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در باره نویسنده

داکتر گنیش که یک بشرشناس است ،روی مسایل جنسیت به ویژه در مناطق متاثر از منازعات مسلحانه ،تحقیق و فعالیت می نماید .منحیث
یک معمار و با داشتن تجارب مسلکی رسانه ی ،نامبرده عالقمند پژوهش روی موضوعات دیگر از قبیل خشونت علیه زنان ،محرومیت جنسیتی
به علت وجود هنجارهای سنتی و سلسله مراتب اجتماعی ،و استفاده تاریخی و موجود از جندرسازی شرایط ،می باشد.

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،مؤسسه مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضه پژوهش با کیفیت مرتبط
به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله آنها جهت آگهی دهی و تاثیرگذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون و تقویت فرهنگ
پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان ،جامعه مدنی ،محققین و دانشجویان ،زمینه های استفاده
از تحقیقات و کتابخانه این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی
در کشور فراهم سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود آمد که نماینده های آن متشکل از
هیآت مدیره ،تمویل کنندگان ،سازمان ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیردولتی می باشد .این واحد بیشتر از سوی دولتهای فنلند،
سویدن و سویس پشتیبانی مالی میشود.

در سال  2013میالدی پروژه های مشخصی از سوی اتحادیه اروپا ( ،)EUاداره توسعه و همکاری سویس ( ،)SDCموسسه بین المللی برای
توسعه ( ،)ODIبرنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ،)UNDPکمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ( ،)UNHCRدفتر ملل متحد
برای زنان ( )UNWOMENو همچنان سفارت فنلند تمویل می گردد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان ( )UN Womenبه خاطر مساعد ساختن
زمینه برای انجام این پژوهش ،صمیمانه قدردانی می نماید .مخصوصااز داکتر ممادو بوبو دیالو متخصص اقتصادی اداره سازمان ملل متحد
برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان در دفتر مرکزی این اداره در شهر نیویارک ایاالت متحده امریکا و آقایان اسال کلوگامپیتیا ،ریم
الجابی و حسن فهیمی از دفتر این اداره در افغانستان به خاطر نظرات شان درباره این گزارش سپاسگذاری می نماید .در نهایت ،می خواهیم
از زحمات و تالش های فراوان و بی دریغ آقای انیل چندریکا ،متخصص استراتیژی حقوق و مصئونیت اقتصادی زنان در اداره سازمان ملل
متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان ،جهت اجرای این پروژه اظهار سپاس نمائیم.
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مقدمه

مانند اکثر از کشورهای بعد از انقالب صنعتی ،در فرهنگ جدید اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز موضوع معرفی و تفکیک فعالیت های
تولیدی و زاد ولد (تولید مثل) و سهم گیری زنان در فعالیت های مولد اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است .در عین زمان ،هنجارهای
اجتماعی و فرهنگی مختص افغانستان ،شرایط زندگی زنان و دختران این کشور را نیز طور معکوس متاثر ساخته است .این هنجارها غالبا
مخلوط نامتجانسی از قوانین شرعیُ ،عرف و عنعنات مردم و اقوام مختلف این کشور می باشند .در نتیجه ،رژیم های حاکم در این کشور به
نیازمندی های عملی و استراتیژیک زنان رسیدگی نکرده اند .این در حالی است که مباحث کنونی روی حقوق بشری زنان در افغانستان بیشتر
از لفاظی و استفاده از اصطالحاتی چون «توانمندسازی جندر» فراتر نرفته و برای بهبود زندگی زنان و دختران افغان ،چه از نظر مادی و یا
سیاسی ،توجهی صورت نگرفته است.
در این نشریه شرایط فعلی زنان افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد .با ارزیابی توافقنامه های بین المللی ،قوانین و استراتیژی های که این
کشور در دهه گذشته از آن متاثر بوده ،وضعیت اقتصادی و حقوق بشری زنان مورد مطالعه قرار می گیرد .برای درک و فهم همه جانبه این
موضوع ،در این تحقیق سعی شده تا شرایط مناطق مختلف این کشور و نورم های اجتماعی جندر که در آن مناطق مستولی اند ،مورد تحلیل
قرار گیرد .این کار به منظور شناسایی و تثبیت روش هایی که باعث افزایش توانمندی و حضور زنان در فرصت ها و فعالیت های اقتصادی،
بلند رفتن صالحیت های تصمیم گیری آنان و بهبود شرایط کلی زندگی آنان در میان خانواده و جوامع شان شده باشد ،صورت می گیرد.
پس از تحلیل و بررسی موضوع ،در ختم این نشریه ،نتیجه گیری صورت گرفته و سفارشاتی نیز ارایه می شود .توقع می رود تا این سفارشات
بتواند برای درک بهتر از موثریت پالیسی ها ،فرصت های کاری ،طرح و تطبیق برنامه ها کمک نماید .با وجودیکه ارزیابی پالیسی ها و برنامه
ها طور منتقدانه و در قالب مسایل جنسیت ،موثر بوده اما نیاز است تا روی برنامه هایی که در دراز مدت برای توانمندسازی اقتصادی زنان
موثریت و حسابدهی زیادتر دارند ،توجه و تاکید صورت گیرد .برای این کار باید شتاب کرد چرا که با انتقال قریب الوقوع مسئولیت های امنیتی
(از نیروهای خارجی به نیروهای افغان) این نگرانی وجود دارد که دستآوردهای حقوق زنان (که مجددا در دهه گذشته حاصل شده اند) به
منظور آرام ساختن دسته های محافظه کار ،مورد معامله قرار گیرند .در ستراتیژی ها ،برنامه ریزی ها و استفاده از منابع قسمی ،باید مسایل
جنسیت مورد توجه قرار گرفته تا سهم گیری مساوی زنان در روند توسعه افغانستان تضمین شود و زنان به عنوان شهروندانی که دارای حقوق
برابر اند ،در جمهوری اسالمی افغانستان زندگی نمایند.
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پیشگفتار

توانمند ساختن زنان افغان از نظر اقتصادی نه تنها میزان آزادی آنان را برای
کسب عاید و درامد باال برده بلکه اینکار در حصول و حفظ حقوق مساوی
برای آنان نقش بسیار مهمی دارد .همچنان در رفع تبعیض های گوناگون
حقوقی ،اداری و شخصی علیه آنان ،کمک می نماید .ایجاد فضای مناسب
برای سهم گیری زنان در مکانیسم های اقتصادی باعث توسعه و انکشاف
کشور شده که در نتیجه افراد و جامعه به صورت عموم مرفه می شوند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی چندین پروژه پژوهشی با وزارت احیا و
انکشاف دهات از نزدیک همکاری نموده است .امیدوار هستیم تا روابط خوب
و موثر ما ،کماکان ادامه یابد .دانش با ارزش ترین منبع بوده که در افغانستان
طور جدی به آن توجه نشده است .سازمان ها و موسساتی مانند واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان برای کسب و گسترش فهم و دانش در مورد کشور ما،
غنیمت و سودمند می باشند.
برعالوه این نشریه تحقیقی ،معلومات و فهم ما را از نقش زنان در فعالیت
های اقتصادی کشور ،افزایش می دهد .از طرف دیگر موانع اجتماعی و
فرهنگی ،و چالش های که در سطح پالیسی ها وجود دارند و تا هنوز مورد
رسیدگی قرار نگرفته اند ،نیز در این نشریه مورد بحث قرار گرفته است.

ویس احمد برمک

وزیر احیا و انکشاف دهات
افغانستان

اکتوبر 2013
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پیشگفتار

دهه گذشته تغیرات زیادی را برای افغانستان به ارمغان آورده که بخشی از آنها امیدوار
کننده و بخشی هم ُپر از چالش ها می باشند .زنان و دختران افغان به پیشرفت های
مانند افزایش دسترسی به فرصت ها و انتخاب های شغلی وغیره دست یافته اند اما این
پیشرفت ها هنوز هم کافی نبوده و حتی حفظ این پیشرفت های محدود نیز با چالش
مواجه می باشند.

در سال  2010میالدی ،اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی
زنان ( )UN Womenاز ایجاد و تهیه استراتیژی حقوق و مصئونیت اقتصادی زنان حمایت
نمود .هدف این استراتیژی تقویت چارچوبهای مختلف داخلی و بین المللی که دولت
افغانستان بر اساس آن متضمن حقوق اقتصادی زنان شده ،می باشد .بخشی از آن
استراتیژی ،این پروژه تحقیقاتی است ،تا از این طریق فهم و دانش مورد نیاز در رابطه به
واقعیت های موجود جامعه افغانی افزایش یافته و از آن برای دادخواهی استفاده صورت
گیرد .اکنون اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان یافته
های این تحقیق را در نشریه تحت نام “ توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان ( 2002الی  :)2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی
وضعیت” که اساساروی حقوق اقتصادی زنان متمرکز است ،به دست نشر می سپارد .این نشریه حاوی معلومات در مورد تاثیرگذاری سیاست
های تجارتی ،اراضی ،مزد و معاشات باالی توانمندسازی زنان افغان و ایجاد ثروت اقتصادی می باشد .مالحظاتی که در جریان این تحقیق
صورت گرفته حاکی از آن است که همه شرکای داخلی و بین المللی ،اعم از ادارات و موسسات دولتی و غیردولتی که در پروسه توسعه و
انکشاف افغانستان دخیل اند ،از شناخت و درک نیازمندی های اقتصادی زنان این کشور ،طور چشمگیر مستفید شده می توانند.
این نشریه در دو بخش ارایه می گردد .بخش اول آن گردآوری اطالعات و معلومات است .در این بخش ،پروژه و برنامه هایی که پس از سال
 2002میالدی در رابطه به بهبود شرایط اقتصادی زنان افغان انجام یافته ،مورد مطالعه و تدقیق قرار می گیرد .در همین بخش کنوانسیون
های بین المللی و استراتیژی های دولتی ،اصالحات حقوقی و تمام طرزالعمل ها و روش هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته اند،
ارزیابی می شوند .همینگونه در قسمت اول ،شاخص های اقتصادی و انکشافی جنسیت بررسی شده و روش و شیوه هایی که سبب رسیدگی
و یا عدم رسیدگی به دسترسی زنان به حقوق بشری شان و فعالیت های اقتصادی آنان در دهه گذشته شده ،مورد مطالعه قرار می گیرد .اما
در بخش دوم ،شرایط موجود براساس معلومات بخش اول ،مشرح تر مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرند .تالش می شود تا در این قسمت
از نظریات زنان اشتراک کننده در پروژه هایی که در ساحات روستایی و شهری کابل به هدف بهبود فرصت ها و فعالیت های اقتصادی زنان
تطبیق شده اند ،برای جمع بندی و تحلیل وضیعت و شرایط کنونی زنان ،استفاده صورت گیرد .همچنان هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که
ُممد و یا مانع اشتراک زنان در فعالیت های تولیدی و عایداتی ،که هدف پالیسی ها و استراتیژی های دولت و سازمان های جامعه بین المللی
هستند ،با دقت تمام مورد ارزیابی قرار می گیرند .به این ملحوظ ،خالء ها در پالیسی ها و پروسه تطبیق این پالیسی ها و استراتیژی ها و آنچه
که عمال اتفاق افتاده ،در این بخش تحت غور و بررسی قرار گرفته است.
این نشریه را با یافته ها و سفارشات آن خدمت شما پیشکش می نمایم و امید دارم که یافته های این تحقیق بتواند همه ما را ،به عنوان کمک
کنندگان و سهم گیرندگان فعال در توسعه اقتصاد ملی افغانستان ،برای رفاء و بهبود زندگی زنان افغان کمک نماید.
انگیبورگ سولرن گیسال دوتیر

اداره سازمان ملل متحد مبرای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان

رئیس دفتر افغانستان

اکتوبر 2013
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طی دوازده سال گذشته یعنی پس از سال  2001میالدی ساختار و سازمان های سیاسی
افغانستان طور چشمگیری تغییر نموده است .دو دوره انتخابات ریاست جمهوری ،حضور
نیروهای بین المللی ،پوشش وسیع رسانه های خارجی از این کشور ،و توجه جدی دولت
ها برای توسعه و انکشاف اجتماعی همه در این کشور اتفاق افتاده و این در حالی است
که اقتصاد افغانستان در حال گذار و انتقال بوده است .با اعالم رسمی خروج قوت های
بین المللی و با نزدیک شدن سال  2014میالدی و از طرف دیگر با اتمام دوره ریاست
جمهوری آقای کرزی ،کماکان تغییرات دیگر در انتظار افغانستان می باشد.
همزمان با روند انتقال ،اعتقاد همگان بر این است که زنان بخش مهم یک دولت کامیاب
در افغانستان بوده که این خود فرصتی برای حصول دستآوردهای قابل مالحظه تلقی
می گردد .با اینکه در سطح پالیسی به این امر مهم تا حدی توجه صورت گرفته اما
دستیابی به این هدف در دراز مدت نیز باید مورد تاکید قرار گیرد .برای بازگشت افغان ها به گذشته خوب شان و جهت رسیدن به یک آینده
با سعادت و باافتخار ،و بازسازی کشور ،نیاز است تا به خواست ها و نیازمندی های آنانی که در حاشیه قرار گرفته اند (از جمله زنان) بیشتر از
همه توجه صورت گیرد.
بنابر برداشت بعضی ها ،نرسیدن به نتایج ملموس و قابل پیمایش نقش زنان در جامعه افغانستان (به استثنای موارد ابتدایی) یک چالش بوده
که دستیابی به آن ناممکن تلقی می گردد .با اینکه همگان ،طور جمعی در رسیدن به تعدادی از اهداف تعیین شده موفق نبوده اند ،اما تعیین
آن اهداف در همان ابتدا ،در واقع یک دستآورد بوده است .ما باید به دیدگاه خود وفادار باقی مانده و هر قدمی که برای رسیدن به سمت آن
اهداف بر می داریم ما را به آن نزدیک تر می سازد.
توانمندسازی اقتصادی زنان نه تنها اساس برابری و عدالت را در جامعه تشکیل می دهد ،بلکه سبب ثبات و رشد نیز می گردد .هرگاه نیمی از
نفوس شامل نیروی کار نباشند ،یک کشور در برابر عوامل رقابتی بازار به آسانی رقابت کرده نمی تواند .این امر با در نظر داشت کاهش کمک
های بین المللی ،به خصوص در مورد توسعه افغانستان صدق می نماید .تهداب سهم گیری زنان در فعالیت های اقتصادی توسط برنامه های
مالی کوچک (میکروفایننس) گذاشته شده اما به خاطر جامع تر و یک پارچه تر ساختن سهم گیری زنان در این فعالیت ها ،اکنون الزم است
تا روی پالیسی ها در سطح باال توجه مبذول گردد.
توجه به بهبود شرایط تعلیمی و آموزشی ،افزایش دسترسی به امکانات صحی و رسیدگی به تبعیض های گوناگون علیه زنان و دختران افغان،
در مجموع نیروی کار افغانستان را توانمند ساخته می تواند .زمینه برای یک زندگی مرفه برای همگان بدون در نظر داشت جنسیت ،نژاد و
ملیت باید مساعد گردد .با انجام این پژوهش ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی
زنان و با گوش دادن به آنانی که در خط فقر زندگی می کنند ،نیازمندی ها و ضرورت های حاد زنان بیشتر از پیش شناسایی و تثبیت شده
است.امیدواریم تا همگام با زنان و دختران سراسر دنیا ،وقار و مقامی را که حق آنان است ،برای شان واگذار نماییم.
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سپاسگذاری

این پژوهش مدیون زحمات خانم مسعوده کوهستانی و آقای رحیم اعظمی بوده که بدون فداکاری و استفاده از مهارتهای آنان ،این تحقیق
به درستی صورت گرفته نمی توانست .تالش ها و سخت کوشی آنان به ویژه در شناسایی افراد و نمایندگان موسسات و ادارات دولتی و در
پیگیری با این افراد که غالبا کار بس دشوار بوده ،برای انجام این تحقیق بسیار مفید واقع شده است .همچنین مشاهدات و یادداشت های
ساحوی و کال حضور آنان در این تحقیق ،بی نهایت ارزنده بوده است.
همچنان زحمات زیاد آقایان احسان خموش ،عبداهلل عزیزی ،هاشم صدیقی ،همایون رحیمی و ابراهیم امیری در ترجمه و پیاده کردن متن
مصاحبه های این تحقیق حیاتی بوده است .از آقای مهدی موسوی و رویا مهتابی که در بخش هایی از این تحقیق همکاری کرده اند ،نیز
اظهار سپاس می نمائیم.
از شکیبایی فراوان داکتر ربیکا ال میلر در جمع آوری معلومات و مهارت فوق العاده وی در مقایسه ارقام و معلومات این تحقیق ،نیز
سپاسگذاری می شود.
برعالوه ،میخواهم از همکاران دیگر خود در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان هر یک نصراهلل باقی ،غالم رسول ،غالم علی ،سیداجان سروری،
پرویز عزیزی ،و عتیق اهلل شاهنان که در امور لوجستیکی و اداری این پروژه همکاری نموده اند ،و نیز از مهربانی های زیاد خانم سیما گل و
خانم رقیمه اظهار امتنان نمایم.
اشتراک کنندگان زیادی برای انجام این تحقیق حاضر به مصاحبه شده و معلومات شان را در اختیار ما قرار دادند که از آنها اظهار قدردانی می
نمایم .نظریات آنان در باره توانمندسازی اقتصادی زنان ،اساس و بُنیه ی این گزارش تحقیقی را تشکیل می دهد .به خصوص زنان اشتراک
کننده در پروژه هاییکه این تحقیق روی آن متمرکز بوده و زنان و مردان خانواده آن زنان ،روی دیدگاه و پنداشت های مردم در مورد زنان و
توانمندسازی اقتصادی زنان ،معلومات با ارزشی را در اختیار ما گذاشته اند .همچنان از نمایندگان موسساتی که این پروژه ها را تطبیق نموده
اند و نیز از کارمندان ادارات مختلف دولتی که معلومات و نظریات خود را در خصوص فرایندها و روش های توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی
با ما شریک ساخته اند ،اظهار سپاس می کنم.
رهنمایی ،تشویق و ترغیب و هماهنگی ُمدبرانه ی خانم داکتر چونا ،بی نهایت در انجام این پژوهش مفید بوده است .عالوتا از نظریات و
پیشنهادات خانم داکتر مالتی والموری و از بحث هایی که روی مسایل جندر و اقتصاد سیاسی با وی داشته ام ،اظهار تشکر می کنم .در
نهایت از کسانی که نسخه های ابتدایی این نشریه را مطالعه کرده و دیدگاه ها و نظریات خود را جهت وضاحت و بهبود کیفی آن ارایه کرده
اند ،نیز قدردانی می نمایم.
در ختم ،هر نوع خطا و اشتباه که در این تحقیق و نشریه وجود داشته باشد ،متوجه شخص خودم می باشد.
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واژه نامه

بَد :عملی است که اطفال ،دخترهای جوان و زنان به عنوان خون بها و به خاطر حل منازعه برای خانواده مقتول به عنوان عروس داده می شوند.
به نظر میرسد که چنین عروس ها در شرایط خوبی زندگی نکرده و با خشونت های خانوادگی مواجه اند .همچنین در بعضی موارد و هنگامی که
یک دختر پس از نامزدی ،از ازدواج اباء ورزیده و یا فرار می نماید و خانواده اش طویانه اخذ شده را دوباره پرداخت کرده نمی تواند ،آن خانواده دختر
جوان خود را به خانواده مقابل به بَد می دهند .زنان و دختران جوان در مقابل قرضه های که بازپرداخت نشده اند نیز به بَد داده می شوند .این عمل
معموال با تصمیم جرگه ها و با چشم پوشی جامعه و به منظور تامین عدالت و جلوگیری از منازعه صورت می گیرد .قوانین افغانستان این عمل را
جرم محسوب نموده است.
بَدل :عملی است که دختر و پسر یک خانواده با پسر و دختر یک خانواده دیگر نکاح (بدل) می شوند .به نظر می رسد که وصلت های
نامناسب و ناهمگون از این طریق صورت می گیرد؛ مثال در بعضی موارد یک پدر ،دخترش را به عقد مردی در می آورد که در بَدل ،با دختر
آن مرد ازدواج می کند.
بی شرم :واژه های بی شرم و بی حیاء اکثرا در مورد زنانی استفاده شده که به رفتارهای ناشایسته و غیرزنانه آنان اطالق می شود.
در پهلوی اینکه زنان باید نورم های جنسیتی مثال آرام صحبت کردن ،پوشیدن لباس های با حجاب ،و حفظ حد و مرز بین زن و مرد
را مراعات نمایند ،از زنان توقع می شود محترمانه رفتار نموده تا بی شرم تلقی نگردند .اصطالح «پدر کرده نبود» نیز در مواردی به
جای کلمه بی شرم در افغانستان استفاده می شود.
چادری :لباس سر تا پا و سنتی که به عنوان حجاب اسالمی و تلویحا به خاطر حفظ آبرو و افتخار (پرده و یا همان حد و مرزهای جنسیتی)
پوشیده می شود .این لباس از سر تا نوک انگشت های زنان را پوشانده و تنها در قسمت چشم ها ،جالی داشته که برای دیدن استفاده می
شود .طی قرن گذشته ،چادری عموما میان آنانیکه در شهرها ساکن می شدند مروج شده که رنگ آبی چادری بعد از سال های  1990میالدی،
میان مردم در افغانستان رایج شده است.
غیرت :به افتخار ،احترام به خود ،حیثیت ،اصل و نسب خانوادگی و یا قوم اطالق می گردد.
َحشر :کار دسته جمعی مردم (اعم از زن و مرد) َحشر گفته می شود .مثال تهیه نان خشک برای خانواده ای که عضوی از آن وفات نموده
باشد؛ پاک کاری مسجد در هنگام مجالس مردم محل ،اشتراک در شورا به خاطر ختم قرآن شریف و یا فاتحه ،و در مجموع اشتراک در غم
یا شادی و مشکالت مردم محل.
جرگه :شورا یا اجتماع بزرگان قوم که عرفا مردان ُمسن ،ثروتمندان و آنانیکه دارای نوعی از سرمایه اجتماعی اند ،در آن حضور پیدا کرده و
روی مسایل اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی پس از بحث و تبادل نظر ،تصمیم می گیرند .مسایل مختلف میان مردم محل و یا قوم ،بین اقوام
مختلف ،یا بین قوم و دولت در این جرگه ها مورد بحث قرار می گیرند .تصامیمی را که اعضای جرگه می گیرند ،عموما برای همگان مورد
قبول بوده و کسی از آن سرپیچی کرده نمی تواند.
َمهر :مبلغ پولی که از طرف داماد برای عروس داده می شود .دو نوع َمهر است .یکی َمهر معجل که در زمان عقد نکاح برای زن داده می
شود .و َمهر مؤجل که در هنگام عقد نکاح بنام زن ثبت شده ولی براساس قوانین اسالمی ،شوهر مسئولیت دارد تا این َمهر را در صورت
فروپاشی زندگی مشترک شان ،و زمانیکه از همسرش جدا می شود به وی بپردازد .شواهد حاکی است که پرداخت هر دو نوع َمهر ،در عمل
نقض می شوند.
محرم :شوهر و یا یکی از اعضای مرد خانواده که ازدواج او با آن زن از دید شرعی و قانونی حرام باشد و او مسئولیت تامین معیشت و کنترول
رفتارهای آن زن را داشته باشد.
مشرانو جرگه :به مجلس سنای افغانستان ،مشرانو جرگه گفته می شود.
ننگ :از این کلمه به عنوان سرمایه اجتماعی یک مرد ،خانواده ،و یا قوم که جزء غیرت نیز حساب می رود ،استفاده می شود .این واژه مشابه
شرم ،وقار ،شجاعت و فخر است.
ناموس :این واژه را می توان منحیث شکل خاصی از واژه ننگ تلقی کرد که در مورد مصونیت مسایل شخصی به خصوص در مورد زنان یک
خانواده ،اجتماع ،قوم ،قریه و مردم ،اطالق می گردد .ناموس به «وقار ،حیاء و احترام به زنان که وظیفه مطلق مردان بوده تا از آنان حفاظت
نمایند» گفته می شود .منطق ننگ در حراست ناموس نهفته بوده که شامل کنترول زنان می شود.
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پرده« :داشتن پرده»« ،داشتن حجاب» ،زنانگی ،حیاء و شرم همه کلماتی اند که شامل رفتارهای است که به ایجاد حالت زنانگی کمک می
نماید .ایجاد این پرده از طریق جدایی و تفکیک اماکن و فضای مردانه و زنانه ،ستر وجه (صورت) و جسم ،دوری از مردان بیگانه ،محدود
ساختن رفت و آمد ،نظارت و کنترول روی رفت و آمد (زنان) ،دوری از اماکن عمومی و تفکیک لباس زنانه صورت می گیرد .زنانی با پرده،
عموما از ارتباط مستقیم با مردم ،مصارف خانواده ،مسایل صحی ،رفتن به دکاکین و فروشگاه ها ،وغیره دوری می جویند .همینگونه ،برای
مردان نیز الزم است تا این پرده و حیاء را در حاالتی که نامحرم اند ،حفظ نمایند .یک فامیل «با پرده» فامیل خوب بوده که میتوان به آن
ارتباط خویشاوندی تامین کرد .چون آن فامیل با پرده است ،بنابرین فامیل خوب و محترم شمرده می شود.
قوم :گروه اصلی و یا فرعی نژادی که به آن طایفه نیز اطالق می شود .این واژه به منظور دادن هویت برای افراد ،استفاده می شود.
قرآن شریف :از نظر لغوی به معنی خواندن است .کتاب مقدس مسلمان.
شورا :مجلس مردم محل.
شریعت :از نظر لغوی به معنی مسیر است .شریعت روند حقوقی در اسالم است که روابط مسلمانان را با دولت ،با دیگر مردم و مقدسات بر
اساس احکام قرآن شریف و سنت نبوی براساس شرایط اجتماعی و سیاسی موجود جوامع ،تنظیم می نماید .اکثریت نفوس افغانستان ُسنی
بوده و پیروی مذهب حنفی اند ،این مذهب از همه لیبرال تر می باشد که روی استفاده از منطق در تطبیق قوانین اسالمی تاکید می نماید .در
افغانستان مذهب حنفی وجعفری نیز پیروان دارد.
سیالی و شریکی :هنجار اجتماعی که براساس آن مردم کمک های خود را به هدف نشان دادن همبستگی با خانواده و اقارب زن ،انجام
می دهند.
سیاه سر :خانم ،و یا زن .بعضی وقت ها برای دختر و یا مادر نیز اطالق می شود.
ُسنت :آموزه های حضرت محمد (ص) و عبارت از اعمال و گفتار محمد (ص) است که باید کسانی که ایمان دارند ،به آن پایبند باشندُ .سنت
و سیرت النبی برای تفسیر و معنی قرآن شریف ،متمم می باشد.
ولسی جرگه :مجلس نمایندگان افغانستان به نام ولسی جرگه یاد می شود.
علماء :روحانیون و دانشمندان امور و مسایل مذهبی و دینی.
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اختصارات
AAIDO
AAWU
ACCI
ACE
ACTED
ADF
AGRED
AIA
AIHRC
AISA
AMDGs
AMICS
AMIP
ANDS
ANP
APA
APTTA
ARD
AREDP
AREU
ARMP
ARTF
ASAP
ASM
AWBC
AWBF
AWC
AWEC
AWN
BHCs
BPHS
BRAC
CAREC
CBE

ل

موسسه انکشاف صنایع بادام افغان
اتحادیه زنان افغان

اتاق های تجارت و صنایع افغانستان
برنامه قرضه های زراعتی

اکتید -اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی

صندوق توسعه زراعت

پروگرام مطالعات روی انکشاف و ترویج زراعت
اداره موقت افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان

اهداف هزاره انکشافی افغانستان

سروی کلستر و چند شاخصه افغانستان

پروژه احیاء زیرساخت های مارکیت زراعت در افغانستان
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

پولیس ملی افغانستان

اردوی ملی افغانستان

موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان

انجمن برای انکشاف روستایی

برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

پروگرام قرضه های کوچک روستای افغانستان
صندوق وجهی بازسازی افغانستان
پروژه تقویت زراعت پایدار

