرار کنن ــا بیــرون ارتب ــا ب ــد ی ــه بیــرون برون ــار از خان ب

مشــریان زن بــه منظــور اعطــای قرضــه بــه آنهــا، مخصوصــا در والیت هایــی کــه ایــن مؤسســات فعالیــت دارنــد، مشــکل اســت.44 

بــا وجــودی کــه مؤسســات قرضه هــای کوچــک کارمنــدان زن اســتخدام کــرده انــد تــا بــا مشــریان زن همــکاری کننــد و در کنــار آن 

خدمــات ویــژه ی قرضــه بــرای خانم هــا را پیش کــش کــرده انــد، ولــی هنــوز هــم بســیاری از زنــان اجــازه ندارنــد عکــس و دیگــر 

معلومــات الزم بــرای دریافــت قرضــه را در اختیــار ایــن مؤسســات قــرار دهنــد. 

دو ویژگی عام و معمول زنان متشبث از همه بیشر جلب توجه می کرد: 

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 خانــواده ی آنهــا معمــوال تعامــل بــا بــازار و برقــراری 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 	 

ــه  ــت ک ــدازه ی نیس ــه ان ــار ب ــد کار و ب ــد و )ب( عوای ــا می کن ــاال تقاض ــه ب ــب دکان کرای ــر،  صاح ــای دیگ ــا ج ــه دکان ی کرای

ــد.  ــو کن ــی را تکاف ــرق تجارت ــول ب ــل پ ــی مث ــای اضاف هزینه ه

زنــان متشــبث دسرســی بــه پــول و جایــداد را عامــل عمــده فــراروی فعالیت هــای شــان برشــمردند. آنانــی کــه موفــق بــه دریافــت 

قرضــه از بانک هــا شــده بودنــد،  از نــرخ بــاالی ســود و مبلــغ بــاالی بازپرداخــت شــکایت داشــتند و آن عــده کــه موفــق بــه دریافــت 

ــات  ــد. معلوم ــت کنن ــد قرضــه دریاف ــت، نتوانســته ان ــوان ضامن ــه عن ــن ب ــداد و زمی ــد، بخاطــر نداشــنت جای قرضــه نشــده بودن

ــه از ســوی  ــی ک ــی کوچک ــد، و قرضه های ــد می باش ــبتا جدی ــه موضــوع نس ــه، ک ــک داری اســالمی/روزنه ی قرض ــه بان ــه ب در رابط

مؤسســات قرضه هــای کوچــک پیش کــش می شــوند، محــدود و در مــواردی اصــال وجــود نداشــتند. جــدول ۵ نشــان می دهــد کــه 

از میــان ۳۰ زن متشــبث کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد، ۱۵ تــن شــان بــرای دریافــت قرضــه حامیــوی بــرای کار و بــار شــان بــه 

خانــواده )اکــرا شــوهران شــان( متوســل شــده انــد و شــوهران شــان در تجــارت آنهــا دخیــل انــد.

مصاحبه با رییس انجمن قرضه های کوچک افغانستان.  44

نان آور )۱۷(
درآمــد  در  گیــری  ســهم 

)۱۳( خانــواده 



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی12 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

گــردش معلومــات عمومــی در مــورد فرصت هــا و تجــارت در میــان زنــان متشــبث ی کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد، محــدود 

بــود. معلومــات در مــورد موسســات و نهادهــای خصوصــی، دولتــی و غیــر دولتــی بســیار محــدود و در مــواردی صفــر بــود. کســانی 

ــن از عــدم  ــد و در عی ــام برن ــا یکــی ازیــن موسســات را ن ــد نتوانســتند حت ــد از چنیــن فرصت هایــی باخــر ان کــه ادعــا می کردن

ــا  ــه محدودیت هــای کمــری در تعامــل ب ــی ک ــه زنان ــد. در حالی ک ــی برشــمرده بودن ــع اصل ــوان مان ــه عن ــول را ب ــه پ دسرســی ب

بــازار داشــتند، اطالعــات بیشــری در مــورد حامیت هــا و خدمــات موسســات رســمی داشــتند. تجارت هــای کــه مــورد مطالعــه قــرار 

گرفتنــد اکــر از مشــری ها و دیگرانــی کــه در عیــن کار مشــغول بودنــد، اطالعــات و معلومــات بدســت می آوردنــد. متشــبثین ای 

کــه آموزش هــای حرفــه ای دیــده بودنــد، از شــیوه های مختلــف بــرای کســب معلومــات در بــاره ی محصــوالت در بــازار اســتفاده 

ــا  ــد ت ــاس رس می زن ــه مارکیت هــای لب ــاس دوزی دارد، معمــوال ب ــه تجــارت دســت دوزی و لب ــی ک ــال، یکــی از زنان ــد. مث می کردن

ــد معلومــات  ــه منایــش گذاشــته می شــوند و تولیــدات جدی ــوان یــک مشــری در مــورد مــد، طرح هــای کــه در دکان هــا ب ــه عن ب

جمــع آوری کنــد. دسرســی بــه معلومــات بــازار بــه زنانــی محــدود می شــد کــه اجــازه داشــتند بــه منظــور بهبــود کار و بــار شــان 

بیــرون از خانــه فعالیــت کننــد و از حامیت هــای موسســات نیــز بهــره منــد بودنــد. زنانــی کــه تجارت هــای پیچیده تــر داشــتند، 

از آزادی تصمیم گیــری مســتقالنه بهــره داشــتند ولــی زنانــی کــه در مرغــداری، خیاطــی، و مالــداری مشــغول بودنــد،  چنیــن آزادی 

نداشــتند. 

