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د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه افغانســتان د یــو ســوله ییــز ،ســوکاله او ولســواکه هیــواد ،چــې پــه هغــه
کښــې ټــول افغانــان د هــر راز توپــر پرتــه مســاوي حقونــه ولــري ،لیــدل غــواړي.
د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســې رســالت دا دی چــې میرمنــې او ځوانــان د ټولنــې او پالیســۍ پــه کچــه
ځواکمــن او د ایتالفونــو او شــبکو د جوړولــو لــه الرې بــري حقونــو ،ســولې او ښــه حکومتوالــی تــه وده ور کــړي.
د سولی او ډیموکراسۍ لپاره د برابری موسسه په الندی دري سرتاتیژیکو برخو باندی مترکز کوې.
ســوله او امنیــت :د ســولی او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه زیــار باســی ترڅــو د افغانســتان خلــک پــه ځانګــری
توګــه میرمنــې او ځوانــان وهڅــوی او زړورتیــا پکښــې پیــدا کــړي ترڅــو د ســولی پــه رامنځتــه کولــو ،د شــخړو د مخنیــوي،
د شــخړو د حــل او فصــل ،او پــه دواړو ملــی او محلــی ســطحو د منځګړیتــوب لپــاره ګــډون وکــړي او پــه هغــو کښــې
بوخــت يش.
ښــه حکومتــداري :د ښــه حکومتــدارې پــه الره کښــې د ونــډې ادا ،کولــو پــه موخــه ،د دولتــی ادارو پــه منــځ کښــې د
منابعــو او پالیســیو لــه نظــره روڼتیــا او حســاب ورکــول زیاتــوی .د ســولی او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه د روزنــی
او د بودیجــې د پــان جوړونــې او تطبیــق او عامــه خدماتــو د وړانــدې کولــو د څارنــې او د انکشــايف پــروژو پــه تطبیــق
کښــې ،د هغــوی د بوختیــا لــه الرې ټولنــې ځواکمنــې کــوي او غــواړي چــې حکومتــي ادارې د خپلــو خدماتــو د کیفیــت
پــه اړہ ځــواب ویلــو تــه تیــارې کــړي.
د بــر حقــوق :ســوله او ښــه حکومتوالــی د بــر د حقونــو د درنــاوی پــه اړہ د ډاډ تــر الســه کولــو لپــاره مهــم کار
دی .د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه پــر خپلــو حقوقــو والړو پروګرامونــو د ایجــاد او تطبیــق یــو طرحــه
بانــدې کار کــوي چــی د افغانســتان ټــول خلــک پیــاوړی کــوی .او دهغــوی پــر بڼســټ پروګرامونــو تــه د ودې او اج ـرا،
پــه موخــه الره هــواروي چــی هغــه د افغانســتان ټولــو خلکــو تــه دا ځــواک ورکــوي چــې خپــل حقــوق وپیــژين او د خپلــو
ټولــو حقونــو څخــه د عمــر ،توکــم ،جنســیت او یــا نــورو عواملــو د پــام کښــی نیولــو څخــه پرتــه برخمــن يش .د ســولی او
دیموکراســی د برابــری موسســه پــه دی بــاور ده .چــی د میرمنــو حقــوق د بــر حقــوق دي او د افغــان میرمنــو ځواکمــن
کــول د ســولې او ډیموکراســی لپــاره برابــری د موسســې د رســالت یــو مهــم عنــر دی.
د ســولی او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه د ســولې د رامنځتــه کولــو ،ښــه حکومتــدارۍ او بــري حقوقــو د
هڅــو پــه برخــه کښــې د یــوې هــر اړخیــزې طرحــې څخــه کاراخــي .د ســولی او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه
پــه محلــی کچــه ټولنــې پــه حرکــت راويل ،د پلویانــو د پیــدا کولــو لپــاره فعالیــت تــررسه کــوي .او داســی پلیــټ فورمونــه
جــوړوي چــي هلتــه خلــک را ټولیــدای او د روڼتیــا او حســاب ورکولــو او لــه دولــت څخــه د ښــه خدماتــو د وړانــدي
کولوغوښــتنه کــوالی يش .د ســولی او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه پــه دی ویــاړي چــې نومــوړې موسســه نــه
یــوازی دا چــی پــر میرمنــو او ځوانانــو مترکــز کــوی بلکــه هغــه داســې یــو موسســه ده چــی د میرمنــو او ځوانانــو لــه
خــوا رهــری کیــږي .او ټینــګار کــوي چــې د هغــې  ۵۰ســلنه کارکونکــې بایــد میرمنــې او  ۶۰ســلنه یــې بایــد ځوانــان
وي EPD .همدارنګــه د ټولــو میرمنــو د مرشتابــه د یــو جوړښــت حامیــت هــم کــوي .پــه هــر حــال ،پــه بشــپړہ توګــه
د میرمنــو پــر موضوعاتــو د مترکــز پــر ځــای EPD ،بــه دې یــادو شــوو ســاحو کښــې کار کــوي .لکــه د بیلګــې پــه توګــه
د ســولې بهیــر ،ټاکنــې ،یــا د فســاد موضوعــات ،چــی پــه هغــو کښــې د میرمنــو او ځوانانــو اړتیــاو او نظریاتــو تــه بایــد
ځانګــړی پاملرنــه شــوې وي.
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ستاینه او کورودانی
د راپــور لیکــوال خپــل ځــان د ټولــو هغــو کســانو د ســتاینې
پــوروړی بــويل ،چــا چــې د دې څیړنــې مالتــړ کــړی او
ګــډون يــې پکــې کــړی .ځکــه چــې د هغــوی د ارزښــتناکو
نظریاتــو او وړاندیزونــو پرتــه ،ښــايې دا څیړنــه پــه ســمه
توګــه نــه وای تــر رسه شــوی .د راپــور لیکــوال د ســولې
او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســې او پــه ځانګــړې
توګــه د موریتــس ریــد ،عبدالحلیــم اڅکــزي ،او نوريــه
ســلطاين څخــه د هغــوی د مالتــړ او مرســتو لــه املــه مننــه
کــوی.
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عمومي لنډیز
د ښــځو اقتصــادي وضعيــت ښــه والــی د پرمختيايــي لومړيتوبونــو پــه رس کــې ځــای لــري .پــه داســې حــال کــې چــې د
ښــځو تــر ملکيــت النــدې ســوداګرۍ بانــدې لــږې څیړنــې شــوې دي ،لکــه د بیلګــې پــه ډول د یــوې چلونکــي پــه توګــه
پــه ســوداګرۍ کــې د هغــوی ونــډہ تــر څــو د اقتصــادي ودې کچــه لــوړہ کــړي ،عمومــي انګیرنــه دا ده چــې ښــځې پــه
پرمختــګ او اقتصــادي وده کــې محــوري رول لوبــوي .کــه چیــرې د ښــځو د اقتصــادي ګــډون پــه الر کــې خنډونــه لــه
منځــه یــو وړل يش او يــا کــم يش ،د کار تولیــد ښــايي پــه ځینــو هیوادونــو کــی  ۲۵ســلنه لــوړ يش (د نړیــوال بانــک د
جنــډر اړونــد د  ۲۰۱۲کال راپــور) .پــه ټولیــزه توګــه ،پــه پوهنــه ،اقتصــاد او ســیايس ادارو کښــې د ښــځو حضــور پــه نــړۍ
کــې د پــه نښــه شــوو پالیســیو پــه پایلــه کــې زیــات شــوی دی .د نړیــوال بانــک د جنــدر د برابــرۍ او پرمختیــا د ۲۰۱۲
کال راپــور پــه ګوتــه کــوي چــې «د ښــځو حضــور د نــړۍ د کاري ځــواک  ۴۰ســلنه ،د نــړۍ د کرهڼــې کاري ځــواک ۴۳
ســلنه او لــه نياميــي څخــه زيــات د نــړۍ د پوهنتــون د زده کوونکــو شــمیر تشــکیلوي».
پــه ځانګــړې توګــه د  ۲۰۰۰کال پــه لومړيــو کــې د کــم ســواد کچــه ،د لــوړو زده کــړو ټیټــه کچــه او د بــري پانګــې
نشــتون پــه پــام کښــې نیولــو رسه ،نړيوالــې ټولنــې او افغــان حکومــت د ادارو او خصــويص ســکتور پــه پراخــه توګــه د
ظرفیــت پــر ودې مترکــز درلــود .قانــوين چــوکاټ ،د مــايل سیســتم رامنځتــه کــول ،د بنســټونو (زیربنــاء) او ســیمه ایــزې
همــکارۍ تــه الرسيس او هغــو رسمرشیــزو غونــډو چــې ســيمه ايــزو او نړيوالــو بازارونــو تــه يــې د افغــان (نارینــه او
ښــځینه) ســوداګریو د صادراتــو او وارداتــو د الرسيس زمینــه برابــره کــړې ده ،د یادونــې وړ دي .د خصــويص ســکتور
پرمختیايــي ادارې چــې د افغانســتان د مــي پرمختیــا س ـراتیژۍ ( )۲۰۱۳/۲۰۱۲ – ۲۰۰۸/۲۰۰۷پــه چــوکاټ کښــې کار
کــوي ،د خصــويص ســکتور لپــاره يــې د یــو مناســب چاپیریــال او ښــه زمینــې پــه برابرولــو او هیــواد تــه د پانګــې د
راجلبولــو پــه برخــه کــې هــم مرســته کــړې ده .دغــه سـراتیژي د خصــويص ســکتور پــه پراختيــا کــې د جنــدر د جالوالــی
پــه کار کــې پاتــه راغلــې ده .پــه دې سـراتیژۍ کښــې یوازینــۍ وســیله چــې کلیوالــې بــې وزلــې ښــځې يــې د کار موخــه
ټاکلــې وې ،کوچنیــو پورونــو تــه د میرمنــو د الرسيس برابــرول وو 1.افغــان حکومــت پــه افغانســتان کــې پــه ټوليــزه توګــه د
ښــځو د ژونــد د رشایطــو د ښــه وايل لپــاره ،د نــورو پالیســیو او قوانینــو د تصویــب تــر څنــګ ،د افغانســتان د ښــځو لپــاره
د عمــل مــي پــان ( )۲۰۱۸ - ۲۰۰۸د ښــځو پــه اقتصــادي پیاوړتیــا بانــدې مترکــز کــوي ،خپــل ګامونــه ګړنــدي کــړي دي.
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مهمې موندنی
د دې مطالعــې موندنــو یــو شــمیر داســې موضوعــات چــې پــه اقتصــاد کــې د افغانســتان د ښــځو د بالقــوه ګــډون مخــه نيــي پــه
ډاګــه کــړي .د هغــو ټولــو لــه جملــې څخــه یــو کار پــه ټــول هیــواد کــې پــه مــايل موضوعاتــو کــې د هغــوی شــاملول دي .د ټــول
نفــوس یواځــې  ۹ســلنه پــه مــايل موسســاتو (بانکونــو) کــې حســابونه لــري او  ۳ســلنه پــه يــوه رســمي اداره (بانــک) کــې د خونــدي
کولــو پــه موخــه کــې خپلــه شــتمني ســايت 2.د نړیــوال بانــک د  ۲۰۱۲کال د مــايل مشــارکت د معلوماتــو لــه مخــې پــه رســمي مــايل
ادارو (بانکونــو) کــې ښــځو يــوازې  ۲.۶۲ســلنه حســابونه درلــودل چــې دا انــدازه د نارينــه وو د حســابونو  ۱۵.۴۲ســلنه انــدازې
رسه پــه پرتلــه شــوې ده .مــايل مشــارکت د بــې وزلــۍ د کمولــو ،اقتصــادي ودې او د اقتصــادي ســوکالۍ څخــه مالتــړ لپــاره مهــم
دی .د بروکینګــز د مــايل معلومــات او ډیجټــي مــايل مشــارکت پــروژې د  ۲۰۱۵کال د راپــور لــه مخــې رســمي ادارو تــه د ښــځو
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الرسســی زیــات شــوی دی خــو توپیــر یــوازې  ۴ســلنه دی چــې ډیــر د اندیښــنې وړ وړ نــه دی.
لــه بانکونــو څخــه د مــايل پورونــو د ضامنــت ارزښــت ال هــم پــه ســلو کښــې  ۱۰۲.۴لــوړ پاتــه دی او پــه افغانســتان کــې مــايل
سیســتمونو تــه الرسســی د څلــورم ســر خنــډ پــه توګــه پــه ګوتــه شــوی دی چــې لــه هغــه وروســته پــه ترتیــب رسه بیــا ســیايس بــې
ثباتــۍ ،ځمکــې تــه الرسســی او فســاد نــور ســر خنډونــه ګڼــل کیــږي 4.رســمي اقتصــاد تــه د غیــری رســمي ســوداګریزو فعالیتونــو
را شــاملول د مــايل مشــارکت لپــاره ډیــر مهــم دي .نقــل شــوي شــواهد پــه غیررســمی اقتصــاد کــې پــه پراخــه کچــه د ښــځو د
ســوداګریزو فعالیتونــو ښــکارندوی دي .دا کار د ښــځو د ملکیــت النــدې ســوداګرۍ تــه تــاوان اړوي ،ځکــه چــې دا ســوداګرۍ بــه
پــه ټیټــه کچــه دولتــي پالیســیو کــې را څرګنــده يش .د دې خنډونــو پــه لڼــده توګــه النــدې یادونــه کیــږي:
 1.1کلتوری خنډ :په افغانستان کې عام خلک لږ متایل لري چې ښځې د کور څخه بهر را و وځي.
2.2مــايل خنــډ :مــايل امکاناتــو (پیســو) تــه د ښــځو الرسســی ال تــر اوســه ډیــر محــدود دی او د ښــځو د نفــوس یــوازې  ۴ســلنه
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رســمي ادارو (بانکونــو) کــې د حســابونو درلودلــو تــه الرسســی لــري.
3.3د بــازار پــه اړہ معلومــات :پــه افغانســتان کــې ښــځې د بــازار پــه اړہ معلوماتــو تــه محــدود الرسســۍ لــري .د بــازار پــه اړہ
معلوماتــو تــه الرسســی ښــايي يــوازې د بیــا بیلــو رســمي پروګرامونــو لــه خــوا پــه نښــه شــوو ډلــو لپــاره موجــود وي.
4.4ټولنیــز ګــډون (مشــارکت) :پــه افغانســتان کــې ښــځې ال تــر اوســه د يــوه ګوښــه شــوې ډلــې پــه توګــه پاتــه شــوي دي او
اړتیــا لــري چــې بایــد پیــاوړي يش تــر څــو هغــوی پــه تصمیــم نیولــو ،بــازار تــه الرسيس ،خدمتونــو او فرصتونــو تــه الرسســی او
ســيايس او ټولنيــزو اړخونــو کــې برخــه واخــي.
5.5حکومتــي پالیســۍ :حکومــت اړتیــا لــري چــې د جنســیت د برابــرۍ پــر بنســټ د ســوداګرو ښــځو لپــاره مناســب ســوداګرو
چاپیریــال برابــر او پــه دې اړہ خپلــې پالیســۍ جــا کــړي.
6.6د شــتمنۍ درلودلــو (ملکیــت) حقــوق :د افغانســتان عــرف او عنعنــات ال هــم پــه پراخــه توګــه د ښــځو د مالکیــت د حــق
مخالفــت کــوی.
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)2011(http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/afghanistan
جان ډی .ویالسرن ،داریل ای .ویسټ ،روبین جی .لیویس .د مايل الرسيس او استفادې په برخه کښې د پرمختګ اندازه کول ،د بروکنګز د مايل او ډیجيټيل شمولیت
د پروژې راپور ،واښنګټن ډي يس ،د آګشت .۲۰۱۵ ،۲۶
سوداګریزه رسوې :د ټول هیواد په کچه د افغانستان بڼه  ،۲۰۱۴نړیوال بانک ،آی ایف يس  ۴مخ،
دریم یاداښت ته رجوع وکړئ.
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سپارښتنې
دا څیړنه الندینۍ مهمې سپارښتنې کوي:
•د جنــدر (جنســیت) پــر بنســټ د اقتصــادي ودې د سـراتیژۍ جــا کــول تــر څــو ډاډ تــر الســه يش چــې ســوداګرې ښــځې لــه
دې سـراتیژیو څخــه بشــپړہ ګټــه تــر الســه کــړي.
•د ښــځو د شــبکو جوړښــتونو تــه بایــد وده ورکــول يش تــر څــو پراخــه کټګــورۍ یــو لــړ ښــځينه ســوداګرۍ را ونغــاړي او د
ښــځو ســوداګریزه پوهــه د هغــو بیــا بیلــو پروګرامونــو او پــروژو پــه اړہ لــوړہ کــړي چــې د ښــځو پــه ســوداګریو بانــدې مترکــز
لــري.
•د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګریو ارقــام راټــول کــړئ او پــه منظمــه توګــه پــه هیــواد کــې د ښــځو لپــاره د ســوداګرۍ د
زده کــړې او د ښــځینه ســوداګرو اړتیــاوو او پرتــو خنډونــو پــه اړہ مطالعــه وکــړئ.
•د سواد او حرفوي زده کړو له الرې په بازار کې د ښځو د کار د ګډون زیاتوالی.
•د مــدين ټولنــو رسه ګــډې هلــې ځلــې کــول تــر څــو پــه ټولنــه کــې د ښــځو موقــف تــه نــوې بڼــه ورکــړل يش او د هغــوی د
مدافعينــو مالتــړ وکــړئ چــې عامــو خلکــو تــه د ښــځو د حــق او پــه اقتصــاد کــې د ښــځو ســوداګریو د اغېزمنتیــا پــه اړہ روزنــه
ورکړي.
•پــر ښــځینه ســوداګرو د ټولــو کوچنيــو او منځنيــو تصديــو د پالیســیو د اغيــزو ارزونــه او د پاليســيو او پروګرامونــو پـړاو کــې
موندنــو تــه ځــای ورکــول.
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 1.1رسیزه
د نړیــوال بانــک د  ۲۰۱۲کال د نړیوالــې پراختیــا راپــور د جنــدر یــو شــانوايل او پرمختــګ پــه ګوتــه کــوي چــې د جنــدر برابــري
کــوالی يش د اقتصــادي تولیداتــو د ښــه وايل او د ټولنــې عمومــي ســوکالۍ تــه وده ورکــړي .دغــه نــوی فکــر د جنــډر د برابــرۍ
پــر بنســټ د بــازار د اړتیــا رسه ســم اقتصــاد مجســم کــوي  -چیــرې چــې ښــځې کــوالی يش د کار د بــازار بشــپړې غوښــتنې رسه
مرســته وکــړي .لــه اقتصــادي نظــره د کار پــه لیکــو کــې د ښــځو ګــډون تــه د کاري ځــواک د کمښــت د لیــرې کولــو د یــو فاکټــور پــه
ســرګه کتــل کیــږي چــې پــه ټولیــزه توګــه بــه پــه موجــوده بازارونــو کــې د تولیــد پــه زياتولــو کــې مرســته وکــړي .دا پــه ځانګــړې
توګــه د زاړہ اقتصــاد پــه صــورت کــې چیــرې چــې کاري ځــواک کمیــږي ،صــدق کــوي 6.رسه لــه دې چــې د اقتصــادي ودې پــه برخــه
کښــې د ښــځو لپــاره د کارونــو رامنځتــه کولــو پــه مســتقیمو اغیــزو بانــدې محــدوده مطالعــه تــر رسه شــوې ،مګــر د پرمختیايــي
اقتصــادي معلوماتــو لــه مخــې دا ښــودل شــوې چــې پــه اقتصــادی فعالیتونــو کــې د ښــځو ګــډون د ناخالــص کــورين تولیــد د ودې
رسه مرســته کــوي 7.پــه همــدې توګــه افغانســتان کــې ،د ښــځو د ځواکمنولــو پــه هڅــو کــې زیاتوالــی راغلــی چــې پــه پایلــه کښــې
د هغــو ښــځو پــه شــمیر کښــې زیاتولــی راغلــی چــې د کورنــۍ رسه مرســته کــوي او پــه ( )۲۰۰۹کال دا ونــډہ ( )۱۳.۶ســلنه وه خــو
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پــه ( )۲۰۱۵کال کښــې دا ونــډه بیــا ( )۲۲.۶ســلنې تــه لــوړه شــوې ده.
پــه افغانســتان کــې د ښــځو ټولنیــز  -اقتصــادي وضعیــت پــه تیــره لســیزه کــې د پــام وړ بدلــون موندلــی دی .د  ۲۰۰۲کال څخــه
مخکــې ښــځې ګوښــه پاتــه وې او لــه ســیايس ،اقتصــادي او بــازار کــې د هــر ډول فعالیتونــو څخــه بــې برخــې وې .پــه افغانســتان
کــې پــه  ۲۰۰۱کال کښــې د نړیوالــې ټولنــې د مداخلــې وروســته د ژونــد رشایــط ،د زده کــړې کچــه ،پــه سياســت کــې ګــډون او
همدارنګــه پــه هېــواد کــې د ښــځو اقتصــادي حالــت ښــه شــوی دی ،خــو ال هــم ډېــر کار بایــد تــر رسه يش .پــه افغانســتان کــې
د ښــځو د زده کــړو ،ســیايس او اقتصــادي پیاوړتیــا پــه برخــه کــې لــه یــو څــه الســته راوړنــو رسه رسه ښــځې محرومــه ډلــه ګڼــل
کیــږي .ښــځې ال اوس هــم د هیــواد پــه اقتصــاد کــې لــږ اســتازيتوب لــري او تــر ډېــره بریــده پــه اقتصــاد کــې پــه غــر رســمي بڼــه
پــه ســوداګرۍ او د اعاشــې د برابرولــو پــه کار بوختــې دي .کرهڼــه هغــه يوازنــی ســکتور دی چــې زياتــره ښــځې پکښــې پــه کار
بوختــې دي چــې لــه هغــوی څخــه څــه نــا څــه تــر الســه کــوي تــر څــو د کرهڼیــزو محصوالتــو لــه الرې د خپلــې کورنــۍ د غــړو
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مالتــړ و کــړي.
پــه هیــواد کــې د نــا امنــۍ او د یــوې غښــتلې معلومــايت رسوې نــه شــتون لــه املــه ،لــږ معلومــات وجــود لــري چــې دا معلومــه
کــړي چــې څومــره ښــځې پــه کار بوختــي دي ،د هغــوی د مهارتونــو حالــت څنګــه دی ،هغــه خنډونــه چــې د ادارو لــه خــوا دوي
ور رسه مــخ دي او کومــو پالیســیو کــې بایــد اصالحــات رامنځتــه يش چــې د ښــځو الرسســی تــه الره هــواره کــړي او همدارنګــه پــه
اقتصــاد کــې د هغــوی اغیزمنتــوب ښــه کــړي .پــه اقتصــاد کــې د ښــځو ګــډون نــه یــوازې ‹د بــازار د اړتیــا رسه ســم اقتصــاد› دی،
بلکــه د هغــوی د ګــډون او پایښــت لرونکــې ودې لپــاره یــو مهــم عنــر دی .د دې لپــاره چــې د هغــو بیړنیــو موضوعاتــو پــه اړہ
چــې ښــځې پــه کابــل کــې ور رسه مخامــخ دي ،د ســولې او ډیموکراســۍ د برابــری موسســې( )EPDپتیلــې ده چــې د بــازار يــوه
ځغلنــده ارزونــه( )RMAتــررسه کــړي .پــه ځانګــړې توګــه ،د بــازار د يــوې ځغلنــده ارزونــې موخــه الــف) د هغــو خنډونــو ارزول
چــې د ســوداګرو ښــځو الرسســی بــازار تــه محــدودوي (لکــه د ســوداګرۍ معلوماتــو تــه د الرسيس نــه شــتون ،او د انســاين کاري
ځــواک کموالــی) او ب) پــه محــي او ســیمه بازارونــو کښــې د ځانګــړو تجارتونــو د انــدازې او ودې د امکاناتــو پــه اړہ معلومــات
برابــرول .دغــه څېړنــه دا هڅــه هــم کــوي چــې هغــه بازارونــه پــه ګوتــه کــړي چــی کــوالی شــی د شــاخص لرونکــي نظريــي د
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د پیسو نړیوال صندوق د کارکونکو د بحث یاداښت ،ښځې ،کار او اقتصاد :د جنډر د برابرۍ له نظره د کوچنیو اقتصادونو السته راوړنې ،اویتیک،نیویک،
کوچهار،فابریزیو ،کوپدار ،ویګجندر ،کلیمنت او سچیواردز
د اقتصادي همکاريو پرمختیايي سازمان ،په نړیوال اقتصاد کې د سوداګرۍ د ودې او کوچنیو او منځنیو سوداګریو نوښت
«افغانستان په  ۲۰۱۵کال کې ،د افغانستان د خلکو رسوې» .کیت شاوی .د اسیا فونډیشن ۱۴۲ .۲۰۱۵ .مخ.
«د افغانستان په راتلونکې کې د ښځو نقش – السته رواړنو او دوامداره ننګونو ته پاملرنه» .د نړیوال بانک ډله-۲۰۱۳ .لومړی فصل ۹۳ ،مخ.
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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دسولی او ډیموکراسۍ لپاره د برابری موسسه