صنعتگران و کندن کاری های کوچک
شورای زنان تجارت پیشه افغان

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغان

شورای زنان افغان

مرکز تعلیمی زنان افغانستان
شبکه زنان افغان

مراکز خدمات صحی اولیه

مجموعه خدمات اساسی صحی

کمیته پیشرفت روستایی بنگالدیش

سازمان همکاریهای اقتصادی آسیای میانه

تعلیمات منطقوی

AREU
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مرکز ارتباطات برای معلولین

CCD

شورا های انکشافی منطقه

CDCs
CDMA
CEDAW

کمیته رفع تبعیض علیه زنان

گروه معیشتی عام

CLG

اتاق های تجارت

CoC

اداره مرکزی احصائیه

CSO

برنامه خدمات تخنیکی و ملکی

CTAP
DACAAR
DANIDA

داکار -کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان

اداره توسعه بین المللی دنمارک

نهاد های انکشاف منطقوی

DDAs

برنامه خلع سالح و غیرنظامی کردن افراد مسلح در افغانستان

DDR
DoWA

ریاست امور زنان

سازمان همکاری های اقتصادی

ECO

صندوق سرمایه گذاری اروپایی

EIF

اداره انکشاف صادرات افغانستان

EPAA
EVAW

قانون محو تبعیض علیه زنان افغان

اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد-افغانستان

FAO

همکاران کمک کننده

FPs
FRDO

موسسه کمک و توسعه زنان

خشونت های جندر محور

GBV

تولید ناخالص داخلی

GDP

سیستم مخابراتی تلفون همراه

GSM

سازمان کمک های بشری موسکا

HAM

امید برای زنده گی

HFL

پروگرام مالداری و باغداری

HLP

سیستم مدیریت معلومات صحی

HMIS

پروگرام فراگیر معیشت های بدیل

IALP

-

I ANDS
IARCSC
ICC
ICCP
ICESC

IEC

دسترسی چندگانه تقسیم کدی
کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا

CICA

IDLG

2013

استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان

کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
اتاق های تجارت بین المللی

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پیمان بین المللی حقوق فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
ریاست مستقل ارگان های محل

کمیسیون مستقل انتخابات
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انستیتوت برای توانمندی اقتصادی زنان

IEEW

صندوق بین المللی انکشاف زراعت

IFAD

فعالیت های درامد زا

IGAs

سازمان بین المللی کار

ILO

کمیته های بین الوزارتی

IMC

سازمان بین المللی مهاجرت

IOM

پوهنتون های پژوهشی

IRU

تکنالوژی معلوماتی (آی تی)

IT

کشور های کمتر انکشاف یافته

LDCs

قانون رفع تبعیض علیه زنان

LEVAW

صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان

LOFTA

وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری

MAIL

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

MCIT

اهداف انکشافی هزاره

MDGs

انجمن انکشاف اقتصادی مینونایت

MEDA

وزارت انرژی و آب

MoEW

موسسات میکروفایننس

MFIs

سروی های کلستری و چند شاخصه

MICS

اداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان – مسفا

MISFA

برنامه وزارت امور زنان برای دادخواهی و حمایت از پالیسی

MISPA

نرخ مرگ و میر مادران

MMR

وزارت تجارت و صنایع

MoCI

وزارت اقتصاد

MoEc

وزارت مالیه

MoF

وزارت امور خارجه

MoFA

موسسه میکروفایننس برای انکشاف

MoFAD

وزارت تحصیالت عالی

MoHE

وزارت ارشاد ،حج و اوقاف

MoHRA

وزارت اطالعات و فرهنگ

MoIC

وزارت عدلیه

MoJ
MoLSAMD
MoM
MoPH
MoRR
MoTCA
MoUD

ن

وزارت کار ،امور اجتماعی،شهدا و معلولین
وزارت معادن

وزارت صحت عامه

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت ترانسپورت و هوانوردی
وزارت امور شهر سازی

AREU
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MoWA
MRRD
NABDP
NADF
NAPWA
NASP
NATO
NECDO
NESP
NOREF
NPPs
NRVA
NSDP
NSP
NTM
OHCHR
PARSA
PC
PHC
PHDP
PWDC
RAMP
RASA
RECCA V
RMLSP
RSPS
SAARC
SAF
SAFTA
SAL
SCO
SDNRP
SDO
SEWA
SHARP
STARS

2013

وزارت امور زنان

وزارت احیاء و انکشاف دهات
برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه انکشاف ملی زراعت

پالن ملی کاری برای زنان افغانستان

پالن احصایوی ملی افغانستان

پیمان اتالنتیک شمالی ناتو

موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت نور

پالن استراتیژیک ملی برای تعلیم و تربیت
مرکز ترویج صلح ناروی
برنامه های اولویت ملی

ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی
برنامه ملی انکشاف مهارت ها

برنامه همبستگی ملی
ماموریت آموزشی ناتو

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

مساعدت های فزیوتراپی و احیای مجدد افغانستان

شورای والیتی

مراقبت های اولیه صحی

پروژه انکشاف پایدار باغداری

شورای انکشافی و والیتی زنان

پروگرام بازسازی مجدد مارکیت زراعت در افغانستان
موسسه رابعه بلخی برای ارتقای مهارت ها

پنجمین کنفرانس همکاری های اقتصادی و منطقوی برای افغانستان
پروگرام حمایت از مالداری و میکروفایننس در روستا ها

پروگرام حمایت از بخش سرک ها

انجمن همکاری های منطوی جنوب آسیا یا سارک
موسسه همبستگی برای خانواده های افغان
ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا

معیشت های زراعتی پایدار

موسسه همکاری های شانگهای

پروژه انکشاف پایدار منابع طبعی
موسسه انکشافی سنایی

انجمن زنان برای خود اشتغالی

برنامه های صحی برای مردم روستا یی و فقیر
اجتماع احیاء وآموزش حرفه یی
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تسهیالت و الحاق تجارت برای افغانستان

TAFA

پروگرام هدفمند معیشت های بدیل

TALP

آموزش های حرفه ای و مسلکی

TVET

اعالمیه جهانی حقوق بشر

UDHR

کنفرانس ملل متحد برای تجارت و انکشاف

UNCTAD

اداره انکشافی ملل متحد

UNDP
UNESCAP

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند گان

UNHCR

صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان

UNIFEM
UNOHCHR
UNSCR
USAID
VAW
WAW
WFW
WOCCU
WPDC
WTO

ع

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اوقیانوسیه

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد

اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا

خشونت علیه زنان

موسسه زنان برای زنان افغان

موسسه زنان برای زنان

شورای بین المللی اتحادیه های قرضه دهی
مرکز پالیسی های انکشافی زنان

سازمان تجارت جهانی

AREU

خالصه

2013

خالصه

همگان بطور گسترده به این باور اند که اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی بخش مهم حقوق زنان و بخشی از روند انکشاف کشور می
باشد .این تحقیق منحیث بخشی از استراتیژی عمومی اداره سازمان ملل متحد برای زنان یعنی استراتیژی حقوق و مصئونیت اقتصادی زنان،
تالش هایی را که پس از سال  2001میالدی در راستای بهبود حقوق و شرایط اقتصادی زنان صورت گرفته ،مورد بررسی و ارزیابی قرار می
دهد .خالء در پالیسی ها و موانع اجتماعی و فرهنگی ،علت های اساسی حضور کمرنگ زنان در فعالیت های اقتصادی محسوب شده که زنان
در بخش های مختلف با آن مواجه می باشند.
این نشریه براساس تحقیقی که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام داده ،در دو بخش ارایه می شود .در بخش نخست معلومات مربوط به
پروژه ها و برنامه هایی که پس از سال  2013 - 2002میالدی به منظور بهبود شرایط اقتصادی زنان صورت گرفته ،جمع آوری ،تلخیص و
تحلیل می شود .این معلومات شامل کنوانسیون های بین المللی ،استراتیژی های دولت ها ،اصالحات حقوقی ،و روند و مکانیسم های کاری
برنامه های انکشافی می باشد .در این بخش شاخص های انکشافی مربوط به جندر بررسی شده و معلومات مربوطه به منابع دولتی و سازمان
های چندجانبه که در افغانستان فعالیت می نمایند ،مورد تدقیق و مطالعه قرار می گیرد .اینکه به کدام شیوه ،فعالیت های این نهادها طی دهه
گذشته در توانمندساختن و مشارکت زنان از نظر اقتصادی موفق یا ناکام بوده ،در این بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در بخش دوم شرایط موجود مبتنی بر یافته ها و معلومات قسمت اول تحقیق ،مشرح تر مورد تحلیل قرار گرفته و تالش می شود تا از نظریات
زنان اشتراک کننده در پروژه هایی که در ساحات روستایی و شهری کابل به هدف بهبود فرصت ها و فعالیت های اقتصادی زنان تطبیق شده
اند ،برای جمع بندی و تحلیل اوضاع و شرایط کنونی زنان ،استفاده صورت گیرد .همچنان در این قسمت ،فرایندهای اجتماعی و فرهنگی که
ُممد و یا مانع اشتراک زنان در فعالیت های تولیدی و عایداتی (خواست پالیسی ها و استراتیژی های دولت و سازمان های جامعه بین المللی)
به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند .بدین ملحوظ خالء ها میان پالیسی ها و روند تطبیق آنها و استراتیژی ها و آنچه که در عمل اتفاق افتاده،
بررسی می شوند .در ختم این گزارش ،سفارشات جهت استفاده در پالیسی ها ارایه می شوند.
این پژوهش برای گردآوری معلومات از سه روش ذیل استفاده نموده است:
1 .1تحلیل و ارزیابی برنامه ها و پروژه های ادارات دولتی و موسسات تطبیق کننده که مستقیما برای افزایش سهم گیری زنان در فعالیت
های اقتصادی فعالیت می نمایند؛
2 .2جمع آوری شواهد اولیه از  68مصاحبه جامع و نیمه ساختاری که با نمایندگان وزارتخانه ها و برنامه های دولت ،سفارت ها و نمایندگان
موسسات تمویل کننده و شبکه هایی که برای سهم گیری زنان در کارهای اقتصادی پروژه تطبیق کرده اند ،اشتراک کنندگان در آن
پروژه ها و اقارب (مردان) نزدیک آنان ،و  10بحث گروهی متمرکز که با نمایندگان زن و مرد از مناطقی که در آنجا آن پروژه های
تطبیق شده باشند ،صورت گرفته است؛
3 .3و شواهد و معلومات ثانوی که از گزارش ها و راپورهای وزارت ها و سازمان های تمویل کننده به دست آمده اند.
با وجودیکه معلومات و ارقام احصاوی در بسیاری از بخش ها که براساس جندر تفکیک شده باشد ،بسیار کم است ،با آنهم این گزارش از
ترکیب معلوماتی که وجود دارد ،بهرمند شده و سفارشاتی را برای بهبود این ساحه بسیار مهم ،نیز ارایه می دارد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دهه گذشته دستآوردها زیاد بوده ولی به مقایسه محرومیت های ُکلی که در این زمینه از طی
سه دهه گذشته وجود داشته ،این دستآوردها نسبی اند .گذشته از این ،سطح بلند فقر در این کشور می تواند این دستآوردها را به چالش مواجه
سازد .خالء های عمیق از نظر جنسیت در سطح پالیسی ها و استراتیژی های دولت وجود دارند .در دستگاه دولتی این خالء ها عبارت از کمبود
ابزارهای حقوقی ،ناکافی بودن تطبیق پالیسی ها در چوکات استراتیژی ها ،و گسترش ناکافی پالیسی های وزارتخانه ها و استراتیژی های ملی
در روند انکشاف متوازن از نظر جنسیت ،می باشند .با وجودی که بسیاری از این پالیسی ها فراگیر بوده و به خوبی طرح گردیده اند ،اما بعضی
از آنها نظر به حساسیت های جنسیتی ناقص اند ،از طرف دیگر بعضی از پالیسی ها بیشتر روی دیدگاه های ُکلی متمرکز بوده و طرحی کامل
برای تعیین مسیر کاری ،ارایه نمی دارند .حادترین خالء از نظر جندر ،در موارد زیر وجود دارند:
•بررسی خدمات اولیه صحی مخصوصا در بخش های زایمان (تولید مثل) و صحت روانی و در بخش رسیدگی به خشونت های مربوط
به جندر؛
•ثبت نام دختران در مکاتب در سطح ابتدایی و ادامه مکتب در سطوح متوسط و لیسه؛
•اشتراک و سهم گیری زنان در فعالیت های اقتصادی در سطح ادارات عامه و خصوصی چه در ساحات شهری و یا روستایی؛
•اشتراک زنان در فعالیت های سیاسی به ویژه در سطح ولسوالی ها و والیات و عدم حضور آنان در اکثر نهادهای تصمیم گیرنده در
سطح ملی.
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در نهایت امر ،تمام این موارد یکجا ،طور ُکلی روی رفاه اقتصادی زنان تاثیر می گذارد که شدت آن تاثیرات در شرایط حاد خشونت های
خانوادگی و افزایش ناامنی در افغانستان ،زیادتر می باشد.
این حالت نشان می دهد که زنان در کارهای اقتصادی بدون معاش و یا معاش های ناچیز و در مشاغل غیرمصئون و آسیب پذیر در چوکات
اقتصاد غیررسمی و غیرمنظم فعالیت می نمایند و معموال کسی به این فعالیت های اقتصادی آنان نیز قدر و منزلتی قایل نیست .در حالی
که بخش میکروفایننس یک فرصت خوب برای زنان بوده ،اما سرمایه گذاری در این بخش در حال حاضر محدود است .از طرف دیگر ،در
زمینه تشبثات و کارآفرینی چه در سطح کوچک و متوسط نیز کمک های اندکی برای زنان صورت گرفته است .اما بعضی از برنامه ها ،راه
کارها ،و پروژه هایی که در خصوص ارتقاء ظرفیت زنان در دهه گذشته تطبیق شده ،ثمراتی داشته است .ساحات شهری و تعدادی از مناطق
روستایی افغانستان محرک های خوب تغییر بوده اند .زمینه و فضا برای تشویق اشتغال زنان در فعالیت های اقتصادی ایجاد می شوند .زمینه
های فراوان و جدید برای زنان در بخش های تشبثات متوسط و کوچک مخصوصا در بخش های زراعت ،مرغداری ،فعالیت های اقتصادی
در بخش زراعت و بخش تولیدی وجود دارند .الزم است تا از زنان برای آغاز رشد و انکشاف در این بخش ها حمایت صورت گیرد .بنا نیاز
است تا از انرژی و تجارب پروژه های کوچکی که طی دهه گذشته برای زنان تطبیق شده استفاده گردد و این تجارب زیر یک پالیسی جامع
و بزرگتر که بتواند به اقتصاد ملی افغانستان کمک کند ،تنظیم شوند .از طریق اصالحات در ادارات ،سرمایه گذاری و ایجاد روابط تجارتی و
کاری ،انجمن های تولیدی و گروه های مسلکی زنان باید حمایت شده و رشد داده شوند .حتی اشتغال زنان طور رسمی در چارچوب پالیسی
ها و با پرداخت مشوق ها و امتیازات ،مورد حمایت قرار گیرند.
همینگونه این تحقیق نشان می دهد که مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی قویا به طرز دید جوامعی که زنان در آن زندگی می کنند،
وابسته بوده است .از طرف دیگر ،موثریت و تداوم پروژه های انکشافی تنها زمانی امکان پذیر بوده که آن پروژه ها با بازار اقتصادی ارتباط
قوی داشته باشد .با اینکه مشروعیت پروژه وابسته به حفظ مقررات اسالمی است ،بهبود میزان سطح عایدات زنان تغییرات چشم گیری را در
خصوص توانایی و درک خودی آنان مساعد می سازد که می تواند روی نقش زنان در داخل خانواده و محیط شان تاثیرگذار باشد.
تغییر در برخورد و رفتار آن زنانی که از طریق پروژه ها درآمد داشته اند طور روشن قابل مشاهده است .با اینکه تمام زنانی که در این تحقیق
با آنان مصاحبه شده است ،طور واضح از حقوقی که داشتن عاید و درآمد برای شان مهیاء ساخته میتواند ،مطلع اند .آوردن تغییر و زمینه سازی
برای زنان تا به فرصت های اقتصادی دسترسی پیدا کنند ایجاب می کند تا برنامه های کنونی مخصوصا در بخش های امور دینی ،صحت
و تعلیم و تربیت هرچه بیشتر تقویت شوند .از طریق تدابیر زیر و در قالب برنامه ی تحت نام «ایجاد فضا و فرصت ها برای زنان» می توان
به آن اهداف نایل شد:
1 .1تقویت فضای پالیسی :ادارات دولتی در مرکز ،شعبات مربوط به آنها و اداره مرکزی احصائیه باید مجددا از سهم زنان در انکشاف
اقتصادی افغانستان ،مطلع گردند .مشخصا تطبیق برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به
همکاری وزارتخانه ها می تواند بسیاری از چالش ها و خالء هایی را که امروز این کشور در بخش های انکشاف بشری ،کاهش فقر و
سهم گیری بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی به شمول اصالحات مناسب در بخش های مالی و اشتغال (به نفع زنان) مواجه است،
مرفوع سازد.
2 .2رسیدگی به خالء ها در انکشاف بشری :بسیار مهم است تا به خالهایی که سر راه دختران و زنان افغان در بخش تعلیم و تربیت،
صحت ،امنیت ،فعالیت ها و اشتراک در سیاست وجود دارد ،رسیدگی شود .برای اینکه یکی از شیوه های کار ،ایجاد تسهیالت و عرضه
خدمات مبنی بر سنت ها ،عنعنات و ارزش های این جامعه است .مشوق های زیادی در بخش صحت و تعلیم و تربیت موجود اند .طور
نمونه ،کسب علم و دانش یکی از محورهای اساسی دین اسالم می باشد .نبود تسهیالت برابر ولی مجزا برای دختران و زنان جوان،
از جمله چالش های اساسی می باشد.
3 .3تمرکز باالی آنچه که قابل دگرگونی است :برای ایجاد شبکه های قوی و فعال زنان برای زنان که تمام افغانستان را در بر گیرد
و از طریق آن بتوان یک نمونه عرضه خدمات برای زنان توسط زنان (از تولید کننده به فروشنده  /پروسس کننده و صادر کننده) را ایجاد
نمود ،و برای ایجاد کارآفرینی برای زنان در بازار داخلی که توانایی برای صادرات تولیدات خود را داشته باشند،باید توجه و تمرکز کرد.
4 .4جندرسازی خدمات مالی :به خاطر بهبود و افزایش دسترسی زنان به فعالیت های اقتصادی ،الزم است تا آنان به سرمایه و قرضه
دسترسی داشته باشند .دسترسی به وثیقه کماکان یک مشکل بوده و زنان در مجموع به تضمین و وثیقه دسترسی ندارند .امکانات
کنونی میکروفایننس یا قرضه های کوچک تنها فرصت های محدودی را آن هم در بخش های غیررسمی روستای و کارآفرینی به
مقیاس کوچک فراهم ساخته است .سرمایه گذاری های هنگفت باالی صنایع بزرگ که بتوان در آن از کار و مهارت زنان استفاده کرد،
یک نیاز مبرم است.
وضعیت کنونی را میتوان با در نظرداشت شرایط اجتماعی ،فرهنگی و جندر قبل از سال های  1973و به مقایسه سال های  1973الی 2001
میالدی ،دلگرم کننده دانست .ولی به خاطر نبود و یا محدود بودن حقوق بشر در این کشور ،توانمندسازی اقتصادی زنان از دید پالیسی بسیار
پیچیده به نظر می رسد .از یک طرف الزم است تا در مورد ابعاد گوناگون محرومیت زنان و اینکه چگونه این ابعاد با مسایل جندر تعامل
می نمایند ،بیشتر آگاه شد و از طرف دیگر نیاز است تا به هنجارهای اجتماعی و مذهبی قدرت که اشتراک زنان را در فعالیت های اقتصادی
محدود می سازند ،رسیدگی کرد.
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همینگونه ،برای اینکه فرصت های عادالنه ،آزاد و مناسب به منظور دسترسی برابر زنان به بازار پول ایجاد شود ،الزم است تا بستر مناسب
به این کار در سطح اقتصاد جهانی مساعد گردد .این موضوع بیشتر به پروسه انتقال و موادات توافقنامه هایی این کشور و اینکه اقتصاد
افغانستان به کدام سمت در حرکت می باشد ،مرتبط است .اما برای یک پالیسی ملی و متمرکز که از توانمندسازی اقتصادی زنان پشتیبانی
نماید ،نیاز مبرم وجود دارد .با اینکه سرمایه گذاری میان مدت و برنامه ریزی های کوتاه مدت سیاسیون ،اکادمیسن ها ،فعالین جامعه مدنی،
احزاب سیاسی ،روحانیون ،بزرگان قومی ،شوراهای والیتی ،اعضای اتاق های تجارت و صنایع و دیگران برای حفظ دستآوردهای دهه گذشته
یک ضرورت است ،اما الزم است تا روی منابع و قوای بشری به منظور احیاء و بازسازی فراگیر و گسترده این کشور ،سرمایه گذاری های
درازمدت صورت گیرد.
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1مقدمه

آنچه که در امور حقوقی ،سیاسی و مساعدت های بشردوستانه در افغانستان پس از سال  2001میالدی اتفاق افتاده ،یکی از انکشافات
کلیدی در تاریخ مدرن این کشور تلقی می شود .در جمع این تعامالت ،حقوق بشر و برابری جنسیتی دو موضوعی اند که در خور توجه
نهادهای داخلی و بین المللی بوده است .اما در خصوص سهم گیری و توانمندسازی زنان در فعالیت های اقتصادی احتماال بنابر پایین بودن
سطح انکشاف و خرابی اوضاع امنیتی ،کمترین توجه شده است .افغانستان از سال  2004میالدی به اینطرف به اقتصاد بازار آزاد روی آورده
است .1وصلت و گسترش وابستگی اقتصادی افغانستان به اقتصاد دنیا به این معنی است که سهم زنان باید در بازار کار سه برابر افزایش
یابد .2زنان معموال در فعالیت های اقتصادی کوچک که توسط قرضه های کوچک و دیگر منابع محدود حمایت می شوند ،مشغول بوده
اما به امکانات پس انداز دسترسی ندارند و در برابر خطرات آسیب پذیر باقی مانده اند .اینها در واقع شواهدی است برای جندرسازی فقر و
غربت (اینکه زنان فقیر نگهداشته شوند) .3عالوتا پالیسی های اقتصادی دولت نیز روی بخش هایی که در حال حاضر اکثریت نفوس 4را
که در آن زنان نقش بسیار مهم دارند( ،با اینکه از نقش آنها در آن فعالیت ها اغماض شده است) را در بر می گیرد .باوجود تعادل و برابری
در اسالم ،تقسیم ایده ال کار همچنان طوری است که مرد نان آور خانواده و زن مسئول امور داخلی خانه به شمار می روند .اینکار شدیدا
روی توانایی زنان برای دسترسی به بازار کار در بیرون از خانه ،تاثیر گذاشته است.
رشد اقتصادی افغانستان به بهترین وجه آن در جریان سال های  ،2018-2011هفت درصد پیش بینی شده که در آن منابع طبیعی و
زراعت منحیث محرک های اساسی اقتصاد بوده و استخراج معادن نیز ظرفیت مهم برای این رشد اقتصادی گفته شده است .عاید سرانه
افغانستان از  426دالر امریکایی در سال  2009میالدی به  505دالر در سال  2010و به  629دالر در سال  20115افزایش یافته است.
همینگونه عاید سرانه در سال  2012میالدی 725 ،دالر 6بوده است .نفوس افغانستان در سال  2013-2012میالدی  25.5ملیون نفر
تخمین شده که تقریبا  12.5ملیون زن و  13ملیون آن مرد می باشند .7ارقام احصایوی سال های  2008/2007میالدی نشان می دهد
که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار  47درصد بوده که تقریبا  95درصد آنان در شغل های آسیب پذیر و  78درصد آن در فعالیت های
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اقتصادی خانوادگی و بدون معاش ،مشغول کار بوده اند.
اما بنابر هنجار های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان یعنی بخاطر حفظ احترام به خانواده ،هرآنچه که توسط زنان تولید شده و یا مشترکا
توسط زنان و مردان تولید می شوند ،تنها توسط مردان به بازارها برای فروش منتقل می شوند و در واقع زنان مستقیما به آن بازار ها دسترسی
ندارند .از آنجاییکه توانمندسازی اقتصادی زنان به طرز دید و آگاهی مردم از نقش جنسیت ارتباط دارد و از طرف دیگر ،چون اجراات مبنی بر
جنسیت در ذات خود شامل اجزای عمده اجتماعی و فرهنگی است ،بنابرین چگونگی و میزان سهم گیری زنان در فعالیت های اقتصادی ،به
اینکه افراد جامعه به نقش جنسیت چطور نگاه می کنند ،ارتباط دارد .این دیدگاه ها شامل «جنسیتی ساختن ماحول» (زنانگی قشر اناث قسما
وابستگی آنها را به مردان نمایش می دهد) ،پارامترهای اجتماعی و فرهنگی برای زنان و محروم ساختن زنان از بخش ها و یا اماکن عمومی
و بیرونی می شود .از قدیم این مسایل در حوزه بشر شناسی اجتماعی و در خصوص ارتباط فرهنگ با محیط در حوزه جامعه شناسی-فمنیستی
 1ماده  10قانون اساسی افغانستان .2004 ،دسترسی به وب سایت ،بتاریخ  9جون http://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/Constitution/ The%20.2013
Constitution.pdf

 2کار برای فامیل و خانواده و دیگر فعالیت های درامد زا .بطور نمونه به این گزارش مراجعه نمائید؛ «آشکار سازی اقتصاد پنهان :تحلیل تاثیرات پالیسی اقتصادی باالی جنسیت» ژورنال اکونومیست/
فمینست ،شماره  ،)2002( 1ص .70-49

 3تعریف فقر در افغانستان این گونه است .توانمندی و دسترسی به  2100کالوری انرژی و دیگر نیازمندی های اولیه غیر غذائی که ارزش پولی آن معادل  47افغانی فی نفر و فی روز می باشد یا 708
افغانی (یعنی  14دالر امریکایی) فی نفر در یک ماه .از مجموع نفوس  36درصد آن به این مقدار پول دسترسی ندارند (یعنی زیر خط فقر ،بر اساس تعریف فقر ،قرار دارند) در حالیکه  53درصد دیگر مردم
تقریب ًابه این مقدار پول دسترسی دارند .اداره مرکزی احصائیه و بانک جهانی« .تعیین خط فقر رسمی برای افغانستان» (اداره مرکزی احصائیه و بانک جهانی؛ بدون تاریخ)24 :؛ دسترسی به وب سایت
 5جون  2013میالدیhttp://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/ .
 PovertyStatusMethodologyReport.pdfبرای معلومات بیشتر به این گزارش نیز مراجعه کنید« .تحقیق روی زنان نهایت فقیر در افغانستان :گزارش نهائی 18 »،از املی بنزیت ،مرجان کمال،
پیگی پاسکال ،جان پاسکیت و فرانکوس گرینوالد( .سازمان همکاری های بین المللی چاپان و اداره همکاری های بین المللی آلمان ( ،)GIZمارچ  2008میالدی) ،دسترسی به وب سایت  1اپریل 2013
میالدی) http://www.urd.org/IMG/pdf/CPW_report_hand-ove-_march2008.pdf.در یکی از گزارش های جدید که فقر از ابعاد مختلف در افغانستان مورد تحلیل قرار گرفته است
نشان میدهد که شاخص فقر چندین بُعدی ( )MPIدر افغانستان  0.51می باشد .بر اساس این شاخص  84درصد از خانواده های افغانستان از دیدگاه ابعاد مختلف فقیر اند« .گزارش انکشاف بشری افغانستان
 2011و آنچه که فراموش شده :مصئونیت آبی و بحران در حفظ الصحه» ،گزارش از مرکز پالیسی و انکشاف بشری( .کابل :پوهنتون کابل ،مرکز پالیسی و انکشاف بشری .38-36 :)2011

 4از جمع نفوس این کشور 59.1 ،درصد آن در بخش زراعت 24.6 ،درصد در بخش خدمات و  12.5درصد در بخش صنعت شاغل اند« .گزارش های والیتی افغانستان  »2011وزارت اقتصاد جمهوری
اسالمی افغانستان (کابل ،)2011 :دسترسی به وب سایت  1اپریل  http://moec.gov.af/Content/files/Last%20updated%20english.pdf.2013این در حالی است که  26.74درصد
عاید ناخالص داخلی در سال  2012از بخش زراعت 48.27 ،درصد از بخش خدمات و  21.39درصد از بخش صنایع حاصل شده است« .سالنامه احصایوی افغانستان »2012-2011 ،اداره مرکزی احصائیه،
جمهوری اسالمی افغانستان( .کابل:اداره مرکزی احصائیه.)2012 ،
«شاخص های احصایوی در کشور ».اداره مرکزی احصائیه ،جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب سایت  5جون  2013میالدیhttp://cso.gov.af/ .
5
Content/Media/Documents/StatisticalIndicatorsinthecountry3920128598270553325325.pdf
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«سالنامه احصایه مرکزی ،”2012-:اداره مرکزی احصائیه

 7این رقم شامل  1.5ملیون نفوس کوچی ها نمی گردد« .سالنامه احصایوی  ”:2012-2011نفوس ساکن بر اساس تقسیمات اداری کشور .اداره مرکزی احصائیه .دسترسی به وب سایت  7جون 2013
میالدیhttp://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Population%20by%20Civil%20Division.pdf .