ــه نــوع تجــارت آنهــا متفــاوت  ــان متشــبث قــرار دارنــد، نظــر ب عــالوه بــر مشــکل امنیــت، چالش هــا و موانعــی کــه فــراروی زن

ــه عنــوان یــک مشــکل عــام  ــان مشــرک انــد. مشــکالت امنیتــی اکــراً ب اســت ولــی بیشــرین چالش هــا فــراروی فعالیت هــای زن

مطــرح می شــد 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: 

دسرســی بــه پول/قرضــه: مانــع اصلــی عــدم دسرســی بــه پول/قرضــه محدودیت هــای اجتامعــی و خانوادگــی بــود. زنــان ازیــن 	 

ناحیــه نگرانــی داشــتند کــه خانواده هــای آنهــا روی توانایی هــای آنهــا اعتــامد منی تواننــد بــه همیــن دلیــل ضامنــت الزم بــرای 

قرضه گیــری از بانک هــا را در اختیــار آنهــا قــرار منی دهنــد و خودشــان نیــز بــرای دریافــت قرضه هــای کوچــک از موسســات 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

خود زن خانواده موسسھ ی رسمی دیگران

منابع حمایت مالی زنان کارآفرین: ۵جدول 
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قرضه هــای کوچــک، آنهــا را ضامنــت منی کننــد. 

دسرســی بــه جایــداد: دسرســی بــه جایــداد و زمیــن از الزمه هــای مهــم دریافــت قرضــه اســت ولــی از آن جایی کــه زنــان بــه 	 

لحــاظ فرهنگــی از حــق داشــنت و بــه ارث بــردن جایــداد و زمیــن محــروم انــد، منی تواننــد قرضــه دریافــت کننــد. 

موانــع اجتامعــی: بــرای متشــبثین ئیکــه در کابــل فعالیــت دارنــد، ایــن موضــوع نگرانــی جــدی نبــود ولــی بصــورت کلــی بــرای 	 

عمــوم زنــان یــک نگرانــی جــدی بــه حســاب می آیــد. متشــبثین اعــراف کردنــد کــه رشایــط و فضــا بــرای فعالیــت زنــان در 

کابــل در طــول دهــه ی گذشــته تغییــر کــرده اســت ولــی نگرانی هــا از آزار و اذیــت و تهدیــدات هنــوز هــم پــا بــر جاســت. 

محیــط کاری: متشــبثین  ئیکــه در تجارت هــای تولیــدی مشــغول انــد، از ناحیــه ی هزینــه ی جــای و بــرق بــرای تأمیــن مــکان 	 

ــعه ی  ــرای توس ــی ب ــد ول ــش می برن ــه پی ــان را در خان ــای ش ــا تجارت ه ــد. آنه ــران بودن ــان نگ ــار ش ــرای کار و ب ــخص ب مش

ــد.  ــه حســاب می آی ــراروی شــان ب ــم ف ــع مه ــش یکــی از موان ــن چال ــه، ای ــرون از خان تجارت شــان بی

متشبثین ئیکه درین تحقیق مصاحبه شدند، موانعی را برشمردند که بصورت مختر درین جدول مشاهده می شود.

در جریــان مــرور ایــن تحقیــق،  یــک تعــداد موانعــی شناســایی شــدند کــه از ســوی پاســخ دهندگان دریــن تحقیــق نیــز بــه آنهــا 

اشــاره شــد. بــر اســاس موانعــی کــه از قبــل در جریــان مــرور تحقیــق شناســایی شــده بــود، یــک کارت منره دهــی طــرح و تهیــه 

شــد. ایــن کارت منره دهــی بــه مــا کمــک می کنــد دامنــه ی ایــن موانــع را از دیــدگاه زنــان بــه اســاس تجربــه ی آنهــا و معلومــات 

شــان در ایــن مــورد، یــا هــر دو، شناســایی کنیــم. منــره از ۰ الــی ۴ اســت کــه صفــر نشــان می دهــد کــه مانــع یــاد شــده مانــع 

نیســت ولــی منــره ی ۴ نشــان می دهــد کــه مانــع یــاد شــده، بســیار جــدی اســت. موانــع و منره هــای کــه از ســوی پاســخ دهندگان 

بــه آنهــا داده شــده، در جــدول زیــر آمــده انــد. 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

دسترسی بھ 
قرضھ/پول

فعالیت بیرون از 
منزل

بی سوادی ناامنی محیط کاری محدودیت ھای 
خانوادگی

عدم مھارت موانع اجتماعی

موانعی فراروی کارآفرینان زن 
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۰-اصال مانع نیست، ۱-مانع جدی نیست، ۲-تا حدودی مانع است، ۳-مانع جدی است، ۴-مانع خیلی جدی است. 

محدودیت هــای اجتامعی-فرهنگــی، رشوه ســتانی، عــدم دسرســی بــه زمیــن، عــدم دسرســی بــه قرضــه و پــول و عــدم موجودیــت 

حامیت هــای تجــاری محدودیت هــای شــدید و جــدی فــراروی متشــبثین زن بــه حســاب می آینــد. عــدم دسرســی بــه فرصت هــا 

بــه عنــوان یــک مانــع بــرای متشــبثین اســت و بــه توضیحــات قبلــی در بــاره ی فرصت هــای دولتــی یــا فرصت هایــی کــه از طریــق 

ــردد.  ــر می گ ــوند، ب ــاد می ش ــا ایج متویل کننده ه

۷. ماتریکس درجه بندی شده

ــد  ــرده ان ــه ک ــش و تخصــص شــان ارای ــر اســاس دان ــه کارشناســان ب ــر دارد ک ــی را در ب ــدی شــده دیدگاه های  ماتریکــس درجه بن

بنابریــن روش علمــی نیســت کــه بتــوان بــر اســاس آن آمــار و شــواهدی را مبنــی بــر امــکان موفقیــت بخش هــای بــازار اســتنتاج 

ــا در نظرداشــت  ــه در محــور x نشــان داده شــده، و ب ــب منــره ک ــی دیدگاه  هــای شــان را در قال ــرد. ۷ کارشــناس در ســطح مل ک

عاملــی کــه روی محــور y نشــان داده شــده اســت،  در رابطــه بــه بخــش هــای فرعــی بیــان کــرده انــد. ایــن بخــش هــای فرعــی، 

هــامن گونــه کــه در بخش هــای پیشــین نیــز توضیــح داده شــد، تعــداد زیــادی از زنــان را در بازارهــای فعلــی کار در رسارس کشــور 

جــذب کــرده انــد.