طرحــې پــر بنســټ بــازار تــه د ښــځينه ســوداګرو د جــذب د وړتيــا الري ولټــوي.
د دنــدې ماهيــت تــه پــه پــام او د وخــت محدودیــت پــه نظــر کــې نیولــو رسه ،د هغــه چــا چــې مرکــې ور رسه کیــږي د هغــوي
د منونــې انــدازه ،چــې ســوداګرې ښــځې ،نړیــوال ســازمانونه پکــې شــامل دي ،کوچنــۍ ســاتل شــوی دي .پــه هرصــورت ،د مطالعــې
میتودولــوژي داســې طــرح شــوې وه چــې د منونــې انــدازې د کمښــت د مخنیــوي لپــاره کار ور کــړي .د درجــه بنــدۍ يــو بشــپړ
جــدول ،د مرکــو او اســنادو بیــا کتنــې د دې څیړنــې تــر رسه کیــدل ممکــن او د هغــې د موندنــو د ځواکمنتیــا رسه يــې مرســته
کــړې ده .راپــور پــه النــدې ډول جــوړ شــوی :دوهمــه برخــه د معلوماتــو د راټولولــو لپــاره پــه هغــې میتودولــوژي خــرې کــوي
چــې د دې مطالعــې د طرحــې پــه اړہ معلومــات ورکــوي .درېمــه برخــه د افغانســتان د اقتصــاد یــوه بڼــه څرګنــدوي .څلورمــه
برخــه پــه هېــواد کــې پــه ټولیــز ډول د ښــځو پــر وضعیــت بحــث کــوي .پنځمــه برخــه خصــويص ســکتور او ښــځو تــه پــام را اړوي.
شــپږمه برخــه د بــازار ځغلنــده ارزونــه او موندنــې وړانــدې کــوي .اومــه برخــه د درجــه بنــدۍ جــدول وړانــدې کــوي .امتــه برخــه
د بــازار پــه يــوه ځغلنــده ارزونــه او موندنــو پــای تــه رســیږي .نهمــه برخــه د پاليســۍ پــه اړه لنــډې سپارښــتنې کــوي .پــه ضمیمــو
کــې ،ملــړۍ ضمیمــه ســوداګرۍ توليــدات را نغــاړي .دوهمــه ضمیمــه پوښــتنلیک لــري .پــه دریمــه ضمیمــه کــې د ســوداګرو ښــځو
دیاګـرام شــامل دی.

 .۲میتودولوژي
دا څېړنــه د لنــډو او غــوره شــوو اســنادو د مطالعــې لــه الرې تــر رسه شــوې ده تــر څــو د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګریو چــې
د وړو کوچنیــو او متوســطو تصدیــو د تعریــف لــه مخــې د ســواګرۍ او صنایعــو د وزارت پــه چــوکات کښــې کار کــوي ،معلومــات
راټــول کــړي .رسه لــه دې چــې راټــول شــوي معلومــات او د معلوماتــو د راټولولــو میتودونــو د ښــځو یــو شــمیر ســوداګرۍ پــه ګوتــه
کــړي دي او د اغیزمنــو شــوو ښــځو فهرســت د حکومتــی ،غريحکومتــي او د ســولې او دموکراســۍ لپــاره د یــو شــانوايل موسســې د
نوملــړ څخــه غــوره شــوی وه تــر څــو د دې څیــړين لپــاره رسوې ور رسه تــر رسه يش.
د وخــت د محدودیــت لــه املــه د ډیــر شــمیر منونــو پراخــه مطالعــه ممکنــه نــه وه او د مناســبو منونــو غــوره کولــو د سـراتيژيو
څخــه کار واخســتل شــو .د منونــې انــدازه د نوملــړ څخــه غیــر تصــاديف او نښــه کـړای شــوې وه .دې څېړنــې  ۳۰ښــځينه ســوداګرې
چــې د کابــل پــه ښــار کــې پــه خیاطــی ،اليس صنایعــو او نــورو کارونــو بوختــې وې ،تــر پوښــښ النــدې نیولــې دي .يــوازې هغــه
ســوداګرو رسه مرکــې تــر رسه شــوي چــې الرسســی ور تــه اســان او فرعــي ســکتور کښــې پــه ســوداګرۍ بوختــې وې او پــه عمــده
توګــه يــې ښــځې پــر دنــدو ګــاريل دي .دغــه څېړنــه پــه  ۶اوونيــو کــې بشــپړه شــوې ده .د درې ډولــه ارقامــو د الســته راوړلــو
پــه مقصــد ،دې مطالعــې د ســوداګرو ښــځو ،مــايل ادارو ،دولتــي ادارو ،چــې د کوچنیــو او متوســطو ســوداګریو مالتــړ کــوي ،رسوې
شــوې ده.
لومــړين معلومــات د يــوه تفصیــي پوښــتنلیک لــه الرې راټــول شــوي دي تــر څــو د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګریو يــو انځــور
وړانــدې کــړي .برســېره پــر دې ،د درجــې ورکولــو یــو کارت څخــه کار واخســتل شــو تــر څــو د ســوداګرو ښــځو د کار پــه الر کښــې
پراتــه خنډونــو د اســنادو د مطالعــې او درجــې ورکولــو د جــدول لــه مخــې معلــوم کــړي چــې دا وکتــل يش چــې ســوداګرې ښــځې
د هغــو خنډونــو د اهمیــت پــه اړ چــې د اســنادو د مطالعــې او د درجــو ورکولــو د جــدول چــې کارپوهانــو لــه خــوا د پایښــت
لرونکــي فرعــي ســکتور پــه ګوتــه کولــو پــه برخــه کــې ورکــول شــوي دي څومــره پوهــه لــري .د کوچنیــو او متوســطو ســوداګریو
جــدول د پرمختیايــي کارپوهانــو لپــاره تیــار شــو تــر څــو هغــوی د خپلــې پوهــې پــه رڼــا کــې هغــه فرعــي ســکتورونو تــه درجــې
ورکــړي چــې هغــه د ښــځینه ســوداګرو لپــاره پــه اوســني بــازار کــې یــوه پایښــت لرونکــې ســوداګري وي .هغــه وســیلې چــې د
معلوماتــو د راټولولــو او د کوچنیــو او منځنیــو ســوداګریو د محرکینــو د پیژندلــو لپــاره تــرې کار اخیســتل شــوی دی پــه هغــه کــی
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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د درجــو جــدول ،مهمــې معلومــايت مرکــې ،پوښــتنليک او يــو کارت شــامل دي.
د درجــو د جــدول وســیله (اوومــه برخــه وګــورئ) د بــازار د ځغلنــده ارزونــې لپــاره د قیرغزســتان تجربــه پــه کار وړل شــوې تــر
څــو د اقتصــاد هغــه فرعــي ســکتور پــه ګوتــه کــړي چــې د ښــځو لپــاره د فرصتونــو د الرسســۍ کار تــرې واخســتل يش 10.پــه دې
مطالعــه کــې فرعــي ســکتور د دوه رسچینــو د پــه کار وړلــو لــه الرې ،الــف) د جنــډر د اســتخدام لــه نظــره د بیــل شــوي فرعــي
ســکتور او ب) د کارپوهانــو نظــر و پیژنــدل شــو :د درجــو ورکولــو یــو جــدول جــوړ او د پــه ګوتــه شــوو فرعــي ســکتورونو یعنــې
د جامــو جوړولــو صنعــت ،مالــدارۍ ،د لبنياتــو ،د بڼونــو روزل او پرچــون پلــورل چیــرې چــې د ښــځو اســتازیتوب د یــو مامــور او
یــا د یــو کار ور کونکــي پــه توګــه ډیــر لــوړ دی .کــه څــه هــم د پرچــون پلورلــو پــه برخــه کــې د ښــځو ونــډہ ډیــره لــږہ ده ،خــو
د مطالعــې موخــه د ښــځينه ســوداګرو لپــاره د پرچــون پلورلــو د فرصتونــو لټــول دي .د درجــو ورکولــو جــدول  ۷کارپوهانــو تــه
وړانــدې شــو تــر څــو د  ۱څخــه تــر  ۴پــورې درجــې ورکــړي .د هیلــې رسه ســم بايــد الســته راغــي معلومــات لــږ تــر لــږہ ۳۰-۲۰
کارپوهانــو تــه د درجــو ورکولــو لپــاره ورکــول شــوی وای .د دې خنډونــو پــه نظــر کــې نیولــو رسه د دې درجــو ورکولــو جــدول د
ارزونــې متریــن د اړیــن پیونــد د لرونکــي پــه توګــه نــه بلکــه د یــوې وســیلې پــه توګــه مطــرح دی .د موندونــو لــه مخــې د  ۱درجــه
د میرمنــو لپــاره د پایښــت نــه لرونکــي فرعــي ســکتور پــه معنــا او  ۴د مناســب او غــوره فرعــي ســکتور پــه معنــا دی چــې ښــځې
بایــد پکــې پانګونــه وکــړي .د درجــو د جمــع کولــو پایلــه د فرعــي ســکتور پایښــت پــه ګوتــه کــوي.