 8وزارت اقتصاد و بانک جهانی «وضعیت فقر در افغانستان :تحلیل بر اساس ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی ( ».2008/2007وزارت اقتصاد  .)2010در حالیکه بر اساس گایای و دیگران (”:)2010بطور سنتی ،مشارکت
زنان در کار های بدون معاش و نیز مشارکت آنان در نیروی کار مورد توجه نبوده و به فعالیت های مهم اقتصادی آنان ،ارزش قایل نشده اند ».امی گایا ،جینی کلوگمن ،میلرود کوسیویک ،سارا تویگ،و ادوارد زامبرانو.
“سنجش تفاوت های مهم در انکشاف بشری :شاخص نابرابری جنسیت» (گزارش تحقیقی انکشاف بشری) اداره برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد  :)46/2010دسترسی به وب سایت  5جون  2013میالدی).
 http://paa2013.princeton.edu/papers/130872عالوه بر این ،تعداد زنانیکه دارای شغل های نیمه وقت اند ،معلوم نمی باشد .با آنهم بر اساس سروی ملی خطر و آسیب پذیری
 2008/2007در حدود  48.2درصد اشتغال نیمه وقت می باشد .افغانستان در جنوب آسیا بلند ترین نسبت اشتغال زنان نظر به نفوس را دارد (سروی ملی خطر و آسیب پذیری  )2008/2007این مسئله
نشان دهنده تاثیرات مخرب سال های متمادی جنگ و منازعه در این کشور می باشد که به عنوان عامل فشار آورنده روی کارهای درامد زا زنان اشاره می نماید.
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مورد بحث علمی بوده است .بنابرین ،به نظر می رسد که چگونگی تعامل و عکس العمل زنان با روند توانمندسازی ،میزان فعالیت های درآمدزا
و در نتیجه هویت جنسیتی آنها را متاثر می سازد.
همزمان با این ،از نظر اجتماعی قوانین ُسنتی غالبا می توانند مانع شناخت و تصدیق توانایی مساویانه زنان برای کسب عاید و درآمد شوند
و نقش مردان را به عنوان نان آوران خانواده و نقش زنان را منحیث خانم خانه کماکان تثبیت نمایند .بنابرین این قوانین می توانند جامعه را
از پذیرش اشتغال زنان و دسترسی آنان به فعالیت های رسمی اقتصادی ،باز دارند .از سال  2001میالدی به این طرف معرفی مفکوره های
نسبتا جدید و متفاوت در جامعه از قبیل حقوق بشر و حقوق سیاسی و مدنی زنان ،برداشت ها و درک همگانی را از اسالم (از نظر جنسیت و
نقش زن و مرد) در دو بُعد “سنت بزرگ” و “سنت کوچک” راحت تر ساخته است .9این تغییرات در جامعه ای که قویاغیرمتمرکز است و از
مسایل مختلف مانند ایدئولوژی های گوناگون و جوانب مختلف “ ُمدرنیته” متاثر شده ،معرفی گردیده اند .ولی اینکه چه چیزی سبب تشکل
این مدرنیته شده ،به نظام ارزش اجتماعی و اینکه در آن نظام ،کدام عوامل برجسته تر بوده و ُسنت های اجتماعی را می سازند .بستگی دارد.
فقدان فرصت های اشتغال ،کمبود تجارب کاری ،پرداخت ُمزد و معاشات ناچیز ،سطح پایین آموزشی و عدم حمایت خانواده ها از اشتغال زنان
در بیرون از محیط خانه ،از جمله عمده ترین موانعی است که فراراه زنان قرار دارد .10توانمندسازی اقتصادی زنان را می توان اینگونه تعریف
کرد« :توانایی زنان در سهم گیری در فعالیت های اقتصادی که بتواند تغییرات مثبت را در زندگی و اجتماع زنان به ارمغان بیاورد 11»..ولی با
در نظرداشت شرایط کنونی افغانستان به این تعریف میتوان موارد دیگر را نیز اضافه نمود :الف:موجودیت فرصت های اقتصادی که زنان در
آن کار کرده بتوانند و از کار خود عاید و درآمد کسب نمایند؛ ب :مهیا شدن فرصت های شغلی از طریق نورم های اجتماعی و فرهنگی تا زنان
به فرصت های اقتصادی دسترسی داشته باشند .چون ارزش ها و نورم های اجتماعی وجود دارند که می توانند ُگزینه دوم را تحت تاثیر قرار
دهند بنابرین ترجیح داده می شود تا با پیشی گرفتن در معرفی ُگزینه اول ،زمینه رسیدگی به مورد دوم مساعد گردد.
در بخش پایین روش تحقیقی که برای جمع آوری معلومات این نشریه بکار رفته است ،معرفی می شود .اما در بخش بعد از آن ،گام هایی که
در دهه گذشته در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان برداشته شده است ،مورد بررسی قرار می گیرد .در این بخش حقوق بشری زنان که
به شدت با فرصت های اقتصادی و سهم گیری آنان در آن فرصت ها مرتبط است ،به تفصیل تشریح می شود .بخش سوم جستار و تحقیق
بشرشناسانه از نظر اجتماعی است که در مورد طرز دید زنان روی توانمندسازی آنان از نظر اقتصادی و اینکه پروژه های اقتصادی چه نوع
تغییراتی را در زندگی زنان اشتراک کننده در پروژه های انکشافی به میان آورده ،بحث می نماید .در نهایت ،بخش چهارم ،شامل نتیجه گیری
بوده و سفارشاتی نیز به منظور تشخیص و معرفی پالیسی ها و تعیین استراتیژی ها جهت رسیدگی به چالش های که زنان به آنها مواجه اند،
ارایه می شود.

1 11.1روش تحقیق

برای تهیه معلومات ،در این تحقیق از سه روش استفاده شده است:

1 .1تحلیل و ارزیابی برنامه های ادارات دولتی و موسسات تطبیق کننده که طور مستقیم روی بهبود اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی
کار می نمایند؛
2 .2جمع آوری شواهد اولیه از  68مصاحبه جامع و نیمه ساختاری که با  25نماینده وزارتخانه های کلیدی و ادارات دولتی 8 ،نماینده از هفت
سازمان تمویل کننده و سفارتخانه ها 25 ،نماینده از  23موسسه و شبکه های که در تطبیق پروژه های اقتصادی برای زنان فعالیت دارند،
 5اشتراک کننده در پروژه های اقتصادی و  5عضو و اقارب مرد و  5بحث گروهی متمرکز که با نماینده های (زن و مرد) در مناطقی که
اشتراک کنندگان پروژه ها زندگی می کردند ،صورت گرفته است ،و؛
3 .3شواهد و معلومات ثانوی که از گزارش ها و اسناد وزارتخانه ها و سازمان های تمویل کننده به دست آمده اند.
این پروژه با جمع آوری و تلخیص معلومات و تدویر برنامه های توسعه ظرفیت های تیم کاری در ماه سپتمبر  2012میالدی آغاز گردید
و با شروع این دور ،اسناد مربوط به پالیسی ها ،مکانیسم ها ،و برنامه هایی که به هدف بهبود زندگی زنان از نظر اقتصادی پس از 2002
میالدی صورت گرفته ،جمع آوری و دسته بندی شده اند .فهرست تمام اطالعات و معلومات کمی و کیفی که در آن زمینه تهیه شده است
شامل موارد ذیل می باشند :الف :میثاق ها و توافقنامه های بین المللی ،اسناد حقوقی ،پالیسی ها و استراتیژی ها (ادارات دولتی و غیردولتی،
و بخش خصوصی)؛ ب :گزارش ها و سروی های (دولت افغانستان ،وزارتخانه ها ،ریاست ها ،سازمان های بین المللی ،موسسات بین المللی
غیردولتی ،و موسسات غیردولتی که در افغانستان دفتر دارند .و  58نفر از کسانی که برای جمع آوری و تحلیل معلومات این گزارش مصاحبه
شدند که شامل نمایندگان وزارتخانه و برنامه های کلیدی دولت ،سازمان های چندجانبه و تمویل کننده بین المللی ،سازمان ها و شبکه های
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رابرت ریدفیلد ،جوامع کوچک و روستایی و فرهنگ (شیکاگو ،مطبعه پوهنتون شیکاگو.)1960 ،

دفتر مشورتی سامول هال« ،سروی بازار و ارزیابی اقتصادی شهر های مزار شریف ،پلخمری ،قندهار و قندز» (کابل :دفتر مرسی کور.)2011 ،
دفتر سازمان ملل متحد برای زنان« ،نوت و رهنماء برای توانمند سازی زنان از نظر اقتصادی»( ،نیویارک.1 ،)2012 ،

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ملی که پروژه های را به منظور بهبود اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی اجرا نموده اند ،می باشد .موضوعات اساسی از قبیل روش هایی که
سازمان های تمویل کننده ،ادارات دولتی و موسسات تطبیق کننده برای بهبود وضع اقتصادی زنان در دهه گذشته استفاده کرده اند و پالنگذاری
و تطبیق این پالن ها توسط دولت افغانستان ،در جریان این مصاحبه ها مورد رسیدگی قرار گرفته است .این مصاحبه ها اهمیت زیادی در تهیه
بخش دوم این نشریه داشته است.
کارهای ساحوی برای تحلیل و بررسی وضعیت (بخش سوم این گزارش) طوری طرح شده بود تا پروژه هایی که در جهت کمک اقتصادی به زنان،
چه پروژه های که بین  50تا  500نفر زن و یا کمتر از  50نفر را در بر می گرفت ،پس از شناسایی مورد مطالعه قرار گیرند .ساحه کاری برای این
تحقیق براساس الیحه کاری پروژه کابل تعیین شده بود .اسات مقدماتی برای شناسایی آن پروژه ها با  42موسسه غیردولتی که در حوزه برنامه
های اقتصادی برای زنان فعالیت داشتند ،تدویر یافت .این تعداد موسسات از بین  300موسسه ی که در امور زنان فعالیت دارند و این فهرست
توسط وزارت امور زنان تهیه شده بود ،انتخاب شدند .بالخره از آن میان 23 ،موسسه براساس این معیارها انتخاب شدند :الف) میزان تمرکز موسسه
روی توانمندسازی اقتصادی زنان؛ ب) دسترسی به آن موسسه و نماینده یا نمایندگان پروژه مورد نظر؛ ج) سهم گیری مستفید شوندگان آن پروژه
برای این تحقیق؛ د) پروژه هایی که در کابل تطبیق شده بودند؛ و) پروژه هایی که بین سالهای  2002و الی  2011تطبیق شده بودند.
از میان این  23موسسه غیردولتی 5 ،مورد با اشتراک کنندگان آن پروژه ها همراه با محرم ها و مناطق شان برای انجام مطالعه موضوعی تثبیت و
انتخاب شدند .این کار براساس اینکه اشتراک کنندگان و مردم محل عالقه ی برای اشتراک در این تحقیق داشته اند یا خیر صورت گرفته است.
با هر یک از اشتراک کنندگان و  5نفر از محرم های آنان مصاحبه های جامع و نیمه ساختاری انجام پذیرفت 10 .بحث گروهی متمرکز نیز با
نمایندگان زن و مرد مناطقی که پروژه های فوق الذکر تطبیق شده بودند ،صورت گرفت .در این مباحث گروهی ،روی برداشت ها و فهم مردم
محل در مورد نقش و حقوق جنسیت و درک زنان از جنسیت و اینکه نقش جنسیت از نظر فعالیت های اقتصادی و پذیرش اجتماعی به چه معنی
است ،بحث های جامع صورت گرفت .طوریکه در هر یک از آن جلسات هفت نفر اشتراک کرده بودند .معلومات در مورد زنان و مردانی که در تمام
ساحات تحقیقی این پژوهش اشتراک کردند ،در ضمیمه  1ارایه شده است.
از این عناوین برای پنج مطالعه موضوعی منحیث رهنما استفاده شده است :الف) دیدگاه زنان درباره اینکه چه نقشی را در توسعه اقتصادی و
اجتماعی ایفا کرده می توانند؛ توانایی زنان برای دسترسی به برنامه هایی که جهت توانمندسازی اقتصادی آنان طرح شده ،و پایداری آن برنامه ها؛
ب)تغییرات در توانمندی زنان از طریق اشتراک شان در آن برنامه ها؛ ج) شرایط محالت و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی از نظر جنسیت؛ د) نتایج
قابل انتظار از دسترسی زنان به قدرت اقتصادی .در جریان مباحثی که میان اعضای گروه تحقیق صورت گرفت ،موضوعات مختلف به عنوان رهنما
جهت انجام مصاحبه ها و تحقیق انتخاب شد که در ضمیمه  2ارایه می شوند .از معلومات ساحوی و مطالعه علمی نژادها و اقوام استفاده گردیده تا
فهم و آگاهی اشتراک کنندگان در پروژه ها و تاثیرات آن مورد ارزیابی قرار گیرد .بخش تحلیل و ارزیابی وضعیت روی همین مباحث می چرخد.
معلومات در مورد  78مصاحبه جامع و مباحث متمرکز گروهی در ضمیمه  3این گزارش درج گردیده است .مصاحبه های آزمایشی در ماه اکتوبر
 2012و کارهای اساسی ساحوی بین نوامبر  2012و مارچ  2013میالدی صورت گرفت .قبل از انجام این مصاحبه ها ،از رضایت اشتراک کنندگان
اطمینان حاصل شد .در انجام این کار ساحوی دو نفر افغان ،یک خانم و یک مرد اشتراک داشتند .به جز از دو مصاحبه ،دیگر همه به زبان دری
صورت گرفته؛ دو مصاحبه از طریق اسکایپ (انترنیت) ،دو مصاحبه از طریق تلیفون و متباقی حضوری انجام یافته اند .در صورتیکه اشتراک کنندگان
اجازه ضبط را داده باشند ،تمام مصاحبه هایشان ضبط گردیده که این مصاحبه ها توسط افغان های غیرحرفه ای ولی مسلط به زبان انگلیسی ،به
متن انلگیسی تبدیل شده اند .بعدا متون ترجمه شده توسط اعضای گروه تحقیق مرور و بررسی شده اند .در مجموع می بایست در انجام کارهای
ساحوی بسیار انعطاف پذیر می بود .در بعضی مواقع غالبا مسایل امنیتی مانع انجام مصاحبه ها شده که می بایست در یک وقت مناسبتر مصاحبه
صورت می گرفت که در اینحال نیاز به وقت بیشتر می بود .معلومات و ارقام جمع آوری شده ،بدون استفاده از هر نوع ابزار کمپیوتری و از طریق
رمز و کدگذاری پیشرفته مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
هر تحقیقی دارای محدودیت هایی است ،این تحقیق نیز در موجودیت محدودیت های زیر ،انجام یافته است:
— —تغییر و تبدیل بیش از حد مسئولین پروژه ها و نمایندگان سازمان های تمویل کننده سبب شده تا معلومات کافی در مورد تطبیق پروژه ها
و نحوه نظارت از آنها در دسترس نباشد؛
— — تمرکز بر دیدگاه مردان در مورد مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی سبب شده تا وقت کافی برای جمع آوری معلومات در مورد مردان
و اینکه آنان در مورد خودشان و اشتغال زنان چه فکر می کنند ،میسر نشده است؛
— — عدم توجه به ماحول مباحث انکشافی که ممکن می توانست سبب درک بهتر از دسترسی مساویانه زنان به فعالیت های اقتصادی می شد.
چنین کاری بسیار مهم بوده است ،زیرا دولت و سازمان های تمویل کننده روی توسعه بخش خصوصی و اقتصاد بازار آزاد تاکید می ورزند.
— — توجه و تمرکز روی حقوق بشری زنان الزم بوده است زیرا این کار طور الینفک با دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی پیوند دارد .این
گزارش در چند ساحه کلیدی مانند زراعت ،باغداری ،دامداری و تجارت های کوچک ،محدود است .نیاز است تا فعالیت زنان در ساحات
دیگر از قبیل کشت خشخاش ،تصدی های کوچک روستایی و صنایع دستی ،کارهای اقتصادی داخل خانه و یا فروشندگی غیررسمی در
یک تحقیق جداگانه دیگر مورد مطالعه قرار گیرند.
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— — عدم موجودیت معلومات و ارقام کافی به خصوص در سطوح پایین .اینکه ابزارها چگونه با حاصل و نتایج ارتباط دارند ،در پالیسی ها
و گزارش های برنامه ها روشن نمی باشند.
— —عدم حضور بعضی از کارمندان کلیدی وزارت ها (بنابر مصروفیت های شان) ،برای مصاحبه .بعضی از کارمندان وزارتخانه ها در مورد
نظارت از پروژه ها ،پالیسی و استراتیژی معلومات درست و کافی نداشته اند .عمدتا در مورد ساختار وزارتخانه ها و ریاست های دولتی
معلومات کافی در دسترس نیست و حتی برای درخواست رسمی جهت اخذ این معلومات ،پاسخ داده نشده است.
نمونه (سمپل) موردنظر که برای این تحقیق استفاده شده است به هیچ وجه نمایندگی کامل از زنان در کابل و یا افغانستان نمی کند ،اما این
نمونه گرایشات و روند کلی مسئله مورد تحقیق را روشن می سازد .چون فعالیت هایی که در قالب پروژه های این نمونه (سمپل) اجرا شده
اند تقریبا طی دهه گذشته در سراسر افغانستان اتفاق افتاده است .بنابراین ،موضوعات و نیروهایی که در قالب تحلیلی این تحقیق عرض
اندام نموده اند در ذات خود به محدودیت های خوب یا بد ،تعلق نمی گیرند .در پیوست به این پیش زمینه ،بعضی از مسایل بخشی ،تثبیت و
شناسایی شده اند .این نگرانی ها نمایانگر تعامل کنونی پروسه انکشاف (با توجه به مسایل جنسیت) با مفکوره ها و برخوردهای اجتماعی مردم،
می باشد .این مسایل را می توان در محور نقاطی قرار داد که افغانستان طور سنتی از آن نمایندگی کرده ،و یا بازتاب دهنده بخش کوچک از
مردم در یک قسمت خاص از منطقه و جهان می باشد.

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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پس از تدویر کنفرانس بن در سال  2001میالدی به رهبری سازمان ملل متحد و آغاز یک فصل جدید در تاریخ افغانستان ،دستآوردهای
زیادی در خصوص حقوق زنان در این کشور حاصل شده است .بدین منظور برنامه های زیر عملی شده اند:13

— —:2001مجلس زنان افغان برای دموکراسی در بروکسل؛
— — :2001ایجاد وزارت امور زنان برای نخستین بار در افغانستان؛
— — :2002اعالمیه حقوق اولیه زنان افغان؛ و برنامه ملی انکشاف ساحوی؛
— — :2002تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
— — :2003برنامه همبستگی ملی؛
— —حضور  20درصد از زنان در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان؛
— —تعیین  27درصد سهمیه برای حضور زنان در ولسی جرگه؛
— —تعیین  17درصد سهمیه برای حضور زنان در مشرانو جرگه؛
— —از نظر قانونی نیاز است تا  25درصد از کرسی های شوراهای والیتی به زنان واگذار گردد؛
— — :2004تصویب قانون اساسی؛
— — :2005استراتیژی موقت انکشاف ملی افغانستان؛
— — :2005اهداف انکشافی هزاره برای افغانستان؛
— — :2006برنامه کاری برای صلح ،آشتی و عدالت در افغانستان؛
— — :2007برنامه ملی کاری برای زنان افغانستان ( 2007تا )2017

14

— — :2008استراتیژی توسعه ملی افغانستان ()2013-2008
— — :2008اهداف انکشافی هزاره برای افغانستان ( 2008تا )2013؛
— — :2009قانون رفع خشونت علیه زنان15؛
— — :2010برنامه های دارای اولویت ملی.
هر یک از برنامه های فوق الذکر روی بخش های مختلف تاثیرات متفاوت داشته است:16
افغانستان بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی را تصویب و امضا نموده است که اینها چارچوبی را برای بعضی از قوانین و
استراتیژی های موجود برای توانمندسازی زنان مساعد می سازند .کنفرانس های بین المللی که بعضی از اعضای جامعه بین المللی را
برای کمک به افغانستان تشویق کرد ،زمینه اصالحات در قانون اساسی و پالیسی ها را به منظور برخورد عادالنه با مسایل جنسیت ،فراهم
کرد (به ضمیمه  4مراجعه شود) .همچنان افغانستان عضو بسیاری از پیمان های بین المللی حقوق بشر است که این پیمان ها در ضمیمه
 5فهرست شده اند .در موارد حمایت ،منصفانه بودن و عدم سوءاستفاده کارمندان در بازار کار ،افغانستان  19کنوانسیون بین المللی سازمان
بین المللی کار را تصویب نموده است .17این شامل پیمان پرداخت امتیازات و معاش مساوی برای کاری هایی که دارای عین ارزش اند
و پیمان عدم تبعیض در استخدام ،می باشد.
 12برای معلومات مشرح تر و جامع تر قسمت دوم ،لطف ًا به این رساله در وب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مراجعه نمائید« :توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :2012-2002 ،جمع
آوری معلومات».

 13از طریق موافقتنامه بُن جامعه بین المللی و افغانستان توافق کردند تا اداره موقت افغانستان تاسیس گردد .توافق روی ترتیبات در افغانستان برای تاسیس مجدد نهاد های دایمی دولتی در این کشور
(«موافقتنامه بُن») (افغانستان) 5 ، 1154/2001/S ,دسمبر  .2001دسترسی به وب سایت  7جون http://www.refworld.org/docid/3f48f4754.html .2013
این در سال  2008میالدی انفاذ گردید.

14

 15با اینکه این قانون از طرف پارلمان تصویب نشده ،در ماه آگست  2009میالدی ،این قانون به فرمان رئیس جمهور ،تصویب شده است .بر اساس ماده  79قانون اساسی  ،2004فرمان رئیس جمهوری
در افغانستان در صورتی که توسط پارلمان رد نشده باشد ،قانونی می باشد.
 16به استثنای سه مورد اول ،حضور زنان در این پروسه ها عموم ًا برابر و مساوی نبوده است.

« 17سیستم های معلوماتی در استندرد های کارگری بین المللی؛ مصوبه های افغانستان» نورملیکس ،سازمان بین المللی کار؛ دسترسی به وب سایت  9جون http://www.ilo.org/dyn/ 2013
normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102945
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تصویب این پیمان ها از نظر حقوقی و از طریق قانون اساسی و موافقتنامه بُن ،18افغانستان را مکلف می سازد تا از حقوق زنان حمایت نماید.
عالوه بر اینها ،افغانستان اعالمیه جهانی و اسالمی برای حقوق بشر  ،1981اعالمیه جهانی اسالمی حقوق بشر -قاهره  1990و پیمان عربی
حقوق بشر  1994را امضا نموده است.
در زمان اداره موقت ،19بعضی از نگرانی های عمده افغانستان در زمینه بازسازی و احیای منابع قوای بشری ،سازمان ها و زیرساخت های این
کشور اینها بوده اند :الف) بهبود ظرفیت های اداری با تاکید روی افزایش معاشات؛ ب) تعلیم و تربیت به خصوص برای دختران؛ ج) صحت
و حفظ الصحه؛ د) زیرساخت ها به ویژه راه ها ،برق و مخابرات؛ و) بازسازی نظام اقتصادی به خصوص واحد پولی این کشور؛ ه) زراعت و
انکشاف دهات به شمول مصئونیت غذایی ،مدیریت آب و احیای سیستم آبیاری .این نگرانی ها طور پیهم در استراتیژی های ملی این کشور
و نیز مکلفیت های افغانستان در برابر اهداف انکشاف هزاره سازمان ملل متحد ( ،)2000پیمان رفع تمام تبعیض ها علیه زنان ( )1979و دیگر
پیمان ها ،مطرح شده اند.
ولی در بسیاری از کنفرانس های بین المللی و در نتیجه اعالمیه های آن کنفرانس ها «مسئله زنان» تنها در حوزه های حقوقی ،اجتماعی و
حقوق سیاسی خالصه شده است 20و موضوع حقوق اقتصادی زنان افغان که یک حق کلیدی و بشری آنان است عموما در حاشیه قرار گرفته
و به عنوان نقطه اتکاء که می تواند از حقوق دیگر زنان حمایت کند ،مورد توجه قرار نگرفته است .بدین اساس ،زنان از سهم گیری شان در
فعالیت های اقتصادی منافع کافی کسب نمی کنند ،چرا که به حقوق اقتصادی شان به اندازه کافی رسیدگی نشده است.

2 22.2شاخص های انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان2012 ،
معلومات از سالنامه احصایوی  2012/2011به استثنای آنچه نشانی شده
نفوس افغانستان ()2012
زنان

 26.5ملیون
٪49

نفوس زیر سن  15سال

٪46.1

نفوس باالی  65سال

٪3.7

خط فقر

٪36

تعداد مکاتب
تعداد دخترها در مکاتب
تعداد معلمین زن در مکاتب
تعداد پوهنتون ها
تعداد محصلین دختر در پوهنتون ها

14,394
3,013,009

از مجموع 7,861,988

54,069

از مجموع 180,489

60
19,934

تعداد اساتید زن در پوهنتون ها

603

میزان مرگ و میر نوزادان**

1,000 / 74

میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  5سال**

1,000 / 102

میزان مرگ و میر مادران**
تعداد شفاخانه ها (خصوصی و دولتی)
تعداد داکترها
تعداد داکتر برای هر  10000نفر نفوس
کارمندان مسلکی صحی

از مجموع 112,367
از مجموع 4,873

100,000 / 327
422
15,168
2
24,464

مراکز صحی

766

مراکز اساسی صحی

1860

مراکز فرعی صحی

1358

تعداد بستر

22923

18

به خصوص در چارچوب موافقتامه بُن ،تعهدات افغانستان مهم اند .و تنها قوانین که با کنوانسیون های که افغانستان به آن پیوسته مغایرت نداشته باشند ،قابل حفظ اند.

20

مزیت و اهمیتی که برای حقوق مدنی و سیاسی بر حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی داده شده ،مورد پرسش قرار گرفته است .بطور مثال در «اعالمیه  1993بنگاک».

« 19کنفرانس بین المللی کمک ها برای بازسازی افغانستان 22-21 ،جنوری  :2002خالصه نتایج روسای کنفرانس» ،وزارت امور خارجه جاپان .دسترسی به وب سایت  7جون http://www. .2013
mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/min0201/summary.html
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تعداد قابله ها

2863

مجموع تولید ناخالص داخلی

 903990ملیون افغانی

مصارف

 958865ملیون افغانی

عاید سرانه

 715دالر امریکایی

سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلی

 26.74درصد

سهم بخش صنایع در تولید ناخالص داخلی

 21.39درصد

سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی

 48.27درصد

** اداره مرکزی احصایه ،جمهوری اسالمی افغانستان؛ “سروی کلستری و چند شاخصه افغانستان  ”2011-2010دسترسی به سایت  9جون .2013

http://cso.gov.af/

en/page/6807

2 22.2وضعیت حقوق بشری زنان

شاخص نابرابری جنسیت در افغانستان در سال  2004میالدی 0.3 ،بوده 21که به این اساس ،این کشور از نظر برابری جنسیتی در جمع کشورها
در پایین ترین سطح قرار داشته است .با بررسی گراف تعلیم و تربیت ،صحت ،مصئونیت و اشتراک سیاسی زنان در جریان دهه گذشته ،دیده
می شود که وضعیت و شرایط زندگانی زنان تنها در بعضی موارد بهبود یافته است.