4 3 2 1 0 توضیح مانع شماره

6 8 6 3 4 )محدودیت کار بیرون از منزل(فرھنگی -محدودیت ھای اجتماعی 1

12 4 5 2 1 ستانی رشوه  2

4 13 6 0 1 )مثال فرصت ھای سرمایھ گذاری و تجارت(عدم دسترسی بھ فرصت ھا  3

18 2 1 3 0 عدم دسترسی بھ پول و قرضھ 4

18 2 1 3 0
بھ عنوان ملکیت، داشتن زمین از طریق خریدای ن یزممثال ( عدم دسترسی بھ زمین 

)یا ارث، برای ضمانت
5

4 8 3 3 6 عدم دسترسی بھ زیرساخت ھای اولیھ، برق و آب 6

6 5 3 5 5 عدم دسترسی بھ نیروی کار ماھر  7

6 7 6 2 3 )مثال تقویت تولید و بازاریابی برای آن(عدم توانایی تقویت تولیدات  8

15 5 2 2 0
مثال حمایت ھای فنی برای تقویت تجارت از طریق موسسات خصوصی، (عدم موجودیت حامیان انکشاف تجارت 

) دولتی یا غیر دولتی
9
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بــر اســاس منراتــی کــه بــرای هــر عامــل از ۱-۴ در نظــر گرفتــه شــده اســت، بخــش لبــاس بیشــرین امــکان موفقیــت را در بــازار 

کنونــی بــرای خانم هــا دارد و بخش هــای مالــداری و بــاغ داری بــه ترتیــب در رده هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد. بــا وجــودی کــه 

بخــش پرچــون پوتانســیل بــاالی در بــازار کنونــی بــرای خانم هــا دارد، کارشناســان شــانس موفقیــت خانم هــا دریــن بخــش را بــا 

توجــه بــه موانــع اجتامعــی انــدک ارزیابــی کــرده انــد. ایــن تحقیــق بخش هــا را بــه صــورت ذیــل دســته بندی کــرده اســت:

فرعی سکتورھایدستھ بندی 

لباس

صنایع دستی، 
عالوه بر موارد 

پایین

باغ داری

تولید روغن 
نباتی

لبنیات

تولیدات شیری 
در فارم ھا و 
تولید گاه ھای 

لبنیات

مالداری

تغذیھ حیوانات

 گیاه ھاپشم ریسی

جمع آوری باغ داریخیاطی
علوفھ

تولید ماست در گیاه ھای داروییدست دوزی
فارم ھا و 

تولیدگاه ھای 
لبنیات

 

دام پروریسمارق ھاقالین بافی

 میوه جات 

اردباغ پرچون
مالداری لبنیات ی خورده بخش/نمره لباس #

18 19 23 21 26 )باال= ۴پایین، = ۱(اندازه ی بازار  1

10 15 14 16 24 )باال= ۴پایین، = ۱(حمایت دولتی و غیر دولتی  2

12 21 18 25 27 )باال= ۴پایین، = ۱(ورود بھ بازار  3

22 24 24 24 24 )باال= ۴پایین، = ۱(فرصت رشد بازار  4

19 27 25 27 25 )باال= ۴پایین، = ۱) (داخلی و خارجی(خدمات /تقاضای برای مخصول 5

10 13 12 24 25 )باال= ۴پایین، = ۱(حضور زنان  6

16 18 18 25 26 )باال= ۴پایین، = ۱(توانایی زنان برای ورود بھ بازار  7

22 24 23 23 27 پایین، = ۱(فرصت ھای رشد تجارت ھای کوچک و متوسط متعلق بھ زنان 
)باال= ۴

8

18 18 14 18 19 )باال= ۴پایین، = ۱(سرمایھ ی الزم  9

14 20 13 20 20 )  زیرساخت ھای اولیھ، سرمایھ انسانی، دسترسی بھ پول و غیره(دسترسی بھ منابع 
)باال= ۴پایین، = ۱( 10

10 17 17 22 22 )باال= ۴پایین، = ۱(موانع فراروی زنان  11

 درجھ بندی کلی
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ــم  ــه باه ــی ک ــرار دادن تجارت های ــل ق ــه دلی ــن کار ب ــت، ای ــاری نیس ــازار معی ــای ب ــته بندی بخش ه ــن دس ــه چنی ــا وجودی ک ب

ــد، در یــک بخــش انجــام شــده اســت. رابطــه ی نزدیــک دارن

۸. نتیجه گیری 

پذیــرش زنــان در جامعــه مهم تریــن مانعــی اســت کــه فعالیت هــای زنــان را محــدود می کنــد: کار کــردن بیــرون از منــزل را تحــت 

ــد.  ــه می کن ــت مواج ــا محدودی ــز ب ــداد را نی ــن و جای ــت زمی ــد و مالکی ــدود می کن ــغل را مح ــاب ش ــد، انتخ ــرار می ده ــر ق تأثی