 .3د افغانستان اقتصادي بڼه
پــه تیــره لســیزه کــې د افغانســتان اقتصــادي وده د پــام وړ وه .پــه افغانســتان کــې د کــورين ناخالــص تولیــد وده پــه اوســطه
توګــه د  ۲۰۰۳کال څخــه د  ۲۰۱۲کالــو پــورې پــه ســلو کــې  ۹وه .پــه ور تــه ډول ،د ســړي رس ناخالــص عایــد انــدازه د دوه برابــرو
څخــه زیاتــه یعنــې د  ۲۰۰۶کال لــه  ۳۰۰امریکايــي ډالــرو څخــه پــه  ۲۰۱۲کال کــې  ۶۹۰ډالــرو تــه لــوړہ شــوې ده .پــه داســې
حــال کــې چــې د ودې الســته راوړنــې د پــام وړ وې ،افغانســتان ال نــور هــم ډیــر نــور کار تــه اړتیــا لــري .د ســړي رس دا دوه برابــره
ناخالصــه وده افغانســتان تــه د  ۲۱۳هیوادونــو څخــه پــه  ۱۹۸مــه درجــه کــې ځــای ورکــړی دی ،تــر ټولــو ټیــټ د مرکــزي افریقــا
جمهوریــت ؤ چــې وده يــې  ۶۰۰ډالــره وه 11.د افغانســتان د ســړي رسعایــد انــدازه هــم پــه جنــويب اســیا کــې ټيټــه ده .رسبیــره پــر
دې ،اقتصــادي وده او بــاور د لېــږد د کلونــو څخــه چــې د  ۲۰۱۳څخــه پيــل کیــږي پــر ځــای والړ دی .پــه  ۲۰۱۴کال کــې د ســړي رس
عایــد  ۶۳۳.۸ښــودل شــوی دی چــې دا انــدازه پــه  ۲۰۱۲کال کــې یــوه څــه لــوړہ یعنــې  ۶۹۰.۸وه .پــه  ۲۰۱۵کال کــې متــه کیدلــه
چــې د ودې انــدازه بــه  ۱.۹وي 12.دا حالــت دا پــه ګوتــه کــوي چــې لومــړی) د ودې کچــه بــه ټیټــه پاتــه يش او دوهــم) ســړي رس
عایــد پــر ځــای دريــديل او پــه نــږدې مــوده کــې بــه همدومــره پاتــی شــی.
د افغانســتان مالــی حالــت همدارنګــه محــدود پاتــه دی .افغانســتان پــه پراخــه کچــه د خپلــې مــي بودجــې د متویــل لپــاره پــه
بهرنیــو مرســتو تکیــه کــړې ده .پــه  ۲۰۱۴کال کــې د ســیايس او امنیتــي ابهــام لــه املــه د مرســتو کمښــت او د اقتصــادي ودې ورو
کیــدل چــې کورنیــو ناخالصــو تولیداتــو کــې  ۱۷.۵ســلنه مــايل کــر رامنځتــه کــړ ،پــه کومــو کــې د مرســته کونکــو ادارو مرســته
شــامله نــه ده 13.کــه څــه هــم د نــوي مــي یــووايل حکومــت ډاډ ور کــوي چــی پــه  ۲۰۱۵کال کــې بــه دا کــر شــتون و نــه لــري،
10
11
12
13

"د کوچنیو او منځنیو سوداګریو د بازار چټکه ارزونه لکه جامې ،ګرځندوی ،میوه او سابه ،او لبنیات :د سکن کولو صنعت ،په قرغیزستان کې د ښځو تر ملکیت
الندې د کوچنیو او منځنیو سوداګریو سیايل او فرصتونه ( )USIAD. ACDI/VOCAفربوری  ۵ .۲۰۱۳او  ۶مخ.
د نړۍ د پرمختیايي شاخصونو ارقام ،نړیوال بانک ،د سپتمرب د  ۲۰۱۵ ،۱۸کال ارزونه.
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
"نوي پرمختیايي معلومات ".د نړیول بانک ډله ،اکتوبر  .۲۰۱۵لومړی مخ.
"د افغانستان پرمختیايي نوي معلومات" .نړیوال بانک .اکتوبر.۲۰۱۵ ،
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کــه څــه هــم ،چــی امنيتــي لګښــتونه پــه زياتيــدو دي د ملکــي وګــړو لپــاره د خدماتــو وړانــدې کــول لــه پامــه غورځــول کیــږي.
رسبیــره پــر دې ،داســې ســخت مــايل وضعیــت د دنــدو پــه زیاتولــو او د پرتــو ســتونزو د حــل کولــو او د افغانســتان د اقتصــاد د
بیــا را ژونــدی کولــو پــه برخــه کــې د حکومــت وړتیــا محــدودوي .دا پــه دې معنــا ده چــې ډېــرې لــږې نــوې مرســتې شــته د مــي
بودجــې رسه ور زیاتــې يش چــې د جنســیت د برابــرۍ د پایلــو مالتــړ وکــړي.
د نړيــوال بانــک پــروژو پــه  ۲۰۱۶کال کــې پــه حقیقــي توګــه  ۳.۱ناخالصــه وده درلــوده او متــه کیــږي چــې پــه راتلونکــو څــو
کلونــو کــې بــه نومــوړې وده لــه  ۵-۳ســلنې پــورې پاتــه يش 14.دوی همدارنګــه پــه تیــرو څــو کلونــو کښــې د تقریبــي شــاخصونو
لــه مخــې د عمومــي اقتصــادي فعالیتونــو کموالــی هــم ښــیي او د نــوو رشکتونــو ثبتولــو کموالــی د بیلګــې پــه توګــه وړانــدې
کــوي ،کــوم چــې د  ۲۰۱۳لــه  ۳۶ســلنې څخــه پــه  ۲۰۱۴کال کــې  ۲۶ســلنې تــه را ټيــټ شــوی دی 15.ټــول اقتصــادي شــاخصونه
یعنــې د ودې را ټیټيــدل ،او پــه اقتصــاد د ولــس د بــاور کمیــدل ،د تیــرو کلونــو پــه پرتلــه د خصوصــی ســکتور د فعالیتونــو د کچــې
ټیټیــدل او همدارنګــه د مرســتو د کچــې کمښــت ،کــوم چــې د ډیــرو اصالحاتــو تــر شــا یــو محــرک وه ،چــې پــه هغــو کــې د ښــځو
لپــاره مرســتې هــم شــاملې وې ،دا پــه ګوتــه کــوي چــې پــه ټولیــزه توګــه بــه اقتصــادي بڼــه ضعیفــه يش .د ښــځو لپــاره اقتصــادي
موضوعــات چــې لــه پخــوا څخــه د بــازار یــوه برخــه وه او همدارنګــه هغــه کســان چــې غــواړي محــي بازارونــو تــه داخــل يش
ښــايي غښــتيل يش .د دې لپــاره چــې د دغــو ســوداګریو مالتــړ ويش ،د ســيمه ييــز بــازار پــه تحرکاتــو پوهیــدل او دا چــې څنګــه پــه
هغــوی کــې بریالیتــوب تــر الســه کــړي یــوه اســايس خــره ده .دا الندينــۍ څــو برخــې بــه هڅــه وکــړي چــې موضوعــات را وســپړي
او همدارنګــه هغــوی تــه د حــل الره او سپارښــتنې وړانــدې کــړي.

 .4د ښځو حقوقي ،ټولنیز او رسمي وضعیت
د افغانســتان د  ۲۰۰۴کال اســايس قانــون ،نارينــه او ښــځو دواړو لپــاره مســاوي حقــوق ورکــړي دي او د ښــځو پــر وړانــدې هــر
ډول تــاو تریخوالــی منــع کــوي 16.د افغانســتان اســايس قانــون د جنســیت د برابــرۍ پــه اړہ روښــانه دریــځ لــري او د تېــرو لســو
کلونــو پــه تــرڅ کــې داســې قوانیــن جــوړ شــوي چــې د جنــډر مســاوات تــه وده ورکــوي او د ښــځو پــر وړانــدی د تاوتریخــوايل د
مخنیــوي" قانــون * جــوړ شــوی دی .د هېــواد د کار پــه نافــذه قانــون کــی 17د ښــځو لپــاره موضوعــات شــامل شــوي دي او مختلفــو
وزارتونــو د جنــدر پالیســۍ او س ـراتیژۍ تیــار کــړې تــر څــو پــه هېــواد کــې د ښــځو لپــاره د کار خونــدي او مناســب چاپرييــال
رامنځتــه کــړي .پــه هــر حــال ،د ښــځو د ځواکمنولــو لپــاره د حکومــت پرلــه پســې مالتــړ او پــه هېــواد کــې د قانــون د حاکمیــت د
پیاوړتیــا اړتیــا ده تــر څــو دا ډاډ تــر الســه يش چــې ښــځو تــه لکــه څنګــه چــې د افغانســتان د اســايس قانــون پــه چــوکاټ کــې برابــر
حقــوق منــل شــوي دي پــه هامغــه انــدازه حــق ورکــول يش .پــه افغانســتان کــې یــو لــه هغــو ډیــرو لــږو سـراتیژیو څخــه د ښــځو
لپــاره ( ۲۰۱۷- ۲۰۰۷پــورې) د مــي عمــل پــان دی( ، )NAPWAچــې پــه درېــو ســتنو يعنــې  )۱امنیــت )۲ ،ښــه حکومتــداري ،د
قانــون واکمنــي او بــري حقونــه او  )۳اقتصــاد ،کار او بــې وزلــۍ والړ دی ،متمرکــز پروګرامونــه عمــي شــوي دي او  /یــا د الس
النــدې دي تــر څــو د ښــځو پــه ژونــد کــې لکــه د روغتیــا او د ښــځو د زده کــړو پــه برخــه کــې د پــام وړ الســته راوړنــې لــري ،خــو
د مــايل نظــره ښــځې اوس هــم زیــان منونکــي دي .د خلکــو د مــايل وضعیــت ښــه وايل لپــاره ،پــه دې وروســتیو کلونــو کــې د مــايل
ادارو پــه تاسیســولو کــې زیاتوالــی راغلــی او ځینــې يــې د ســوداګرو ښــځو لپــاره ځانګــړي پروګرامونــه لــري .خــو ماليــي رسچینــو
تــه الرسيس د ســوداګرو ښــځو ټولنیــزو او فرهنګــي منښــت تــه اړتیــا لــري .د نــورو برخــو تــر څنګــه ښــځې د ســواد زده کــړې ،لــوړو
14
15
16
*
17

(شپږم یاداښت).
"اقتصادي نوي معلومات ".نړیوال بانک .اپریل  ۷ .۲۰۱۵مخ.
" ۲۲ماده :د افغانستان د اوسیدنکو تر منځ هر راز تبعیض او توپیر منع دی .د افغانستان اوسیدنکي ،نر او ښځې ،د قانون پر وړاندې برابر حقوق او دندې لري".
د ښخو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي قانون د دولت له خوا صادر شو خو د ميل شورا له لورې رد شو
افغانستان د کار د قانون  ۳۸ ،۳۱ ،۲۹ ،۹او  ۴۸ماده
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زده کــړو ،روغتیــا ،چــې د ښــځو د پیاوړتیــا رسه چــې د ســوداګرو ښــځو حقونــه خونــدي کــوي ،اړتیــا لــري.
د افغانســتان مــدين قانــون پــه  ۱۹۷۷کال تصویــب شــوی دی 18،چــې پــه هغــه کــې پــه ټولنيــزو حقونــو او جنــدر پــر موضوعاتــو
تفصیــل ورکــړل شــوی دی .د نــورو حقونــو تــر څنــګ ،پــه مــدين قانــون کــې ښــځې حــق لــري چــې یــا د میـراث او یــا انتقــال او یــا
هــم د رانیولــو لــه الرې د ملکیــت درلودلــو حــق لــري 19.مــدين قانــون د ښــځو هغــه ملکیــت چــې ښــځې يــې لــري د هغــوی د ټولــو
حقوقــو ضامنــت کــوي او د هغــو خاونــد ،پــار ،ورور او نــور نارینــه او ښــځینه خپلــوان د هغــوی د ملکیــت پــه مدیریــت کښــې
20
د الس وهلــو څخــه منــع کــوي .رسبیــره پــر دې ،مذهــب هــم ښــځو تــه حــق ورکــوي چــې ملکيــت و لــري او ســوداګري وکــړي.
کــه څــه هــم پــه عمــل کــې پــه افغانســتان کــې د ښــځو د ملکیــت پــه برخــه کــې دواړہ ،هــم رشعــي او هــم دولتــي قوانیــن پــي
شــوي نــه دي .کــه څــه هــم ،پــه هېــواد کــې د جنــډر پــه اړہ پوهــه او د جنســيت د حقوقــو درنــاوی د نــورو حقونــو ترڅنــګ
عمــا محــدود پاتــه دی چــې پــه پایلــه کــې د حقونــو څخــه د نــاوړہ ګټــې اخســتنې ســبب شــوی دی" .لــه حقوقــي پوهــاوي او د
قانــوين جوړښــت رسه لــه آشــنايۍ پرتــه ،ښــځې زړہ نــا زړہ دي چــې د ملکیــت د حقوقــو ادعــا او دغــو حقونــو څخــه رسغړونــو تــه
پاملرنــه وکــړي 21".هغــه مطالعــات چــې پــه هېــواد کــې تــررسه شــوي دا پــه ګوتــه کــوي چــې پــه هیــواد کــې رواجونــه د دولتــي
قوانینــو رسه څنــګ پــر څنــګ چــې پــر اســامي ارزښــتونو والړ دي د میرمنــو ټولنیــز ګــډون لــه ګــواښ رسه مــخ کــړی دی او "نــا
امنــۍ ،بــې ســوادۍ ،پــه کارونــو کــې د ښــځو لــږہ ګامرنــه او د یــو کمــزوری او نااغيزمــن قضايــي سيســټم جوړښــت موضوعاتــو د
22
ملکیــت حــق تــه د ښــځو الرسســی ال نــور هــم محدودیتونــو رسه مــخ کــړی دی".
د ملګــرو ملتونــو پراختيايــي پروګـرام پــه هیوادونــو کــې د جنســیت د نابرابــرۍ ارزونــه ،د والدت (زیــږون) روغتیايــي آســانتیاوی،
ځواکمنتیــا او اقتصــادي وضعیــت د شــاخصونو پــه توګــه کاروي چیــری چــی افغانســتان د  ۱۵۱هیوادونــو پــه منــځ کښــی ۱۵۰
ځــای خپــل کــړی دی 23.پــه داســی حــال کــی چــی د ښــځو د پیاوړتیــا لپــاره یــو قانــوين چــوکاټ موجــود دی ،دا پایلــه پــه ځانګــړی
توګــه د اندېښــنې وړ ده .پداســې حــال کــې چــې پــه ښــارونو لکــه کابــل ،هـرات ،ننګرهــار او بلــخ والیتونــو کــې د حکومتــې ادارو
ځــواک قــوي دی خــو پــه عمومــي توګــه پــه افغانســتان کــې د ښــځو وضعیــت ډاروونکــی دی.
کلتــوری او ټولنيــز نورمونــه پــه پراخــه کچــه د منلــو وړ او عمــي کیــږي او د خپلــو حقوقــو کارولــو پــه برخــه کــې يــې اړونــدو ادارو
تــه د ښــځينه ســوداګرو الرسســی محــدود کــړی دی .د افغانســتان د خلکــو پــه اړہ د آســیا فونډیشــن رسوې ،د کــور څخــه بهــر د
ښــځو د کار کولــو پــه اړہ د خلکــو د پوهــې د لــږوايل متايــل پــه ګوتــه کــوي .د نارینــه ځــواب ورکوونکــو  ۶۴ســلنه هــم نظــره دي
چــې ښــځې کــوالی يش د کــور څخــه بهــر کار وکــړي پــر خپــل ځــای یــو خوشــبينانه انځــور څرګنــدوي خــو دا مطالعــه راپــور ورکــوي
چــې "د هغــه ځــواب ورکوونکــو ( ۶۱.۲ســلنه) چــې هيڅکلــه ښــوونځي تــه نــدی تلــي ډیــر لــږ احتــال شــته چــې د کــوره بهــر د
ښــځو د کار د مفکــورې رسه موافــق و اويس"' 24.د آســیا فونډیشــن ( "د افغانســتان د خلکــو د  ۲۰۱۵کال رسوې") پــه همــدې رسوې
کــې د ښــځو ځــواب ورکونکــو د شــمیر تقریبــا  ۷۳ســلنه د کــور څخــه بهــر د ښــځو کار کولــو رسه موافقــه ښــودلې ده.
د پوهنــې او عامــه پوهــاوي کچــه د خلکــو د پوهــی پــه بدلــون کــې اســايس رول لــري تــر څــو دا ډول ټولنیــز او کلتــوري بدلــون و
18
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20
21
22
23
24

کعبه راستین تهراين ،نجمه یارسی" .په افغانستان کې د کورنۍ د قانوين الرښود ".د ماکس پالننګ پوهنتون د مدين قانون او نړیوال قانون مقایسه .دوهمه
خپرونه ،جوالی .۲۰۱۲
د افغانستان مدين قانون  ،۱۹۷۷د ملکیت د حق درلودلو فصل ۴ ،جلد.
"د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو نقش – د افغانستان السته راوړنې او راتلونکي دوامداره ننګونې" .د نړیوال بانک ډله .۲۰۱۳ .لومړی فصل ۲۶ .مخ.
"د ملکیت درلودلو ته د افغانستان د ښځو الرسسی ،قانون ،تطبیق اوخنډونه"  QARAمشوريت رشکت ۸ .۲۰۱۱ .مخ.
"په افغانستان کې د ملکيت حق ته د ښځو الرسسی ".حرکت . AICFO -می .۲۰۱۱
"د برشي پرمختګ راپور ۱۷۴ .۲۰۱۴ UNDP ".مخ.
افغانستان په  ۲۰۱۵کال کې ،د افغانستان د خلکو یوه رسوی؛ کېټ شاوی .د آسیا بنسټ ۲۰۱۵ ،کال  ۱۴۰مخ
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منــي چــې ښــځو تــه د هیــواد پــه اقتصــاد کــې د پــوره ګــډون اجــازه ور کــړي .د اســايس قانــون دري څلويښــتمه مــاده څرګنــدوي
چــې "دولــت بــه د ښــځو پــه تعلیمــي کچــه کــې پــه ژور او متــوازن ډول د پــام وړ بدلــون رامنځتــه کــړي ،د کوچیانــو تعلیمــي
وضعیــت بــه ښــه کــړي ،او همدارنګــه بــه پــه هیــواد کــې د بــې ســوادۍ د منځــه وړلــو لپــاره اغېزمــن پروګرامونــه طــرح او
تطبیقــوي ".پــه تېــرو  ۱۴کلونــو کــې د نجونــو د زده کــړی پــه برخــه کــې د پــام وړ الســته راوړنــی شــویدی .پــه لومړنيــو ښــوونځيو
کــې د نجونــو د حــارضۍ نســبت پــه  ۲۰۱۴کال کــې  ۴۷.۸ســلنه وه (  ،)۲۱۰۴ALCSکــه څــه هــم دا نســبت اوس لــه  ۵۰.۷ســلنې
څخــه را لویدلــی دی (د مــي خطــر او زيــان مننــې ارزونــه  25.)۱۲-۲۰۱۱د حــارضۍ نســبت د ثانــوي ښــوونځیو لپــاره ( ۲۷.۱ســلنه)
او د لــوړو زده کــړو لپــاره ( ۴.۳ســلنه) کموالــی پــه ګوتــه کــوي خــو پــه ترتیــب رسه (د مــي خطــر او زيــان مننــې ارزونــه -۲۰۱۱
 )۱۲کــې لــه  ۲۵ســلنې او  ۳.۳ســلنې څخــه لــږ زیاتوالــی ښــودل شــوی دی .د نــورو عواملــو تــر څنګــه ،دا عمومــي زیاتوالــی کــوم
چــې پــه زده کــړې کښــې رامنــځ تــه شــوی دی د ښــځو د زده کــړو د زیاتــوايل او مالتــړ د کچــې د زیاتوالــی المــل شــوی وي( 26.د
مــي خطــر او زيــان مننــې ارزونــه )۱۲-۲۰۱۱
د کــم ســواد د کچــې پــه نظــر کښــې نیولــو لــه مخــې ،د لــوړو زده کــړو ټیټــه کچــه او د بــري پانګــې نشــتون او پــه تېــره بيــا
د  ۲۰۰۰کال پــه لومړيــو کــې ،نړيوالــې ټولنــې او د افغانســتان حکومــت د بنســټونو او د خصــويص ســکتور د ظرفیــت پــر ودې
پــه پراخــه توګــه مترکــز درلــود .قانــوين چــوکاټ ،د مــايل نظــام رامنځتــه کولــو ،د زیــر بنــا برابرولــو او ســیمه ایــزو همکاریــو او
رسمرشیــزو غونــډو تــه د افغــان ســوداګرو د الرسيس زمینــه برابــره کــړہ .د( )۲۰۱۳/۲۰۱۲ – ۲۰۰۸/۲۰۰۷کلونــو کښــې د افغانســتان
د پرمختیايــي سـراتیژۍ پــه چــوکاټ کــې د خصــويص ســکتور د پراختیــا لپــاره د یــو مناســب چاپیریــال د جوړولــو او پیاوړتیــا او
هیــواد تــه د پانګونــې پــه راجلبولــو کــې هــم مرســته کــړې .دغــه سـراتیژي د خصــويص ســکتور د پراختيــا پــه برخــه کښــې د جنــدر
جالوالــی پــه کار کــې پاتــه راغلــې ده .پــه دې سـراتیژۍ کــې یوازېنــۍ وســیله د ښــځو لپــاره پــه کلیوالــه کچــه د بــې وزلــو میرمنــو
لپــاره کوچنیــو پورونــو تــه الرسســی برابــرول وو.