 222.22.2تعلیم و تربیت

در بخش تعلیم و تربیت بعضی دستآوردهای وجود دارند .میزان سواد دخترها و زنان  15تا  24ساله در سال  2003میالدی  18درصد
بود .22براساس سروی چند شاخصه کلسترها ( )MISCدر سال  2003میالدی ،حضور پسران و دختران در مکاتب از  27درصد در
سال  1997به  54درصد در سال  2002میالدی افزایش یافته که تنها در سال  2003میالدی طور خالص  54درصد یعنی  2.3ملیون
شاگرد در مکاتب شامل بوده اند .23نسبت دخترها و پسرها شامل در مکاتب ابتدایی (بین سال های  2003و  2004میالدی) به ترتیب
 0.46و  ،0.60در مکاتب متوسط  0.29و  0.33و در لیسه ها  0.12و  0.21بوده است .24در مقایسه با کشورهای جهان ،افغانستان در
سال  ،2003بلندترین نسبت اطفالی که آماده شمولیت در مکاتب بودند را داشته است .اطفال بین سنین  7تا  12سال 19.6 ،درصد از
نفوس این کشور را تشکیل می داد .25در همان سال ،تنها  24درصد از نفوس  15سال و باالتر از آن ،به مهارت خواندن و نوشتن بلدیت
داشتند ،و تقریب ًا 6.درصد از قشر اناث باسواد بوده است .این در حالی است که  20درصد از مردم روستایی و  6درصد از کوچی ها با سواد
بوده اند .براساس یافته های سروی چند شاخصه کلسترها ،در سال  2003والدین به خاطر دالیل زیر اوالد خود ،به خصوص دختران را
شامل مکاتب نساخته اند :دور بودن مکاتب ( 37.2درصد) ،کمبود تسهیالت و امکانات ( 25.8درصد) ،نبود مکاتب جداگانه ( 22درصد)،
مصروف بودن اطفال در کارهای داخل خانه ( 17.2درصد) ،عدم نیاز اطفال به شمولیت در مکاتب ( 15درصد) ،استخدام اطفال در کار
های با معاش ( 7.1درصد) ،و جنسیت معلمین ( 6.4درصد).26

21

این شاخص برای پیمایش میزان وضع نامساعد یا کاستی زنان به توانمند سازی ،فعالیت های اقتصادی و صحت باروری می باشد.

23

«گزارش ساالنه اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان  :2005دیدگاه  »2020جمهوری اسالمی افغانستان.33 .

« 22گزارش ساالنه اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان  :2005دیدگاه  »2020جمهوری اسالمی افغانستان( .کابل :پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد .34 .)2005 ،دسترسی به وب
سایت  1اپریل http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Afghanistan/Afghanistan%20MDG%202005.pdf .2013
«گزارش ساالنه اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان  :2005دیدگاه  »2020جمهوری اسالمی افغانستان.42 .

24

« 25گزارش ساالنه اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان  :2005دیدگاه  »2020جمهوری اسالمی افغانستان .33 .نقل قول از صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان« ،بهترین تخمین
از شاخص های اجتماعی برای اطفال افغانستان  1990تا ( »2005نیویارک :صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان)2005 ،
«گزارش ساالنه اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان  :2005دیدگاه  »2020جمهوری اسالمی افغانستان.34 .

26
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شکل :1سطح سواد طبقه اناث در والیات200827 ،

درصد شمولیت قشر اناث در نظام آموزشی رسمی افغانستان در سال  201228میالدی 38 .4،فیصد بوده که شامل نهادهای تعلیمات عمومی
(صنف  1تا  ،)12تعلیمات اسالمی (از صنف  1تا  ،)14تربیه معلم (از صنف  10تا  ،)14تعلیمات مسلکی و فنی (از صنف  10تا  ،)14تعلیمات
رسمی در مناطق دور دست (از صنف  1تا  ،)6می باشد 61.96 .درصد یا  8 .328 .350نفر پسر ،شامل مکاتب بوده اند .در نهادهای تعلیمی
والیت زابل کمترین تعداد شاگرد ( 21 .114نفر) شامل بوده اند .طور ُکلی  38.58درصد از معلمین ،زن بوده و تنها  5درصد از این جمع ،در
نهادهای آموزشی اسالمی مشغول خدمت بوده اند.29
جدول  :1اهداف تعیین شده در برنامه ملی تعلیم و تربیت و اهداف برنامه ساالنه

30

شاخص اصلی

تعداد شاگردان
تعداد مکاتب
تعداد معلمین
تعداد شورا های مکاتب

دستآورد 2010
7،101،461
12،421
166،262
10،876

دستآورد 2011
8008،676
13،562
172،291
13،333

هدف 2014
9،938،727
16،150
200،014
16،150

افغانستان در سال  2012میالدی دارای  14394مکتب (مکاتب ابتدایی ،متوسط ،مسلکی ،شبانه ،اسالمی و تربیه معلم) بوده است .مجموعا
تعداد شاگردان مکاتب در آن سال  7861988نفر که شامل  3013009دختر ،می باشد .تعداد مجموعی معلمین  180489نفر که شامل
 54069نفر معلم زن ،بوده است .در سطح تحصیالت عالی ،افغانستان دارای  60پوهنتون دولتی و خصوصی بوده که در آنها تعداد 112367
نفر محصل مشغول آموزش هستند .از این جمع 19934 ،نفر محصل اناث می باشند .در این پوهنتون ها ،مجموعا 4873نفر استاد که شامل
« 27ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی :2008/2007تصویری از افغانستان» پیتر پاولی( ،کابل :نماینده گی کمیسیون اروپا در افغانستان .)2009 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل http://cso. .2013
gov.af/Content/Media/Documents/NRVA2007-08Report38201112528554553325325.pdf

 28برای معلومات در باره سال های  2003و  2012لطف ًا به این رساله در وب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مراجعه نمائید« :توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :2012-2002 ،جمع
آوری معلومات».

« 29راپور احصایوی و تحلیلی ریاست عمومی پالن و ارزیابی معارف سال ( »1390کابل :ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست تکنولوژی معلوماتی و تعلیمی) وزارت معارف جمهوری اسالمی
افغانستان .دسترسی به وب سایت  1اپریل  2013میالدیhttp:// moe.gov.af/Content/files/MoE_1390_Stat_Analysis_Final.pdf .

30

گرفته شده از «گزارش ساالنه از پیشرفت کار  »2011/1390ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان .بدون تاریخ.1 ،

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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2013

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 603نفر استاد زن می شود ،مشغول تدریس اند .31اما دخترها در رشته تعلیمات مسلکی بسیار کم یعنی  3،245نفر (از مجموع  27،019شاگرد)
بوده است .بیشترین تعداد دختران در تعلیمات مسلکی و فنی ،در بخش های اداره و محاسبه (تقریبا نیمی از شاگردان) ،به همین ترتیب در
صنایع خفیفه و غذایی و آموزش کمپیوتر شامل بوده اند .اما در رشته های غیرمعمول و سنتی مثال اتومکانیک به تعداد  13نفر ،و  32نفر در
تعلیمات مسلکی زراعت و وترنری ،مشغول آموزش بوده اند 32.از مجموع  1577نفر معلم در انستیتوت های دولتی تربیه معلم ،تنها  282نفر آن
زن می باشند .زنان در بسیاری از والیات در این نهادها اصال هیچ حضور ندارند .در این نهادها تعداد شاگردان قشر اناث از مجموع ،52،617
 19،233نفر بوده است.
با اینکه طی دهه گذشته شمولیت دختران در مکاتب ابتدایی طور چشمگیری افزایش یافته ،ولی از نظر تعداد و به مقایسه پسران ،این افزایش
ناچیز است .در این رابطه در توافقنامه افغانستان ( )2006آمده است که« :تا ختم سال  2010میالدی مطابق به اهداف انکشافی هزاره
افغانستان ،میزان خالص شمولیت دختران و پسران در مکاتب ابتدایی به ترتیب  60درصد و  75درصد خواهد بود؛ در عین حال برای تعلیمات
متوسطه نصاب درسی جدید آماده خواهد شد؛ و تعداد معلمین زن  50درصد افزایش می یابد ».نبود هیچ حکمی برای تهیه مکاتب دخترانه
همراه با معضله ازدواج های زود هنگام سبب شده تا تعداد زیادی از دختران ،مکتب را ترک نمایند .اگر قرار است افغانستان به یکی از اهداف
انکشافی هزاره یعنی رسیدن به  100درصد میزان سواد الی سال  2020میالدی برسد ،باید سرمایه گذاری های هنگفتی روی اعمار مکاتب
دخترانه که تمام معلمین آن زن باشد ،صورت گیرد؛ و از طرف دیگر روی ازدواج اطفال نیز نظارت جدی به عمل آید .عالوه براین ،در قسمت
تفاوت های شگرف بین والیات نیز رسیدگی شود .این دستآوردها همه وابسته به اوضاع امنیتی ،توانایی دولت و مردم برای مقابله با نیروهای
مخالف این پروسه ،است .در عین حال ،مهم است تا در نصاب تعلیمی روی ظرفیت های اقتصادی و مسلکی دختران نیز توجه شود ،نه اینکه
مثال مسایل مربوط به زراعت تنها برای بچه ها و ترتیب منزل تنها برای دختر ها آموزش داده شود .33با در نظرداشت نقش کنونی زنان در
زراعت ،مهم است تا در خصوص تقسیم وظایف جندر در بخش های تجارت و کارو بار ،و جوانب دیگر مسلک های غیر روستایی ،ظرفیت
مردان و زنان ارتقا یابد.

222.22.2صحت

در شکل مربوط به بخش صحت در جریان دهه گذشته دیده می شود که بعضی موارد ،بهبود یافته اند .در سال  2002میالدی ،نرخ مرگ
اطفال زیر سن پنج سال  257بوده که افغانستان را در جایگاه دوم یا سوم در سطح جهان قرار می داد؛ نرخ مرگ نوزادان  165از  1000طفل
بود34؛ و نرخ باروری  6.9و تقریبا نرخ مرگ و میر مادران  1،600نفر از جمع  100،000زایمان بوده 35که عمده ترین دلیل مرگ و میر مادران
بوده است 36.میزان سوءتغذی حاد در حدود  50درصد بوده است .37تنها در  17درصد از کلینیک های صحی ،خدمات اولیه برای پالنگذاری
فامیلی ارایه می شد اما تقریبا  40درصد از آن کلینیک ها کارمند زن نداشته اند.38

«سالنامه احصایوی  ،2012-2011تعلیم و تربیت» اداره مرکزی احصائیه .دسترسی به وب سایت  1اپریل http://cso.gov.af/Content/files/Education%20syb.pdf .2013

31
32

«سالنامه احصایوی  »،2012-2011اداره مرکزی احصائیه.66 .
«گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان»  ،جمهوری اسالمی افغانستان.46 .

33

« 34گزارش ساالنه وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان  »1387وزارت صحت عامه ،جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب سایت  4جون http://moph.gov.af/ .2013
content/media/Documents/HNSS-Report-ENG-v4-1281220101156987.pdf

 35تفاوت های چشمگیری بین والیات وجود داشت .بطور مثال میزان مرگ و میر مادران در والیت کابل  400/100000بوده در حالیکه در والیت بدخشان  6500/100000نفر بوده است« .مرگ
و میر مادران در افغانستان :میزان ،علل ،خطرات و وقایه» از لیندا بارتلیت ،شیروز موجی ،سارا وایتهید ،چاد کروز ،دنیسا لونیتی ،پیتر سالما و گروه افغانی تحقیق مرگ و میر ماردان( .وزارت صحت عامه
جمهوری اسالمی افغانستان ،مراکز کنترول و وقایه مریضی ها ،صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان.)2003 ،
 5برابر به مقایسه پاکستان و  50برابر به مقایسه ازبکستان.

36

« 37افغانستان :بازسازی ملی و امحای فقر :نقش زنان در آینده افغانستان» از آستا اولیسین ،کارول لی داک ،النت هایوارد پریچیت ،لنا موریاتی ،مایتری ب.داس ،سوجاتا پردن و رتنا
ام.سودرشن( .بانک جهانی ،واشگنتن ،مارچ  .)2005دسترسی به وب سایت  1اپریل http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/ .2013
AfghanistanGenderReport.pdf

« 38استراتیژی ملی صحت باروری در افغانستان  ،»2005-2003وزارت صحت عامه ،دولت انتقالی اسالمی افغانستان( .کابل :ریاست عمومی طب وقایوی مراقبت های صحی ،ریاست صحت
زنان و زایمان ،گروه کاری صحت باروری ،سند نهائی ،جوالی  .)2003دسترسی به وب سایت  1اپریل http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/ .2013
unpan018855.pdf
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شکل  :2درصدی استفاده از نرس قابله های ماهر در هنگام والدت  -به ترتیب والیات 2008 ،میالدی

39

و اما در سال  2010میالدی نرخ باروری  5.1درصد بود .در میان زنان تعلیم نیافته نرخ زایمان یا باروری به  5.3طفل و در میان زنان تحصیل
کرده به  2.8طفل کاهش یافته است 14 .40درصد از زنان از سن  15تا  19سالگی مشغول تربیه اوالد بوده و  2درصد از آنان قبل از سن 15
سالگی ،اولین زایمان را داشته اند .تقریبا 25درصد از زنان بین سن  20تا  24سالگی ،اولین زایمان خود را قبل از سن  18سالگی تجربه کرده
اند .از همه مهمتر 20 ،درصد از زنان تعلیم نیافته 27 ،درصد از زنان با تعلیمات ابتدایی 38 ،درصد از زنان با تعلیمات متوسطه و باالتر از حامله
شدن جلوگیری نموده اند .در حدود  20درصد از زنان در بین سن های  15تا  19سالگی و  15درصد زنان بین  15تا  49سال در  15سالگی
ازدواج نموده بودند 46 .درصد از زنان از سن  18سالگی متاهل بوده اند .تقریبا  7درصد از زنان بین سن  15تا  49سال با شوهر که دارای 2
و یا چند زن بوده ،زندگی می کردند .این مسئله در بین زنان تعلیم نیافته به مقایسه زنان تعلیم یافته دو برابر یعنی  8درصد بوده است .از این
میان ،تنها  2درصد از زنان بین سن  15تا  19سال ،با شوهری که دارای بیش از یک زن بوده ،زندگی می کردند .این فیصدی در میان زنان
 40تا  49سال 11 ،درصد بوده است 41و  57درصد از تمام ازدواج ها شامل دختران (اطفال)  16ساله ،صورت گرفته است.42
در سال  2011میالدی 87 ،درصد از تمام نفوس به خدمات صحی اولیه دسترسی داشته اند 66 .درصد مردم به فاصله دو ساعت
44
(به پای پیاده) و  57درصد به فاصله  1ساعت (به پای پیاده) به مراکز خدمات صحی اولیه دسترسی داشته اند  .43برای  26.5ملیون
نفوس افغانستان 280 ،شفاخانه عامه و  142شفاخانه شخصی فعالیت داشتند .هنوز هم دسترسی مردم به خدمات صحی اولیه بسیار
ناچیز بوده و از طرف دیگر در بخش های خدمات صحی به شمول مراقبت های زایمان تعداد کافی داکتران و نرس های زن وجود
ندارد .همچنین مواد کافی صحی در دسترس نبوده و دسترسی زنان به مراکز خدمات صحی ،بدون محرم و وسایل حمل و نقل آسان
39

«ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی  ،»)2007/2008پاولی؛ .85

41

« ”.2011-2010 AMICSاداره مرکزی احصائیه.

«سروی مرگ و میر در افغانستان  :2010یافته های کلیدی» ( ،7-6 ،)2010وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www. .2013
40
measuredhs.com/pubs/pdf/SR186/SR186.pdf

« 42پنجمین گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان» (کابل :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،دسمبر  .)2011کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .دسترسی به وب سایت
 1اپریل http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/SECR/Report%20on%20ESCR_Final_English_12_2011.pdf .2013
« 43گزارش پیشرفت کار استراتیژی انکشاف ملی افغانستان( »1389 :کابل :وزارت اقتصاد ،4 .)2011 ،وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب سایت  1اپریل http:// .2013
moec.gov.af/Content/Media/Documents/ANDSAnnualProgressiveReport1389_English1102011142610417553325325.pdf

« 44سالنامه احصایوی افغانستان ( »،2012-2011کابل :اداره مرکزی احصائیه ،فصل  :4انکشاف در بخش صحت .110 ،)2012 ،اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب
سایت  1اپریل http://cso.gov.af/Content/files/Health%20Development(1).pdf .2013
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نمی باشد .در سروی ساالنه ( )2012بیناد آسیایی آمده است که« :تنها  38درصد از مردم موافق اند که شرایط صحی و دسترسی
آنان به خدمات صحی بهبود یافته است 47 .درصد مردم هنوز هم در انتظار بهبود شرایط و خدمات صحی اند .این تغییر کماکان
نیاز است .تنها  14درصد مردم نگران بوده اند که وضع صحی آنان پس از رژیم طالبان ،بدتر شده است »45
در مجموع تغییرات مثبت در بخش صحت به خصوص در قسمت کاهش مرگ و میر کودکان ،اطفال و مادران و همچنین افزایش تسهیالت
و خدمات صحی ایجاد شده است .اما در قسمت تغذیه اطفال باید دستآوردهای زیادتر کسب کرد .در بخش صحت یکی از اهداف انکشافی
هزاره افغانستان تال سال  2015میالدی ،پایین آوردن نرخ کم وزنی اطفال زیر سن  5سال به  15درصد می باشد .در حالی که یکی از اهداف
دیگر ،پایین آوردن مرگ و میر مادران در هنگام زایمان به  109نفر از جمع  100،000نفر می باشد .سطح عرضه خدمات صحی مربوط به
زایمان گسترش یابد و نرخ باروری که به اثر ازدواج های قبل از وقت ،بلند است ،کاهش یابد .در میزان دسترسی مردم شهرها و مردم روستاها
به خدمات و تسهیالت صحی ،تفاوت های زیادی وجود دارد .احتماال دسترسی زنان به خدمات صحی و طرز برخورد آنها برای استفاده از آن
خدمات رضایت بخش نیست؛ مگر اینکه کارمندان مسلکی و صحی زن برای عرضه این خدمات به زنان به کار گماشته شوند.

 222.22.2مشارکت عامه و سیاسی زنان

از میزان دسترسی زنان به نهادهای عامه و حضور آنان در فضای سیاسی یک کشور ،می توان به عنوان مقیاس سنجش توانمندی زنان
استفاده کرد .در افغانستان فضای عامه از فضای خصوصی طور جدی تفکیک شده است و پیروی زنان از آداب ،رسوم و عنعنات جز
افتخارات مردان و خانواده های شان تلقی می گردد .بنابرین اشتراک و حضور زنان در فضای عامه تاثیرات قوی روی نقش جنسیت در
اجتماع داشته است.

پس از سال  2001میالدی ،زنان در بحث های مختلف بین المللی که زمینه بازسازی این کشور را مساعد ساخته ،طور محدود اشتراک کرده اند.
به جز کنفرانس دوشنبه در رابطه به حقوق اولیه زنان در سال  ،200146کنفرانس بروکسیل در سال  2001و لویه جرگه قانون اساسی سال 2003
میالدی (که در آن  114نفر زن از جمع  504نماینده حضور داشتند) ،اشتراک زنان در روند تغییرات سیاسی اصال وجود نداشته و یا اینکه بسیار
ناچیز بوده است .47زنان در انتخابات ریاست جمهوری  2004و  2009میالدی و به همین ترتیب در انتخابات پارلمانی  2005و انتخابات پارلمانی
و شوراهای والیتی سال  2010طور چشمگیر اشتراک کرده و رای داده اند .در این انتخابات ها ،حدود  10تا  20درصد از نامزدان ،زنان بوده اند.
جدول  :2اشتراک زنان به عنوان نامزد و یا رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای والیتی و انتخابات پارلمانی،48
انتخابات

تعداد مجموعی آرا
(ملیون)

رای دهنده گان زن
(فیصدی)

تعداد مجموعی
کاندیدان

تعداد کاندیدان
زن

نامزدان زن بیرون
از سهمیه

7.3
6.4
6.4
5.9
5.9
4.2

37
41
41
39
39
39

18
3025
2775
39
3196
2577

1
247
335
2
328
406

-24
19
-20
18

ریاست جمهوری 2004
شوراهای والیتی 2005
پارلمانی 2005
ریاست جمهوری 2009
شوراهای والیتی 2009
پارلمانی 2010

تعداد کارمندان زن هم در آگاه سازی از روند انتخابات و هم در روز انتخابات در مراکز رای دهی به تعداد کافی حضور نداشته اند .زنان رای
ال در بحث های سیاسی روی موضوع انتخابات در سطح محل
دهنده در مورد روند انتخابات و نامزدان معلومات کافی نداشته اند چراکه معمو 
حضور نداشته و از طرف دیگر به برنامه های اطالع رسانی از پروسه انتخابات ،نیز به اندازه کافی دسترسی نداشته اند .رای دادن برای زنان
در واقع ابزار قوی برای اظهار حقوق و اشتراک شان در برنامه های عامه تلقی می شود .از طرف دیگر ،زنان در این انتخابات ها بیشتر تمایل
داشتند تا به خاطر اظهار همبستگی ،برای نامزدان زن رای دهند .زنان می دانند مشکالتی را که مردان درک کرده نمی توانند ،نامزدان زن
بهتر درک می کنند .این در حالی است که هیچ یک از نامزدان زن براساس جندر ،در انتخابات برای خود کمپاین نکرده اند 49.طور ُکلی ،نه تنها
دسترسی زنان به منابع و اماکن امن و مصون برای تدویر کمپاین انتخاباتی محدود بوده بلکه گشت و گذار یا رفت و آمد نیز بنابر مشکالت
مختلف ،محدود بوده است.
«دورنمای توسعه اقتصادی در افغانستان ،نظریات روی سروی مردم افغانستان ،قسمت  ،2گاهنامه ،شماره ( ،»14کابل :بنیاد آسیایی .5 ،)2012 ،عبد القیوم مهمند.

45

 46اینکه بسیاری از تقاضاها به شمول حق رفت و آمد و حرکت فزیکی برای زنان در ابزار حقوقی مانند قانون اساسی  2004اغماض شده نشان دهنده یک پروسه سیاسی است که در افغانستان و
دیگر جوامع شایع است که مخالف حق زنان به ابراز نظر و حضور شان می باشند.

 47در گزارش دولت افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ( )2001:32گفته شده است که « :در میان  60نفر اشتراک کننده در کنفرانس بُن ( )2001در جائیکه دولت ملی برای افغانستان اساس
گذاری میشد 6 ،نفر آنان زنان بوده اند .پس از کنفرانس بُن زنان افغان در دیگر کنفرانس های بین المللی نیز اشتراک کرده اند با اینکه تعداد زنان اشتراک کننده در آن کنفرانس ها به مقایسه مردان
کمتر بوده است .در واقع این به خاطری است که تعداد زنان رهبر در این کشور کمتر بوده است ».جمهوری اسالمی افغانستان« .گزارش مختلط و دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان».32 ،
« 48حقوق برابر ،فرصت های نابرابر :اشتراک زنان در انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی افغانستان» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان .)2010 ،از اولیور لوغ ،فرخلقا امینی ،فرید احمد بیات،
ضیاء حسین ،راینده گلسوم حسینی ،مسعوده کوهستانی ،و چونه آر.ایکاویز.
«حقوق برابر ،فرصت های نابرابر»؛ لولف.
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حضور زنان در شورای ملی این کشور منحیث عامل توازن قدرت سیاسی ،تلقی شده است .در حال حاضر از مجموع  249عضو ولسی جرگه
 69نفر آن زن ،و از جمع  102نفر عضو مشرانو جرگه  28نفر زنان می باشند .از یک طرف در مورد توقع عمومی از موثر بودن روند مدیریت
مسایل مربوط به زنان نظر به کمبود تعداد زنان و داشتن قدرت واقعی سیاسی آنان ،افترا شده و اما از طرف دیگر چون زندگی سیاسی این
زنان طور قوی با احزاب و یا رهبران سیاسی آنان ،نه به حوزه های انتخاباتی شان ،بن ًا بکار گیری قدرت سیاسی خارج از چوکات آن حزب
سیاسی و یا در عدم پیروی از رهبر سیاسی شان ،به ندرت اتفاق می افتد 50.ولی ،بسیاری از نمایندگان زن شورای ملی که گاهی طور صریح
روی مسایل صحبت کرده اند با حمالت لفظی و ارعاب از طرف اکثریت اعضای مذهبی و محافظه کار شورا مواجه شده اند و همکاران مرد
این زنان در شورا در چنین مواقع ،به خاموشی روی آورده اند .این نمایندگان زن ،از حمالت شورشیان نیز در امان نیستند.
در وزارتخانه ها نیز وکالی زن به مقایسه وکالی مرد صالحیت های کمتری دارند .51از  9نفر کمیشنر کمیسون مستقل انتخابات 2 ،نفر زن می
باشد .دو نفر زن نیز در کمیته رهبری کمیسون انتخابات حضور دارند .از جمع تمام کارمندان این کمیسون 7 ،درصد آن زنان بوده که از میان
تنها  6درصد آن کارمندان دایمی این کمیسون اند 52.اما نیمی از کارمندان دفاتر والیتی و ولسوالی های این کمیسون زنان اند .در کمپاین ها
برای اطالع رسانی از انتخابات در سراسر کشور مردان و زنان تقریبا طور مساویانه سهم داشته اند .حضور مستقیم زنان در سراسر کشور تامین
شده است .زنان  20درصد در شوراهای محل و  36درصد در شوراهای انکشافی محل حضور دارند در حالیکه این ارقام برای نمایندگان مرد
به ترتیب  56و  60درصد می باشد .تنها  4درصد مسئولین شوراهای انکشافی محلی ،زنان اند .53با وجودیکه حضور زنان در ادارات دولتی و
خدمات ملکی به مقایسه سال  2001میالدی ،بیشتر بوده اما  31درصد کارمندان این ادارات در سال  2006میالدی ،زنان بوده که این رقم در
سال  2010به  18.5درصد کاهش یافته است .54با وجود تعهد دولت در مشارکت  25فیصدی زنان در خدمات ملکی ،در حال حاضر  20درصد
تمام کارمندان دولت زنان اند ،55که زیادترین آنان در سطوح پایین دولت ،ایفای وظیفه می نمایند.
با اینکه اماکن مرد و زن در این جامعه از هم مجزا اند ،تعداد پولیس زن بسیار کم است .در سال  2010میالدی 584 ،نفر زن در چوکات قوت
های پولیس این کشور خدمت می کردند .56صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان در سال  2002تاسیس شد تا برای نیروهای پولیس
افغانستان کمک نماید .این صندوق برنامه آموزشی برای زنان جهت استخدام آنان در چوکات پولیس این کشور در سال  2010میالدی آغاز
کرد .براساس ادعای مسئولین این صندوق در سال  2011میالدی به تعداد  1200نفر زن در صفوف پولیس ملی افغان مشغول خدمت بودند.57
زنان پولیس گفته اند که در هنگام اجرای وظیفه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند .58آنان بیشتر در انجام کارهای کمکی در ادارات پولیس
خدمت می نمایند .این در حالی است که در برابر این پالیسی ترقی خواهانه ،مقاومت های در ادارات پولیس و وزارت داخله کشور وجود دارد.59
حضور زنان در نظام قضایی ،اسالمی و حقوقی افغانستان ،کم رنگ است .انجمن قضات یا وکالی زن افغانستان در سال  2003میالدی
تاسیس شد .در سال  2010میالدی از مجموع  2203نفر قاضی ،تنها  5درصد آن زنان بودند ( 48زن در محاکم جزایی و  60نفر زن در محاکم
مدنی) .60اما جای تعجب نیست که مدیریت و رهبری محاکم خانوادگی و نوجوانان به عهده زنان گذاشته شده است .کارهای مثبتی در زمینه
صورت نگرفته است .61از جمع  546نفر سارنوال 35 ،نفر (یعنی  6.4درصد) آنان و از جمع  1241نفر قاضی 75 ،نفر (یعنی  6.1درصد) زن می
باشند .هیچ زن عضویت شورای عالی ستره محکمه را که دارای  9عضو است ،ندارد .مجددا انجمن قاضی یا وکالی زن افغانستان در سال
 2012میالدی ،با  150قاضی زن به فعالیت آغاز کرد.
حضور بسیار کمرنگ زنان در ادارات قوه اجراییه ،قضاییه و نهادهای انفاذ کننده قانون ،شاخص منفی از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان
را نمایش می دهد .در ماه مارچ  2012میالدی ،شورای عالی علمای افغانستان (تماما  150نفر عضو این شورا مردان اند) طی اعالمیه ای
بعضی از انواع خشونت علیه زنان را موجه دانسته و خواسته تا با اصالحات در قوانین ،تسهیالت مجزا برای کار زنان در ادارات ،تسهیالت
 50به این گزارش نیز مراجعه نمائید« :جنسیت و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان»؛ آنا وردثورت( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،از سلسله نشریات موضوعی ،جون  .)2007دسترسی
به وب سایت  1اپریل http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/711E-A%20Matter%20of%20Interests%20IP.pdf .2013

 51هم اکنون  69نفر زن در شورای ملی افغانستان و نیز  12نفر زن در قوه مجریه (سه نفر وزیر :امور زنان ،صحت عامه و کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین) ،یک ریاست عمومی ،یک رئیس
کمیسیون های مستقل (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) 5 ،نفر ُمعین ،یک نفر والی (والیت بامیان) و یک نفر شاروالی (نیلی در دایکندی)؛ کار می نمایند .معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز
یک نفر زن می باشد .هدف تعیین شده در اهداف انکشافی هزاره افغانستان این است تا سال  2020میالدی حضور زنان در شورای ملی به  30درصد افزایش یابد.
52

گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان»  ،جمهوری اسالمی افغانستان.47 .