ــی تجارت هــای  ــرار دارد ول ــرش جامعــه ق ــه انجــام می شــوند مــورد پذی ــط خان ــه اکــرا در محی فعالیت هــای ســنتی اقتصــادی ک

پیچیده تــر چنیــن نیســت و دریــن حــوزه زنــان معمــوال متکــی بــه حامیــت مــردان انــد. ایــن اتــکا در برخــی مــوارد نقــش خانــم 

ــد.  ــه اوســت، تضعیــف می کن ــق ب ــه تجارتــی کــه متعل متشــبث را در تصمیم گیــری مرتبــط ب

جایــگاه زنــان در جامعــه منابــع مالــی را متأثــر کــرده و دسرســی بــه آمــوزش و دانــش را نیــز بــرای آنهــا محــدود کــرده اســت. عــدم 

اعتــامد بــه توامننــدی زنــان در تجــارت یکــی از موانعــی جــدی فــراروی زنــان متشــبث اســت. مشــکالتی کــه زنــان در بخــش مالــی 

بــا آن مواجــه انــد،  شــامل مــوارد ذیــل می شــوند: 

بدست آوردن رسمایه ی اولیه برای رشوع یک رشکت؛

ضامنت الزم برای بدست آوردن پول و قرضه از موسسات رسمی؛ 	 

زنان منی توانند مثل مردان از مجراهای غیر رسمی پول و قرضه بدست بیاورند. 	 

برنامه هــای آمــوزش حرفــه ی تــا حــدودی موفــق و مؤثــر بــوده انــد ولــی ایــن تحقیــق بنــا نــدارد معیارهــای آمــوزش را بصــورت 

کلــی ارزیابــی کنــد ولــی زنانی کــه ایــن آموزش هــا را فراگرفتــه بودنــد، از برنامه هــای آموزشــی ابــراز رضایــت کردنــد. بی ســوادی 

ــواد  ــان بی س ــرای زن ــی ب ــن آموزش های ــرا چنی ــد زی ــبث میباش ــان متش ــراروی زن ــم ف ــع مه ــی از موان ــش یک ــن دان ــطح پایی و س

ــد. ــا را درک منی کنن ــن برنامه ه ــت چنی ــبثین مؤثری ــدارد و متش ــت ن مؤثری
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۹. پیشنهادات برای پالسی سازی

ــا موانعــی را کــه فــراروی رشــد ایــن  ــان متشــبث را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت ت ــه زن ــق ب  ایــن تحقیــق تجارت هــای متعل

ــر  ــن رو، اگ ــرات متشــبنث زن روی رشــد اقتصــادی بســیار چشــم گیر اســت از همی ــد. تأثی ــد را شناســایی کن ــرار دارن تجارت هــا ق

ــاورد. پالیسی ســازان  ــازار بوجــود بی ــد فرصت هــای بیشــر رشــد را در ب ــان می توان ــی زن ــکان اســتفاده شــود، نقش آفرین ــن ام ازی

بــه مــوارد زیــر توجــه کننــد: 

اســراتیژی های رشــد اقتصــادی را بــر اســاس جنیســت تفکیــک کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه زنــان متشــبث بیشــرین 	 

ــد.  ــراتیژی ها می برن ــن اس ــود ازی س

ــت  ــاس جنیس ــر اس ــد ب ــز بای ــی نی ــش خصوص ــاف بخ ــراتیژی انکش ــر اس ــادی نظی ــد اقتص ــه رش ــط ب ــراتیژی هایی مرتب اس

تفکیــک شــوند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه توجــه کافــی و مؤثــر بــه فعالیت هــای اقتصــادی زنــان مبــذول شــده اســت. 

ــای  ــرای فعالیت ه ــب تر ب ــای مناس ــد و فض ــاد می کن ــبث ایج ــان متش ــرای زن ــر را ب ــادی قوی ت ــای نه ــر زمینه ه ــه بیش توج

ــان.  ــا زن ــت ت ــرس اس ــل دس ــردان قاب ــرای م ــر ب ــتان، بیش ــون افغانس ــورهایی چ ــد. در کش ــم می کن ــان را فراه ــاری زن تج

ــد.  ــت کن ــه حامی ــبث را در جامع ــان متش ــادی زن ــد اقتص ــکان رش ــد ام ــخص می توان ــراتیژی های مش ــی ها و اس پالیس

زمینه هــای شبکه ســازی بــرای زنــان بایــد تقویــت و توســعه داده شــوند و در رابطــه بــه برنامه هــا و پروژه هــای مختلــف و 	 

متنوعــی کــه روی تجارت هــای زنــان متمرکــز انــد،  بــرای آن هــا آگاهــی دهــی صــورت بگیــرد. 

معلومــات در مــورد حامیت هــای مؤسســات رســمی در میــان متشــبنث زن محــدود اســت و ایــن امــر باعــث می شــود آنهــا 

ــه  ــان متشــبث را ب ــد زن ــان بای ــان و نهادهــای دادخواهــی زن ــد. شــبکه های زن ــد از فرصت هــای موجــود اســتفاده کنن نتوانن

هــم وصــل کننــد و بــه آنهــا در مــورد چگونگــی تنظیــم تجــارت و فعالیت هــای شــان و محیــط تجارتــی معلومــات بدهنــد. 

در رابطــه بــه تجارت هــای متعلــق بــه زنــان اطالعــات جمــع آوری شــود و وضعیــت زنــان متشــبث در کشــور بصــورت منظــم 	 

مــورد مطالعــه و بررســی قــرار بگیــرد تــا بــه نیازهــای آن هــا و موانعــی کــه فــراروی کســب و کار آنهــا قــرار دارنــد، رســیدگی 

شــود. 