 .5ښځې په خصويص سکتور کی
د فرصتونــو او پوهــی لپــاره د منابعــو شــتون ،جغرافیایــی موقعیــت ،رســمي موسســاتو تــه الرسســی چــې پــه هیــواد کــی د مروجــو
بیالبیلــو دودونــو پــوری تړلــی دی ،فــرق لــري .دا ډول منابعــو او پوهــی تــه الرسســی پــه افغانســتان کــی د ښــځو لپــاره ډیــر محــدود
دی .پــه هیــواد کــی د ښــځو ســوداګرۍ د نارینــه وو د ســوداګرۍ رسه توپیــر لــری او د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګرۍ پــه
لــوړہ کچــه د کــم ارزښــته مــوادو پــه تولیدولــو بانــدی مترکــز کــوي .ښــځو پــه هیــواد کــی ډیــر مثبــت نقــش لوبولــی دی او کار یــی
کــړی دی تــر څــو خپــل ســوداګریز رول کــې توپیــر را منځتــه کــړي .دا توپیــر پــه یــوه ټیټــه کچــه دی ځکــه چــې د یــوې پرمختلــي
بنســټ ایښــودلو او ودې لپــاره زیاتــې بــري او مــايل پانګــې تــه اړتیــا لــري .پــه ســر مقیــاس رسه ښــځی پــه اقتصــادی فعالیتونــو
27
کــی چــی د خدمتونــو ،تولیــد ،د خــوړو برابــرول ،او مالــدارۍ څخــه عبــارت دی ،بوختــې دي .
پــه ټولیــزه توګــه پــه افغانســتان کــې بازارونــه ال تــر اوســه پــه خپــل لومــړي پـړاو کــی قـرار لــري او د دولــت لــه خــوا د مقرراتــو
پــه جوړولــو کــې زیاتــی مرســتې تــه اړتیــا لــری .دا مرســته بایــد محــدوده وی ترڅــو ســیايل کوونکــي بازارونــه را منــځ تــه کــړی او
پــه هیــواد کــې د رســمي ســوداګرۍ ځــای غیررســمی ســوداګرۍ و نیــي" .پــه  ۲۰۱۶کال کــی ســوداګري کــول" د نړیــوال بانــک
ډلــی راپــور افغانســتان د پیــل لــه نظــره پــه  ۳۴مقــام کــې درجــه بنــدي کــوي پــه داســې حــال کــې چــی پــه افغانســتان کــې
25
26
27

د افغانستان د خلکو د ژوند رشایطو رسوی ،شپږ میاشتنې راپور" د مرکزی احصایی اداره ۷ ،۲۰۱۴ ،مخ
افغانستان په  ۲۰۱۵کال کې ،د افغانستان د خلکو یوه رسوی" .کېټ شاوی .د آسیا بنسټ ۲۰۱۵ .کال  ۱۳۹مخ .
څلورم فصل :د کاری ځواک خصوصیات ،ملی خطر او د آسیب مننې د ارزونې راپور ،د احصايې مرکزي اداره۲۰۱۲-۲۰۱۱ .
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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د ســوداګرۍ د تــررسه کولــو لــه نظــره پــه مجموعــي توګــه پــه  ۱۷۷درجــه بنــدی کــې ځــای لــري .پــه ســره کچــه غیــر رســمي
ســوداګرۍ شــتون لــري او لــه  ۸۰ســلنې څخــه تــر  ۹۰ســلنې پــوری اقتصــادي فعالیــت پــه غیــر رســمی توګــه تــر رسه کیــږی 28.ډیــر
لــوړ چانســونه شــته چــې ښــايي ســوداګري د دولتــی پالیســیو د مرســتې لــه الری ځانتــه ځانګــړې پاملرنــه جلــب نــه ک ـړاي يش
چــې خصوصــی ســکتور تــه وده ورکــړل يش او د نړیــوال او کورنــې اقتصــادی غیــری رضوري صدمــی څخــه د ســوداګرۍ محافظــت
وکــړي.
ﮐرھڼﮫ  /د څﺎروﯾو روزﻧﮫ
د ﮐﺎﻧوﻧو ﺳﭘړل  /ښﮑﺎر
د ﺳرﮐوﻧو ﺟوړول
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﭼﺎرې
ﻣﺣﺻوﻻت
ﺗراﻧﺳﭘورت/ارﺗﺑﺎطﺎت

ښځﯽ

ﻋﻣده ﺳوداګري

ﻧﺎرﯾﻧﮫ

ﭘرﭼوﻧﮫ ﺳوداګري
روﻏﺗﯾﺎ
ښووﻧﮫ او روزﻧﮫ
ﻧور ﺧدﻣﺎت
ﻋﺎﻣﮫ اداره/دوﻟت
۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

اول جدول  :په فرعي قراردادونو کې د ښځو ونډہ
د افغانستان د عمومي اقتصادي ودې په الر کې ننګونې او فرصتونه ،نړیوال بانک ،واشنګټن ډي يس** .۲۰۱۳ ،

د هیــواد پــه کارونــو کــې د ښــځو ګــډون ټیــټ دی کــه څــه هــم د ښــځو د ګــډون انــداره د نارینــه وو پــه پرتلــه پــه را کمیــدو
ده .د ملــی خطــر او زیــان مننــې د ارزونــې د  ۰۸/۲۰۰۷کال راپــور کــې د ښــځو د ګــډون انــدازه  ۷۴ســلنه ښــودل شــوی دی 29.د
 ۲۰۱۲-۲۰۱۱کال د ملــی خطــر او زیــان مننــې د ارزونــې راپــور څرګنــدوي چــې د کارګــرو د ګــډون انــدازه پــه  ۴۸.۸ســلنه وه او د
جنــډر پــر بنســټ یــې چــې رسه جــا کــړو د نارینــه کارګــرو ګــډون  ۸۱ســلنه او د ښــځینه وو ګــډون ۱۹ســلنه وه 30.لکــه څرنګــه
چــې پــه لومــړی ګـراف کــې ښــودل شــوي دي ،د ښــځینه کارګــرو تناســب پــه تولیــدی ســکټور پــورې محــدود دی چــې لــه هغــه
وروســته د کرهڼــې ســکتور راځــي .د رســمی او غیررســمی ســوداګرو شــوی ښــځينه ســوداګرۍ بــه د اقتصــادي پیاوړتیــا ،اســتخدام،
عوایــدو د زیاتوالــی پــه برخــه کــې همــکاری وکــړي او همــدا ډول بــه پــه مهمــه توګــه د ابتــکار او خالقیــت پــر لــور پــه هیــواد
کــې پــه ســوداګریز چاپیریــال کــې خپلــه ونــډہ تــر رسه کــړي.
د اقتصــادی فعالیتونــو یــوه ســره برخــه د کرهڼیــز ســکتور پــه اقتصــاد مترکــز دی چــې د هیــواد اقتصــادی پیاوړتیــا او پــر مختــګ
کــې اړیــن او مهــم ســکتور ګڼــل کیــږي ۴۰" .ســلنه د کار بــازار پــه کرهڼیــز ســکتور والړ دی ،مګــر زیاتــره دا بوختیــا پــه کــم
تولیــدي بنســټ یــا د ژونــدي پاتــه کیــدو پــه کچــه ده" 31.د بڼونــو روزل ،آيب غنــم او پیــاوړی مالــداری او د څارویــو پالنــه داســې
28
**
29
30
31

غیر رسمی والی او د کوچنی سوداګرۍ پراختیا د کابل ښار کې AMMC،حرکت جوالی  ،۲۰۱۱مخ ۲
دا کیسه د افغانستان په راتلونکې کې د ښځو د نقش څخه اخیستل شوی دی .د الس ته راوړنو او دوامدارو ننګونو د زیرمې اخیستنه ،د نړیوال بانک ډله۲۰۱۳ ،
څلورم فصل ۱۰۰ .مخ
څلورم فصل :د کاری ځواک مشخصات ،ملی خطر او د زیان مننې در ارزونې راپور ۸/۲۰۰۷ ،مخ ۳۹
فصل :د کاری ځواک مشخصات ،ملی خطر او زیان مننې در ارزونې راپور ۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،مخ ۳۵
د افغانستان د خصويص سکتور :وضعیت او حل الرې" ریچارد غیايث ،جیای ژاو ،هيرنيک هالګرن نیر ،د سویډن د صنعت نړيوالې شورا ۱۵ .۲۰۱۴ .مخ.
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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ګڼــل کیــږي چــې د پراخــه تجــاريت زمینــې درلودونکــي دي" او "پــه چټکــۍ رسه کارونــه رامنځتــه کــوي او عایــد زیاتــوي" 32.د
مالــدارۍ پــه برخــه کــې د ښــځو کاري ځــواک "لــه شــک پرتــه لــه نارینــه څخــه زیــات دی" 33.د د بڼونــو روزلــو او مالــدارۍ فرعــی
34
ســکتورونو څخــه کرهڼیــز تولیــدات د افغانســتان د صادراتــو زیاتــره برخــه تشــکیلوي.
د نړیوالــو ایتالفــی ځواکونــو شــتون او د هیــواد د بیــا جوړونــې لپــاره د بیارغونــې پــه کارونــو کــې د هغــوی لګښــتونه د  ۲۰۰۱کال
څخــه وروســته د پیســو د زیــات راتــګ شــاهد وه او د بیارغونــې پــه کار کــې ډیــر پرمختــګ را منځتــه شــو .د ښــځو اســتازیتوب د
بیارغونــی پــه کار کــې ډیــر لــږ و او یــو شــمیر ســاختامين رشکتونــو شــتون درلــود چــې د ښــځو لــه لــورې اداره کیــدل خــو څرنګــه
چــې د  ۲۰۱۶کال د ســوداګرۍ کولــو پــه راپــور کــې ښــودل شــوی دی دا فرعــی ســکتور ســرې پانګــی تــه اړتیــا لــری .ملړنــۍ پانګــه
چــې د دې ســوداګرۍ او تجــارت لپــاره ورتــه اړتیــا ده د ښــځینه ســوداګرو لپــاره هغــه تــه الرسســی ممکــن نــه دی.
صنایــع د افغانســتان د رســمی کــورين ناخالــص تولیــد شــاوخوا  ۲۲ســلنه جــوړوي 35.چــې شــاوخوا  ۹۰ســلنه تولیــدی صنعــت د
کرهڼیــزو محصوالتــو د پروســس څخــه عبــارت دی 36.پــه صنایعــو کــې پانګونــه د اوږدی مــودی لپــاره لــه خطــره ډکــه ښــکاري ترڅو
پوخوالــی ومومــي او افغانــی ســوداګر متایــل لــري چــې ژر ګټــه الســته راوړونکــو ســوداګریو کــې بوخــت يش ځکــه هغــه لــږې
پانګــې تــه اړتیــا لــري 37.د صنایعــو د پیاوړتیــا د هڅونــې لپــاره د افغانســتان د پانګونــی د مالتــړ اداره ( ،)AISAد ســوداګرۍ او
صنایعــو وزارت صنعتــی پارکونــه چــې اوبــو او برښــنا تــه ښــه الرسســۍ ولــري ،اړتیــا لــري .پــر دې رسبیــره ،د افغانســتان د پانګونــی
د مالتــړ ادارې او د ســوداګری او صنایعــو وزارت یــو څــه کار کــړی ترڅــو د ښــځینه ســوداګرو لپــاره هڅونکــې آســانتیاوې وړانــدې
کــړي چــې پــه صنعتــی پارکونــو کــې خپلــی کوچنــۍ او منځنــي ســطحې ســوداګرۍ پــر مــخ یــويس تــر څــو د ښــځو د ســوداګرۍ
38
وده و هڅــوي.
پــه همــدې توګــه د ســوداګرۍ او صنایعــو وزارت" د وارداتــو معاوضــوي "اصــول جــوړ کــړي دي چــې د ســکتورونو پــه مشــخص
کولــو رسه صــادرات زیــات کــړي چېــرې چــې کورنــی تولیــدات پــه ســیالۍ والړ دي او پــه نښــه شــوي فرعــی ســکتورونه د کرهڼیــزو
محصوالتــو پروســس ،د څارویــو پوســتکې او څرمنــې ،غالــۍ ،ســاختامين چــارې ،د مرمــرو ډبــرې او قیمتــي کاڼــي دي 39.افغانســتان
د منفــی جــاری حســاب بیالنــس (یعنــې د عایــد څخــه زیــات لګښــت) پــر مــخ وړي او لکــه څرنګــه چــې کــورين تولیــدات ضعیــف
دي ،نــو وارد شــوي مالونــه مرصفــوی .پــه تیــرو کلونــو کــې اقتصــادي ځوړتیــا رسه بیــا هــم ،د ســوداګرۍ لرلیــد د وروســتیو دوه
کلونــو لپــاره مثبــت وه چــې پــه هغــو کــې پــه عمــده توګــه کرهنیــز تولیــدات شــامل دي او د  ۶۰ســلنې څخــه زیــات صــادارات
جــوړوي 40.یــو منطقــي دلیــل کېــدای يش پــه تیــرو دوو کلونــو کــې د کورنیــو پــه لګښــت کــې کموالــی وي چېــرې چــې مــرف
کوونکــو د وارد شــویو مالونــو لپــاره کــم متایــل ښــودلی دی .د صــادر شــویو مالونــو پــه جملــه کــې زیاتــره دودیــز مالونــه لکــه
غالــۍ ،میــوه ،مغــز لرونکــې میــوې ،ســابه ،غــوړي ،طبیعــی بوټــی ،او څرمــن شــامل دي .پــه وارد شــوو اجناســو کــې زیاتــره د
ســونګ معــدين توکــي (معــدين تیــل) ،د پخــي غــوړي ،د خــوړو ســابه ،لبنــي محصــوالت ،قهــوه ،چــای ،نوشــابې ،او د خــوړو
مصالحــې شــاملې دي .لومــړی او دوهــم جــدول پــه لومــړۍ ضمیمــه کــې د کال پــه حســاب د افغانســتان د صادراتــو او وارداتــو
32
33
34
35
36
37
38
39
40

د افغانستان د خصويص سکتور :وضعیت او حل الرې" ریچارد غیايث ،جیای ژاو ،هيرنيک هالګرن نیر ،د سویډن د صنعت نړيوالې شورا ۱۶ .۲۰۱۴ .مخ.
څلورم څپرکی :د کار ځواک خصوصیات ،د ميل خطر او د حساسيت د ارزونې راپور ۳۵ ،۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،مخ.
الرسسی د دسمرب په annual-trade/6323/http://cso.gov.af/en/page/economy-statistics .۲۰۱۵ ،۱۹
"د انتقال په ترڅ کې د ودې  ".۲۰۱۵-۲۰۱۲د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت  .اکتوبر .۲۰۱۲
الرسسی د دسمرب په http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS .۲۰۱۵ ،۱۹
"د افغانستان سوداګر غواړي ،د افغانستان په اقتصاد کې د خصويص سکتور د ودې مالتړ ".جیک کاسک ،ایرک ،ماملسرتوم .کافمن د تصدیو بنسټ .د نومرب ۲۰۱۰
 ۴ .مخ.
د پانګونې د پراختیا د ادارې د برخې د مرش رسه د لیکوال مرکه
" د کوچنیو او متوسطو تصدیو سرتاتیژي ،د افغانستان د کرنیزې سوداګرۍ د سکتور د پراختیا د اړتیاو د سوداګرۍ سکټور د عمل پالن پيل کول".
"د افغانستان د اقتصاد په اړہ تازه معلومات ".نړیوال بانک .اپریل ۱۵ .۲۰۱۵مخ
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ونــډہ او خالــص ارزښــت پــه ګوتــه کــوي.