54

«ورق واقعیت ها ( »2010فبروری  .)2010صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان دسترسی به وب سایت  3فبروری .2013

53

55
56

«صندوق وجهی بازسازی افغانستان :تاریخچه و آینده» (اوسلو :سپتمبر  .13 ،)2012آرنی دیش ،ویگارد بای ،تورن رایت ،الینا دل ،و استیفنی کرستو .دسترسی به وب سایت  1پریل .2013
«سالنامه احصایوی ( »2010/2009کابل :اداره مرکزی احصائیه .)2010 ،اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان .دسترسی به وب سایت  1اپریل .2013
«گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان» ،جمهوری اسالمی افغانستان.32 .

 « 57صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان  :2013-2002برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان( .ورق واقعیت های پروژه های برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان،
 .)2011دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/lotfa/Project-LOTFA-Apr2011.pdf .2013

«برای پولیس زن افغان ،سوء استفاده جنسی به معنی از دست دادن وظیفه» رادیو ملی امریکا 8 ،مارچ  .2012دسترسی به وب سایت  9جون http://www.npr. .2013
58
«org/2012/03/08/148041305/for-afghan-policewomen-sex-abuse-is-a-job-hazardدرک زنان از پولیس ملی افغانستان» (کابل :اداره  Heinrich Boll Stiftungدر

افغانستان .)2011 ،اداره مشورتی سامول هال .دسترسی به وب سایت  1اپریل .2013
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«نظریه زنان در باره پولیس ملی افغانستان» 1؛ اداره مشورتی سامول هال.

«گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان» ،جمهوری اسالمی افغانستان.38 .

« 61ارزیابی دسترسی جندر به عدالت در افغانستان» (انستیتوت شمال و جنوب ،تصویر برداری محیطی ،عمل و دسترسی ،دسمبر  .15 ).2009هنگامه انوری ،چشمک فرومند-سیمز ،کریستا نیرلند .دسترسی
به وب سایت  1اپریل http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2012/10/2009-Assessing-Gendered-Access-to-Justice-in-Afghanistan.pdf .2013

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بهتر صحی ،حجاب اجباری و حضور محرم با زنان در محیط های بیرون از خانه ،فراهم گردد .بعدا طی اعالمیه مطبوعاتی ،این خواست شورا
توسط رییس جمهور نیز مورد تایید قرار گرفت .62اگر در برابر چنین خواست هایی که قبل از سال  2001میالدی نیز در افغانستان معمول بود،
مقاومت صورت نگیرد و حتی به آن اجازه داد تا در سطح منطقه 63گسترش یابد ،پیامدهای آن تمام دستآورد های قانون اساسی را تحت تاثیر
قرار داده و روند نگرش به تغییرات برای زنان را ُکندتر خواهد ساخت.
زنان در بیرون از خانه و اماکن عمومی در جریان دهه گذشته حضور گسترده داشته اند .با اینکه این موضوع اکثرا در مناطق شهری این کشور
بیشتر صدق می کند ،اما مشروعیت این دستآورد بالخره وابسته به خواست نظام سیاسی بوده است .زنان در دهه گذشته از قوت جمعی و
همبستگی جنسیتی استفاده کرده تا به مسئله جدایی شان از جامعه بپردازند .64در مجموع حضور زنان در بیرون از خانه با محدودیت های نیز
مواجه است .زنان با بیرون رفتن از خانه بدون محرم به شیوه های مختلف مانند آزار و اذیت صوری ،زبانی ،جسمی و حتی تجاوز مورد تهدید
قرار می گیرند.
مشارکت سیاسی و عامه زنان همچنان یکی از ساحات تنش زا در این کشور است 65.از متن مصاحبه هایی که برای این تحقیق انجام یافته
اند ،بر می آید که برای رسیدگی به این مشکل ،باید از طبقه روحانیون کمک خواست .66در این زمینه با اینکه تالش هایی توسط موسسات
مختلف و نهادهای خصوصی صورت گرفته ،67اما نمایندگان زنان معتقد اند که وزارت حج و اوقاف مسئولیت دارد تا عملکردهای زشت عرفی
و یا سنتی را که زیر نام اسالم اتفاق می افتد ،مورد رسیدگی قرار دهد .با اینکه نمایندگان 68این وزارت به تکرار گفته اند که بسیاری ،از نظر
سنتی می پندارند که اماکن خصوصی تنها جای ایده ال و مناسب برای زنان می باشد .این در حالی است که نامبرده به این مسئله نیز اشاره
کرده که رسیدگی و اصالح مسایل مربوطه به حقوق زنان بیوه ،مسئله مهر و میراث ،یک امر الزمی می باشد .وی فکر می نماید که وزارت
حج و اوقاف می تواند «تفسیر درست» این مسایل را از طریق مساجد جامع ،تکیه خانه ها ،حسینیه ها ،و خانقاها 69در سراسر کشور ارایه نماید.
این وزارت کتاب رهنمایی را که شامل خطبه های نماز جمعه بوده تهیه کرده تا از آن طریق ،حقوق جنسیتی به شکل اسالمی تر آن ارایه
گردد .نمی توان از تاثیر گذاری مال امام های مساجد در افغانستان چشم پوشی نمود .الزم است تا دولت بیشتر از پیش آماده برای رسیدگی
به مشکالت احتمالی باشد.70

 222.22.2مصئونیت

میزان فقر و غربت زنان افغان در شرایط «حالت پس از منازعه» که طور مداوم قدرت و اعتبار دولت را مورد تهدید قرار داده ،بدتر شده
است .حمالت نظامی در سطوح مختلف کماکان در نقاط مختلف کشور ادامه داشته و جنگ بین دولت افغانستان ،قوت های ناتو و گروه های
مختلف شورشی به شدت افزایش یافته است .جنگ به جز در بعضی از ولسوالی های والیت کابل ،متوقف نشده است .این در حالی است که
حاکمیت قانون نیز بهبود نیافته است 71.عالوتا ،در این جنگ بازی گران دیگر از قبیل گروه های شورشی ،گروه های جنایتکار،مافیای مواد
بطور مثال به این گزارش مالحظه نمائید« :شیب لغزنده :به حقوق زنان در سال  2012چی اتفاق افتاد؟» (کابل :شبکه تحلیلگران افغانستان .)2012 ،ساری کاوو.
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 63مث ً
ال؛ العربیه« ،تجاوز به زنان در میدان تحریر «خط سرخ» نیست :واعظ مصری ابو اسالم 7 »،فبروری  .2013دسترسی به وب سایت  1اپریل http://english.alarabiya.net/ .2013
articles/2013/02/07/264982.html?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews
 64در سال  2005میالدی بطور مثال صد ها زن بیوه به خاطر اختطاف یک زنی که در بخش امداد کار می کرد ،مظاهره کردند .و در سال  2007میالدی در والیت قندهار زنان به خاطر دعا برای
صلح در مسجد خرقه شریف جمع شدند (معمو ًال مساجد به روی زنان باز نمی باشد)« .آشکار در زیر چادر :پنهان سازی ،کارکرد و نماینده گی در یک مکان عمومی اسالمی» از جولی بیالرد .ژورنال بین
المللی مطالعات زنان  ،11شماره  .135-120 :)2009( .1در سال  2007میالدی زنان در مساجد کابل به خاطر دادخواهی علیه استفاده از مذهب برای تائید حمالت انتحاری حضور یافتند .در سال 2008
میالدی زنان در قندهار به خاطر اختطاف یک کارمند زن امدادرسان مظاهره کردند .در سال  2008میالدی ،در چندین والیت زنان به رسم مخالفت با خشونت و جنگ چادر های آبی به سر کردند .در
سال  2012میالدی ،زنان و مردان در کابل علیه اعدام یک نفر زن به ادعای فحشاء که توسط طالبان در قیمچوک والیت پروان اعدام شده بود ،راه پیمائی کردند« .زنان در والیات هرات و بلخ مدیریت
رستورانت های زنانه را به عهده دارند» .از املی بنزیت ،مرجان کمال ،پیگی پاسکال ،جان پاسکیت و فرانکوس گرینوالد( .سازمان همکاری های بین المللی چاپان و اداره همکاری های بین المللی آلمان
( ،)GIZمارچ  2008میالدی) ،دسترسی به وب سایت  1اپریل  2013میالدی)http://www.urd.org/IMG/pdf/CPW_report_hand-ove-_march2008.pdf .

 65بطور مثال« :افغانستان در سال  :2012سروی مردم افغانستان» (کابل :بنیاد آسیائی .)2012 ،نانسی هاپکینز ،محمد عثمان طارق ،فضل ربی حقبین ،پلوشه لینا کاکر ،عبدالغفور عاشق ،فضل ربی
وردک ،و حبیب اهلل حیدر .دسترسی به وب سایت  1اپریل  2013میالدیhttp://asiafoundation.org/resources/pdfs/Surveybook2012web1.pd .

 66یکی از پاسخ دهنده گان اظهار داشت« :من از وزارت حج و اوقاف این خواهش را دارم که در خطبه های روز های جمعه تنها  4دقیقه روی حقوق زنان در مساجد و تکیه خانه ها صحت شود».
خدیجه شیرباز .اتحادیه تمام زنان افغان .مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 29 .دسمبر .2012

 67بطور مثال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد از سال  2007به این سو  5000نفر مالء را به همکاری وزارت حج و اوقاف در باره چگونگی بهبود وضع زنان از طریق تعلیم و تربیت ،ازدواج ،و حقوق
میراث ،آموزش داده است .این مالء های آموزش دیده مسئولیت دارند تا از طریق ولسوالی ها این معلومات را در قالب آموزه های اسالمی برای مردم چهار والیت انتقال دهند؛ وزارت حج و اوقاف با تهیه
کتاب رهنماء را برای خطبه های نماز روز جمعه و اینکه موضوع جندر را چگونه به شکل اسالمی آن می توان برای مردم آموزش داد تهیه کرده است .گلستان عبادت ،متخصص جندر ،برنامه انکشافی
سازمان ملل متحد؛ مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 6 ،جنوری  2013میالدی .همینگونه موسسه نور برای آموزش و انکشاف ظرفیت ها که در سال  2002میالدی تاسیس شده به تعداد
 900نفر مال را در جریان  4سال آموزش داده است .هدف این موسسه «تطبیق حقوق زنان بر اساس قوانین اسالم و قوانین دولت افغانستان و کنوانسیون های بین المللی که دولت این کشور به آن متعهد
است ،می باشد» .جمیله افغانی کاکر ،رئیس موسسه؛ مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 23 ،جنوری .2013
68

گل آقا حبیب ،رئیس پالن و پالیسی وزارت حج و اوقاف؛ مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 31 .دسمبر .2012
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گلستان عبادت ،متخصص جندر ،برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 6 ،جنوری  2013میالدی.

 69مساجد جامع برای گرد همائی های روزانه استفاده شده و دیگر مساجد در مواقع خاص مانند عید ها استفاده می شوند؛ تکیه خانه ها و حسینیه ها مساجد اهل تشیع می باشند ،و خانقاه برای گرد
همائی های مردم در حضور پیر شان ،استفاده می شوند.
« 71سروی مواد مخدر افغانستان  »2010دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم (دسمبر  ،)2010دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.unodc.org/ .2013
 documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_Opium_Survey_2010_web.pdfالی دسمبر  2012میالدی  102000نیروی خارجی در افغانستان مستقر بوده اند

و تعداد قوت های امنیتی افغانستان در اکتوبر  2012به تعداد  337000پرسونل بوده است .تعداد حمالت شورشی تنها در اکتوبر  2012میالدی تقریب ًا  2250حمله بوده است« .شاخص افغانستان :شامل
معلومات مشخص راجع به پاکستان نیز می باشد» ایان اس .لیونگستن و میخایل اونلون( .واشگنتن :انستیتوت بروکینز ،جنوری  .)2013دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.brookings. .2013
 edu/~/media/Programs/foreign%20policy/afghanistan%20index/index20130131.pdfبه این گزارش نیز مراجعه شود« :دموکراسی مستقیم و تخصیص منابع :شواهد
تجربی از افغانستان» .اندرو بیت ،فوتینی کریسشیا و روبین اینیکلوپو( .واشگنتن :بانک جهانی ،از جمله نشریه های پالیسی تحت کار ،شماره  )2012 ،6133دسترسی به وب سایت  1اپریل .2013
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مخدر ،جنگ ساالران و ملیشه های محلی نیز دخیل اند .حقوق زنان 72کماکان از طریق استفاده اطفال برای کار ،فحاشی ،عملکردهای مضر
سنتی از قبیل بد ،73بدل ،خشونت های جنسی و قاچاق انسان نقض می شوند .74عالوتا با تالش های حکومت برای از بین بردن مزارع کشت
کوکنار ،75دختران و خواهران دهاقین به خاطر جبران خسارت و پرداخت قروض ،اختطاف و یا قاچاق می گردند .عالوه بر اینها ،وضع زنان از
طریق بیجا شدن خانه های شان ،دسترسی ناکافی به حقوق بشری و مدنی ،فرصت های کاری ،تسهیالت صحی ،مواد غذایی مغذی ،امنیت
و عدالت ،تعلیم و تربیت ،و اشتراک در ادارات عامه ،بدتر می شود.
با کم شدن کنترول دولت روی ملیشه های مسلح و دیگر گروه ها از سال  2006-2005میالدی ،تهدید و خشونت علیه زنان در تمام والیات
افغانستان پس از سال  2007شدت یافته است .کشتن زنان در محالت عام و در مقابل مردم ،به خصوص کشتار سیاستمداران زن ،کارمندان
رسانه ها ،و دیگر زنان مشهور ،نشاندهنده افزایش خطراتی است که زنان به خاطر بیرون شدن از نقش سنتی جنسیتی ،به آن مواجه می
باشند .76در محیط داخل خانه نیز زنان و دختران طور منظم به انواع مختلف و شدید خشونت های خانوادگی 77مواجه بوده که اینکار روند
خشونت علیه زنان را در جامعه ای که به شدت از جنگ و منازعه متاثر است ،ابقا می کند .78افزایش وقوع خودکشی های زنان جوان ،به خاطر
ابراز انزجار ،79بیانگر این واقعیت تلخ است که تعداد خانه های امن و مصئون کافی نبوده که این بسیار رقت بار است 80.در سال  2012میالدی،
کمیسیون مستقل بشر افغانستان برنامه ای را روی دست گرفت تا شوراهای حقوق بشر را در حداقل  22والیت تاسیس نماید .این شوراها
تحت رهبری موسسات جامعه مدنی به منظور رسیدگی به خشونت علیه زنان و حقوق بشری زنان ،فعالیت می نمایند.

http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/16/000158349_20120716094426/Rendered/ PDF/WPS6133.
“ pdfیک حاکمیت قانون بین المللی؟» ژورنال امریکایی حقوق مقایسوی  ،56شماره  .331-61 :)2008( 2دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.humansecuritygateway. .2013
 com/documents/NYU_aninternationalruleoflaw.pdfتوماس بارفیلد ،افغانستان :یک تاریخ فرهنگی و سیاسی (پرینستون :مطبعه پوهنتون پرینستون 74 .)2012 ،نفر از کارمندان
موسسات غیر دولتی قربانی  164حادثه امنیتی شده اند که شامل  25اختطاف و  45حادثه ماین های کنار جاده ای و  SAFشده اند؛ در مجموع  2038نفر در سال  2012در حادثه های امنیتی و جنگی
کشته شدند؛ گرفته شده از معلومات ربعوار دفتر امنیتی موسسات غیر دولتی افغانستان :ربع  .)2013( 2012 ،4دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.ngosafety.org/store/files/ .2013
 ANSO%20Q4%202012.pdfگروه های مخالف مسلح تالش کرده اند تا در سطح کشور با اجرای عملیات های شان تالش های قوت های دولتی و نیرو های ناتو را به چالش بکشند ،دفتر

امنیتی موسسات غیر دولتی افغانستان «گزارش ربعوار»  .14از سال  2008میالدی به این سو 10000 ،افغان زنده گی شان در جریان خشونت های مسلحانه از دست داده اند .تعداد کسانی که زخمی شده
اند مشخص نبوده اما در حدود  20000نفر تخمین می شود .اورزال اشرف نعمت و اجمل صمدی« ،قهرمان های فراموش شده :کشتار رهبران زن افغان در  impunityو فراموشی آنان در عدالت» (دفتر
دیدبان حقوق افغان .1 )2012 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Forgotten%20Heroes%20Afghan%20 .2013
Women%20Leaders%20Killed%20 in%20Impunity%20Ignored%20in%20Justice.pdf

« 72هنوز هم راه طوالنی :تطبیق قانون برای رفع خشونت علیه زنان در افغانستان» هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان -دفتر یوناما( .کابل :دفتر هیأت
معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان-دفتر یوناما .)2012 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل 2013. http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Q
y9mDiEa5Rw%3d&tabid=12254&language=en-US

 73عملی که در آن اعضای زن یک خانواده البته به تصمیم جرگه به عقد نکاح کسی در آورده می شود .به خاطری اعضای مرد این خانواده جرمی را در برابر اعضای مرد آن خانواده دیگر مرتکب
شده باشند .این عمل جرم است .بر اساس ماده  517قانون جزای افغانستان ( )1976در صورتیکه یک دختر جوان بزرگتر از  18سال و یا یک زن بیوه مورد این چنین معامله قرار می گیرد ،جزای آن 2
سال حبس می باشد .و بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان ( )2009جزای آن  10سال حبس است؛ این شامل معامله دختران زیر سن  18سال نیز می گردد .برای معلومات به این گزارش نیز میتوانید
مراجعه نمائید« :عمل های خطرناک سنتی و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان»( ،کابل:هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان-دفتر یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان
ملل متحد.)2010 ،

«طالب  10دالری و حقوق زنان :زنان افغان و خطرات مصالحه و استقرار مجدد» از راچیل رید( .نیو یارک :سازمان دیدبان حقوق بشر ،جوالی  ،)2010دسترسی
74
به وب سایت  1اپریل « www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf.2013سهم باال :تعلیم و تربیت دختر ها
در افغانستان» ،از جکسن( .اکسفورد :موسسه اکسفام-بریتانیا ،توضیح نامه 24 ،فبروری  .)2011دسترسی به وب سایت  1اپریل http://oxfamilibrary. .2013

 o p e n r e p o s i t o r y. c o m / o x f a m / b i t s t r e a m / 1 0 5 4 6 / 1 2 5 2 8 7 / 1 / b p - h i g h - s t a k e s - g i r l s - e d u c a t i o n - a f g h a n i s t a n - 2 4 0 2 11« en.pdfزنده گی در خشونت :گزارش ملی در باره سئو استفاده های داخل خانواده در افغانستان» ،لورا اوتس و دیا نجونی( .واشگنتن :حقوق جهانی .)2008 ،دسترسی به یات  1اپریل http://.2013
« www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16. pdfحساب نرفته و یا ناحساب :تحقیق اطالعات دسته دوم در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان» ،جولی لفرینی.

(کابل :اداره صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان ،می  ،)2006اداره صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان«.اطفال و ازدواج های اجباری :مقاالت کنفرانس»،
(کابل :اداره صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان ،مارچ  ،)2007هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان -دفتر یوناما« ،هنوز هم راه طوالنی :تطبیق قانون برای رفع
خشونت علیه زنان در افغانستان» هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان -دفتر یوناما( .کابل :دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان-دفتر یوناما .)2012 ،دسترسی به وب سایت
 1اپریل http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qy9mDiEa5Rw%3d&tabid=12254&language=en-US .2013

 75در افغانستان تولید مواد مخدر تقریب ًا  ٪9از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد .و اقتصاد مواد مخدر توانائی  ٪15صادرات را میداشته باشند .اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل
متحد« ،گزارش سروی مواد مخدر  .»2010در سال  2011میالدی عواید به دست آمده از مواد مخدر  1.4ملیارد دالر بوده است ( ٪9تولیدات ناخالص داخلی)؛ عواید از صادرات آن  2.4ملیارد دالر سنجش
شده است ( ٪15تولیدات ناخالص داخلی) ،بانک جهانی« ،تازه های اقتصاد افغانستان ،2012 ،فقر زدائی و مدیریت اقتصاد ،جنوب آسیا» (بانک جهانی ،)2012 :دسترسی به وب سایت  10جون .)2013
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/734470WP0Afgha0C0disclosed011010120.pdf

 76نادیه صدیقی رئیس امور زنان والیت لغمان در هنگام رفتن به سوی دفترش در دسمبر  2012کشته شد .پیشتر از وی ،حنیفه صافی در همین وظیفه در جوالی  2012توسط بمب کار گذاری شده
در موترش (که فامیل اش آنرا به طالبان نسبت دادند) به قتل رسیده بود .انیسه متعلم مکتب در والیت کاپیسا در دسمبر  2012به خاطر کار داوطلبانه اش در برنامه واکسیناسیون پولیو که طالبان مخالف
آن بودند ،به ضرب گلوله به قتل رسید .اینها تنها سه مثال از قتل های است که در اماکن عمومی صورت گرفته اند .این کشتار ها شامل کارکنان زن برنامه های انکشافی ،داکتران ،ژورنالیست ها ،اعضای
شورا های والیتی ،معلمین و دیگران می شود .به این گزارش مراجعه نمائید« ،قهرمان های فراموش شده» ،نعمت و دیگران.
« 77زنده گی در خشونت :گزارش ملی در باره سئو استفاده های داخل خانواده در افغانستان» ،لورا اوتس و دیا نجونی( .واشگنتن :حقوق جهانی« .)2008 ،خاموشی خشونت
است :به سئو استفاده از زنان در افغانستان خاتمه دهید»( ،کابل :هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان-دفتر یوناما )2009؛ زنان افغان :هویت و تهاجم ،االهه رستمی
پاوی( ،لندن :انتشارات زید.159 ،)2007 ،

 78کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تعداد  18580مورد قضیه خشونت علیه زنان را در بین سال های  2002الی  2012در افغانستان ثبت و راجستر نموده است .این در واقع  6مورد قضیه در
جریان یک روز که توسط تنها یک اداره ثبت شده است .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان« ،پنجمین گزارش از وضعیت اقتصادی و حقوق اجتماعی در افغانستان» (کابل :کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان ،قوس  1390برابر به نوامبر/دسمبر  .)2011دسترسی به وب سایت  17جون http://www.aihrc.org. af/media/files/Reports/SECR/Report%20on%20.2013
 ESCR_Final_English_12_2011.pdfاین کمیسیون تقریب ًا  ٪25از مجموع موارد خشونت علیه زنان را در افغانستان ثبت و راجستر می نماید.
79

«مرگ در آتش :تراژیدی خودسوزی در افغانستان» ،انیتا راج ،چارلمگنی گومیز ،و جی سیلورمن .ژورنال طبی نیو انگلند  ،358شماره  22( 21می  .2201-03 :)2008دسترسی به وب سایت  1اپریل

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/ NEJMp0801340.2013

 80در سراسر افغانستان  17خانه امن وجود دارند که از سال  2005الی  2009بطور اوسط این خانه های امن به تعداد  60نفر زن را ساالنه در خود جای داده اند .در سال  2010میالدی در مجموع به
تعداد  186زن در این خانه ها زنده گی می کردند«« .گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان» ،جمهوری اسالمی افغانستان.50-51 ».

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت

17

2013

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

شکل  :3خشونت علیه زنان و اثرات آن

81

در رابطه به خشونت های خانوادگی باید یاد آور شد که به اندازه کافی مسایل فرهنگی و اجتماعی و عملکردهای حقوقی کمتر مورد رسیدگی
قرار می گیرند .در واقع اینها حقوق زنان را که قانون اساسی کشور تضمین نموده ،متاثر ساخته اند .عقیده عموم بر این است که مشکالت
خانوادگی در داخل خانه و به کمک مداخله بزرگان حل و فصل گردد« .زنانیکه برای حل مشکالت شان از بیرون خانه طالب کمک می
شوند ،از طرف خانواده های شان منع می گردند .»82.عالوه بر این ،بر اساس سروی کلستر و چند شاخصه افغانستان ( )2011-2010تقریبا
 92درصد از زنان به خشونت های خانوادگی تن می دهند .دلیل خشونت های خانوادگی معموال اینها گفته شده اند :مواظبت نکردن از اطفال
( 61درصد) ،اجازه نگرفتن از شوهر در هنگام بیرون رفتن از خانه ( 78درصد) ،بحث یا جنجال کردن با شوهر ( 76درصد) ،پوشیدن کاالهای
نامناسب ( 63درصد)،خودداری کردن از هم بستر شدن ( 46درصد)،و سوختن غذا ( 31درصد).83
محاکم خانوادگی در اکثر والیات تاسیس نشده اند و تعدادی که وجود دارند طور کامل فعالیت نمی کنند .در محاکم غیررسمی یعنی شوراها و
جرگه هایی که زنان بنابر سنت ها ،عرف و عنعنات مراجعه می کنند ،زنان عضویت نداشته تا در حاکمیت و تصمیم گیری روی مسایل زنان،
حضور داشته باشند .84این محاکم غیررسمی که به خاطر عنعنات و سنت های قبیلوی بیشترین اعضای آن مردان اند و به شدت از نظر برابری
جنسیتی متاثر اند ،در سراسر کشور وجود دارند 85.زنان بنابر آگاه نبودن از پروسه حقوقی رسمی ،محدودیت های مالی و رفت و آمدو فشارهای
اجتماعی که مانع ارجاع مسایل شخصی به نهادهای عامه و رسمی می شوند ،به این محاکم غیررسمی مراجعه می نمایند .86تقریبا  80درصد
تمام قضایا در همین سیستم عدلی غیررسمی مورد رسیدگی قرار می گیرند .87در سال  2010میالدی دولت تالش کرد تا به محاکم غیررسمی
مشروعیت بدهد .88در نتیجه ریاست جمهوری افغانستان در سال  2012میالدی ،اعالمیه شورای علمای افغانستان را تایید کرده که در آن
«مالحظات گزارش های رسیده از طریق کمیته رفع تبعیض علیه زنان» ،سازمان ملل متحد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان.18 ،

81

«درک زنان از پولیس ملی افغانستان» اداره مشورتی سامول هال .دسترسی.