ــای  ــی تجارت ه ــه ی کل ــد از مطالع ــد و بای ــرار بگیرن ــه ق ــورد مطالع ــر م ــورت دقیق ت ــد بص ــبث بای ــان متش ــای زن تجارت ه

ــی  ــا و متغیرهای ــاری آنه ــط تج ــت رواب ــبثین زن،  الزم اس ــت متش ــت وضعی ــرای تقوی ــود. ب ــک ش ــط تفکی ــک و متوس کوچ

ــده در  ــع آوری ش ــات جم ــات و معلوم ــود. اطالع ــایی ش ــه و شناس ــد مطالع ــت می کنن ــا فعالی ــر آنه ــت تأثی ــا تح ــه آنه را ک

ــا  ــد ت ــه اتخــاذ کنن ــم آگاهان ــد تصامی ــه پالیسی ســازان کمــک می کن ــان بصــورت منظــم ب ــه زن ــق ب ــورد تجارت هــای متعل م

ــود.  ــم ش ــا فراه ــای آنه ــت تجارت ه ــد و حامی ــای رش فرصت ه

مشارکت کاری زنان در بازار از طریق برنامه های سوادآموزی و آموزش های حرفه ای افزایش داده شود.	 

ســواد و دانــش از طریــق برنامه هــای آموزشــی و برنامه هــای تعلیمــی بخــش بســیار مهــم و اساســی متشــبثین بــه حســاب 

ــد روی دســت  ــه ای و برنامه هــای ســوادآموزی بای ــروی کار، آموزش هــای حرف ــان در نی ــش مشــارکت زن ــرای افزای ــد. ب می آی

گرفتــه شــود تــا رسمایــه ی انســانی در میــان زنــان متشــبث ایجــاد و افزایــش داده شــود. ایــن نکتــه بســیار کلیــدی و مهــم 

ــی در  ــن برنامه های ــق چنی ــی و خصوصــی شــامل شــود. از طری ــد در دانش گاه هــای دولت ــه برنامه هــای تشــبثی بای اســت ک

ــد.   ــا می یاب ــان متشــبث ارتق ــای زن ــام آموزشــی، مهارت ه نظ

بــرای بهبــود جایــگاه زنــان در جامعــه بایــد بــا نهادهــای جامعــه ی مدنــی هــم کاری صــورت بگیــرد و از برنامه هــای دادخواهانه 	 
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بــرای آمــوزش  و آگاهی دهــی عمومــی در رابطــه بــه حقــوق زنــان و تأثیــر زنــان متشــبث بــر اقتصــاد، حامیت شــود. 

نهادهــای جامعــه ی مدنــی بــا حامیــت نهادهــای رســمی بایــد در راســتای ارتقــای جایــگاه زنــان در جامعــه از طریــق برنامه های 

ــادآوری  ــه در بخــش اول ی ــات )هامن طــوری ک ــد. تحقیق ــالش کنن ــان ت ــردان و زن ــه م ــان ب ــوق زن ــوزش حق دادخواهــی و آم

شــد( نشــان می دهــد کــه کمبــود آگاهــی زنــان از حقــوق قانونــی شــان باعــث می شــود عــزم زنــان در ادعــای حقــوق شــان 

ضعیــف شــود. بــرای رفــع محدودیت هــای اجتامعــی زنــان، برنامه هــای دادخواهــی بایــد بــه مــردان در مــورد حقــوق قانونــی 

و مذهبــی زنــان آمــوزش بدهنــد. 

تأثیــرات پالیســی های قرضه هــای کوچــک تجارتــی بــر زنــان تجارت پشــیه مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد و از یافته هــای آن در 	 

مرحلــه ی طــرح و ترتیــب پالیســی ها و برنامه هــا اســتفاده شــود. 

دولــت بایــد اقداماتــی مؤثــر بــرای پالیســی های مرتبــط بــه تجــارت زنــان را شناســایی و تطبیــق کنــد. پالیســی ها ممکــن اســت 

نتایــج متفاوتــی بــر فعالیت هــای تجارتــی مــردان و زنــان داشــته باشــند؛ ایــن متغیرهــای هنــگام طــرح و تهیــه ی پالیســی ها 

ــا  بایــد مــد نظــر قــرار بگیرنــد. پالیسی ســازان بایــد تأثیــرات پالیســی های کنونــی را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار دهنــد ت

پالیســی های آینــده را بهــر طــرح و تهیــه کننــد کــه بــرای تجارت هــای متعلــق بــه زنــان مؤثــر باشــند. ارزیابــی برنامه هــا و 

ــز اهمیــت اســت و بــه پالیسی ســازان کمــک می کنــد مؤثریــت برنامه هــای پیشــین را درک کــرده و مــواردی  پالیســی ها حای

را کــه نیــاز بــه بهبــود دارنــد،  شناســایی کننــد. 
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ضمیمه ی ۱ :جدول ها
 

جدول ۲: صادرات افغانستان

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

یشافزا سھم Y2014 Y2013 Y2012 Y2011 Y2010 توضیحات #

61% 34% 9,153 5,678 3,986 2,958 4,436 میوه تازه و خشک 1

104% 12% 3,152 1,547 2,082 1,851 2,475 کشمش 2

13% 11% 2,945 2,603 1,513 1,461 1,514 دانھ ھای روغنی 3

67% 7% 1,865 1,115 704 540 58 مواد سوخت نفتی 4

-17% 6% 1,501 1,814 578 750 896 سبزیجات 5

66% 4% 1,000 601 616 365 431 چرم 6

53% 4% 938 614 252 238 337 قالین 7

126% 3% 921 408 333 204 339 گونھ ھای حیوانات 8

-59% 3% 917 2,261 408 378 262 پنبھ 9

-3% 2% 479 494 144 89 241 حبوبات 10

-41% 2% 411 702 522 491 552 تکھ ھای پشمی 11

22% 2% 404 331 272 158 990 نمک، مواد کچ، سنگ سمنت، 12

145% 1% 398 162 183 139 78 مرواریدھای طبیعی و  غیرطبیعی 13

166% 10% 2,537 953 3,119 1,822 812 دیگر اقالم 14

38% 100% 26,621 19,285 14,711 11,444 13,421 )بھ میلیون افغانی(مجموع 

34% 464 347 289 245 288 )بھ میلیون دالر(مجموع 



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی20 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