 .6لومړنۍ موندنې
د بــې وزلــۍ د کچــې پــه پــام کــې نیولــو رسه ال تــر اوســه هــم د افغانســتان د نفــوس  ۳۶ســلنه پــه بــې وزلــۍ کــې ژونــد کــوي
او نــور  ۴۰ســلنه د زیــان مننــې د ټکانونــو رسه د مخامــخ کیــدو د خطــر رسه مــخ دي ،لــه همــدې املــه د ښــځو لپــاره اقتصــادی
فعالیتونــه د ژونــد د تیرولــو اړینــه چــاره ده .سیاســی نــازک حالــت او نــا امنــۍ زیاتــره وخــت پــه بــازار کــې د ښــځو پــه اړہ لرلیــد
انځــوروي .پــه هــر حــال ،د ښــځینه ســوداګریو اقتصــادی اغیــز د هغــوی د کورنیــو لپــاره کیــدای يش پــه ځانګــړې توګــه بیوزلــو
لپــاره مهــم وي ،همدارنګــه د ډیــرو دنــدو پــه پیــدا کولــو کــې یــو مثبــت اغیــز لــري .پــه دې اړہ د بــازار ځغلنــده ارزونــې ()RMA
څخــه الســته راغــي معلومــات ښــه ثبــوت وړانــدې کــوي .د  ۳۰څخــه د  ۱۷ســوداګرۍ د دې مطالعــې پــر بنســټ خلکــو تــه د کار
ورکولــو راپــور ورکــړی دی .د هغــو کارکونکــو شــمیر چــې دوی ګامرلــی دی 41شــمیر يــې شــاوخوا  ۴۴۲پــوری نارینــه او ښــځینه
تــه رســیږی.
دوهم ګراف  :رامنځته شوی دندې

ﻧﺎرﯾﻧﮫ
۶۹

ښځﯽ
۳۷۳

د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګرۍ د ځــان د بوختیــا یــا د نــورو پــه کار ګامرنــې د فرصــت برابــرول د ســوداگرۍ تــر رسه کولــو
پــه برخــه کــې توپیــر درلــود ځکــه چــې کېــدای شــی هغــه د کار پــه بــازار کــې د هغــوی د تعلیــم ،پوهــی او تجربــی د ســطحی
پــوری تړلــی وي .هغــه کســان چــې نالوســتې دي او کــوم مالتــړ چــې د هغــوی د ســوداګرۍ د تــررسه کولــو د دودیــزو الرو پــورې
تړلــې دی ،نــه دی ترالســه کــړی .د بیلګــې پــه توګــه ،ښــځی پــه یــوازی ځــان جامــې ګنــډي کــوم چــې د هغــو موجــوده پیریدونکــو
پــورې تـړاو لــري او پیریدونکــې یــی زیاتــره د هغــوی ګاونډیــان دي چــې پــه نویــو پیریدونکــو کــې یــی را شــاملوي .هغــه ښــځې
چــې لــوړې زده کــړې لــري د بیالبیلــو موسســاتو څخــه یــی یــو څــه مالتــړ ترالســه کــړی چــې ډیــرو عــری تخنیکونــو رسه د خپــل
کار د رس تــه رســولو پــه خاطــر بلــد شــوي دي ،تــر څــو خپلــه ســوداګري پــه ښــه توګــه پــر مــخ بوځــي .یــوه ســوداګره ښــځه چــې
پــه دې وروســتیو وختــو کــې يــې خپلــه ســوداګري د پــروان څخــه کابــل والیــت تــه را نقــل کــړی دی بــازار موندنــه پــه خپلــه د
کورونــو څخــه د لیدنــو او مالقــات کولــو لــه الرې تــررسه کــوي ترڅــو د ملريــزې انــرژی اســتعامل او بریالیتــوب مشــخصه کــړي .دا
ښــکاره ده چــې هغــه ښــځی چــې د کــور څخــه بهــر پــه کار بوختــې دي یــو څــه محدودیتونــه لــري .هغــوی د ســوداګرۍ د تــررسه
کولــو بیالبیــل نظــر درلــود ،ځکــه هغــوی تــه اجــازه نــه ورکــول کېــده چــې د کــوره بهــر زیــات تــګ را تــګ وکــړي.
د کورنــۍ غــړي لکــه خاونــد ،ورور ،یــا کوچنیــان د هغــوی د ســوداګرۍ لپــاره مهــم دي .د بــازار رسه رسوکار لــرل يــا د نــورو
41

د ښځو ګڼ شمري د خپل کور څخه کار کوي خو د اليس صنايعو په جوړولو کې د خپلو خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې پیسې تر السه کوي .هغه کاري
فرصتونه چې د رسوې شوو سوداګر له خوا برابرې شوې دي د هغو ګامرنو رسه مناسبې دي کومې چې د احصايې مرکزي ادارې له خوا منل شوي دي :دندې په
دې ډول تعریف شوي دي" :ټول هغه کسان چې  ۱۴کلن او یا له هغه لوړ عمر لري ،د يوې مطلوبې اونۍ په موده کې ،په مزد لرونکي سوداګرۍ کې یا د ځان
ګومارنې له الرې لږ تر لږہ  ۸ساعته کار کړی دی.
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ســوداګرو رسه معامــات د هغــوی د کورنــۍ د غــړو تــر رسه کیــږي او د ښــځو پــه واســطه د ســوداګرۍ تــر رسه کیــدل بیــا هــم
محــدود دي .زیاتــره وخــت نارینــه کارکونکــي ګــارل شــوي تــر څــو دوی رسه کار وکــړي او هغــه مالونــه چــې دوی پــر دکاندارانــو
او عمــده پلورنکــو بانــدې د خرڅــاو لپــاره تولیــد کــړي ،هلتــه یــويس .پــه ورتــه ډول ،نارینــه کارکوونکــي (د هغــوی د کورنــۍ د
غــړو پــه ګــډون) د هغــوی د توليــد  /او خدماتــو لپــاره لــه بــازار څخــه خــام مــواد را نیــي .هغــه ســوداګرې ښــځې چــې مرکــې
ور رسه تــر رسه شــوي پــه دې بــاور دي چــې خلــک اوس هــم نــه غــواړي چــې ښــځې دې د ســوداګرۍ درلودونکــې وي او د نارینــه
پــه څیــر دې کارونــه تــر رسه کــړي .النــدې (دریــم ګـراف) د هغــو ځوابونــو لنډیــز وړانــدې کــوي پــه کومــو کــې چــې د ښــځو د
ســوداګرۍ پــه اړہ د ټولنــې د پوهــې کچــه ترشیــح شــوې ده .هغــه کســانو چــې د "ښــه" پــه کلمــه يــې ځــواب ورکــړی زياتــرو يــې
د خپــل کــور څخــه خپــل ځــان پــر دنــدې ګامرلــی دی .د ( )xمحــور ځــواب ورکونکــو پوهــه وړانــدې کــوي او د ( )yمحــور د هــرې
مربوطــه پوهــې پــه تـړاو د ځــواب ورکوونکــو شــمېر وړانــدې کــوي.
درﯾم ﺟدول :ښځو د ﺳوداګرۍ ﭘﮫ اړه د ټوﻟﻧﯥ ﻧظر

۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

ﻟﮫ ﭘﺧوا څﺧﮫ ښﮫ

ښﮫ

ﻣﻧﻔﻲ

پــه عمومــي ډول فرصتونــه د دواړو جنســونو لپــاره برابــر دي او تــر ډیــرې انــدازې پــورې فرصتونــه د دولتــي او پــه عمــده توګــه
د مرســته برابرونکــو ادارو د مرســتې لــه الرې را منــځ تــه شــوي دي .د مثــال پــه توګــه یــوه ښــځینه ســوداګره ۱۰ 42کالــه وړانــدی
د ښــځو د حقوقــو د مدافــع لــه خــوا پــه ښــځینه بــاغ کــې (هغــه بــاغ چــې د ښــځو لپــاره جــوړ شــوی و یــوازی ښــځی هغــه بــاغ
تــه الرسســی لــري) را وبلــل شــوه د خربتیــا لپــاره هغــې د امریــکا د نړیوالــې پراختیايــي مرســتو ادارې“ ”Idea Newپروګ ـرام تــه
الره و موندلــه .هغــې د  USAIDلــه الرې مالتــړ ترالســه کــړ تــر څــو د هغــه پــه مرســته د خوراکــي توکــو یــوه کوچنــۍ کارخانــه
جــوړہ کــړي .پــه هرحــال ،داســی فرصتونــه د هغــو ښــځو لپــاره د لیــدو وړ نــه دی کــوم چــې د کــور څخــه بهــر تللــو تــه اجــازه
نــه لــري ،څرنګــه چــې پــه عمــده توګــه د فرعــی ســکتور پــه چــوکاټ کــې د ښــځې ګنډونکــې پــه توګــه خپلــه ســوداګري لــه خپــل
کــور څخــه پــر مــخ وړي.

42

د محرميت د هوکړې له مخې ،لیکوال د ځواب ویونکوسوداګرو ښځو نوم  /موقعيت  /کارولو څخه ډډہ کړې.
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ﭘﮫ ﮐورﻧﻲ
ﻋﺎﯾد ﮐﯥ وﻧډه

د ﮐورﻧۍ د
ﺧوړو ګټووﻧوﮐﯥ

څلورم ګراف :په عاید السته راولو کې د ښځو ونډہ
دډیــرو لپــاره د ســوداګرۍ یــا دنــدی پریکــړہ د کورنیــو رسه د عوایــدو پــه زیاتــوايل او خپلــو کورنیــو رسه د کــور د لګښــتونو د
ګټونکــو پــه توګــه د هغــوی مالتــړ دی ،چیــرې چــې د لــوړو زده کــړو لرونکــو ځــواب ویونکــو هــم د خپــل کار رسه د عالقــې
څرګندونــه کــړې ده .د هغــو ښــځو لپــاره د ســوداګری غــوراوی چــې ســواد نــه لــري د بــازار پــه اړہ د محــدود معلومــات او یــا
معلومــات د نشــتوايل لــه املــه د خپــل چاپیریــال لــه خــوا اغیزمنــې کیــږي 43.د ســوداګرۍ غــوراوی چــې د هغــوی د کورنــۍ د
می ـرايث ســوداګرۍ یــا د هغــو پــه ګاونــډ کــې چــې ور تــه کارونــه تــر رسه کــوي او الرسســی ور تــه آســان دی ،اغیزمــن کیــږي.
هغــه ســتونزې چــې ښــځینه ســوداګرې وررسه مخامــخ دی ډیــرې زیاتــې دي او د هغــوی د ســوداګرۍ د څرنګــوايل پــورې تـړاو لــري،
د بــازار تجربــه او د ســوداګرۍ موقعیــت پــه بیالبیــل ډول د هــر خنــډ انــدازه او مشــکالت اټکلــوي .ټولنیــز او کلتــوري خنډونــه
هغــه چــا تــه چــې د کوچنــۍ او منځنــۍ کچــي ســوداګرۍ يــې پیــل کــړې دي او هغــه چــا تــه چــې پیرودونکــي يــې یــوازی ښــځې
دي د لــږو ســتونزو رسه مــخ وي .دا حالــت عمومیــت نــه لــري ځکــه چــې یــوازې پــه کابــل کــې د ښــځو د مالتــړ لپــاره دا تیــره
لســیزه ډیــر کار شــوی دی کــوم چــې عمومــي حالــت تــر یــوې انــدازې بــدل کــړی دی ،خــو بیــا هــم د کار پــر وخــت ډار لــه منځــه
نــه دی تللــی او د ښــځو ســوداګرو لپــاره کــور او بــازار دواړہ د اندیښــنې ســبب دی .ځــواب ویوونکــو راپــور ورکــړی چــې ښــځی
پــه عمومــي توګــه اجــازه نــه لــري چــې د کــور څخــه بهــر ګام پورتــه کــړي یــا د بهــر رسه اړیکــه ټینګــه کــړي تــر څــو ســوداګره یــا
کارکوونکــې يش .د کوچنــی پــور برابرونکــي موسســات د ښــځینه مشــریانو پــه اړہ بشــپړ معلومــات تــر الســه کــوي تــر څــو هغــوی
تــه پــور تــر الســه کــړي ،پــه عملیــايت کچــه پــه والیاتــو کــې چیــرې چــې د کوچنیــو پورونــو برابرونکــي ادارې فعالــې دي ،یــو ګــواښ
ګڼــل کیــږي 44.رسه لــه دې هــم ،د کوچنیــو پورونــو ورکونکــې ادارې پــه ځانګــړې توګــه پــه دې خاطــر پــه دنــدو ګــاريل دي چــې
د ښــځینه ســوداګرو رسه د را کــړې ور کــړې رشایــط برابــر او دا ســهولت مســاعد يش چــې هغــوی پورونــه تــر الســه کــړي ،ال تــر
اوســه ډیــری ښــځې نــه دې تیــارې چــې خپــل عکــس ور کــړي او یــا نــور شــخصی معلومــات وړانــدې کــړي ،کــوم چــې د پــور د
تــر الســه کولــو لپــاره اړیــن دي.
د ښځينه سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره دوه ځانګړنې اړینې دي او د ټولو تر منځ یو شان دي:
1.1هغــه ســوداګرې چــې رسوی ور رسه تــر رسه شــوې دي د ســوداګرۍ پــه برخــه کــې د خپلــې کورنــۍ د نارینــه غــړو یــو ډول
مالتــړ او یــا د هغــوی بوختیــا ور رسه مــل ده او ډیــرې لــږې یــې پــه یــوازې ځــان توګــه خپلــه ســوداګري پرمــخ وړي .د هغــوی
د کورنــۍ نارینــه غــړي د بــازار او مشــري رسه د هغــوی پــه اســتازیتوب ســوداګریز معامــات تــر رسه کــوي.
43
44

هغه "چاپیریال ":بايد په پراخه کچه توضیح يش چې په هغه کې کلتوري  /اجتامعي آزادي شامله ده.
د افغانستان د کوچنیو پورونو د ټولنې له مرش رسه مرکه.
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2.2د ټولــو ښــځو لپــاره چــې مرکــې ور رسه شــوي دي اصــا ال تــر اوســه هــم کــور د کار د ځــای پــه توګــه پاتــه دی چــې دا کار
دوه دالیــل لــري .االــف) کــه د کار لپــاره ځــای پــه کرایــه را ونیــول يش نــو د ځــای څښــن تــرې ډیــره کرایــه غــواړي او ب) د
ســوداګرۍ څخــه الســته راغلــی عایــد دومــره نــه دی چــې نــور اضــايف لګښــتونه لکــه د بیلګــې پــه توګــه د برښــنا تجــاريت نــرخ
او لګښــت ،پــوره کـړای يش.
ســوداګرو راپــور ور کــړی چــې مــايل ســهولتونو او ملکیــت تــه الرسســی عمــده خنډونــه دي چــې هغــوی ور رسه الس او ګریــوان
دي .هغــو چــې د بانکونــو څخــه يــې پورونــه تــر الســه کــړي د بانکونــو د ســود د لــوړ نــرخ او بیرتــه لــوړ پــور لنډولــو څخــه رس
ټکــوي .نــورو بیــا لــه دې املــه نــه شــو کــوالی چــې پــور تــر الســه کــړي چــې د تضمیــن لپــاره يــې شــتمني او یــا ځمکــه نــه درلــوده.
د اســامی بانکــدارۍ /مالــی کړکــۍ پــه اړہ پوهــه ،چــې پــه پرتلیــزه توګــه نــوی سیســتم دی ،او کوچنــي پورونــه چــې د کوچنیــو
پــور ورکونکــو ادارو لــه خــوا ورکــول کیــږي یــا ډیــر محــدود او یــا هیــڅ شــتون نــه لــري .پنځــم جــدول پــه ګوتــه کــوي چــې د
 ۳۰ســوداګرو لــه جملــې څخــه چــې رسوې وررسه تــر رسه شــوې  ۱۵يــې ویــي دي چــې هغــوي رسه د خپلــو کورنیــو (زیاتــره پــر
خپلــو میړونــو) بانــدې تکیــه کــړې ده او د خپلــې ســوداګرۍ لپــاره يــې لــه هغــو څخــه مــايل مالتــړ تــر الســه کــړی او میړونــو يــې
د هغــوی د ســوداګرۍ مالتــړ کــړی دی.
ﭘﻧځم ګراف :د ښځﯾﻧﮫ ﺳوداګرو ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ ادارې
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