82

 ”.2011-2010 AMICS« 83اداره مرکزی احصائیه .همچنین به این گزارش مراجعه کنید« :گزارش ساالنه  »1389کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان( .کابل :کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان .2011/2010 ،دسترسی به وب سایت  8جون http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf .2013

« 84پروسه حل و فصل تنش های محلی در شهر کابل» ،ربیکا گنگ( ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان .)2011 ،حقوقی را که قانون مدنی و نیز فقه حنیفی برای زنان قایل است زمانیکه برای
حل و فصل منازعات و تنش ها از نهاد های تصمیم گیرنده مانند شورا ها و جرگه ها استفاده می شوند که این نهاد ها در حل تنش ها به نورم ها و روش های عنعنوی مانند پشتونوالی بیشتر ترجیح می
دهند ،چندان موثر نمی باشند .این نورم های عنعنوی استفاده از بد دادن را مث ً
ال در حل تنش ها ،یا انکار دسترسی زنان به مالکیت زمین و یا حقوق میراث جایز می دانند.
ً
 85بعد از مرخص شدن طالبان”،عالقمندی برای ایجاد مجدد یک دولت قویا مرکزی تنها محدود به جامعه بین المللی و نخبه گان کابل که آنرا اداره می کردند ،محدود بود».
افغانستان :یک تاریخ فرهنگی و سیاسی ،توماس بارفیلد( .پرینستون :مطبعه پوهنتون پرینستون.)2012 ،
اما« ،حتی در شهر و سرحدات نسبت ًا انکشاف یافته کابل ،ادارات رسمی غالب ًا به میانجی های غیررسمی و سنتی که بنام مصلحین یا حکمین یاد می شوند به خاطر فیصله و تصمیم گیری برای حل جوانب
مدنی و تجارتی قضای جرمی اتکاء می نمایند .در جریان یک دوره  4ماهه ،از  27قضیه مدنی  11و از  23قضیه جرمی  7مورد آن توسط این نوع میانجگری حل و فصل شده است ».زحل ناصری و
کریمه توفیق« .محاکم کابل و میانجی ها :میانجگری در قضایای در ساحات شهری افغانستان»( ،واشگنتن :انستیتوت صلح ایاالت متحده ،توضیح نامه  29 ،101جوالی  .)2011دسترسی به وب سایت
 1اپریل http://www.usip.org/files/resources/PB101.pdf .2013
« 86نهاد های قریه جات و محلی از نظر فعالین ملی و بین المللی در افغانستان» کریستین نولی کریمی( ،بن ،آلمان :مرکز پژوهش های انکشاف ،پوهنتون بن ،از جمله نشریات تحت کار  ،65اپریل
 ،)2006دسترسی به وب سایت  1اپریل « http://www.zef.de/ fileadmin/webfiles/downloads/zef_wp/wp65.pdf ،2013افغانستان در سال  :2007گزارش سروی مردم افغانستان»،
بنیاد آسیائی( ،کابل :بنیاد آسیائی )2007 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل «http://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/AGsurvey07.pdf .)2013دسترسی جندر به عدالت»
انوری و دیگران« .اقتصاد سیاسی نهاد های سنتی و محلی در قریه جات افغانستان» ،جنیفر بریک( .این گزارش برای جلسه ساالنه انجمن مطالعات اروپا-آسیا در واشگنتن آماده شد .سپتمبر )2008
دسترسی به وب سایت  1اپریل «http://www.bu.edu/aias/brick.pdf .2013دولت سازی ،امنیت و تغیرات اجتماعی در افغانستان :بازتاب روی گزارش سروی مردم افغانستان» (کابل :بنیاد
آسیایی .)2008 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل http://asiafoundation. org/resources/pdfs/2008surveycompanionvolumefinal.pdf .)2013
« 87گزارش انکشاف بشری افغانستان : ،اتصال مدرنیته و سنت گرائی:
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 88بسیاری از کشور های عضو ناتو به خصوص ایاالت متحده امریکا و بریتانیا بطور رسمی این را شناخته و در تقویت آن تالش نموده اند« ،با وجودیکه اکثر از فعالین حقوق بشر در کابل به وضاحت
با این مسئله مخالفت کرده اند« ».تقویت حقوق زنان در افغانستان :تقاضا برای امداد کمتر اما سیاست بیشتر» ،تورون ویمپلمن( ،اوسلو ،مرکز منابع برای صلح ناروی ،پالیسی نامه ،اکتوبر .5 ،)2012
دسترسی به وب سایت  1اپریل « http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/7b618f95386a5a70f36422867871046c.pdf .2013بسیاری از قضایای جرایم
و مدنی در حال حاضر از طریق مکانیسم های سنتی و عرفی حل و فصل می شوند .این مکانیسم های سنتی در برگیرنده عملکرد های است که به طور جدی نقض کننده قوانین افغانستان ،حقوق بشری
زنان و حقوق زنان در چوکات قانون شریعت می باشد .بنابرین این مکانیسم ها موانع جدی فرا راه حقوق زنان در افغانستان قرار می دهند .عالوه برین ،این مکانیسم های سنتی از حد میانجیگری در
حل قضایا گذشته در قضاوت کردن و تعیین جزاء برای آن قضایا مداخله می نماید که از نظر حقوقی ،عمل غیر قانونی به حساب می آید .تنها نظام عدلی و قضائی افغانستان آنهم در دادهگاه قانونی ،حق
تعیین اینکه جرمی صورت گرفته و بن ًا به مرتکبین آن مجازات داده شود ،را دارا می باشد ».جمهوری اسالمی افغانستان« .پالن کاری ملی برای زنان افغانستان» (کابل :وزارت امور زنان.41 ،)2008 ،
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تاکید شده نقش زنان بعد از مردان است و اینکه بعضی از انواع خشونت علیه زنان براساس شریعت جایز است 89.این مغایر مجازاتی است که
برای خشونت های خانوادگی در قانون منع خشونت علیه زنان در سال  2009میالدی تعیین شده است .90از طرف دیگر ،تصویب قوانینی مانند
قانون احوال شخصیه شیعه ( ،91)2009دستآوردهای ناچیز زنان را صدمه می زند.
در نهایت ،مصوبه شماره  1325شورای امنیت سازمان ملل متحد ( )2000در مورد زنان ،صلح و امنیت ،طور جدی تطبیق نمی گردد .92شورای
عالی صلح افغانستان دارای  70عضو بوده که از آن جمله تنها  9نفر زن عضویت آنرا دارند ،و در سکرتریت 93شورای عالی صلح که  15عضو
داشته ،تنها دو نفر زن فعالیت می نمایند .این شورا مسئولیت پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان و گروه های ملیشه را به عهده دارد .معلومات
موثق از اینکه به کدام تعداد زنان در شوراهای صلح در سطح والیات حضور دارند ،وجود ندارد .براساس گفته های یکی از اعضای شورای
والیتی ،تقریبا  2و یا  3زن در شوراهای صلح والیت که در حدود  25تا  30نفر عضو دارند ،حضور دارند .94عالوتا ،براساس گفته های زنان،
95
آنان در جلسات مختلف منطقوی که افغانستان با کشورهای همسایه روی بحث و مذاکره با گروه های ملیشه در مورد مواد و مفاد دوره انتقال
انجام می دهد ،یا از آن خبر ندارند و یا اینکه اصال برای حضور در آن جلسات دعوت نشده اند .حتی در بعضی موارد این جلسات از طرف شب
ها دایر می گردند که در هنگام شب زنان در آن جلسات اشتراک کرده نمی توانند 96.هنوز هم برنامه ملی کاری برای تطبیق مصوبه شماره
 1325شورای امنیت سازمان ملل متحد ،طرح نگردیده است.
همینگونه نگرانی های جدی در مورد تمویل و مسلح ساختن اعضای گروه های سابق ملیشه در چوکات پولیس محلی افغانستان برای دفاع از
قریه هایشان ،وجود دارد .97از این روش در دیگر جوامع ناامن نیز استفاده شده است که چنین گروه های مرتکب نقض حقوق بشری ،چه تحت
نام گروه های ملیشه و جه ادارات مشروع دولتی ،شده اند .98قانون مصالحه ملی و عفو عمومی ( )2009تمام آنانی را که اکنون در حکومت کار
می نمایند از جرایم جنگی ،به شمول جرایم علیه زنان و جرایم آزار و اذیت جنسی زنان ،مورد عفو قرار داده است .99برای مصالحه و رسیدن
به عدالت ،الزم است تا از یک استراتیژی ملی با تعیین اهداف و زمان مشخص ،استفاده کرد .از یک طرف به این استراتیژی نیاز بوده تا به
زخم های که این جامعه از چندین دهه جنگ و منازعه دارد ،التیام داده شود و از طرف دیگر روند اصالح که شامل تالش های صلح از طریق
حاکمیت و برنامه های محلی صورت می پذیرد ،در سال های آینده نیز ادامه پیدا نماید.100
اما در برابر حقوق جنسیتی ،پنج نگرانی عمده و اساسی وجود دارند :قاچاق ،حقوق زنان معلول ،شرایط خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی
شده و زنان بسیار فقیر ،وضعیت زنان عودت کننده و بیجا شدگان داخلی ،و ازدواج اطفال .بنابر محدود بودن این گزارش ،روی این نگرانی
ها در اینجا بحث نشده است.

 89اعالمیه رسمی توسط شورای ملی علماء افغانستان به تاریخ  2مارچ  2012که توسط رئیس جمهوری افغانستان نیز به تاریخ  6مارچ مورد تصویب قرار گرفت .به این گزارش
مراجعه نمائید« :شیب لغزنده ».کاوو (کابل :شبکه تحلیلگران افغانستان .)2012 ،دسترسی به وب سایت  1جون http://www.afghanistan-analysts.org/a- .2013
slippery-slope-what-happened-to-womens-rights-in-march-2012

90
91

در ماه می  ، 2013قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان مورد بحث قرار گرفته ولی از تائید باز ماند.

به این گزارش مراجعه نمائید« :نگاهی دقیقتر :پروسه پالیسی سازی و قانونگذاری قانون احوال شخصیه اهل تشیع» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،سلسله نشریات موضوعی،)2009 ،

 .28دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/935E-%20 A%20Closer%20Look%20-%20The%20Policy%20 .2013
and%20Law-making%20Process%20Behind%20the%20Shitte%20Personal%20 Stauts%20Law.pdf

 92بطور مثال”:مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد شماره  :1325تطبیق آن در افغانستان» ،زرین حمید( .کابل :شبکه زنان افغان .)2011 ،دسترسی به وب سایت  14جون http://www. .2013
gnwp.org/wp-content/uploads/2010/02/Afghanistan_Report.pdf

 93این سکرتریت یک بخش از سکرتریت مشترکی است که به خاطر نظارت از برنامه صلح و آشتی افغانستان ( )APRPپس از جرگه صلح در سال  2010میالدی ،تاسیس شده است .این برنامه
توانست در سال  2011میالدی ،پالیسی جندر را طرح و کمیته نظارت از جندر ،واحد جندر در سکرتریت مشترک ،و کمیته های  Steeringدر سطح محل و ولسوالی را تاسیس نماید« .روند صلح و
زنان افغانستان:قسمت دوم ( 4دوره) از نشریات روی صلح و آشتی در افغانستان» ،استیفنی نجسین( ،کابل :مرکز تعامل ملکی و نظامی ،)2012 ،دسترسی به وب سایت  1اپریل https://www. .2013
cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/Afghanistan_Women_Reconciliation.pdf

94

نام محفوظ است .مجلس امنیت ،صلح و زنان ،کابل  4-6دسمبر .2012

96

نام محفوظ است .مجلس امنیت ،صلح و زنان ،کابل  4-6دسمبر .2012

 95گفتمان مردم افغانستان روی صلح که از طریق آن  78بحث گروهی در سراسر افغانستان در اکتوبر  2011انجام یافت ،نشان میدهد که مردان و زنان معتقد بودند که حقوق زنان ممکن قربانی
روند صلح در این کشور شود .گزارش این گفتمان بسیاری از  1500اشتراک کننده ای که مصاحبه شدند گفته اند که حقوق زنان به تعلیم و تربیت ،کار و آزادی آنان در رفت و آمد در اماکن عمومی
نباید فدای پروسه صلح در این کشور گردد .بر عالوه آنان ابراز داشته اند که سئو استفاده از زنان که در زمان طالبان معمول بود ،که نباید دوباره اتفاق افتد« .پروسه صلح و زنان افغانستان» .5 ،نجسن
« 97افغانستان :پیشرفت در انکشاف و آینده بعد از  :2014ششمین گزارش جلسه  ،»2012-2013کمیته بین المللی توسعه( ،لندن :مجلس اعیان ،شماره  .21 )2012 ،1دسترسی به وب سایت به تاریخ
 1اپریل http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/403/403.pdf .2013

« 98شبکه زنان افغان در جلسه ناتو در ماه می  2012میالدی تقاضا کرد تا»:از طریق یک پروسه شفاف و روشن ،افراد برای استخدام و شمولیت در پولیس محلی افغانستان و دیگر نیرو های امنیتی
این کشور ارزیابی شوند تا آنانیکه در گذشته حقوق بشر را نقض کرده باشند بطور خودکار شامل نیرو های امنیتی نشوند .این کار باید شامل پروسه محلی نیز باشد تا زنان بتوانند در باره کسانی که قرار
است استخدام شوند ،گزارش دهند .پیرجو جوکراین« ،تطبیق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد  :1325زنان ،صلح و امنیت در افغانستان -بررسی و تحلیل فعالیت های فنلند در جریان پالن
کاری ملی  1325در بین سال های  :fi.1325.www( .»2011-2008شبکه  1325فنلند .8 ،)2012 ،دسترسی به وب سایت  10جون http://www.1325.fi/tiedostot/Jukarainen_ .2013
Afghanistan_report_ final_2012.pdf

 99این قانون ،آنانی را که مرتکب خشونت های جدی جندر شده اند ،عفو می نماید که اینکار برخالف قانون اساسی می باشد .و از طرف دیگر این قانون احکام كنوانسيون عدم تطبيق محدوديت هاي
حقوقي و زمانی به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت  1968را نیز نقض می نماید .افغانستان در سال  1983میالدی ،به این کنوانسیون پیوسته است.

 100طور مثال« :خواست های جامعه مدنی افغانستان از کنفرانس توکیو در باره افغانستان 08-جوالی  »2012دسترسی به وب سایت  10جون http://www.af.boell.org/web/ .2013
« Democratization-Demands_of_Afghanistan_Civil_Society_on_the_occasion_of_Tokyo_Conference_374.htmlالتیام میراث های جنگ در افغانستان:
صدای مردم برای عدالت ،صلح و مصالحه» ،املی وینترباتوم( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.)2012 ،

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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2 22.2مشارکت و فعالیت های اقتصادی زنان

با اینکه در جریان دهه گذشته ،بطور کلی باالی موضوع اشتغال و استخدام توجه صورت نگرفته ،101اما روی توانمندسازی اقتصادی زنان در
پالیسی ها و استراتیژی های دولت ،طور خاص رسیدگی نشده است .از این هم مهمتر ،مسئله جنسیت در استراتیژی های موسسات چند جانبه
تنها در سطح یک موضوع فرعی باقی مانده و در نتیجه پروژه هایی که به هدف رسیدگی به ضرورت زنان طرح و تطبیق شده اند به مقایسه
دیگر پروژه ها منابع کمتری در اختیار داشته اند .طور نمونه ،مجموع تمام پروژه های که بانک جهانی از سال  2002الی  2012میالدی در
افغانستان تمویل نموده به ارزش  5.4ملیارد دالر امریکایی بوده که از این جمع فقط  597.4ملیون دالر آن روی پروژه های مصرف شده
که طور خاص برای زنان تطبیق شده است (لطفابه ضمیمه  4مراجعه شود) .عالوتا باید خاطر نشان ساخت که تعداد کمی از سازمان های
بین المللی و موسسات غیردولتی که در افغانستان کار می نمایند دارای استراتیژی جنسیتی می باشند .102عموما فعالیت های اقتصادی زنان
افغانستان بیشتر در ساحه آموزش های مسلکی و فنی و کارهای کوچک محدود بوده و زنان هیچ دسترسی به بازار ندارند .این نوع فعالیت
های اقتصادی تاثیرات بسیار ناچیز روی افزایش عواید و درآمد زنان داشته است .103بعضی از پروژه ها و برنامه ها تنها روی احیای پروژه های
اقتصادی در شهر ها متمرکز بوده که روی مسایل مختص به جنسیت توجه نشده است .در کشوری که  77درصد نفوس آن روی برنامه های
مربوط به زراعت و  55درصد نفوس طور خاص در بخش زراعت کار می نمایند ،غفلت در توجه به توانایی اقتصادی زنان ،تاثیرات ناگوار باالی
اکثریت نفوس این کشور می داشته باشد.
نظام اقتصادی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی ،اقتصاد بازار بوده که در آن دولت کمترین مداخله را می نماید .104این نه به نفع فقرا و
نه هم برابر بوده ،به خصوص با درنظرداشت کمبود امکانات حمایوی اجتماعی و میزان باالی فقر و غربت .گروه های آسیب پذیر از جمله
زنان کمترین دسترسی را به تعلیم و تربیت ،برنامه های آموزشی ،تجارب و مهارت های کاری ناچیز ،سرمایه و قرضه داشته ،و خالقیت
در کار و بار و یا نفوذ در بازار اقتصاد را ندارند 105.نقش زنان در پرورش و نگهداری اطفال شان به خصوص بنابر میزان بلند نرخ باروری
و دسترسی ناچیز به تجهیزات و تسهیالت صحی ،از جمله موانع دیگری اند که در برابر فعالیت های اقتصادی آنان قرار دارد .عنعنات
اجتماعی و فرهنگی سبب شده تا نقش مردان در بازار بیشتر از نقش زنان باشد .در اینجا که فعالیت های اقتصادی بیشتر با پول نقد و
در اماکن عمومی صورت می گیرد ،بهبود شرایط اقتصادی زنان به موانع مختلف مواجه بوده و در واقع مشارکت شان در چنین بازاری
کامال «منع شده است».
در این بخش در قدم نخست روی معلومات و ارقام موجود روی مشارکت زنان در بازار کار افغانستان بحث صورت می گیرد و سپس روی
تالش هایی که طی دهه گذشته به منظور بهبود مشارکت اقتصادی زنان در بخش های زراعت ،باغداری ،مالداری و تشبثات کارو بارهای
کوچک صورت گرفته ،بحث می نماید .106در ختم همین بخش ،روی شمولیت زنان در بخش هایی که پویایی اقتصادی آنان بلند است،
سفارشاتی نیز ارایه می گردد .این سفارشات با در نظرداشت و درک امتیازاتی که نظام اقتصادی بازار آزاد به مقایسه دیگر نظام های اقتصادی
دارد ،مخصوصا در زمینه استراتیژی های حمایوی و انکشافی ،ارایه می گردند .اینکار به خصوص به خاطر محدود بودن زمینه ها و قسمابه
خاطر اینکه تمام استراتیژی های موجود این کشور بر مبنای نظام اقتصاد بازار آزاد اند ،صورت می گیرد .اما تمایل به سمت یک اقتصاد مبنی
بر ارزش های جنسیتی و در سطوح کوچک بخش زراعت ،زمینه را برای به جلو راندن اقتصاد و روند انکشاف این کشور مساعد ساخته و
فرصت همبستگی از نظر حقوق را بین تولید کنندگان در سطوح کوچک و زنان فراهم می نماید.

 101جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت اقتصاد« ،گزارش ساالنه از پیشرفت کار استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( »1389رئیس عمومی پالیسی ،و نظارت و ارزیابی از این استرایتژی:3 ،)2011 ،
«مارکیت کار هنوز هم توسعه نیافته است؛ احصائیه در مورد مارکیت کار موجود نیست .و این به خاطری است که احصائیه و ارقام دقیق توسط وزارتخانه های مربوطه مورد نظارت قرار نمی گیرند ».و
صفحه « :44دولت اهداف اقتصادی خود را چی برای کل اقتصاد و یا بخش های انفرادی بر اساس اصول رهنماء ما هنوز انکشاف نداده است».

 102به این ببنید« :توانمند سازی زنان از نظر اقتصادی در افغانستان :2012-2002 ،گرد آوری معلومات» ضمیمه های  5و  .6این گزارش را از وب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بدست
آورده می توانید.

 103طور مثال در صفحه « 44گزارش ساالنه از پیشرفت کار استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  »1389وزارت اقتصاد آمده است« :در مجموع  186409نفر زن از برنامه های آموزشی سواد آموزی،
ورکشاپ ها ،کمپاین ها و آموزش های فنی و مسلکی در پایتخت و والیات کشور مستفید شده اند ».اما در این گزارش گفته نشده است که این برنامه های آموزشی چی و کدام بوده و اینکه اساس ًا به
کدام میزان روی درامد زنان تاثیر گذار بوده اند.

 104بر اساس دیدگاه  )2005:10( 2020افغانستان در سال  2005میالدی« :این کشور آزاد ترین رژیم تجارت و تعرفه را در منطقه خواهد داشت ».یکی از بینچمارک های  5ساله استراتیژی موقت
انکشاف ملی افغانستان این بوده تا این کشور الی سال  2010میالدی عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب نماید (استراتیژی انکشاف ملی افغانستان)165 :؛ در رکن سوم این استراتیژی و هدف 8
اهداف انکشافی هزاره افغانستان روی توسعه به مدیریت و رهبری بخش خصوصی تاکید شده است.

 105این را میتوان از طرف دیگر و در چارچوب شرایط دشوار طبقه متوسط در افغانستان نیز نگاه کرد .به جزء از بعضی موارد استثنائی ،زنان در حد کافی در ادارات دولتی افغانستان حضور ندارند .از
طرف دیگر آنان به عنوان مدیران ،تولید کننده گان ،تنظیم کننده گان ،معامله گران ،معلمین ،رای دهنده گان و یا مسلک های مشابه دیگر ،در مارکیت اقتصادی حضور ندارند .همچنین اقتصاد مارکیت
وابسته به نظام کاری حقوقی ،محاکم ،قرضه ،برق ،سیستم معلومات ،امنیت ،حمل و نقل و دیگر بخش ها می باشد .در این کشور ،این بخش ها به حد کافی فعال نیستند و یا اص ً
ال وجود ندارند.
106
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مشارکت زنان و بخش غیررسمی در افغانستان
در شروع بهتر است فعالیت های غیررسمی در این کشور را از نظر نوع فعالیت ،تعدد افراد سهیم در آن فعالیت و میزان پیچیدگی آنها به دو
دسته تقسیم نماییم .دسته اول فعالیت های کوچک و عایداتی اقتصادی اند .این دسته فعالیت ها بیشتر شامل کارهای کوچک زراعتی بوده
که بالخره سبب ایجاد عاید و درآمد می گردد .این نوع فعالیت ها بیشتر موقتی و فصلی اند که با اسباب و تکنالوژی سنتی و محلی و در بازار
محلی صورت می گیرد .107دسته دوم این فعالیت ها عبارت از تشبث های متوسط و کوچک اند که از نظر حجم ،از فعالیت های نوع دسته
اول ،بزرگتر می باشند .هر یک از این تشبثات متوسط و کوچک در حدود  10تا ( 20و در بعضی موارد تا حدود  )50نفر را استخدام نموده اند و
حداقل در بعضی موارد در پروسه تولید و فعالیت های اقتصادی از تکنالوژی نسبتا «مدرن» استفاده می نمایند .این فعالیت ها شامل تولیدات
و خدمات سطح ابتدایی و پیچیده می باشند و مشتریان مختلف را دربر می گیرد .مکانیسم بازاریابی این دسته فعالیت های اقتصادی نیز مغلق
است که نمایانگر فرایند نوآوری در خریداری مواد خام و فروش کاالهای تولیدی آنان می باشد.108

222.22.2مشارکت زنان در بازار کار

در سال  2002میالدی ،زنان  17درصد مجموع نفوس کار در بخش غیر زراعتی را تشکیل می دادند .109بر اساس گزارش ارزیابی خطر و
آسیب پذیری ملی ( ،110)2003زنان در فعالیت های اقتصادی در بخش زراعت کمترین عاید و درآمد را داشته اند که براساس آن گزارش عاید
و درآمد یک زن  40تا  50درصد از عاید یک مرد کمتر بوده است .111از سال  2007میالدی ،زنان در بعضی مراکز شهری افغانستان ،توانسته
اند تا تشبث های شخصی را راه اندازی نمایند و یا به مشاغل دیگر از قبیل تعلیم و تربیت و یا بخش صحت و غیره کار نمایند .112اما با این
هم ،در سطح روستاها نابرابری در شغل همچنان باقی مانده و زنان تنها در کارهای کم درآمد مشغول بوده اند .تنها سه درصد از زنان در بخش
اقتصاد رسمی 20 ،113درصد آنان در کارهای شخصی و  78درصد آنان در فعالیت های اقتصادی درآمدزا در داخل خانه و بدون دستمزد ،کار
می نمودند 44 .درصد زنان در فعالیت های مالداری و زراعتی شاغل بوده اند .در بخش صنایع دستی نیز زنان  70درصد نفوس کار را تشکیل
می دادند 95 .درصد زنان در وظایف و فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر مشغول کار بوده اند.114
در سال  2008میالدی ،سهم زنان در فعالیت های اقتصادی در بخش های غیرزراعتی 18.4 ،درصد بوده است .115به نظر می رسد که در سال
 2009میالدی ،بخش خدمات و صحت بیشترین قابلیت و توانمندی استخدام زنان را داشته است .طوریکه در این بخش ها نقش جنسیت و
تفکیک کار و شغل به خوبی صورت گرفته می تواند .این در حالی است که در بخش تولیدات نیز زمینه های خوبی برای اشتغال زنان مساعد
116
شده است.

 107مثال های از فعالیت های درامد زا در افغانستان در برگیرنده معامله و تجارت در تولیدات فصلی زراعتی ،نگهداری مواشی ،و کار های از قبیل دست باقی و قالین بافی مخصوص ًا در ساحات روستایی،
می باشد .این بخش اقتصادی معمو ًال تعداد کم از اعضای خانواده ها ،تعداد خود آموز ها و تعدادی کارکنان دایمی را استخدام نموده است .تکنولوجی مورد استفاده در این بخش عموم ًا تکنولوجی قدیمی
بوده و میزان این فعالیت ها را عموم ًا نمی توان افزایش داد.
 108تشبث های متوسط و کوچک را تقریب ًا می توان رسمی دانست :این تشبث ها معمو ًال با ادارات دولتی ثبت و راجستر بوده و به نظر می رسد که برای دولت مالیه نیز می پردازند .مثال های از
تشبث های کوچک عبارت اند از :بسته بندی پوشاک و لباس ،حمل و نقل با موتور ،ساخت و ساز ،و پروسس مواد زراعتی در سطح متوسط .بسیاری از این تشبث ها قوی ًا پویایی برای رشد و انکشاف
مهارت های اداری و سازمانی را دارا ند.

« 109اهداف انکشافی هزاره افغانستان ،گزارش دیدگاه  2020سال  »2005جمهوری اسالمی افغانستان( .کابل :پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد .39 ،)2005 ،نقل قول از کنفرانس سازمان ملل
متحد برای تجارت و انکشاف  .2002دسترسی به وب سایت  9جون http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/MDG-2005-vision2020. pdf .2013

 110توسط وزارت احیا و انکشاف دهات در جوالی – سپتمبر  2003اجرا شده است.
 111تعداد کمی در بخش های کشت و حاصل برداری و یک تعداد اندک هم در آبیاری و چوپانی مشغول بوده اما تعداد زیادتر زنان در کار های داخلی مصروف بوده و یا اینکه در اشتغال خودی مث ً
ال
دست بافی ،قالین بافی ،خیاطی و خامک دوزی در داخل خانه مشغول بوده اند .جمع آوری چوب یا هیزم و دیگر منابع طبعی نیز به منظور کسب درامد مورد استفاده قرار می گیرد« .جندر و اشتغال در
مناطق روستایی افغانستان »2005-2003 ،هکتور ملیتا ،ژورنال مطالعات آسیائی و افریقائی (173:196 :)2003نیز مراجعه کنید« :زنان در کار :ثروت ،دست مزد و اشتغال در مناطق روستایی افغانستان،
 »2003-2002هکتور ملیتا( ،بونس ایرسInstituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad del Salvador, April, 2004).،
112

اشتغال زنان در بخش های شهری مانند تعلیم و تربیت ،خدمات صحی و بخش خدمات در پائین ترین سطح بوده است.