جدول ۳: واردات افغانستان

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

افزایش سھم 2014 2013 2012 2013 2011 2010 توضیحات #

-23% 15% 56,261 72,841 56,409 72,841 52,231 52,239 نفت و تیل  1

26% 9% 31,559 25,129 19,399 25,129 12,301 6,427 روغن خوراکی 2

23% 7% 26,451 21,476 21,794 21,476 14,530 13,822 تولیدات صنایع آسیا 3

4% 7% 25,066 24,214 43,898 24,214 61,916 54,764 وسایط نقلیھ و پرزه جات 4

-18% 6% 23,833 29,123 35,392 29,123 32,563 18,118 آھن و فوالد 5

31% 6% 23,509 17,970 12,094 17,970 10,790 7,597 الیاف مصنوعی 6

-9% 4% 15,301 16,869 17,560 16,869 15,965 9,704 سمنت ، خاک و سنگ 7

-8% 4% 13,840 15,098 18,970 15,098 21,557 14,557 ماشینھا و وسایل برقی 8

104% 3% 10,564 5,181 3,576 5,181 5,049 5,102 شکر و مواد قندی 9

16% 3% 10,288 8,841 6,605 8,841 5,253 3,285 قھوه، چای  مصالھ جات  10

-1% 3% 9,651 9,796 13,429 9,796 14,918 11,702 وسایل برقی، بایلرھا 11

2% 2% 8,333 8,135 7,740 8,135 6,883 5,847 چوب و مواد چوبی 12

8% 2% 8,182 7,589 6,700 7,589 6,207 5,388 آھن آالت و فوالد 13

-12% 2% 7,064 8,058 8,299 8,058 7,235 3,732 پالستیک ھا و مواد پالستیکی 14

32% 2% 6,734 5,089 5,600 5,089 5,994 6,084 رابر و مواد رابری  15

8% 2% 6,043 5,584 4,911 5,584 3,768 2,460 محصوالت لبنی 16

41% 2% 5,892 4,182 4,712 4,182 4,266 3,246 گوشت و احشاء 17

12% 2% 5,617 5,019 4,181 5,019 2,667 1,599 کاغذ و تختھ ھای کاغذی 18

-11% 2% 5,579 6,237 8,057 6,237 5,934 5,102 حبوبات  19

61% 1% 4,952 3,071 6,411 3,071 5,118 2,778 تنباکو 20

-6% 1% 4,861 5,194 4,352 5,194 3,620 2,503 صابون و مواد شوینده 21

11% 1% 4,046 3,630 4,295 3,630 3,488 2,730 سبزیجات مصرفی 22

-17% 1% 3,798 4,591 2,731 4,591 1,999 1,456 حیانات زنده 23

20% 1% 3,766 3,132 2,548 3,132 2,498 1,563 تولیدات دواخانھ ای 24

33% 1% 3,520 2,638 3,740 2,638 2,724 1,505 نوشیدنی باب، سرکھ و ترشی 25

15% 1% 2,663 2,325 2,401 2,325 2,330 1,280 آرد غالت، حبوبات، 26

7% 11% 40,293 37,700 43,515 37,700 42,662 30,690 دیگر اقالم

2% 100% 367,665 358,713 369,318 358,713 354,466 275,277 )بھ ملیون افغانی(مجموع 

-1% 6,405 6,452 7,256 6,452 7,574 5,907 )بھ میلیون دالر(مجموع 
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ضمیمه ی ۲: پرسشنامه 

محرمیــت: متــام معلوماتــی را کــه شــام در جریــان ایــن مصاحبــه بــا مــا در میــان می گذاریــد، شــدیدا محــرم باقــی خواهــد مانــد و 

تنهــا بــرای تحلیــل ایــن تحقیــق بــه کار خواهــد رفــت. بــدون اجــازه ی قبلــی شــام، مــا معلومــات شــام را بــه هیــچ نهــادی رشیــک،  

ــری و  ــطوح تصمیم گی ــانی که در س ــه کس ــد ب ــک می کن ــا کم ــه م ــام ب ــت ش ــم. حامی ــرار منی دهی ــی ق ــار کس ــا در اختی ــاش ی ف

پالیسی ســازی قــرار دارنــد، در مــورد وضعیــت متشــبثین زن در افغانســتان معلومــات الزم تهیــه کنیــم. 