ﻧور

ﮐورﻧۍ

رﺳﻣﻲ ادارې

ﯾوازې ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ

۰

د فرصتونــو او ســوداګرۍ پــه اړہ د عمومــی معلوماتــو خپریــدل د هغــو ســوداګرو پــه منــځ کــې چــې رسوې ور رسه تــر رسه شــوې
ډیــر محــدود دي .د خصــويص ،دولتــي او نادولتــي موسســاتو پــه اړہ معلومــات یــا محــدود او یــا د نشــت رسه برابــره وه .هغــه
چــا چــې ویلــی چــې داســی مالتــړ څخــه خــر دي هغــوی و نــه شــو کـړای چــې د کومــې موسســی یــا ادارې نــوم واخلــې او پیســو
تــه نــه الرسســی یــی د عمــده خنــډ پــه توګــه ښــودلی دی .پــه داســی حــال کــې کومــې ښــځې چــې د کورنــۍ لــه خــوا بــازار تــه د
تلــو پــه برخــه کــې د لــږو خنډونــو رسه مــخ وي د رســمي موسســاتو د مرســتې او مالتــړ پــه اړہ يــې ډیــر معلومــات درلــودل .هغــه
ســوداګرې ښــځې چــې رسوې ګانــې ور رسه تــر رسه شــوي غــواړي چــې د خپلــو پیرودونکــو او ګاونډیانــو څخــه څــوک چــې د هغوی
پــه ګاونــډ کــې ســوداګرۍ لــري معلومــات تــر الســه کــړي .هغــو ســوداګرو چــې فنــي مهارتونــه یــی ترالســه کــړي او روزل شــوې وې
بیالبیلــی کړنــارې یــی پــه کار اچولــې وې تــر څــو پــه بــازار کــې د تولیداتــو پــه اړہ معلومــات حاصــل کــړي .د بیلګــې پــه توګــه،
د کالیــو ګنډلــو او خامــک ښــځینه ســوداګرې پــه معمــويل ډول د پیریدونکــې پــه حیــث د ټوکرانــو بــازار کــې څرګندیــږی ترڅــو د
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نــوي فیشــن او ډیزاینونــو پــه اړہ چــې ســرو هټیــو تــه راوتــي ځــان پــوه کــړي او د ټوکرانــو ســرو هټیــو څخــه د نــوو تولیداتــو
پــه اړہ معلوماتــو غوښــتنه وکــړي .د بــازار معلومــات هغــو ســوداګرو پــورې محــدود شــوی وو چــا تــه چــې د خپلــې دنــدې پــه
موخــه پــه منظــم شــکل رسه د کــور څخــه بهــر د تللــو اجــازه ورکــړل شــوی وه او هغــه چــا تــه چــې د رســمی موسســاتو څخــه یــی
یــو ډول مالتــړ ترالســه کــړی دی .هغــه ســوداګرې ښــځې چــې ډیــرې ســتونزمنې ســوداګرۍ پــر مــخ وړي دا خپلواکــي درلــوده چــې
پــه خپلــه خپــل تصمیــم و نیــي چــې دې حالــت بیــا د چرګانــو ســاتلو ،خیاطــۍ ،او مالــدارۍ پــه برخــو کــې واقعیــت نــه درلــود.
پــر امنیــت برســیره نــور ګواښــونه او خنډونــه چــې د ســوداګرۍ د نوعیــت لــه نظــره ســوداګرې ښــځې ور رسه مــخ دی بیــل بیــل
عوامــل لــري ،مګــر پــه عامــه توګــه ګواښــونه او خنډونــه ټــول یــو شــان دي .امنیــت پــه څــو څــو ځلــه د عمومــی خنــډ پــه ګوتــه
شــوی دی او ځانګــړي امنیتــي موضوعــات لکــه ټولنیــز ګــواښ د  ۴ســوداګرو لــه خــوا یــاد شــوی دی .امنیــت پــه ټــول هیــواد کــې د
یــوې ننګونــې پــه توګــه پــر خپــل ځــای پاتــه دی او د دی مطالعــې موخــه پــه ډيــرو تفصیالتــو د هغــو نــه وړانــدې کــول د امنیــت
لــه املــه دي او د هغــو لــه نظــره غورځــول نــه ګڼــل دي .ســوداګرو الندینيــو خنډونــو تــه اشــاره کــړې ده:
•مــايل آســانتیاو (پیســو) تــه الرسســی :پیســو تــه د الرسســی عمــده خنــډ ټولنیــز او د کــورين محدودیــت عامــل دی .چېــرې
چــې ســوداګرو دا اندیښــنه درلــوده چــې د هغــوی د کورنیــو غــړي د دوي پــر وړتیــاو ډیــر لــږ او یــا هیــڅ بــاور نــه لــري تــر
څــو هغــوی تــه دا تضمیــن برابــر کــړي چــې د بانــک لــه خــوا يــې غوښــتنه کیــږي او یــا د یــو تضمیــن کوونکــې پــه حیــث د
کوچنــي پــور ادارې تــه ور وړانــدې يش .د کابــل پــه والیــت کــې رســمي مــايل ادارو تــه د نــورو والیتونــو پــه پرتلــه الرسســی
ډیــر دی.
•د ملکیتونــو درلــودل :ملکیتونــه یــا ځمکــې تــه الرسســی د پورونــو د تــر الســه کولــو لپــاره د یــو عمــده عامــل پــه توګــه د
یادونــې وړ دی ،ځکــه چــې ښــځې پــه کلتــوری لحــاظ د خپلــو حقوقــو او د ملکیــت د می ـراث اخیســتلو څخــه بــې برخــې دي.
• ټولنیــز خنډونــه :د ســوداګرو ښــځو لپــاره چــې پــه کابــل کــې یــی ســوداګري پیــل کــړې ده دا د لــږې اندیښــنې وړ ښــکاري،
مګــر پــه عــام ډول د ټــول نفــوس لپــاره یــو عمــده خڼــد ګڼــل کیــږي .ســوداګرو ښــځو راپــور ورکــړی چــې پــه کابــل کــې
چاپیریــال د ښــځو لپــاره پــه تیــره لســیزه کــې ډیــره وده کــړي چــې کار وکــړي ،مګــر بیــا هــم د آزار او ځورونــی اندیښــنې یــا
ګــواښ ال تــر اوســه هــم پــر خپــل ځــای دی.
•د کار ځــای :د اجناســو د تولیــد پــه صنعــت کــې د ســوداګرو ښــځو لپــاره د بریښــنا لــوړ لګښــت او کرایــه د اندیښــنې وړ
وه چــې د خپــل تولیــد لپــاره یــو څرګنــد ځــای غــوره کــړي .لــه دې وروســته هغــوی خپلــه ســوداګري لــه خپلــو کورونــو
څخــه پرمــخ وړلــه ،مګــر دې ســوداګرۍ د هغــوی لپــاره یــوه ســره ننګونــه پــر ځــای پریښــې ده چــې لــه کــور څخــه خپلــی
ســوداګرۍ تــه وده ورکــړي.
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رسوې شوو سوداکرو چې کوم خنډونه په ګوته کړې دي په الندې ګراف کښې ښودل شوي دي.
۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰
ټوﻟﻧﯾز
ﺧﻧډوﻧﮫ

ټﯾټ
ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ

ﮐورﻧۍ
ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ

ﻧﺎاﻣﻧﻲ

د ﮐﺎر ځﺎی

د ﺳواد
اﻧدازه

د ﮐور
ﺑﮭر ﮐﺎر

ﭘﯾﺳو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ

د ښځو سوداګرو پر وړاندی خنډونه
د اســنادو د ارزونــې پــه تــرڅ کــې ،د هغــو خنډونــو یــا موانعــو شــمېر پــه ګوتــه شــوی چــې د رسوې ځــواب ورکوونکــو لــه خــوا يــې
هــم یادونــه شــوې ده .د درجــو ورکولــو د يــو کارت پــر بنســټ د غــوره شــوو خنډونــو اســناد د کارولــو لپــاره برابــر شــوې وو .دا
کارت بــه مرســته وکــړي تــر څــو د خنډونــو او يــا موانعــو د پوهیــدو پــر بنســټ د خپلــې شــخيص تجربــې او پوهــې او يــا دواړو
لــه الرې د ښــځو د واکمنــۍ کچــه وټاکــي .د انــدازه کولــو مقيــاس د ( ،)۴-۰د یــو خنــډ پــه توګــه نــه ګڼــل کیــږي او د ( )۴-۰د یــو
جــدي خنــډ پــه توګــه ګنــل شــوی .د خنډونــو څخــه پــه عمــودي او افقــي قطارونــو کــې ورکــړل شــوې معلومــات هغــه اړونــده
درجــې دي چــې د ځــواب ورکونکــو شــمېر منعکــس کــوي.
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 - ۰هیڅ نه -۱ ،ډیر نه -۲ ،تر یوې اندازې – ۳ ،ډیر - ۴ ،ډیر زیات
ګڼﮫ
۱

د ﺧﻧډوﻧو/ﻣواﻧﻌو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
ټوﻟﻧﯾز  -ﮐﻠﺗوري ﻣواﻧﻊ )د ﮐور څﺧﮫ ﺑﮭر ﮐﺎر ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې(

۰
۴

۱
۳

۳ ۲
۸ ۶

۴
۶

۲

رﺷوت

۱

۲

۴ ۵

۱۲

۳

د ﺷﺗﮫ ﻓرﺻﺗوﻧو ﮐﻣواﻟﯽ )ﯾﻌﻧﯽ د ﭘﺎﻧګوﻧﯥ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او د ﺳوداګرۍ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ(

۱

۰

۴

ﻣﺎﻟﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻧﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ځﻣﮑﯥ ﺗﮫ ﻧﮫ ﻻﺳرﺳﯽ )ﯾﻌﻧﯥ ﺧﻣﮑﮫ د ﯾوې ﺷﺗﻣﻧۍ ﭘﮫ ﺗوګﮫ .د ﭘﯾردﻟو ﯾﺎ ﻣﯾراث ﻟﮫ
ﻻرې د ﺗﺿﻣﯾن ﯾﺎ وﺛﯾﻘﯥ ﻟﭘﺎره(
ﻟﻣړﻧﯾو زﯾرﺑﻧﺎو ﻟﮑﮫ ﺑرښﻧﺎ او اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ﭘﮫ ﮐﺎر ﭘوھو ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻧﮫ ﺷﺗون
د ﺗوﻟﯾد ﺗﮫ د ودې ورﮐوﻟو ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ )ﯾﻌﻧﯥ د ﺗوﻟﯾد وده او ﺗوﻟﯾد ﺗﮫ ﺑﺎزار ﻣوﻧدﻧﮫ(
د ﺳوداګرۍ د ﭘرﻣﺧﺗګ ﻟﭘﺎره د ﻣﻼﺗړ ﺑراﺑروﻧﮑﯥ ادارې )ﯾﻌﻧﯥ ھﻐﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ
ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ ﺳوداګرۍ ﺗﮫ د ﺧﺻوﺻﻲ ﯾﺎ دوﻟﺗﻲ ﺳﮑﺗور او ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣوﺳﺳو ﻟﮫ
ﻻرې ﭘراﺧﺗﯾﺎ ور ﮐړي(

۰

۳

۵
۶
۷
۸
۹

۱
۶
۳
۲ ۱

۱۸

۰

۳

۲ ۱

۱۸

۶
۵
۳

۳
۵
۲

۸ ۳
۵ ۳
۷ ۶

۴
۶
۶

۰

۲

۵ ۲

۱۵

۴

ټولنیــز -کلتــوري محدودیتونــه ،رشــوت ،ځمکــې تــه د الرسيس نشــتوالی ،د ماليــې او ســوداګرۍ د پراختیــا د مالتــړ کوونکــو نــه
شــتون ســوداګرې ښــځې ســختو محدودیتونــو رسه مــخ کــړې دي .د شــته فرصتونــو نشــتوالی د ښــځینه ســوداګرو د کار پــه الر کــې
تــر "ټولــو ســر خنډونــه" دي چــې د فرصتونــو اړونــد پورتنــي بحــث رسه تـړاو لــري چــې د دولــت یــا مرســتندویه ادارو پــه مرســته
رامنــځ تــه شــوي دي.

 .۷د درجو ورکولو جدول:
د درجــو جــدول د متخصصــو نظــر ورکونکــو یــو شــاخص دی چــې د هغــوی د پوهــې او تخصــص پــر بنســټ والړ دی ،او پــه علمــي
میتــود چــې پــر احصاییــو یــا شــواهدو پــر بنســټ د بــازار د بیــا بیلــو برخــو د بریالیتــوب انځــور وړانــدې کــړي والړ نــه دی)۷( .
مــي مســلکي کارپوهانــو خپــل نظــر چمتــو کــړی ترڅــو هــر فرعــي ســکټور تــه د ( )xد محــور لــه مخــې د ( )yمحــور تــه یــوه
درجــه ورکــړي .دغــه فرعــي ســکتورونو د هېــواد پــه اوســني موجــوده بــازار کــې ګــڼ شــمېر ښــځې جــذب کــړي دي چــې پــه تیــرو
برخــو کــې ښــودل شــوي دي.
ګڼﮫ

ﻧﻣره/ﻓرﻋﻲ ﺳﮑﺗور

ﺟﺎﻣﯥ

۱
۲
۳
۴

د ﺑﺎزار اﻧدازه ) =۱ټﯾټﮫ = ۴ ،ﻟوړه(
دوﻟﺗﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺗﻲ ﻣﻼﺗړ ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
ﺑﺎزار ﺗﮫ ﻧﻧوﺗل ) = ۱ټﯾټ + ۴ ،ﻟوړ(
د ﺑﺎزار د ودې ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
د ﺗوﻟﯾداﺗو  /ﺧدﻣﺎﺗو اړﺗﯾﺎ )ﮐورﻧۍ او ﺑﮭرﻧۍ( ) = ۱ټﯾټﮫ= ۴ ،
ﻟوړه(
د ښځو ﺷﺗون ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
د ښځو ﺷﺗون ﭼﯥ ﺑﺎزار ﺗﮫ ﻧﻧوځﻲ ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
د ښځو ﺗر ﻣﻠﮑﯾت ﻻﻧدې د ﮐوﭼﻧﯾو او ﻣﻧځﻧﯾو ﺳوداګرﯾو د ودې
ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
اړﯾﻧﮫ ﭘﺎﻧګﮫ ) = ۱ټﯾټﮫ = ۴ ،ﻟوړه(
د ﺳرﭼﯾﻧو ﺷﺗون )ﺑﻧﺳټﯾزه زﯾرﺑﻧﺎ ،اﻧﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﻧګﮫ ،ﭘﯾﺳو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ او داﺳﯥ ﻧور = ۱) (.ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
د ښځو ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐښﯥ ﭘراﺗﮫ ﺧﻧډوﻧﮫ ) = ۱ټﯾټ = ۴ ،ﻟوړ(
ﻣﺟوﻋﮫ = درﺟﮫ ورﮐول

۲۶
۲۴
۲۷
۲۴

د څﺎروﯾو
روزﻧﮫ

۲۱
۱۶
۲۵
۲۴

د ﻟﺑﻧﯾﺎﺗو
ﺟوړول

د ﺑﺎﻏوﻧو
ﭘﺎﻟﻧﮫ

ﭘرﭼون
ﭘﻠورﻧﮫ

۲۵

۲۷

۲۵

۲۷

۱۹

۲۵
۲۶

۲۴
۲۵

۱۲
۱۸

۱۳
۱۸

۱۰
۱۶

۲۷

۲۳

۲۳

۲۴

۲۲

۱۹

۱۸

۱۴

۱۸

۱۸

۲۰

۲۰

۱۳

۲۰

۱۴

۲۲
۲۶۵

۲۲
۲۴۵

۱۷
۲۰۱

۱۷
۲۱۶

۱۰
۱۷۱

۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
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۱۹
۱۵
۲۱
۲۴

۱۸
۱۰
۱۲
۲۲

د  ۴ – ۱پــورې ورکــول شــوو درجــو (منــرو) پــر بنســټ داســې ښــکاري چــې د هــرې بلــې برخــې څخــه د ســوداګرو ښــځو لپــاره
د جامــو بــازار یــوه پایښــت لرونکــې برخــه ده ،چــې لــه هغــه وروســته پــه یــو پــه بــل پســې د څارویــو روزنــه او بڼونــو پالنــه
راځــي – د کارپوهانــو لــه نظــره پرچــون پلورنــه د ښــځو لپــاره پــه بــازار کــې یــوه ښــه فرصــت دی خــو د ښــځو پــر وړانــدې پراتــه
خنډونــه د دې کار مخــه نیــي .دغــې څېړنــې د ســکتورونو ډلبنــدي پــه النــدې ډول کــړې ده:
د ﻓرﻋﻲ ﺳﮑﺗور ډﻟﺑﻧدي

ﺟﺎﻣﯥ

ﻻﺳﻲ ﺻﻧﻌت -
ﻟﮫ ھﻐو ﭘرﺗﮫ ﭼﯥ
ﻻﻧدې ﯾﺎد ﺷوي

د ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻏوړﯾو
ﺗوﻟﯾد

د وړﯾو اوﺑدل

ﺑوټﻲ

ﺧﯾﺎطﻲ

ﺑڼواﻟﻲ

د ﮐرھڼﯥ او ﯾﺎ
ﻟﺑﻧﯾﺎﺗو د دﺳﺗګﺎه ﻟﮫ
ﻻرې د ﺷﯾدو ﺗوﻟﯾد
د ﻟﺑﻧﯾﺎﺗو
ﺗوﻟﯾد او
ﺟوړول

د وﻧو ﭘﺎﻟﻧﮫ

ﺧﺎﻣﮏ ګڼدل

طﺑﻲ ﺑوټﻲ

ﻗﺎﻟﯾﻧﯥ او ټﻐروﻧﮫ

ﻣرﺧﯾړي
)ﻣﺎﺷروم(

ﺣﯾواﻧﺎﺗو ﺗﮫ
ﺧواړه ورﮐول

د څﺎروﯾو
ﺳﺎﺗﻧﮫ
د ﻣﺳﺗو ﺗوﻟﯾد د ﻓﺎرم
ﯾﺎ ﻟﺑﻧﯾﺎﺗو د دﺳﺗګﺎه
ﻟﮫ ﻻرې

واښﮫ را ټوﻟول

څﺎروی

ﻣﯾوې

کــه څــه هــم دا د بــازار د بیــا بیلــو برخــو لپــاره یــوه معیــاري ډلبنــدي نــه ده خــو لــه دې څخــه د فرعــي ســکتور النــدې نــږدې
اړونــد ســوداګرۍ رسه را یــو ځــای کــوي.

 .۸نتیجه
پــه ټولنــه کــې د ښــځو منلــو پــه الر کــې یــو لــوی خنــډ چــې ښــځې محــدودوي :دا د کــور څخــه بهــر کار بانــدې اغیــز لــري ،او
د کار د نوعیــت غــوراوی محــدودوي او د ملکیــت د لرلــو مخــه نیــي .دودیــزه ســوداګري تــر یــوې انــدازې د منلــو وړ ده چــې
پــه هغــو کــې پــه کــور دننــه کار کــول شــامل دي بلکــې د ټولنیــز تبعیــض لــه املــه د نــورو عــري ســوداګریو پــه برخــه کــې
بریالیتــوب زیاتــره د کورنــۍ د مالتــړ پــورې تړلــی دی .پــه ځینــو مــواردو کــې پــه دې تکیــه د هغــوی د ســوداګرۍ لپــاره د تصميــم
نيونــې رول تــه زيــان رســوي.
پــه ټولنــه کــې د ښــځو موقــف د مــايل منابعــو د کمیــدو ســبب ګرځیدلــې او د زده کــړې لــه الرې يــې د پوهــې مخــه ډب کــړې ده.
د ســوداګرۍ او تجــارت پــه برخــه کــې د ښــځو پــر ځواکمنتیــا د نارينــه وو د بــاور نشــتون د ســوداګرو ښــځو لپــاره يــو پــه شــاتګ
دی .هغــه ســتونزې چــې ښــځې ور رسه پــه مــايل برخــو کښــې مخامــخ دي عبــارت دي لــه:
.1
.2
.3

د کار د پیل (رشکت جوړولو) لپاره د لومړين پانګې پیدا کول
د داسې یو ضامنت اړتیا چې د رسمي ادارو څخه د ماليې مرستې د تر السه کولو امکانات برابر کړي
ښــځې د رســمي منابعــو څخــه د پــور د تــر الســه کولــو یــا مــايل خونديتــوب لــه نظــره د نارینــه وو پــه پرتلــه د ســتونزو
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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رسه مــخ دي.
داســې برېښــېده چــې حرفــوي زده کــړې تــر یــوې انــدازې پــورې ګټــورې دي ،خــو دا څيړنــه نــه يش کــوالی د روزنــې د عمومــي
معيارونــو د ارزونــې پــه موخــه کار ور کــړي ،کــه څــه هــم هغــو ښــځو چــې روزنــه يــې تــر الســه کــړې پــه لــوړہ کچــه د خوښــۍ
څرګندونــه کــړې ده .بــې ســوادي او د خلکــو د پوهــې نشــتوالی د ســوداګرو ښــځو پــر وړانــدې يــو خنــډ دی ،ځکــه داســې روزنــې
بــه بــې ســواده ســوداګرې اغیزمنــې او ســوداګر بــه پــه خپلــه اغیزمنمتیــا و نــه پوهيــږي.