 113ارقام و معلومات احصایوی سال  1989نشان میدهد که از  %8حضور زنان در بخش رسمی کمتر بوده است .به این مراجعه نمائید« :مرد ساالری و سیاست جندر در مدرن ساختن جوامع :ایران،
پاکستان و افغانستان» ،والنتاین مغدم .جامعه شناسی بین المللی 7 ،شماره  .53-35 :)1992( 1این رقم از میزان  %8احصائیه سال  1981پائین تر می باشد .به این ببینید« :بازسازی افغانستان :چانسی
برای زنان روستایی افغان» ،هان کریستینسین (ژنو :انستیتوت پژوهشی سازمان ملل متحد برای انکشاف اجتماعی.8 ،)2000 ،

« 114ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی  .32 ،»2008/2007تعداد زنان کارمند در مشاغل تمام وقت از حد  %3در شرکت های کوچک 1( ،تا  19کارمند) ،تا  %4.2در تصدی های متوسط ( 20تا 99
کارمند) و  %1.6در شرکت های که از  100نفر کارمند زیادتر دارند ،متفاوت بوده است« .سروی تشبثات افغانستان» بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی( .واشنگتن :بانک بین المللی برای بازسازی
و انکشاف /بانک جهانی .)2008 ،از  14شرکتی که سروی شدند تنها  %0.7از زنان در مقام های مدیریتی و رهبری آن شرکت ها می کردند .این در حالی است که  %2.8از زنان در مالکیت این شرکت
ها سهیم بودند.
« 115سهم کار زنان در بخش های غیر زراعتی (فیصدی مجموع اشتغال در بخش غیر زراعتی» ،بانک جهانی .دسترسی به وب سایت  10جون  2013میالدیhttp://search.worldbank. .
org/quickview?name=Share+of+%3Cem%3Ewomen%3C%2Fem%3E+employed+in+the+nonagricultural+sector+%28%25+of+total+nonag
ricultural+employment%29&id=SL.EMP.INSV.FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghani stan+women+agriculture

 116زنان به ندرت در بخش های تجارت و ساختمان ( )%1هوتل داری و خدمات غذایی ( ،)%1برق ،گاز و آب ( ،)%2استخراج معادن ( ،)%3معلومات و ارتباطات ( ،)%3رهنمائی معامالت ( )%3و حمل
و نقل ( )%5حضور دارند .از این جمع ،بخش های که بیشترین میزان اشتغال را (زنان و مردان) داشته اند :تعلیم و تربیت (طور اوسط  20.6کارمند در هر یک از تاسیسات تعلیمی و آموزشی) ،ساختمان و
استخراج معادن (طور اوسط  10.6کارمند ،هر یک از این بخش ها) ،بخش تولیدات طور اوسط  3.6کارمند در هر یک از تاسیسات ،در حالیکه  3کارمند طور اوسط در بخش خدمات صحی و اجتماعی در
هر یک از ادارات ذیربط .در بخش تولیدات در هر یک از تاسیسات ذیربط  1.3کارمند ،در بخش صحت و امور اجتماعی  1.7کارمند ،و در بخش تعلیم و تربیت  18.2کارمند با معاش داشته اند« .گزارش
جامع از سروی تشبثات افغانستان .»2009 ،بانک انکشاف آسیائی.

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در سال  2011میالدی ،نرخ اشتراک زنان در نیروی کار ( 15سال به باال)  15.8درصد بوده است 117و نسبت اشتغال زن بر مرد  0.196بوده
است .این رقم در سال  1990میالدی 0.190 ،و در سال  2000میالدی  0.166118بوده است .طور کلی میتوان شرایط کاری زنان در بازار کار
را این گونه خالصه نمود :تعداد ساعات کاری و درآمد زنان کم بوده و بیشتر در مشاغل غیرمصئون کار می نمایند.119

 222.22.2بخش ها و مشارکت زنان در فعالیت های درآمدزا

زراعت

زراعت در محراق اقتصاد افغانستان قرار دارد .اما سهم این بخش در تولیدات ناخالص داخلی این کشور از  31.11درصد در سال 2010-2009
میالدی به  26.74درصد در سال  2012-2011کاهش یافته است .120از جمع زنان مشغول در فعالیت های اقتصادی 32.1 ،درصد آنان در
بخش زراعت مصروف بوده اند .121معموال دهاقین زن عاملین عمده در اقتصاد زراعتی افغانستان می باشند با اینکه سهم مالکیت زمین آنان
بسیار کمتر از مردان است .122از طرف دیگر ،زنان بیشتر عوایدشان را از بخش زراعت به دست می آورند .زنان بخش عمومی و مهم اقتصاد
غیررسمی افغانستان را تشکیل داده و در پروسه ارزش اضافه در بخش زراعت نقش اساسی دارند .با اینکه زنان از نواحی مختلف تحت تاثیر
قرار دارند ،اما در بخش زراعت نقش برابر با نقش مردان دارند.123
اشتراک زنان در این بخش به منطقه ،محل ،قوم ،سن و طبقه اجتماعی آنان ،تعداد و سن و سال زنان دیگر در داخل خانواده و دیگر عوامل
مرتبط است .زنانیکه خانواده های شان در وضع خوب اقتصادی (از دهقانی و کشاورزی) قرار دارند ،بیشتر در کارهای خانه مصروف بوده
درحالی که زنان خانواده های دهقان ،همگام با مردان خود باالی زمین و در کشاورزی کار می نمایند .زنان متاهل و مجرد به ندرت مالک
زمین اند .ممکن بعضی وقت ها دخترها ،متاهل یا مجرد ،تنها به منظور استفاده زمین یعنی نه مالکیت ،به آن دسترسی داشته باشند .یا به
عواید خود که به اثر تالش و کار جسمانی شان کسب کرده باشند ،حق دسترسی و استفاده را دارا باشند .حتی در صورتی که زمین به ارث
برده باشند ،آنان حق فروش و یا گرو آن را ندارند .همچنان زنان بیوه گاهی حق میراث (زمین) خود را به دست می آورند که یا خود باالی
آن کار می نمایند و یا آن را به کشت می دهند.
فعالیت های زنان در کشاورزی شامل این بخش ها می باشد :بیرون کردن سنگ از داخل زمین ،آماده سازی زمین برای تخم پاشی ،کندن یا
درو کردن علف بیکاره از زمین ،پاک کاری و آماده سازی تخم های زراعتی ،انتقال گندم برای ذخیره کردن و یا آماده کردن آرد از آن ،آماده
کردن غذا برای اعضای (مرد) خانواده و در بعضی مناطق کار فزیکی باالی زمین .فعالیت های زراعتی مردان مانند آماده سازی زمین برای
کشت ،کود دادن زمین بوده که غالبا در چارچوب یک زمانبندی مشخص صورت می گیرد .در حالیکه فعالیت های زراعتی زنان شامل فعالیت
های روزانه آنان بوده که بیشتر کارهای قبل و یا بعد از حاصل خیزی و حاصل برداری را در بر می گیرد .124مصاحبه با نمایندگان وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری 125نشان می دهد که زنان در والیات نورستان و کنر در شیار کردن زمین ها و دیگر کارهای مربوط به کشت و کار
دوشادوش مردان ،کار می نمایند .تفاوت های منطقوی نیز نشان می دهد که زنان در جنوب کشور اجازه ندارند تا در شیار کردن یا حاصل
برداری زمین ،سهم بگیرند.
«نیروی کار ،فیصدی زنان در نیروی کار» ،بانک جهانی .دسترسی به وب سایت  10جون  2013میالدیhttp://search.worldbank.org/quickview?name=Labor+% .
117
3Cem%3Eforce%3C%2Fem%3E%2C+female+%28%25+of+total+labor+%3Cem%3Eforce%3C%2Fem%3E%29&id=SL.TLF.TOTL.
FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghanistan+women+labour+force+partcipation
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«شاخص های بین المللی انکشاف بشری» پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد .دسترسی به وب سایت  11جون  2013میالدیhttp://hdrstats.undp.org/en/ indicators/48906. .

 119مثلیکه در پالن احصایوی ملی افغانستان آمده که عموم ًا «مشکل اساسی در مارکیت کار افغانستان اشتغال نبوده بلکه درامد های ناکافی می باشد ».عالوت ًا ،بسیاری از آنان که مشغول کار اند تنها
به تعداد کم ساعات کاری دسترسی داشته که درامد از آن نیز بسیار ناکافی است .اداره مرکزی احصائیه ،جمهوری اسالمی افغانستان « .پالن احصائیه وی ملی افغانستان»( ،کابل :اداره مرکزی احصائیه،
 .50 :)2010به این نیز مراجعه کنید« :افغانستان« :بازسازی ملی و امحای فقر  -نقش زنان در آینده افغانستان» ،بانک جهانی( ،کابل :بانک جهانی.4 ،)2005 ،
120

«سالنامه احصایوی  .133 »2012-2011اداره مرکزی احصائیه.

« 121شرایط غذا و زراعت  ،2011-2010زنان در زراعت خالء جندر در روند توسعه را ُپر می نمایند» (روم :اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد :)2011 ،جدول  ..A4دسترسی به وب سایت 10
جون http://www.fao.org/ docrep/013/i2050e/i2050e.pdf .2013

 122در افغانستان تنها  %12از اراضی قابل کشت بوده که در حال حاضر تنها نیم از آن تحت کشت می باشد؛  %46از اراضی طور دایمی جزء اراضی علفچر می باشد« .سالنامه احصایوی ،»2012-2011
 .138اداره مرکزی احصائیه .دسترسی به وب سایت  9جون  http://cso.gov.af/Content/files/Agriculture%20Development. pdf 37% .2013از نفوس روستایی افغانستان به کمتر
از  %3زمین قابل آبیاری دسترسی دارند« .ماستر پالن غذایی و دامداری» وزارت زراعت( .کابل .)2005 :نقل قول شده در «روند پالیسی سازی در زراعت و انکشاف روستایی در افغانستان» از آدم پین و
سید محمد شاه( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان .44 ،)2009 ،با نقل قول از بانک انکشاف آسیائی( ،احیای بخش زراعت افغانستان» (مانیال :بانک انکشاف آسیائی .23 ،)2003 ،فامیل ها و خانواده
های که مالک زمین می باشند به ندرت ،به زمین به عنوان منبع تمام مواد غذایی و یا عواید خانواده شان طور کامل اتکاء می نمایند .در عوض ،این فامیل ها و خانواده ها از طریق کار های صنایع دستی،
تجارت ،مالداری ،کار در زمین های زراعتی ،کار در بخش خدمات ،چی فصلی و یا نیمه وقت ،نیز به کسب درامد می پردازند .سازمان بین المللی کار« ،شرایط کار در افغانستان»( ،کابل :سازمان بین المللی
کار .17 ،)2012 ،دسترسی به وب سایت  9جون  2013میالدیhttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/Full_Report_4066.pdf .

 123اینکه یک زن به خانواده زمین دار و یا زمین ندار تعلق میگیرد؛ روش ها و شیوه های به اشتراک گذاری منابع مختص به قریه؛ ترکیب خانواده ها؛ آگاهی و دانش در مورد فعالیت های زراعتی؛
حالت مدنی؛ ثروت؛ سنت ها؛ بزرگی و موقعیت قریه؛ و وضعیت پروژه های که توسط موسسات غیر دولتی در آن قریه تطبیق می شوند؛ «چی کسی مالک کشتزار است؟ دسترسی زنان روستایی به زمین
و مالداری» جو گریس؛ (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.16 .)2005 ،

« 124پروگرام تنظیم زنان افغان برای تولید عاید از مرغداری و پروگرام بازسازی مجدد مارکیت زراعت در افغانستان» .توماس فتوری( .واشنگتن دی سی :اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد و
کیمانکس انترنشنل .)2005 ،بدون شماره .دسترسی به وب سایت  10جون  2013میالدیhttp://globalfoodchainpartnerships.org/cairo/papers/TomFattoriAfghanistan. .
pdfبه این نیز ببیند« :بازسازی ملی و امحای فقر» بانک جهانی.
 125نصراهلل بختیانی ،رئیس نظارت و ارزیابی ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری .مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 18 ،دسمبر  2012میالدی .نام محفوظ است .وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری .مصاحبه توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 1 ،جنوری  2013میالدی.
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اما دسترسی زنان دهقان به منابع ناچیز بوده که شامل نبود درک درست از برنامه ریزی های رسمی ،نداشتن مالکیت به زمین ،حق
تصدی نامطمن ،کنترول نامصئون باالی زمین و محصوالت آن ،داشتن حیوانات بارکش ،نبود کنترول روی مواشی و عواید حاصله از
آن (با اینکه زنان مالک آن بوده و یا مراقبت آن به دوش آنان است) ،موانع فرهنگی و اجتماعی که در برابر دسترسی مستقیم آنان
به بازار قرار دارد ،دسترسی و یا نبود دسترسی به انواع جدید تخم های بذری ،کودهای کیمیاوی ،روش برای کنترول آفات زراعتی و
ابزار میخانیکی ،تجهیزات ،آموزش و تکنالوژی؛ دسترسی نابرابر به شغل های دایمی و تمام وقت ،نبود دسترسی به قرضه و یا داشتن
تضمین و وثیقه ،نابرابری های شدید در درآمدهای روزنانه ،کمبود تعلیم و تربیت و دسترسی کم به امداد و خدمات ترویج زراعتی،
می شود .در مجموع دسترسی و موجودیت فرصت ها در نقش جنسیت نابرابر است .بنابرین ،زنان در زراعت و فعالیت های مربوط به
آن ،طور عموم در پایین ترین سطح پروسه تولید ،فعالیت می نمایند.

باغداری

در حال حاضر زنان در بخش باغداری در بخش میوه جات خشک (انگور ،کشمش ،بادام ،و زعفران) ،گیاهان طبی ،دانه باب و ادویه جات سهم
می گیرند .126همچنین زنان در کشت و کار میوه جات و سبزی جات و پروسس مانند پاک کاری و خشک کردن سبزی جات سهم گرفته و
در کارهای پس از حاصل خیزی نیز اشتراک دارند.127
مطالعاتی که در رابطه به اشتراک زنان در بخش های فرعی زراعتی یعنی در بخش کشمش ،بادام و مغزباب ،و زعفران صورت گرفته ،نشان
می دهد که زنان در بخش آبیاری ،پاک کاری و کشت و کار در این بخش ها ،سهم بارز دارند .128زنان دهقان که مالک مقدار کم زمین اند به
تکنالوژی مدرن زراعتی از قبیل خشک کن های زعفران ،پوست کردن مغزباب و بادام ،داربست برای انگور وغیره امکانات و تسهیالت کمتر
دسترسی دارند .برعالوه ،آموزش های ترویج عموما براساس مالکیت مقدار زمین برای متقاضیان ارایه می شوند؛ بدین معنی که عمدتا زنان
از این نوع برنامه های آموزشی مستفید شده نمی توانند .در خصوص تسهیالت ترانسپورتی و حمل و نقل و دسترسی زنان به بازار تولیدات
زراعتی نیز مورد توجه قرار نگرفته است 129.زنان عموما با میانجی ها و معامله گران محل که مردها اند ،تماس ندارند.
برخالف زراعت ،در این بخش موانع عمده در دسترسی زنان باغدار به ارزش اضافه در بخش وسایل تولید ،فضا برای پروسس تولیدات پس
از حاصل برداری و بازاریابی می باشد .دو جز اخیر که بیشتر عواید از آن حاصل شده و کار اقتصادی زنان به پول تبدیل می شود در حال
حاضر بیشتر در دست معامله گران محل ،نمایندگان فروشندگان ،پرچون فروشان و عمده فروشان می باشد .این مسئله مانع دسترسی زنان
کارگر به عواید کامل کارشان می شود .از طرف دیگر اینکار باعث شده تا زنان طور مستقیم با بازیگران اصلی در پروسه ارزش اضافه تولید،
تماسی نداشته باشند.
طور مثال ایجاد گروه ها بین باغداران در قالب کوپراتیف ها و گروه های تولید کننده زن ،افزایش یافته است .در میان زارعین زعفران ،در
والیت هرات دو انجمن زارعین زن تاسیس شده و فعالیت می نمایند .انجمن زارعین زعفران در ولسوالی پشتون زرغون شامل  275نفر زارع
بوده که زنان خود مالک زمین اند .در حالی که انجمن زارعین زعفران در ولسوالی غوریان شامل  480نفر زارع است .این زنان باالی زمین
های کرایی و یا گروی کار می نمایند .130قدرت این زنان بیشتر بوده چرا که این انجمن ها به عنوان کوپراتیف توانایی آنان را به دسترسی به
بازارهای پرچون فروشی زنانه بیشتر ساخته است .این پرچون فروش ها با مصرف کنندگان داخلی و صادر کنندگان بین المللی و غیررسمی
طور مستقیم در تماس اند .اما زنان در بخش عرضه ابزار تولید در بخش زعفران دخیل نمی باشند .عالوه بر این ،زنان در عرضه خدمات ترویج،
قرضه دهی ،عرضه ابزار تولید و یا بازاریابی اصال حضور نداشته و یا اینکه حضورشان بسیار کمرنگ است .بنابرین ،با وجود مشارکت زنان در
پروسه کشاورزی و پروسس تولیدات پس از حاصل برداری ،آنان در رابطه به کنترول کیفی تولیدات ،حفظ الصحه و نظافت ،آموزش نمی بینند.

 126در سال  2012-2011میالدی ،مغز باب و میوه جات خشک افغانستان 32 ،درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده در حالیکه گیاهان طبی  18درصد صادرات بوده اند .از جمع مغز باب و میوه
جات خشک ،کشمش  48درصد ،بادام  18درصد ،بوده اند« .سالنامه احصایوی  .224 ،»2012-2011اداره مرکزی احصائیه.
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طور مثال« :سه قریه در الینگار ،لغمان :مطالعه موضوعی روی معیشت های روستایی» الیس کر -ویلسن و آدم پین( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.)2003 ،

« 128دانستن نقش جندر در زنجیر ارزش اضافه در بخش زراعت» بانک جهانی؛ «جندر و سیستم خالق زراعتی در ساحات روستایی افغانستان :موانع و امید ها» سعید پرتو ،انستازیا حسینوا ،روزبه
مهران ،جوز وینترز ،نفس گل کریمی ،زرغونه سیفی ،و جوست گارتر( .کابل :موسسه مطالعات عامه افغانستان .)2011 ،در بخش انگور/کشمش و بادام با اینکه زنان اکثراً در قسمت خشک کردن و پاک
کاری ،سورت/دسته بندی ،طبقه و درجه بندی ،و تا حدی در بسته بندی سهم ارزنده دارند ،ولی آنها در کار های پس از حاصل برداری مث ً
ال معامله با تاجران ،عمده فروشان ،پرچون فروشان و صادر کننده
گان هیچ سهمی ندارند .بر عالوه« ،زنان روستایی در کشت و کار و پروسس کشمش ،بادام و زعفران به عنوان مشاغل خانه گی ،کار می نمایند .به همین خاطر برای این کار خود ،مزد و معاشی دریافت
نمی کنند .این در حالی است که در شهر ها برای پروسس  50کیلوگرام این میوه جات  100افغانی ،و یا به خاطر پاک کاری و پروسس ،سورت و دسته بندی کشمش یا بادام که به مقصد مارکیت های
ملی ،منطقوی و بین المللی آماده می شوند ،برای زنان روزانه  100تا  200افغانی مزد پرداخت می شود« ».دانستن نقش جندر در زنجیر ارزش اضافه در بخش زراعت» ،بانک جهانی.

« 129تحرک و دسترسی به روستا ها در افغانستان – تحلیلی برای اساس جندر» ،ج.هاوی( .واشنگتن :بانک جهانی)2010 ،؛ «زنان کارآفرین افغان :در سرحد بین سنت های محلی و
جهانی شدن ».روکساندرا بوروس .ژورنال بین المللی کاروبار و جهانی شدن  ،2شماره « .373-402 :)2008( .4بررسی سروی های جندر توسط بانک جهانی» ،جولی بابینارد( .واشنگتن:
بانک بین المللی برای بازسازی و انکشاف  /بانک جهانی .)2011 ،دسترسی به وب سایت  10جون http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/ .2013
Resources/336291-1227561426235/5611053-1231943010251/TRN-43-GenderSurveys.pdf
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«دانستن نقش جندر .21 ،»....بانک جهانی.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مالداری

در افغانستان مالداری یک بخش حیاتی کشاورزی بوده که از آن به عنوان معیشت پایدار ،پس انداز سرمایه که قابلیت انبوه شدن را دارد ،عامل
پشتیبان و حامی در هنگام تغیرات فصلی ،تضمین در زمان مصیبت های اجتماعی ،واحد پولی اجتماعی که در معامالت ازدواج از آن به شکل
پای وازی استفاده شده 131و نیز بخاطر تامین مصارف روزانه ،استفاده می شود.132
مواشی و محصوالت آن شامل حوزه قلمرو و کنترول زنان می باشد .مخصوصا مواشی که یک زن (عروس) از خانه والدین اش منحیث پای
وازی آورده باشد .به استثنای کوچی ها ،زنان در فعالیت های مختلف مالداری از قبیل تغذیه و پرورش مواشی ،مواظبت نوزادها و مواشی
مریض ،جمع آوری علوفه ،دوشیدن شیر و تهیه لبنیات از جمله قروت ،ماست و مسکه سهم دارند .بسیاری از زنان در ریسیدن پشم نیز مشغول
بوده و از آن پشم برای تهیه بالش ،دوشک و نمد استفاده می کنند .133به نظر می رسد که داشتن مسئولیت های بیشتر در بخش مالداری تا
حدی به قدرت تصمیم گیری زنان روی محصوالت مواشی افزوده است .در بخش های از شمال شرق کشور زنان خود با داکتر حیوانات بخاطر
مراقبت مواشی شان ،در تماس می باشد .اما این در حالی است که آموزش های دامداری و مالداری تنها برای مردان محل ارایه گردیده و زنان
از آن مستفید نمی شوند .با وجودی که مردان در تربیت و پرورش مواشی سهم ندارند ،احتماال آنان در خرید و فروش مواشی و یا محصوالت
آن زیادتر از زنان صالحیت دارند.134
مرغداری یکی از فعالیت های قدیمی و داخلی خانواده ها می باشد .گوشت مرغ و تخم آن عمومابرای مصارف داخل خانه مورد استفاده قرار
می گیرد  .تقریبا  93درصد از صاحبان این نوع مرغداری (خانگی) زنان اند .اما بعضی شواهد نشان می دهد که مرغداری سنتی و خانگی به
شکل منظم تر و تجارتی آن در حال تغییر است .مثال از طریق پروژه مشترک اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه بازسازی
مجدد بازار زراعت در افغانستان تعداد  850نفر زن در قالب چندین گروه از طرف کارکنان ترویج (زنان) آموزش می بینند و در مورد واکسین و
دادن غذاهای مختلط به مرغ ها ،آموزش می بینند .مشاورین مرغداری برای این گروه ها کمک کردند تا با دکانداران در مراکز والیات برای
بازاریابی تخم های مرغ تماس حاصل نمایند.135

تغییر در سال های اخیر:

مثالها از کاروبارهای که توسط زنان مدیریت شده و یا مالک آن زنان اند (با وجودیکه توسط موسسات تمویل کننده ،تمویل شده اند) در بخش
136
های زراعت ،باغداری و مالداری عبارت اند از:
1

فروشگاه محصوالت زراعتی زنان در کابل :فروشگاه زنانه که در خدمات و فروش کاالهای زراعتی چون تخم های زراعتی ،کود کیمیاوی ،پایه های
تاک انگور ،قیچی زراعتی ،دیگر ابزار باغداری و زراعتی ،ماشین آالت زراعتی (فروشی و یا کرایی) و خدمات ترویج (از طریق ارایه برنامه های آموزشی
در گلخانه ها) مصروف فعالیت است.

2

ریشه های صلح :این دفتر فرصت ارایه خدمات ترویج باغداری را توسط  18نفر کارمند ترویج (زنان) برای گروه های تولید کننده زن تسهیل می سازد؛
و زنان در باره پروسس محصوالت پس از دوره حاصلخیزی آموزش می بینند.

3

در شهر کابل انجمن فخر افغانستان یک مرکز پروسس محصوالت بوده که زنان مالک آن بوده و مدیریت آن نیز به دوش آنان است .در این انجمن
 200نفر زن عضویت داشته که منحیث پروسس کننده و یا نظارت کننده کار می نمایند .این انجمن با انجمن های زنان مانند شورای زنان تجارت پیشه
افغان همکاری می نماید.

131

مواشی اهلی که خانواده دختر در روز عروسی اش و یا کمی بعد تر از آن برایش می دهند.
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«چی کسی مالک کشتزار است؟» جو گریس؛ «تنظیم زنان افغان »....فتوری.

« 132نگهبانان ناپیدا ،زنان و نگهداری مواشی اهلی» اداره زراعت و مواد غذایی( ،روم :اداره زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد .)2012 ،دسترسی به وب سایت  11جون http://www. .2013
fao.org/docrep/016/i3018e/i3018e00.pdf

« 134راپور اصلی .جلد  .1جندر در توسعه بخش های زراعت و مالداری :افزایش فرصت ها برای زنان همراه با افزایش ارزش اضافه به تولیدات زراعتی .جهت دهی جندر در افغانستان ،شماره نوت .2
(واشنگتن :بانک جهانی »)2012 ،دسترسی به وب سایت  11جون  2013میالدیhttp://documents.worldbank.org/curated/en/2012/07/16541786/gender-developing- .
agriculture-livestock-sectors-increasing-womens-opportunities-along-value-chains-farm-products-vol-1-2-main-report
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«تنظیم زنان افغان» فتوری .در افغانستان عموما همه به تخم های وطنی نسبت به تخم های زراعتی که عموما وارداتی اند ،ترجیح می دهند.

«دانستن نقش جندر .23-18 »،بانک جهانی.

AREU

جمع آوری معلومات

2013

بعضی برنامه ها و استراتیژی ها:
1
2
3
4
5
6
7

پروژه تقویت زراعت پایدار ()ASAP
برنامه مقررات بازار خوب و تسهیل کارهای مناسب و پایدار از طریق توسعه مهارت ها.
برنامه مطالعات روی توسعه و ترویج زراعت (.)AGRED
برنامه فراگیر معیشت های بدیل ()IALP
برنامه مالداری و باغداری ()HLP
معیشت های زراعتی پایدار ()SAL
پروژه احیای زیرساخت های بازار زراعت در افغانستان ( ،)AMIPبه شمول پروژه حمایت از مالداری و باغداری.

8

برنامه ملی دسترسی به روستاها (کلستر انکشاف روستایی) که دهاقین و مردم را به شبکه ای ملی سرک ها متصل ساخته و از طرف دیگر زمینه ساخت و
نگهداری از سرک های تمام کشور را که به قدرت کارگران ساخته و نگهداری می شوند ،مهیا می سازد .هدف برنامه های زراعت و توسعه روستایی ایجاد
شغل و افزایش مولدیت در آن مناطق می باشد .به بخش زراعت و مالداری کمک می کند تا تولیدات روستایی و زراعتی به بازار راه پیدا کنند و زمینه های
را برای کار در روستاها هم در فعالیت های زراعتی و غیرزراعتی به منظور ارزش اضافه ،ایجاد می نماید.