سطح تحصیل:  نام:      

شغل: متشبث سن:       

تاریخ: ــــ/ــــ/ــــــ زمان:   موقعیت:      

می شود در مورد تجارت تان توضیح بدهید؟  .1

چه زمانی تجارت خود را رشوع کردید؟  .2

آیا شام نان آور خانواده خود هستید؟ چه چیزی شام را تشویق کرد تجارت خودتان را رشوع کنید؟  .3

آیا تجارت شام ثبت دولت است؟  .4

شام از چه منابعی برای رشوع تجارت تان استفاده کردید؟  .5

چه کسی به شام کمک کرد این منابع را بدست بیاورید؟  .6

مشری مشخص تولیدات/خدمات شام چه کسانی اند؟  .7

بازار تولید شام کجاست؟ تولید/خدمات شام چگونه به بازار معینه می رسد؟  .8

اگر از رشوع تجارت بیش از یک سال می گذرد، پرسیده شود که: شام وضعیت تجارت خود را چطورمی بینید؟   .9

ــتید؟ ــود هس ــارت خ ــت تج ــاهد پیرشف ــا ش             آی

شام چند نفر )مرد و زن( در تجارت خود استخدام کرده اید؟  .10

آیا شام تولید تان را به بازار معرفی کرده اید؟ اگر بلی،  چگونه؟    .11

در زمان تأسیس تجارت تان با چه چالش هایی مواجه بودید؟ )واژه های کلیدی: بدست آوردن جواز، تأیید    .12

           خانواده، امنیت، دسرسی به پول، دسرسی به زمین،  جایداد )خانه، دکان،  جای کرایی( برای تجارت، رسمایه ی  

ــت( ــت دول ــانی، حامی             انس

آیا شام در جریان تجارت  تان از هیچ مرجع دولتی یا  غیر دولتی حامیتی دریافت کرده اید؟ برای مثال،    .13

          آمــوزش، قرضــه، حامیت هــای تجــاری، و غیــره. 

آیا می دانید که مؤسسات دولتی یا غیر دولتی چنین حامیت هایی برای متشبثین دارد؟ می شود چند         .14

           مؤسســه ای را کــه بــه نظــر شــام بــه زنــان متشــبث کمــک می کننــد، نــام بگیریــد؟

شام معلومات مرتبط به تکنالوژی های جدید یا هر معلومات دیگر که می تواند تجارت تان را توسعه دهد،    .15

            از چــه منابعــی بدســت می آوریــد؟ 

آیا شام از هیچ حساب پولی در مؤسسات رسمی برای پیش  برد تجارت  تان استفاده می کنید؟ اگر نه، آیا    .16

           هیــچ بانکــی در محلــی کــه شــام زندگــی می کنیــد فعالیــت دارد؟ 

به نظر شام، چه فرصت هایی پیش روی زنان متشبث قرار دارد؟   .17

جامعه در مورد زنانی که صاحب تجارت و کسب و کار اند، چه فکر می کند؟   .18

بر اساس تجربه ی شام منحیث یک زن متشبث، چه محدودیت ها و مشکالتی فراروی زنان متشبث قرار دارند؟  .19

الف( چه محدودیت های اجتامعی فراروی زنان متشبث قرار دارند؟  
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ب( محدودیت های اقتصادی درین راستا کدام هایند؟  

ج( چه محدودیت های فنی درین زمینه وجود دارد؟  

د( آیا محدودیت های مشخص امنیتی برای خانم های متشبث وجود دارد؟  

ه( آیا به نظر شام فساد اداری مانع فعالیت های زنان متشبث می شود یا خیر؟   

به نظر شام ۵ جدی  ترین محدودیتی که فراروی زنان متشبث قرار دارند کدام هایند؟   .۲۰
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ضمیمه ی ۳: منودار زنان متشبث

 

 پول

دسترسی بھ 
قرضھ، حمایت 
 دولت، انجوھا

 
 

 منابع 

کار فزیکی، 
کاالھای مورد 
استفاده، 
تکنالوژی، 

 سرمایھ

 

 تولید/خدمات

 

نوع تولید 
عرضھ 

شده/خدمات 
 ارایھ شده 

 

  
 حساب بانکی، جواز

 بازار

 

 نوع تجارت

فروشات، مشتریان مورد 
 ھدف، توزیع، مجراھا

دریافت کاالھای اولیھ، 
خرید و فروش، موقعیت، 
بازار مورد ھدف، 
 چالش ھا و موانع

 نحوه ی تصمیم گیری

میکانیزم تصمیم گیری 

 

 

 خانواده

تعداد 
اعضای 
 خانواده،

آیا وی 
سرپرست 
 خانھ است؟

 

 

تعداد اعضای 
خانواده دخیل 

 در تجارت

  

حمایت از سوی اعضای 
 خانواده

 

 منابع

زمین،  سرمایھ گذاری، 
دکان، حمایت برای 

 توسعھ ی تجارت

 

 
 

:متشبثین نام  

 اندازه شرکت: 

تجارت کوچک یا 
 متوسط

 شھر: کابل

 موقعیت: 

 تاریخ: 
 

 ذخیره محصوالت 

 

 زیربناھا

 دسترسی بھ آب و برق

 

 

 

 معلومات

معلومات راجع 
بھ تولید شان، 

بازار و 
 تکنولوژی
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منابع و مآخذ: 

–  مجیب مشعل، انکشاف تجارت های کوچک و متوسط و تجارت های منطقوی در افغانستان،  AREU، جنوری ۲۰۱۴. 

–  معلومات رضوری در مورد فعالیت های اقتصادی و رسمایه گذاری در افغانستان، دپارمتنت تحقیقات و آمار. اداره ی حامیت از  

    رسمایه گذاری در افغانستان. مارچ ۲۰۱۲. 

– عمر جویا، میر توفیق انصاری، عبدالصمد کتوازی، احمدشاه مومن، داریوش تابش، قدرت الله حلیم. برآورد تجارت ها با     

    رسمایه گذاری ثابت در افغانستان. اداره ی حامیت از رسمایه گذاری در افغانستان )آیسا(. می، ۲۰۱۲. 

–  زنان افغان در محیط کاری. رشکت مشاورتی قرا. آگست، ۲۰۱۴. 