 .۹د پالیسۍ سپارښتنې
دغــې څېړنــې د ســوداګرو ښــځو پــه ملکیــت کــې ســوداګرۍ آزمایلــې تــر څــو هغــو خنډونــو تــه پاملرنــه ويش چــې د ښــځو تــر
ملکیــت النــدې هلــو ځلــو پــه الر کښــې خنډونــه جــوړوي ،پــه نښــه کــړي .د ســوداګرو ښــځو اغېــز پــر اقتصــادي وده د پــام وړ
دی او کــه چېــرې د دوی وړتيــا پــه کار واچــول يش ،نــو هغــوی کــوالی يش پــه بــازار کــې د راتلونکــو فرصتونــو پــه رامنځتــه کولــو
کــې خپــل نقــش ولوبــوي .د پالیســيو جوړونکــي کــوالی يش چــې:
•پــر جنــډر والړې د اقتصــادي ودې ځانګــړې س ـراتیژي ســوداګرو ښــځو تــه ډاډ ورکــوي چــې لــه داســې س ـراتیژیو څخــه پــه
لــوړہ کچــه (اعظمــي) ګټــه ترالســه کــړي.
د خصــويص ســکتور د پراختیــا س ـراتيژۍ لکــه د اقتصــادي ودې پــه څیــر س ـراتیژۍ بایــد یــو لــه بــل رسه د جنــدر پــر بنســټ
جــا يش ترڅــو دا ډاډ تــر الســه يش چــې د ښــځو پــه اقتصــادي فعالیتونــو کايف او اړیــن مترکــز شــتون لــري .متمرکــزه پاملرنــه بــه د
ښــځينه ســوداګریو لپــاره یــو ځواکمــن فرصــت برابــر کــړي چــې دا بــه د ښــځو لپــاره یــو مناســب ســوداګریز چاپیریــال برابــر کــړي.
د افغانســتان پــه شــان هیوادونــو کــې د ښــځو پــه پرتلــه د نارینــه وو لپــاره کاري فرصتونــه ډیــر زیــات څرګنــد او پــه آســانۍ رسه
د پوهیــدو وړ دی .ځانګــړې پالیســۍ او سـراتیژۍ بــه پــه ټولنــه کــې د ښــځینه ســوداګرو اقتصــادي فرصتونــو تــه پیونــد ور کــړي.
•د ښــځو د شــبکو جوړښــتونو تــه وده ورکــول بایــد پراخــه کټګــورۍ يــا یــو شــمیر ښــځينه ســوداګرۍ تــر پوښــښ النــدې و
نیــي او د ســوداګرو ښــځو پوهــاوی بــه د بیــا بیلــو پروګرامونــو او پــروژو پــه اړہ ،چــې د ښــځو ملکيــت النــدې ســوداګرۍ
بانــدې مترکــز لــري ،لــوړ کــړي.
د ښــځينه ســوداګرو پــه منــځ کــې د رســمي ادارو لــه لــورې د مالتــړ پــه اړہ معلومــات محــدود دی او دا د دې ســبب کیــږي
چــې هغــوی و نــه يش کــوالی د شــته فرصتونــو څخــه ګټــه واخــي .د ښــځو شــبکې او د مالتــړ پیــدا کولــو ادارې بایــد رسه
و نښــلول يش او ســوداګرو ښــځو تــه د الرسســی زمینــه برابــره يش ،او هغــوی تــه د مقرراتــو او ســوداګریز چاپیریــال پــه اړہ
معلومــات ورکــړل يش.
•د ښــځو تــر ملکیــت النــدې ســوداګریز معلومــات راټــول او پــه منظمــه توګــه پــه هېــواد کــې د ښــځو د اړتیــاوو او خنډونــو د
ســوداګرو ښــځو پــر وړانــدې پرتــو خنډونــو تــه د حــل الرې پیــدا کولــو تــه پاملرنــه و يش.
د ســوداګرو ښــځو کارونــه بایــد مطالعــه يش او بایــد کوچنــۍ او متوســطې ســوداګرۍ رسه جــا يش .چــې د ښــځو ســوداګرۍ
تــه وده ورکــړل يش ،دا مهمــه ده چــې د خپلــې ســوداګرۍ پــه وضعیــت او د فعاليــت حــدود معلــوم کـړای يش .د ښــځو تــر
ملکيــت النــدې ســوداګرۍ پــه اړہ پــه منظمــه توګــه د معلوماتــو راټولــول بــه د پالیــي جوړوونکــو رسه مرســته وکــړي تــر څــو
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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د پوهــې پــه رڼــا کــې تصمیمونــه ونیــي او د ودې لپــاره زمينــه برابــره او د خپلــې ســوداګرۍ د ښــه کولــو لپــاره کار وکــړي.
•د سواد او حرفوي زده کړو له الرې په بازار کې د ښځو د کار د ګډون زیاتوالی.
د روزنــې او زده کــړې لــه الرې د ســواد زده کــړہ او پوهــه د ســوداګرۍ یــوه نــه بیلیدونکــي برخــه ده .د ښــځو د کار د
ګــډون زیاتوالــی ،البتــه د حرفــوي زده کــړو او د ســواد زده کــړې پروګرامونــه بايــد داســې طرحــه يش چــې د تولیــد او د
ښــځينه ســوداګریو پــه برخــه کــې بــري پانګــه لــوړہ يش .دا یــوه مهمــه برخــه ده او ســوداګریز پروګرامونــه بایــد پــه عامــه او
خصــويص پوهنتونونــو کــې معــريف يش .پــه تعليمــي سيســتم کــې د داســې پروګرامونــو لــه الرې ،د ښــځو ســوداګریز مهارتونــه
پرمختــګ شــونی او پیــاوړې کــوالی شــی.
•د مــدين ټولنــو رسه پــه ګــډہ پــه ټولنــه کــې د مالتــړ پیــدا کــول تــر څــو د ښــځو موقــف تقویــه او عامــو خلکــو تــه د ښــځو د
حــق او پــه اقتصــاد کــې د ښــځو ســوداګریو د اغېــزې پــه اړہ روزنــه ورکــړل يش.
مــدين ټولنــې بايــد پــه ټولنــه کــې د رســمي ادارو د مالتــړ لــه الرې د ښــځو د وضعیــت د ښــه وايل او د هغــوی د حقوقــو لپــاره
نارینــه وو او ښــځو تــه ګــډ پوهــاوي ور کــړي .مطالعاتــو (لکــه څنګــه يــې چــې پــه څلورمــه برخــه کــې يادونــه شــوې) دا
موندلــې چــې د هغــوی د قانــوين حقونــو د تــر الســه کولــو لپــاره د ښــځو تــر منــځ د پوهــاوي نــه شــتون هغــوی "دوه زړې"
کــړې دي چــې د خپلــو حقوقــو ادعــا وکــړي .تــر څــو پــورې چــې د ښــځو پــر وړانــدې ټولنیــزې محدودیتونــه کــم شــوي نــه
وي ،هغــوی د مالتــړ پیــدا کولــو پروګرامونــه بایــد د ښــځو لپــاره د مــدين او مذهبــي حقونــو تــر الســه کولــو پــه مقصــد لــه
نارينــه رسه کار و کــړي.
•پــر ښــځینه ســوداګریو بانــدې د ټولــو کوچنیــو او منځنیــو ســوداګریو د پالیســۍ د اغيــزو ارزونــه او د پاليســيو او پروګرامونــو
د طرحــې پــه پـړاو کــې موندنــو تــه ځــای ورکــړي.
حکومــت بايــد داســې اقدامــات پــه ګوتــه کــړي چــې هغــه د ښــځو د کوچنیــو او منځنیــو ســوداګریو پــر پالیســیو اغيزمنتــوب
پــه ګوتــه کــړي .پالیســۍ ښــايي د ښــځو او نارينــه تــر ملکيــت النــدې ســوداګرۍ لپــاره مختلفــې پایلــې ولــري؛ دغــه متحولونــو
څخــه بایــد د نــوو پالیســیو د جوړولــو پــر مهــال کار واخســتل يش او بايــد پــه پــام کــې ونيــول يش .د پالیســۍ جوړونکــي بایــد
د اوســنۍ تــګالرې د اغيــزو ارزونــه وکــړي تــر څــو د ښــځو تــر ملکيــت النــدې ســوداګرۍ تــه ښــه وضعیــت ورکــړي .د دغــه
پروګرامونــو او پالیســیو ارزونــه د دې لپــاره مهمــه ده چــې ســړی پــوه يش چــې څــه يش نتیجــه ور کــړې او کــوم څــه بایــد
اصــاح يش.
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لومړۍ ضمیمه :جدولونه
دوهم جدول :د افغانستان صادرات
ګڼﮫ

ﻣوﺿوع

۲۰۱۰
ﮐﺎل

۱

ﻣﯾوه او ﻣﻐز ﻟروﻧﮑﯥ ﻣﯾوې

۴۴۳۶

۲۹۵۸

۲

ﻣﻣﯾز

۲۴۷۵

۱۸۵۱

۲۰۸۲

۳

ﺗﯾل ﻟروﻧﮑﻲ ﻏﻠﮫ ﺟﺎت

۱۵۱۴

۱۴۶۱

۱۵۱۳

۲۶۰۳

۴

د ﺳوﻧګ ﻣﻌدﻧﯽ ﺗوﮐﻲ

۵۸

۵۴۰

۷۰۴

۱۱۱۵

۱۸۶۵

۵

ﺳﺎﺑﮫ

۸۹۶

۷۵۰

۵۷۸

۱۸۱۴

۱۵۰۱

 ۶ﺳﻠﻧﮫ

۶

څرﻣن

۴۳۱

۳۶۵

۶۱۶

۶۰۱

۱۰۰۰

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۶۶ﺳﻠﻧﮫ

۷

ﻗﺎﻟﯾﻧﯥ

۳۳۷

۲۳۸

۲۵۲

۶۱۴

۹۳۸

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۵۳ﺳﻠﻧﮫ

۸

د ﺧوړو ﻣﺻﺎﻟﺣﯥ

۳۳۹

۲۰۴

۳۳۳

۴۰۸

۹۲۱

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۲۶ﺳﻠﻧﮫ

۹

ﭘﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻟوچ

۲۶۲

۳۷۸

۴۰۸

۲۲۶۱

۹۱۷

 ۳ﺳﻠﻧﮫ

 ۵۹ﺳﻠﻧﮫ

۱۰

ﺣﺑوﺑﺎت

۲۴۱

۸۹

۱۴۴

۴۹۴

۴۷۹

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۳ﺳﻠﻧﮫ

۱۱

وړﯾن ﻣﺣﺻوﻻت

۵۵۲

۴۹۱

۵۲۲

۷۰۲

۴۱۱

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۴۱ﺳﻠﻧﮫ

۱۲

ﺳﻣﻧت ،ﻣﺎﻟګﮫ ،د ﭘﻼﺳﺗر ﻣواد،
ډﺑرې

۹۹۰

۱۵۸

۲۷۲

۳۳۱

۴۰۴

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۲ﺳﻠﻧﮫ

۱۳

طﺑﻌﻲ ﯾﺎ اوډل ﺷوې ﻣﻠﻐﻠرې

۷۸

۱۳۹

۱۸۳

۱۶۲

۳۹۸

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۴۵ﺳﻠﻧﮫ

۱۴

ﻧور

۸۱۲

۱۸۲۲

3,119

۹۵۳

۲۵۳۷

 ۱۰ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۶۶ﺳﻠﻧﮫ

ټول )ﻣﯾﻠﯾون( اﻓﻐﺎﻧۍ

۱۳۴۲۱

۱۱۴۴۴

۱۴۷۱۱

۱۹۲۸۵

۲۶۶۲۱

 ۱۰۰ﺳﻠﻧﮫ

 ۳۸ﺳﻠﻧﮫ

ټول )ﭘﮫ ﻣﯾﻠﯾون( ډاﻟر

۲۸۸

۲۴۵

۲۸۹

۳۴۷

۴۶۴

وﻧډه

زﯾﺎﺗواﻟﯽ

 ۲۰۱۱ﮐﺎل  ۲۰۱۲ﮐﺎل  ۲۰۱۳ﮐﺎل  ۲۰۱۴ﮐﺎل
۳۹۸۶

۵۶۷۸

۹۱۵۳

 ۳۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۶۱ﺳﻠﻧﮫ

۱۵۴۷

۳۱۵۲

 ۱۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۰۴ﺳﻠﻧﮫ

۲۹۴۵

 ۱۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۳ﺳﻠﻧﮫ

 ۷ﺳﻠﻧﮫ

 ۶۷ﺳﻠﻧﮫ
۱۷ﺳﻠﻧﮫ

رسچینه :د نړیوالې سوداګرۍ ریاست ،د سوداګرۍ او صنایعو وزارت .کلنۍ ۲۰۱۴ .کال.
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 ۳۴ﺳﻠﻧﮫ

دریم جدول :د افغانستان واردات
ګڼﮫ

ﻣوﺿوع

 ۲۰۱۰ﮐﺎل

 ۲۰۱۱ﮐﺎل

 ۲۰۱۲ﮐﺎل

 ۲۰۱۳ﮐﺎل

 ۲۰۱۴ﮐﺎل

وﻧډه

زﯾﺎﺗواﻟﯽ

۱

د ﺳوﻧګ ﻣﻌدﻧﯽ ﺗوﮐﻲ ،ﻣﻌدﻧﯽ ﺗﯾل

۵۲۲۳۹

۵۲۲۳۱

۵۶۴۰۹

۷۲۸۴۱

۵۶۲۶۱

 ۱۵ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۳ﺳﻠﻧﮫ

۲
۳

ﻏوړی
ژرﻧده ﺷوې ﻣﺣﺻوﻻت

۶۴۲۷
۱۳۸۲۲

۱۲۳۰۱
۱۴۵۳۰

۱۹۳۹۹
۲۱۷۹۴

۲۵۱۲۹
۲۱۴۷۶

۳۱۵۵۹
۲۶۴۵۱

 ۹ﺳﻠﻧﮫ
 ۷ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۶ﺳﻠﻧﮫ
 ۲۳ﺳﻠﻧﮫ

۴

ﻋراده ﺟﺎت او د ھﻐوی ﭘرزې

۵۴۷۶۴

۶۱۹۱۶

۴۳۸۹۸

۲۴۲۱۴

۲۵۰۶۶

 ۷ﺳﻠﻧﮫ

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

۵

اوﺳﭘﻧﮫ او ﻓوﻻد

۱۸۱۱۸

۳۲۵۶۳

۳۵۳۹۲

۲۹۱۲۳

۲۳۸۳۳

 ۶ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۸ﺳﻠﻧﮫ

۶

د اﻧﺳﺎن ﭘﮫ ﻻس ﺟوړ ﺷوې ﺳﭘڼﺳۍ

۷۵۹۷

۱۰۷۹۰

۱۲۰۹۴

۱۷۹۷۰

۲۳۵۰۹

 ۶ﺳﻠﻧﮫ

 ۳۱ﺳﻠﻧﮫ

۷

ﺳﻣﻧت ،ﺧﺎوره او ډﺑرې

۹۷۰۴

۱۵۹۶۵

۱۷۵۶۰

۱۶۸۶۹

۱۵۳۰۱

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۹ﺳﻠﻧﮫ

۸

د ﺑرښﻧﺎ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت او ﺗﺟﮭﯾزات

۱۴۵۵۷

۲۱۵۵۷

۱۸۹۷۰

۱۵۰۹۸

۱۳۸۴۰

 ۴ﺳﻠﻧﮫ

 ۸ﺳﻠﻧﮫ

۹

ﺑوره او ﻟﮫ ﺑورې ﺟوړ ﺷوي ﺧواږه
ﺷﯾﺎن

۵۱۰۲

۵۰۴۹

۳۵۷۶

۵۱۸۱

۱۰۵۶۴

 ۳ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۰۴ﺳﻠﻧﮫ

ﮐﺎﻓﻲ ،ﭼﺎی ،ﻣﻠﺣﻘﺎت او ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
۱۰
ﺟﺎت

۳۲۸۵

۵۲۵۳

۶۶۰۵

۸۸۴۱

۱۰۲۸۸

 ۳ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۶ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۱ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ،اوﺑﮫ ﺗودوﻧﮑﯽ

۱۱۷۰۲

۱۴۹۱۸

۱۳۴۲۹

۹۷۹۶

۹۶۵۱

 ۳ﺳﻠﻧﮫ

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۲ﻟرګﯽ او ﻟرګﯾن ﻣﺣﺻوﻻت

۵۸۴۷

۶۸۸۳

۷۷۴۰

۸۱۳۵

۸۳۳۳

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۳د اوﺳﭘﻧﯥ او ﻓوﻻدو ﻣﺣﺻوﻻت

۵۳۸۸

۶۲۰۷

۶۷۰۰

۷۵۸۹

۸۱۸۲

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۸ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۴ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ او د ھﻐﮫ اړوﻧد ﻣﺣﺻوﻻت

۳۷۳۲

۷۲۳۵

۸۲۹۹

۸۰۵۸

۷۰۶۴

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۵راﺑر او اړوﻧد ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﯥ

۶۰۸۴

۵۹۹۴

۵۶۰۰

۵۰۸۹

۶۷۳۴

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۳۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۶ﻟﺑﻧﯾﺎﺗﯽ ﻣﺣﺻوﻻت

۲۴۶۰

۳۷۶۸

۴۹۱۱

۵۵۸۴

۶۰۴۳

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۸ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۷ﻏوښﮫ او ﺧوراک ﺗﮫ ﺗﯾﺎره ﻏوښﮫ

۳۲۴۶

۴۲۶۶

۴۷۱۲

۴۱۸۲

۵۸۹۲

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۴۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۸ﮐﺎﻏذ او ﮐﺎﻏذي ﺗﺧﺗﯥ

۱۵۹۹

۲۶۶۷

۴۱۸۱

۵۰۱۹

۵۶۱۷

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۹ﺣﺑوﺑﺎت

۵۱۰۲

۵۹۳۴

۸۰۵۷

۶۲۳۷

۵۵۷۹

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۰ﺗﻣﺑﺎﮐو

۲۷۷۸

۵۱۱۸

۶۴۱۱

۳۰۷۱

۴۹۵۲

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۶ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۱ﺻﺎﺑون ،او ﭘرﻣﯾﻧځﻠو ﺗوﮐﻲ

۲۵۰۳

۳۶۲۰

۴۳۵۲

۵۱۹۴

۴۸۶۱

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۶ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۲ﺧوراﮐﻲ ﺳﺎﺑﮫ

۲۷۳۰

۳۴۸۸

۴۲۹۵

۳۶۳۰

۴۰۴۶

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۳ژوﻧدي څﺎروي

۱۴۵۶

۱۹۹۹

۲۷۳۱

۴۵۹۱

۳۷۹۸

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۷ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۴درﻣﻠﻲ ﻣﺣﺻوﻻت

۱۵۶۳

۲۴۹۸

۲۵۴۸

۳۱۳۲

۳۷۶۶

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۰ﺳﻠﻧﮫ

 ۲۵ډول ډول ﻧوﺷﺎﺑﯥ

۱۵۰۵

۲۷۲۴

۳۷۴۰

۲۶۳۸

۳۵۲۰

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۳۳ﺳﻠﻧﮫ

۱۲۸۰

۲۳۳۰

۲۴۰۱

۲۳۲۵

۲۶۶۳

 ۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۱۵ﺳﻠﻧﮫ

۳۰۶۹۰

۴۲۶۶۲

۴۳۵۱۵

۳۷۷۰۰

۴۰۲۹۳

 ۱۱ﺳﻠﻧﮫ

 ۷ﺳﻠﻧﮫ

۲۷۵۲۷۷

۳۵۴۴۶۶

۳۶۹۳۱۸

۳۵۸۷۱۳

۳۶۷۶۶۵

 ۱۰۰ﺳﻠﻧﮫ

 ۲ﺳﻠﻧﮫ

۵۹۰۷

۷۵۷۴

۷۲۵۶

۶۴۵۲

۶۴۰۵

ﮐﻠﭼﯥ  ،ﻟﮫ ﺣﺑوﺑﺎﺗو ﺟوړ ﺷوې ﻣواد
۲۶
او اوړه
ﻧور
ټول )ﻣﯾﻠﯾون (اﻓﻐﺎﻧۍ
ټول )ﻣﯾﻠﯾون( ډاﻟر

رسچینه :د نړیوالې سوداګرۍ ریاست ،د سوداګرۍ او صنایعو وزارت .کلنۍ ۲۰۱۴ .کال.
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 ۱ﺳﻠﻧﮫ

دوهمه ضمیمه :پوښتنلیک
راز ســاتنه (محرمیــت) :هــر ډول معلومــات چــې تاســو د دې مرکــې پــه تــرڅ کــې پــه ډاګــه کــوۍ هغــه بــه پــه کلکــه توګــه پــټ
پاتــه يش او يــوازې د دې څیړنــې د تحلیــل لپــاره بــه وکارول يش .ستاســو لــه اجــازې پرتــه ،بــه مــوږ هغــه رســوا یــا پــه ډاګــه نــه
کــړو او ستاســو معلومــات بــه هیــڅ کومــې ادارې رسه رشیــک نــه کــړو .ستاســو مالتــړ بــه د پالیســۍ د تصميــم نيونکــي رسه مرســته
وکــړي تــر څــو پــه هېــواد کــې د ښــځینه ســوداګرۍ د وضعیــت پــه اړہ پــه غړیدلــو ســرګو فیصلــې وکــړي.
نوم:
عمر:
د اوسیدو ځای:

د تعلیم کچه
دنده :سوداګر
تاریخ  / /وخت:

1.1آیا کوالی شی د خپلې سوداګرۍ په اړہ موږ ته وواياست؟
2.2کله مو د خپلې سوداګرۍ پيل وکړ؟
3.3آیا تاسو د خپلې کورنۍ اعاشه او اباته په غاړہ لرئ؟ څه يش اړ کړئ تر څو تاسو خپله سوداګرۍ پيل کړئ؟
4.4آیا ستاسې سوداګري له حکومت رسه ثبت شوي؟
5.5تاسو له کومو رسچینو څخه استفاده وکړہ او يا د خپل کار د پيل لپاره مو ورته اړتيا درلوده؟
6.6چا ستاسو مالتړ وکړ تر څو دا منابع تر السه کړئ؟
7.7ستاسې د تولیداتو یا خدماتو د پام وړ پیرودونکي څوک دي؟
8.8تاســې کــوم محصــول بــازار تــه وړانــدې کــوئ؟ او ستاســې محصــول  /خدمــت څــه ډول خپــل مطلــوب  /هــدف بــازار تــه
ورســیږي؟
9.9کــه ستاســې د ســوداګرۍ څخــه لــه یــو کال زیــات وخــت تیــر شــوی وي ،او یــو څــوک لــه تاســې پوښــتنه وکــړئ :نــو تاســې
بــه د خپلــې ســوداګرۍ وضعیــت څرنګــه تعریــف کــړئ؟ آیــا هغــه وده کــوي؟
1010څومره خلک (نارینه او ښځې) تاسې په خپله سوداګرۍ کې په کار ګامريل دي؟
1111تاسې خپل محصوالت څرنګه مشهور (بازارموندنې) کړي ؟ که هو ،څرنګه؟
 .۱۲تاسې د خپلې سوداګرۍ د پیل پر مهال له کومو ستونزو رسه مخ شوي یاست؟
(مهــم کلــات :د ثبــت شــوې ســوداګرۍ لپــاره د ثبــت پــر مهــال ،د کورنــۍ هوکــړہ ،مــايل رسچینــو تــه الرسســی ،ځمکــې تــه
الرسســی ،د ســوداګرۍ لپــاره (کــور ،هټــۍ ،پــه کرایــه نیــول شــوی) ځــای ،انســاين پانګــه ،دولتــي مالتــړ ،او نــور
 .۱۳تاسو د خپلې سوداګرۍ لپاره د حکومتي او غري حکومتي موسسو څخه کوم ډول مالتړ تر السه کړې؟ د بېلګې په
توګــه ،د روزنــې ،پــور،
د سوداګرۍ د پراختیا مالتړ او داسې نور.
 .۱۴آیا تاسو پوهيږي چې حکومتي او غري حکومتي ادارې کوم ډول مالتړ برابروي؟ آیا تاسې د کومو ادارو نوم یادوالی
شــئ چــې تاســو
فکر کوئ چې د ښځینه سوداګرو مالتړ کوي؟
 .۱۵تاسو له کومه ځایه د نوې ټکنالوژۍ او یا کوم بل څه له الرې نظریات ترالسه کولی يش چې په بالقوه ډول
ستاسې د سوداګرۍ د محصول زياتوايل په برخه کې له تاسو رسه مرسته وکړي او له هغو څخه معلومات ترالسه
کــړئ؟
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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 .۱۶آیا تاسو د کومې رسمي مايل ادارې له مرستې لکه د خپلې سوداګرۍ لپاره بانکي حساب څخه کار اخلئ؟ که
ځــواب نــه وي ،نــو آیــا تاســې پــه خپلــه ســیمه کــې کومــه بانکــې اداره لــرئ او تاســې هغــې تــه آســان الرسســی لــرئ؟
 .۱۷تاسو فکر کوئ او يا هم باور لرئ چې د ښځو سوداګرو لپاره ځینې اقتصادي فرصتونه شته؟
 .۱۸ټولنه د سوداګرۍ لرونکو ښځو په اړہ څه فکر کوي؟
 .۱۹د یوې ښځینه سوداګرې په توګه ستاسې د تجربې پر بنسټ ،ستاسو نظر څه دی چې ښځې سوداګرې له کومو
خنډونــو رسه مــخ دي؟
الف.کوم ټولنیز خنډونه شتون لري؟
ب.کوم اقتصادي خنډونه شتون لري؟
ج.کوم تخنیکي خنډونه شتون لري؟
د.آیا د ښځینه سوداګرو لپاره ځانګړي امنيتي خنډونه شتون لري؟
ه.آیا تاسو فکر کوئ چې فساد ښځينه سوداګرو پر وړاندې خنډ دی او که نه؟
 .۲۰څه فکر کوئ ،ښځینه سوداګرې تر ټولو مهمو کومو پنځو خنډونو رسه مخ دي؟
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دریمه ضمیمه :د ښځینه سوداګرو دیاګرام
معلومات

مايل منابع

د تولید ،بازار او تکنالوژۍ
په اړہ السته راغيل معلومات

پورونو ته الرسسی ،د دولت او
نا دولتي موسسو مالتړ

بازار
د سوداګرۍ ډول:
خرڅالو :په نښه شوي مشرتیان ،د توزیع
الرې چارې ،السته راغيل خام مواد،
سوداګري ،موقعیت ،په نښه شوی بازار،
ننګونې او خنډونه ،هغوی څرنګه تصمیم
نیيس؟ د سوداګرۍ د تصمیم نیولو
میکانیزم

په کار لویدلې رسچینې
(منابع)
پورونو ته الرسسی ،د دولت او نا دولتي
موسسو مالتړ

 .۱عرضه شوي تولیدات /
وړاندې شوي خدمات

بانکي حساب ،جواز

د کورنۍ غړي
د کورنۍ د غړو شمیر .آیا
هغه د کورنۍ مرشه ده؟

په سوداګرۍ کې د
کورنۍ غړي
د کورنۍ د غړو مالتړ

رسچینې

تولیدات  /خدمات

د خامو موادو د ساتلو ځای

د سوداګرې ښځې نوم
د رشکت اندازه
کوچنۍ یا متوسطه سوداګري،
ښار :کابل
موقعیت:
تاریخ:

ځمکه ،پانګه ،دکان ،د سوداګرۍ د پرمختیا مالتړ

زیربنا
اوبو او برښنا ته الرسسی

بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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کتاب ښود
– مجیب مشعل .د کوچنيو او منځنيو تصديو پرمختيا او په افغانستان کې سيمه ييزه سوداګري AREU .جنورۍ.۲۰۱۴ ،
– په افغانستان کې د اقتصادي فعالیت او د پانګې اچونې په اړہ اسايس حقایق .څيړنې او احصايې رياست .د افغانستان د
پانګونې د مالتړ اداره .مارچ ۲۰۱۲ ،کال.
– عمر جويا ،مريتوفیق انصاري ،عبدالصمد کټوازي ،احمد شاه مومن ،داریوش تابش ،قدرت الله حليم .په افغانستان کې د ثابتې
سوداګرۍ د پانګې اچونې اټکل .د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره .می ۲۰۱۲ ،کال.
– په افغانستان کې د کار د ښځو ( )QARAمشوريت اداره ،)LLC( ،آګسټ.۲۰۱۴ ،
– احمد ایف آصفي .په افغانستان کې د اړتیا پربنسټ په بازار کې د انساين ځواک ځیرکتیا .حرکت ( )AICFOاو (.)NSDP
.۲۰۱۲
– ویلیام ای بیرد .په افغانستان کې د اقتصاد مديريت (. ۲۰۱۵)USIP
– آلوتایو آکین پلو آولرنواجو ،يوسف رشافت اوالبیيس .په غیر رسمي اقتصاد کې سوداکریزو رسچینو ته د ښځو الرسسی .د آبادان
پوهنتون ،نایجریا .شامره .۲۰۱۲ ،۲
– د کوچنیو او متوسطو سوداګریو د سرتاتيژۍ پلی کول :د افغانستان د کرهڼې د پراختیا لپاره د عمل پالن :د کانونو او صنایعو
اوکرهڼې او مالدارۍ وزارتونه .می  – ۲۰۱۱مارچ .۲۰۱۳
– چیک کاسیک ،اریک ماملوسرتوم .د افغانستان د سوداګریو غوښتونکي .کاوفمن .نومرب.۲۰۱۲ ،
– د افغانستان د ژوند د رشایطو رسوې ،منځ مهالې پایلې .۲۰۱۴د احصايي مرکزي اداره دسمرب۲۰۱۴ ،
– ( ،۲۰۱۳- ۲۰۱۲)NRVAڅلورم څپرکی :د کاري ځواک ځانګړتياوي .د احصايي مرکزي اداره .کابل -افغانستان
– ټام ګیبسون ،ایچ .جی .دیر وارت" .د کوچنیواو منځنیو سوداګریو تعریف" :د مخ پر ودې هېوادونو د کوچنیو او منځنیو
تعریف لږہ نیمګړی الر ده ".د بروکینګز ګلوبل اقتصاد او پراختیا .بروکینګز .د سپتمرب ۲۰۰۸
– د سوداګرۍ کار کول " .۲۰۱۴د کوچنیو او منځنیو سوداګریو لپاره مقررات ".د نړیوال بانک ډله .یولسمه خپرونه. ۲۰۱۴ .
– "په افغانستان کې د اقتصادي فعالیت او د پانګې اچونې اړوند اسايس حقايق ".ايسا .د څیړنې او د احصايې رياست .مارچ،
 ۲۰۱۲کال.
– آدم پین ،ریچارد مالیت" .د جندر ،ځوانانو او ښاري کارګر په توګه په بازار کې ګډون :په کابل کې ،د خیاطی سکتور څخه السته
بازارونو ته د ښځینه سوداګرو د الرسيس پر وړاندې پراته خنډونه
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راغيل شواهد"  .AREUکابل2014 .جوالی.۲۰۱۴ ،
– "په کابل ښآر کښې د کوچنیو سوداګریو د رامنځ ته کولو لپاره د رسمیت نه شتون" ( .)AMMCحرکت .جوالی.۲۰۱۱ ،
– لینا ګانیش ،مسعوده کوهستانی ،رحيم اعظمي ،ربیکا ایل .میلر "په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا ۲۰۱۲ -۲۰۰۲ ،کال
پورې ،معلومايت نقشه" ( )AREUد پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان .کابل .جوالی ۲۰۱۳،کال.
– احمد ایف آصفي .په افغانستان کې د اړتیا پربنسټ په بازار کې د انساين ځواک ځیرکتیا۲۰۱۲ .)NSDP( .
– "د افغانستان د ژوند د رشایطو رسوې ( ،)۲۰۱۳-۲۰۱۱- NRVAاو د احصايي مرکزي اداره .۲۰۱۴
– "د خصويص سکتور وده ،سکتوري سرتاتژي ( ".)۱۳/۲۰۱۲ – ۰۸/۲۰۰۷د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ،د افغانستان ميل
پرمختیايي سرتاتژی .د جون .۲۰۰۸ ،۱۰
– هويل ریچي‘ .په ماتیدونکي چاپیریال کې بیا فکر کول ،په سومالیا کې تر السه شوې تجربې ،برشي خوندیتوب او ګډون” په نوو
دولتونو کې برشي خوندیتوب ،د ( )ISآکاډمي ،د ټولنیزو مطالعاتو نړیوال پوهنتون.۲۰۱۴ .
– "اروپايي ټولنه ،په افغانستان کې جنس په جنس تبادله ".د سوداګرۍ عمومي رئیس ،اروپايي کمیسیون.۲۰۱۴.
– شایمه وي .رامني ،آجای توتوپالی ،طهامس میدورسکی ،چاټو پادو ،وینا راویچندروم " .په غیررسمی اقتصاد کې ښځینه
سوداګرې :آیا رسمیت ته شاملیدل د سوداګرۍ د پایښت یوازینۍ الره ده؟ " د کاري سند شمیره  .۰۱۸-۲۰۱۳د ملګرو ملتونو
پوهنتون.۲۰۱۳ .
– "افغانستان :دا وخت را رسیدلی چې د پایښت لرونکو دندو پر لور حرکت وکړو ،په افغانستان کې د ګومارنې د حالت مطالعه»
د کار نړیوال سازمان  -افغانستان دفرت .کابل .می ۲۰۱۲ ،کال
– ماریا بوینیک ،ربیکا فوریسټ ،نیکوالس ،ایميل کوري پیر " .د ښځو د اقتصادی پیاوړتیا د ودې لپاره یوه تګالره " اکسون موبل.
د ملګرو ملتونو بنسټ.
– فریدریخ دیلامر ،کارین هوم قویست".د سوداګرۍ وده او په نړیوال اقتصاد کې د کوچنیو او منځنیو سوداګریو نوښت :د یو
مسئول او ټول شموله نړیوالتوب پر لور ".د اقتصادي همکارۍ لپاره پرمختیايي سازمان ،استانبول ،ترکیه ،د جون ۳ـ  ۵پورې،
 ۲۰۰۴کال.
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د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه ( )EPDیــوه غیــر انتفاعــي ،غیــر دولتــي اداره ده چــې پــه
افغانســتان کښــې پــه محــي او د پالیســۍ جوړونــې پــه کچــه د میرمنــو او ځوانانــو ځواکمــن کولــو تــه ژمنــه ده .د
ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه د  ۲۰۱۰کال پــه لومړیــو کــې د آغلــې نرګــس نهــان لــه خــوا چــې د
( )EPDعمومــي مــره ده ،تاســیس شــوه .د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه د میرمنــو او ځوانانــو د
کاري وړتیــا د لوړولــو لپــاره کار کــوي تــر څــو پــه پرمختیايــي کارونــو ،ســولې را وســتلو ،او د هیــواد پــه دموکراتیــک
بهیــر کښــې د خپلــو اړتیــاو د مطــرح کولــو لپــاره را میــدان تــه يش .د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری موسســه
پــردې رسبیــره غــواړي چــې پــه پراخــه کچــه میرمنــې او ځوانــان پــه خوځښــت راويل چــې د بــې ثباتــۍ پــه هغــو
ســتونزو غلبــه و مومــي چــې دا مهــال افغانســتان وررسه الس او ګریــوان دی .د ســولې او ډیموکراســۍ لپــاره د برابــری
موسســې د میرمنــو او ځوانانــو لپــاره جوړښــتونه تاســیس کــړي تــر څــو پــه خپلــو منځــو کــې رسه الســونه یــو کــړي،
خپلــې شــبکې تاســیس ،او پــه خپــل منــځ کښــې د بــاور او اعتــاد فضــا رامنځتــه کــړي ،او پــه ګــډہ هڅــه وکــړي چــې
افغانســتان پــه یــو داســی ډیموکراټیــک هیــواد بــدل کــړي چــې د هــر ډول تاوتريخــوايل او تبعيــض څخــه پــاک وي.