 .۲۰۱۲ .NDSP و AICFO-احمد ف. عاصی. اطالعات بازار کار برای نیروی کار تقاضا محور در افغانستان. حرکت  –

 .۲۰۱۵ .USIP .ویلیام ا. بیراد. مدیریت اقتصادی در افغانستان  –

–  اولوتایو اکینپیلو اوالرینواجو، یوسف شیریفت اوالبیسی. دسرسی زنان به منابع تجارتی در اقتصاد غیر رسمی. دانشگاه      

     ایبادان.نایجیریا. جلد ۲۰۱۲/۲. 

–   تطبیق اسراتیژی تجارت های کوچک و متوسط: پالن کاری برای انکشاف تجارت  رزاعتی در افغانستان. وزارت تجارت و صنایع 

    و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. می ۲۰۱۱-مارچ ۲۰۱۳. 

– جیک کوزاک، اریک ملمسرام. متشبثین کنونی در افغانستان. کافمن. دسامر ۲۰۱۴. 

–  رسوی رشایط زندگی در افغانستان، نتایج میان دوره ای ۲۰۱۴. اداره ی احصائیه مرکزی. دسامر ۲۰۱۴. 

–  ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی ۲۰۱۲-۲۰۱۳، فصل ۴: ویژگی های نیروی کار. اداره ی احصائیه ی مرکزی. کابل. افغانستان. 

–  تام گبسن، اچ. جی. وان در وارت. »تعریف تجارت های کوچک و متوسط: روش بهر تعریف تجارت های کوچک و متوسط در  

    کشورهای در حال توسعه.« اقتصاد و توسعه ی جهانی، بروکنز. بروکنز. سپتامر ۲۰۰۸. 

–  فعالیت های تجارتی در سال ۲۰۱۴. »فهم مقررات برای تجارت های کوچک و متوسط.« گروه بانک جهانی. چاپ یازدهم.   

 .۲۰۱۴    

–   معلومات رضوری در مورد فعالیت های اقتصادی و رسمایه گذاری در افغانستان، دپارمتنت تحقیقات و آمار. اداره ی حامیت از  

     رسمایه گذاری در افغانستان. مارچ ۲۰۱۲.

–   ادام پین، ریچارد مالیت. »جنیست، جوانان مشارکت در بازار کاری شهری: شواهدی از بخش خیاطی در کابل، افغانستان.«    

    AREU، کابل. جوالی ۲۰۱۴. 

–  »عدم رسمیت و انکشاف تجارت های کوچک در شهر کابل.« AMMC، حرکت. جوالی ۲۰۱۱. 

–  لینا گانش، مسعوده کوهستانی، رحیم اعظمی، ربیکا ال. میلر. »توامنندسازی اقتصادی زنان در افغانستان، ۲۰۱۲-۲۰۰۲، –––  

–  نقشه برداری اطالعات.« AREU و زنان ملل متحد. کابل. جوالی ۲۰۱۳. 

 .NDSP -احمد ف. عاصی. اطالعات بازار کار برای نیروی کار تقاضا محور در افغانستان. حرکت  –

–  رسوی رشایط زندگی در افغانستان، نتایج میان دوره ای ۲۰۱۴. اداره ی احصائیه مرکزی. دسامر ۲۰۱۴. 

–  »انکشاف بخش خصوصی، اسراتیژی بخش )۲۰۰۸/۲۰۰۷ – ۲۰۱۳/۲۰۱۲(.« دولت جمهوری اسالمی افغانستان، اسراتیژی       

    انکشاف ملی افغانستان. ۱۰ جوالی ۲۰۰۸. 

–  هولی ا. ریتچی. »بازاندیشی تجارت در رشایط شکننده، آنچه از تجارت های زنان، امنیت و شمولیت در سومالی می آموزیم.«  

    امنیت انسانی در دولت های نیم بند، اکادمی امنیت بین املللی، انستیتوت بین املللی 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 رسمی سازی تنها راه حل برای ثبات تجاری است؟« گزارش های کاری شامره ۲۰۱۳-۰۱۸. دانشگاه ملل متحد. ۲۰۱۳. 

–  »افغانستان: زمان حرکت به سوی شغل پایدار، مطالعه ی وضعیت کار در افغانستان.« سازمان بین املللی کار—دفر افغانستان. 



موسسه برابری برای صلح و دموکراسی25 موانع فرا راه زنان متشبث در زمینه دسرتسی به بازار )مارکیت(   

    کابل. می ۲۰۱۲. 

–  میرا باوینیک، ربیکا فیوریست، نیکولوس، ایمیلی کوری پییر. »نقشه ی راه برای تقویت توامنندسازی اقتصادی زنان.« اکسون  

    موبیل. بنیاد ملل متحد. 

–  فریدریک دیلامر، کارین هومکویست. »تقویت تشبث و تجارت های کوچک و متوسط ابتکاری در اقتصاد جهانی: به سوی   

    جهانی شدن مسوول تر و شامل تر.« OECD، استانبول، ترکیه ۳-۵ جون ۲۰۰۴.



کابل - افغانستان

admin@epd-afg.org - www.epd

موسســه برابــری بــرای 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 ۲۰۱۰، توســط 

خانــم نرگــس نهــان تاســیس گردیــد. موسســه برابری بــرای 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 بــرای عبــور از چالــش هــای امنیتــی کــه افغانســتان بــا آن مواجــه اســت، همــوار مــی کند. موسســه برابــری برای 

صلــح و دموکراســی زمینــه هایــی را بــرای گردهــم آمــدن زنان و جوانان، تاســیس شــبکه هــا، اعتامد ســازی و تالش های 

مشــرک بــرای تبدیــل افغانســتان بــه یــک کشــور دموکزاتیــک، عــاری از هــر گونــه تبعیــض و خشــونت، ایجــاد منایــد.
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