بعضی از این پروژه ها و یا پروژه های مشابه به آن ،گروه های زنان را شامل ساخته و یا بعضی ها در قالب یک کوپراتیف فعالیت می نمایند .بعضی
از آنها از طریق کارمندان ترویج (زنان) به عرضه برنامه های آموزشی ،دسترسی به تکنیک های مدرن تولید و تقویت دسترسی به بازار مشغول می
باشند .اینکه به کدام میزان تمرکز این پروژه ها روی بهبود وضعیت زنان است معلوم نمی باشد .137اما در تمام اصولی که این پروژه ها رهبری می
شوند طوریکه پین و سعید ( )2009در مورد پالیسی سازی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری می گویند« :شرایط و یا پیش فرضیه های مهمی باید
در نظر گرفته شوند در صورتیکه روابط بین تغییرات در میزان تولید در بخش زراعت و تاثیر آن روی فقر ایجاد گردد .بسیاری از تاثیرات مثبت توسعه
زراعتی وابسته به فعالیت های کوچک دهقانی می باشد که نقش مهمی در توسعه زراعت دارد ،آنچه که به آسانی تضمین شده نمی تواند»138.
اما بسیاری از این برنامه ها وابسته به پروژه های است که با کمک های امدادی تطبیق می شوند و از طرف وابسته به ادامه این کمک ها می
باشد .در چنین پروژه های کوتاه مدت ،نه تنها روابط میان موسسات تطبیق کننده و سازمان های تمویل کننده از هم می پاشند 139بلکه انرژیی که
توسط این پروژه های کوتاه مدت ایجاد شده باشند ،به سرعت از بین می روند 140و این دقیقا برخالف پروسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی که در
آن توازن جنسیت مد نظر باشد ،از اینرو برای دولت الزم است تا برنامه های طوالنی مدت را طرح ریزی نماید که بتواند روی هر یک از پروژه
های کوتاه مدت استوار باشد طوریکه بتواند روی تمام افغانستان و در هر سطحی تاثیر گذار باشد .در اینکار برنامه های مالکیت آن به دولت تعلق
ال می تواند مشارکت مردم را در درازمدت به
داشته و توسط دولت و یا به همکاری دولت تطبیق می شوند از پایداری زیادتر برخوردار اند و احتما 
این برنامه ها تشویق نماید.141
برخالف این بخش فرعی میتوان گفت که در حال حاضر کتله بزرگ و مهمی از زنان در تمام بخش ها ارزش اضافه ایجاد نشده است .طوریکه
پرتو و دیگران ( )2011می گویند که ایجاد انجمن های زنان به تنهایی خود نمی تواند تمام نابرابری های جنسیت را از میان بردارد .اما آنچه
که نیاز است عبارت از «تغییرات سیستماتیک در روند حکومتداری با در نظر داشت حمایت های متداوم از آن ،تقویت و حمایت این انجمن ها،
اصالحات قانونی و مشوق هایی که به هدف ایجاد فضای مناسب که در آن تمام فعالین بدون در نظرداشت جنسیت در پروسه ارزش اضافه سهم
گیرند ،می باشند .»142تبادل معلومات میان آنانیکه در فعالیت های تولیدی و عایداتی مشغول اند زمانی به یک چالش مواجه می شود که زنان اجازه
رفت و آمد به قریه ها و محالت نزدیک خانه های شان را نداشته باشند .کماکان دسترسی کافی به بازارها وجود ندارد تا حجم تولیدات اقتصادی
افزایش یافته و شغل های زیاد ایجاد گردد و از این طریق تعداد قابل توجه مردم از چنگ فقر نجات پیدا کنند .بدون ارتقای ظرفیت سازمانی و
اداری انجمن های زنان یا موسسات قرضه های کوچک ،آنان توانایی تبدیل شدن به شبکه های واقعی سرمایه وی به زنان ،را نخواهند داشت.
137

بعضی مانند پروژه زیرساخت های مارکیت برای زراعت ( ،)AMIPانجمن انکشاف اقتصادی مینونایت ( ،)MEDAو پروگرام مالداری و باغداری ( )HLPواضح تر می باشند.
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طوریکه در بخش  3این گزارش نیز نوت شده است.
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«پالیسی سازی در افغانستان ،»،آدم پین و دیگران.25 ،

 140طوریکه در راپور کمیشنری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در سال ( 2010سروی  14والیت) نیز اظهار شده ،چنین اقداماتی مخصوص ًا زمانیکه شرایط محلی را در نظر نمی داشته باشند،
سبب تشدید فقر می شوند« .ابعاد حقوق بشری فقر در افغانستان»( ،کابل :کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد .)2010 ،در یکی از پژوهش های دیگر ،پاوال کانتور و آدام پین با تاکید روی
حفاظت جامعه در برابر خطر تحوالت اقتصادی و اجتماعی ،و با اشاره به عین موضوع چنین اظهار می نمایند :چنین روشی «با واقعیت های کنونی و سیاسی افغانستان در تضاد بوده ،و فشار برای دست
یابی به نتایج عاجل نمی تواند به علت های ساختاری فقر رسیده گی نماید و این دو در تضاد می باشند».نبود گزینه های دیگر :ردیابی معیشت های روستایی در افغانستان» پاوال کانتور ،آدم پین( .کابل:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.7 ،)2011 ،
 141دولت از طریق وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری صندوق انکشاف زراعتی را ایجاد کرده که از آن طریق دهاقین و دیگر کاروبار های زراعتی می توانند برای خریداری تخم های اصالح شده زراعتی
و یا ابزار و وسایل زراعتی از آن صندوق قرضه اخذ نمایند .این صندوق در تامین قرضه برای دهاقینی که بین  1تا  30هکتار کشتزار دارند ،ایجاد شده است .اما این صندوق در تامین قرضه برای زنان دچار
مشکل بوده چراکه زنان مالک زمین نمی باشند .زمین برای گرفتن قرضه از این صندوق ،به عنوان تضمین مهم می باشد .پروژه امتحانی این صندوق که بنام زهرا یاد میشود برای  135کارآفرین زن که در
بخش زراعت و در کاروبار های به میزان متوسط (چی بطور انفرادی و یا گروهی) و در بخش های باغداری ،مالداری و پروسس تولیدات زراعتی (ساالنه و یا نیمه سال) فعالیت می نمایند در حال اجرا است.
«راپور ساالنه پروگرام قرضه برای ارتقاء زراعت (( ،»2012 )ACEکابل :اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا .)2012 ،دسترسی به وب سایت  11جون http://www.acdivoca.org/ .2013
 site/Lookup/ACE-ANNUAL-REPORT-FY2012_web/$file/ACE-ANNUAL-REPORT-FY2012_web.pdfهمینگونه ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در این اواخر
سروی را تحت نام ارزیابی نیاز های کوپراتیف های زنان مشترک با پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد به اتمام رسانده که در آن نیازمندی های زنان برای مدیریت و رهبری کوپراتیف ها مورد بررسی
قرار گرفته است .مصاحبه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با قیس فقیری ،مسئول اداری و مالی موسسه رابعه بلخی برای حمایت از مهارت ها 27 .نوامبر .2012
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«جندر و خالقیت در زراعت» ،25 ،پرتو و دیگران.

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت

25

2013

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 222.22.2تشبثات متوسط و کوچک و مشارکت اقتصادی زنان

مطابق به یک بررسی که در سال  2011انجام شد ،افغانستان در بین  183کشور مقام  183در بخش محیط ملی برای تجارت 143را از آن خود
نمود .شرکای صادراتی افغانستان در سال  2012عبارت بودند از پاکستان ( 50درصد) ،هندوستان ( 18درصد) ،ترکیه ( 2.9درصد) ،ایران ( 5.31در
صد) و روسیه ( 8.77درصد) .کاالهای صادراتی عبارت اند از میوه تازه ،میوه خشک ،آجیل ،گیاه های طبی ،بذر ،قالین های دست بافت ،پشم ،پنبه،
سوسیس ،چرم ،پوست حیوانات و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی .شواهد نشان می دهد که زنان در تولید بیشتر محصوالت فوق الذکر دخیل اند،
اما این ادعا توسط منابع معتبر تصدیق نشده است .زنان افغان در عرصه تجارت و سرمایه به میزان کوچکی فعال اند .آنها معموال در تجارت های
کوچک مشغول بوده و در این راه به کمک های نهادهای ملی و بین المللی نیاز دارند.
مطابق به دیدگاه فدراسیون تجارتی زنان افغانستان ،کارفرمایی و فعالیت های اقتصادی زنان افغانستان در دهه اخیر تغییرات چشم گیری داشته
است .برای مثال ،زنانی که قبال به صورت انفرادی تجارت میکردند ،حاال با تشکیل گروه های 144تجارتی مصروف تجارت اند .همچون مشارکت
زنان در ام اف آی ،زنانی که به صورت گروهی تجارت می کنند ،می توانند شاخص های متعدد پیشرفت را تجربه نمایند .این شاخص ها شامل
اعتماد بیشتر ،توانایی و تحرک وسیع تر ،شبکه بزرگتر از دوستان ،علمیت بیشتر ،مسوولیت پذیری ،تصمیم گیری و جایگاه بهتر اجتماعی و اقتصادی
می باشد .نمایندگان موسساتی که در بخش حقوق زنان و توانمندسازی اقتصادی زنان فعالیت دارند ،خاطر نشان ساختند که پروژه هاییکه توسط
تمویل کنندگان اداره می شوند ،در پهلوی استفاده از برنامه ریزی غیر اشتراکی ،مبهم و غیرمفهوم ،تمایل به تمرکز روی دوره های آموزش مسلکی
داشته و از حمایت بازاریابی ،فروش و داده های این پروژه ها چشم پوشی و غفلت می کنند.
چالش عمده فراروی زنان تجارت پیشه در افغانستان شامل رفتار محافظه کارانه ای است که تصمیم گیری و مشارکت زنان در فعالیت های
اقتصادی بدون مشورت با پدر یا شوهر را مشکل می سازد .چالش های دیگر عبارت اند از تحرک فزیکی ،تعامل به غیرمحرم ،بی امنیتی شدید و
فساد .145محدودیت های دیگر زنان شامل موارد ذیل می باشد:
•بیسوادی و ندانستن حساب؛

•عدم دسترسی به سرمایه های 146اقتصادی و اجتماعی؛
•مهارت محدود در مدیریت ،اعتبار و فهم بازار؛

•دسترسی محدود به مواد خام با کیفیت و تکنالوژی؛

•آگاهی ناقص در ارتباط به ضروریات حقوقی برای تبدیل یک فعالیت عایدزا به یک تجارت رسمی؛

•کمبود فضا ،تجهیزات ،تسهیالت ،کنترول کیفیت ،بسته بندی ،معلومات بازار و ترانسپورت برای تولیدات؛
•عدم دسترسی مناسب به بازارهای ملی و بین المللی.

همچنان دسترسی به انرژی برق یک چالش است .دسترسی به برق براساس توزیع شبکه ی برق بوده و توجه الزم به منابع قابل بازیافت برق،
مخصوصا سیستم برق آفتابی در خانه ،147که امروز تقاضای زیادی به این نوع انرژی نیز است،نشده است .برعالوه ،از نگاه جنسیتی نیز ،دسترسی
زنان به منابع انرژی همچون باد،منابع آبی برق ،حرارت مرکزی زمین و غیره کمتر از مردان است.148
موضوع دیگر این است که تعداد زیادی از سرمایه گذاری های مشترک که از نگاه زمانی محدود اند و توسط موسسات خارجی تمویل و موسسات
داخلی آن را اجرا می کنند ،معموال مهارت های تخنیکی همچون خیاطی ،گل دوزی یا جواهرات سازی را برای مستفدین آموزش می دهند .مثل
آی جی ای در زراعت،موسساتی که همراه زنان در اس ام ی همکاری می کنند ،معموالپس از گذراندن چند دوره آموزشی و ارتقای ظرفیت پروژه
را بسته و میروند .یکی از شرکت کنندگان در یکی از همین دوره های آموزشی گفت “در کدام جامعه چنین برنامه های میتواند زنان را در عرصه
اقتصاد کمک کند؟” این شرکت کننده می گوید ،وقتی این نوع پروژه ها ختم می شوند ،زنان نمی دانند کجا بروند یا چه کار کنند .این شرکت
کننده پیشنهاد می دهد که این نوع پروژه ها باید توسط موسسات خصوصی-دولتی انجام بگیرد .این نوع همکاری میتواند زنان را در ثبات شغلی و
عایدات درازمدت کمک کند .برعالوه ،تمام پروژه ها باید وسایل مورد نیاز را به شرکت کنندگان پروژه به طور رایگان داده تا زنان بتوانند از مهارت
 143صادرات افغانستان از  1.2میلیارد دالر در سال  2003به  545ملیون دالر به سال  2009و به  403ملیون به سال  2010و به  376ملیون دالر آمریکایی به سال  2011-2012کاهش یافته است.
تسهیالت و الحاق تجارت برای افغانستان« ،زنان افغانستان به سوی بازار های جهانی» :تحلیلی بر مشارکت زنان در تجارت( .کابل :اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ،کیمونیک7 ،2011
 144یک زن فع ً
ال به صورت مستقیم در جامعه داخل شده ،حضور خود را در خانه و جامعه مستأجل ساخته است .او می گوید که خود او در فعالیت های اقتصادی مصروف است و یک عاید مشخص
ماهانه یا ساالنه دارد که به خانه می آورد .ماللی جواد ،مدیر عضویت ،فدراسیون تجارتی زنان افغانستان 30 ،دسمبر .2012
145

ماللی جواد ،ای دبلیو بی اف ،مصاحبه ای آر ی يو 30 ،دسمبر  ،2012صاحبه نورستانی ،مامور ارتقای سرمایه گذاری ،آیسا 1 ،جنوری .2013
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به این مراجعه کنید:فرصت ها برای انرژی برق در دهات افغانستان،کابل،مرکز تعامل ملکی و نظامی.

 146دسترسی به سرمایه رسمی و غیر فامیلی نیاز به مهارت زیاد چانه زنی برای متقاعد کردن فامیل برای اینکه بتوانند به او اعتماد کرده و مطمئن شوند که پول را برباد نداده و تلف نخواهد کرد ،دارد .به این منظور
زمین،خانه و یا هر ملک دیگر را به ضمانت خواهد گذاشت .زنی که میخواهد تجارت پیشه شود ،نیاز است تا سه شخص را همچنان به حیث ضامن معرفی بدارد .یکی از آنها باید کارمند دولت بوده و دو نفر دیگر باید
دوکانداران تجارت پیشه باشند .به خاطر اینکه تمام دوکانداران مرد استند ،احتمال اینکه این مردان در جامعه شدیداً مرد ساالر افغانستان به مهارت های تجارتی یک زن اعتبار نکرده و زن تجارت بیشه به مشکالت فراوانی
روبرو خواهد شد .بدون در نظر داشت این واقعیت،دوکانداران تمایل ندارند تا شخص سومی را ضمانت کنند .ماللی جواد،ای دبلیو بی اف ،مصاحبه ای آر ی یو 30،دسمبر .2012
 147شعاع نور آفتاب تقریب ًا معادل به 6.5کیلووات برق در متر مربع در یک روز است .در یک سال آسمان تقریب ًا 300روز ،آفتابی است .جمهوری اسالمی افغانستان،استراتیژی ملی انکشاف افغانستان.
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های بدست آمده در درازمدت استفاده نمایند .149ثابت شده است ،موسساتی که برنامه ای برای بازاریابی محصوالت پروژه دارند ،عملکرد بهتری
داشته و بخت بهتری برای آموزش زنان دارند .برای مثال،صبا ،موسسه ای که زنان را در تولید مربا و سوس و خیاطی آموزش می دهد ،قادر است
محصوالت این پروژه را از طریق سارک و دیگر موسسات وابسته به وزارت امور زنان به بازار عرضه کند.
ارتباطات به بازارهای بالقوه برای زنان تجارت پیشه و کارفرما باید در سطح محلی ،ملی و بین المللی ایجاد گردد .بخش تشبثات متوسط و کوچک
برای تبدیل آن به یک منبع پویای کاریابی ،دسترسی به بازار بین المللی از طریق تجارت یک امر حتمی به حساب می آید .بازار کم درآمد داخلی
قابلیت جذب تمام محصوالت تشبثات متوسط و کوچک را نداشته تا باعث ایجاد اشتغال به صورت ملموس شود .روی هم رفته ،کمبود موسسات
برای توسعه و اجرای دوره های آموزشی تخنیکی و تجارتی از جمله آموزش های حسابداری ،کتابداری ،ریاضیات ،توانایی برای ایجاد درآمد و فهم
یک برنامه تجارتی در سطح محلی و منطقوی به صورت عمیق محسوس است .اجابت به قوانین حکومتی و یا دریافت قرضه های کالنتر برای
توسعه تجارت زنان معموال تبدیل به مشکل و چالش فراروی پیشرفت اقتصادی زنان می گردد.
در افغانستان این مشکالت عمومی نیاز به همکاری مشترک بین وزارت خانه ها ،موسسات و کمیسیون ها داشته تا یک پالیسی ملی را برای زنان
در تجارت و کارفرمایی ملی و بین المللی از طریق خدمات توسعه تجارتی،انکشاف دهند .برعالوه ،افغانستان در یک دهه گذشته وارد توافقات
متعدد دو یا چند جانبه تجارتی شده و عضویت چندین سازمان تجارتی را کسب کرده است .150اما نمایندگان زنان هنوز هم در گفتگوهای تجارتی
ملی و گفتمان های تجارتی بین المللی ،حضور ندارند .بنا نیازمندی های تجارتی زنان تا حال به طور رسمی تثبیت نشده و مورد رسیدگی قرار
نگرفته است .151مصاحبه ها نشان می دهند که حکومت و سازمان ها نیاز دارند تا در قبال نقش و مشارکت اقتصادی زنان در سطح ملی و بین
المللی عملکرد بهتری داشته باشند .الزم است در تمام نمایندگی ها و سازمانهای حکومتی که در بخش تجارت و صنعت فعالیت دارند ،حد نصاب
حضور زنان در تصمیم گیری ها تعیین گردد تا خواسته های زنان در بخش تجارت و صنعت در تصمیم گیری ها انعکاس داده شوند.
بالخره ،افغانستان در سال  2013-14عضویت سازمان جهانی تجارت را خواهد گرفت .آیسا ادعا دارد که عضویت به این سازمان فرصت های
تجارتی زیادی را در اختیار افغانستان قرار خواهد داد .152هرچند،عضویت سازمان جهانی تجارت اقتصاد افغانستان را در معرض رقابت شدید با
کشورهای همسایه که اقتصاد حساب شده و از نگاه تکنالوژی پیشرفته دارند ،قرار خواهد داد .با حمایت اجتماعی اندک ،این رقابت بین اقتصاد درهم
ریخته افغانستان با اقتصادهای منظم کشورهای همسایه ممکن است باعث فقر بیشتر زنان شده و تجارت های کوچکی مثل زراعت،نگهداری
مواشی ،باغداری و صنعت قالین بافی در معرض استفاده جویی های اقتصادی قرار گرفته و از هم بپاشد.

تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

اگر قرار باشد بخش تشبثات متوسط و کوچک و فعالیت های درآمدزا در افغانستان فعالیت های خود را با بازارهای ملی و بین المللی هماهنگ
نماید ،دسترسی به فنآوری ارتباطات یک امر الزم محسوب می شود .با در نظر داشت نامساعد بودن طبیعت افغانستان از دید ساختار جغرافیایی،
شبکه خراب ترانسپورتی و عوامل فرهنگی که تحرک زنان را محدود ساخته است ،توانایی ارتباط برقرار کردن یکی از انتخاب های استراتیژیک
افغانستان برای فایق آمدن به این معضالت است .افغانستان در یک جایگاه خوبی برای بدست آوردن نیازهای انکشافی خود از طریق تکنالوژی
معلوماتی و ارتباطی قرار دارد.153
حکومت از تکنالوژی مبایل برای برنامه های سوادآموزی شهروندان خود استفاده می نماید .همانطوریکه قبال گفته شد ،میزان سواد زنان تنها در .5
 12درصد باقی مانده است .این رقم در مردان 39 .3درصد است .برنامه سوادآموزی برای زنان و مردان از طریق مبایل در سال  2009آغاز شد .این
برنامه تحت برنامه مسایل انکشاف جنسیتی میاید .هرچند اجرای امتحانی و انکشاف پالیسی این برنامه مبهم است ،در ماه مه سال  ،2013وزارت
امور زنان همراه با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان یک برنامه تکنالوژی مبایل را راه انداختند .این برنامه مخصوص زنان است
و سوادآموزی از راه دور است .این برنامه شامل تسهیالت خدمات مخابراتی اضطراری خانواده ها و خدمات پیام رسانی مخابراتی برای معلمین و
شاگردان می شود تا بتوانند از پیشرفت دروس خود را باخبر نگهدارند .ارایه خدمات صحی از طریق تلیفون نیز برای زنان حامله در نظر گرفته شده
است .154این نوع برنامه ها باید برای کمک زنان در دسترسی به معلومات همه جانبه در بخش های مختلف کمک کند .با این امر مشارکت زنان
در عرصه اقتصاد و ازدیاد عواید کمک خواهد کرد.
 149داکتر حلیمه ،هماهنگ کننده خدمات ملکی صلح،جی آی زید 12،دسامبر 2012

 150شامل اتحادیه کشور های جنوب آسیا برای همکاری های منطقوی (سارک) ،سازمان همکاری های شانگهای (اس سی او)،همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی (سی آی آر ث سی)،
کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد -آسیا اقیانوسیه ،و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی.
 151تسهیالت و الحاق تجارت برای افغانستان« ،سروی علم ،اخالق و عملکرد»  .19همچنین در کشور های مثل ترکیه نیز دیده شده است .رابرت هیسریچ «تجارت زنان در کشور های در حال
توسعه» جورنال انکشاف مدیریت  18شماره  .2توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان از سال  2002تا  :2012تحلیل وضعیت و نقشه برداری معلوماتی

 152مطابق به آیسا ،عضویت در سازمان جهانی تجارت باعث بهبود حیثیت افغانستان ،محدودیت های کمتر در واردات ارزانتر ،بازار وسیعتر صادرات منطقوی و جهانی ،جایگاه امتیازی بین کشور های
عضو ،سرمایه گذاری مستقیم کشور های مختلف خواهد شد.آیسا ،الحاق افغانستان به سازمان جهانی تجارت .بر عالوه ،مزیت های بزرگتری به خاطر دور بودن از ابحار و عضویت افغانستان به کشور های
انکشاف نیافته نصیب افغانستان خواهد شد .عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنی همکاری بیشتر با کشور های همسایه و دسترسی افغانستان به بندر های صادراتی کشور های همسایه خواهد بود.

 153مطابق به وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،پوشش تلیفون مبایل بالغ بر  60درصد نفوس بوده و بیشتر از  19.5ملیون استفاده کنندۀ جی اس ام و  164000استفاده کنندۀ سی دی ام ای
در کشور موجود اند .این در حالیست که نفوس مجموعی افغانستان  31.4ملیون نفر می باشد .در مجموع  4760پایه آنتن مخابراتی در سرتاسر افغانستان موجود بوده که در کل  85درصد نفوس را تحت
پوشش خدمات مخابراتی قرار داده است .وزارت مخابرات پالن دارد تا پوشش مخابراتی خود را به  15درصد نفوس باقیمانده نیز به زودی گسترش دهد .این امر با نصب  700پایه آنتن مخابراتی اضافی
انجام خواهد پذیرفت .جمهوری اسالمی افغانستان ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،احصائیۀ تیلیکام ،آخر دسمبر .2012

« 154وصل سازی با فرصت ها ،سروی دسترسی زنان افغان به تکنالوژی مبایل» ،اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ،کابل .2013 ،دسترسی به وب سایت  8جون  2013میالدی؛http://
afghanistan.usaid.gov/documents/document/Document/2894/A_Survey_of_Afghan_Womens_Access_to_Mobile_ Technology_English

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 222.22.2ایجاد شبکه و ارتباط میان فعالیت های درآمدزا و تشبثات متوسط و کوچک

اگر خواسته باشیم زنان را از وظایفی با کمترین معاش بیرون بکشیم ،روابط تنگاتنگ تشبثات متوسط و کوچک و فعالیت های درآمدزا باید به
صورت منظم و حساب شده در نظر گرفته شوند .برای ارتقا و همبستگی معیشت مناسب زنان ،مدل زیرین یک نمونه مناسب به حساب خواهد آمد:

أدر سطح قریه ها :انکشاف و معاونت گروه های تولیدی زنان در سطح قریه جات (این گروه توسط بعضی از پروژه ها کمک
.
شده اند) .این گروه از تولید کنندگان زن باید با شوراهای محلی زنان ،شورای زنان وزارت انکشاف دهات ،گروه قرضه های کوچک ام آی
اس اف ای ،تولید کنندگان در ان آی ذی دی پی ،دی دی ای ،با زنان در برنامه معیشت جایگزین برای زنان وغیره مرتبط گردند .برای آغاز،
این برنامه ها یک برنامه حکومتداری را به منظور تضمین حسابدهی و شفافیت در این گروه تولید کننده ها ارایه میدارد .این زنان می توانند
در سطح ولسوالی ها به شکل تعاونی در هر فعالیت اقتصادی معرفی شوند :باغداران ،قالین بافان ،تولید کنندگان لبنیات ،مرغداران ،زارعین،
تولید کنندگان زعفران ،بافنده ها ،تولید کنندگان کشمش و بادام ،گلدوزان ،خیاطان ،تعمیر کاران ،تولید کنندگان پنبه ،پشم و عسل ،تولید
کنندگان خشت گلی و غیره.
بدر سطح ولسوالی ها :مرکز اجتماعی زنان در صورت ایجاد ،میتواند در امر همکاری و رسیدگی به مشکالت گروه معیشت
.
زنان در ولسوالی مربوطه توجه نماید .این مرکز میتواند شامل این موارد باشد:
•یک دوکان تعاونی :تامین مواد تولیدی ،تهیه و نگهداری مواد خام ،بذر ،واکسین ها ،دواهای حیوانی ،کود کیمیاوی و غیره .کریدت
کارت نیز ارایه خواهد شد.
•مرکزی برای آموزش و خدمات اضافی ،همراه با تسهیالتی برای شبکه سازی همراه با خدمات مبایل مثل ام-پیسه روشن و غیره
•مراکز کیوسک همراه با خدماتی همچون «ی-چوپل»؛
•موسسات میکروفایننس :تسهیالتی همچون قرضه ،پس انداز و بیمه؛
•نکات تشبثات متوسط و کوچک :آموزش و دسترسی به سرمایه و ارتباط به دیتاببس بخش خصوصی ،آموزش مالیات و کمک در تکمیل
فورم مالیات و معاونت های حقوقی؛
•بخش تولیدات :تهیه اختصاصی به بخش معیشت زنان؛
•بخش های انرژی قابل تجدید :ساحاتی که روی انرژی قابل تجدید از قبیل انرژی آفتابی ،بادی و بایوگاز سرمایه گذاری شده و زنان
به منظور نگهداری و عملیات آنها آموزش دیده اند؛
•مرکز کرایه یا اجاره وسایل؛
•مرکز نگهداری اطفال/کودکستان؛
•ترانسپورت برای زنان تا آنها را از قریه انتقال داده و پس به قریه برساند؛
•خدمات بازاریابی برای تولیدات محلی به شمول ارتباط برقرار کردن با بازار داخلی و تجارت دولتی-خصوصی برای ارایه محصوالت به
بازارهای بین المللی از طریق مراکز منطقوی؛
•جمع آوری محصوالت از قریه ها و ترانسپورت آن به مراکز منطقوی؛
مراکز اجتماعی همچنان در امر هماهنگی بین دولت و زنان تولید کننده برای حل مشکالتی همچون آبیاری ،امراض ،برق ،آب و غیره کمک
نماید .آنها همچنان می توانند واسطه ها که همیشه مقدار پولی را به خاطر وساطت می گیرند از بازار خارج نموده ومستقیما با خریداران در
تماس باشند .آنها با یک نماینده اصلی قرارداد بسته و قرارداد کننده اصلی با قراردادی های دیگر در تماس خواهد بود .این قراردادی ها میتواند
کار را در خانه های خود یا در دکاکین با شاگردان خود انجام دهند .از طریق این قراردادی ها ،بخش تولید کنندگان داخلی می توانند با بازار
جهانی در تماس بوده و به اقتصاد مقیاسی اجازه می دهد که بدون دخالت به عنعنات افغانی پیشرفت نماید.
جمراکز منطقوی :این مراکز باید براساس نوع محصوالتی که در نقاط خاص جغرافیایی افغانستان تولید می شوند ،بنا گردند .از
.
آنجاییکه مرزهای اداری  34والیت افغانستان 155از نگاه ایکوسیستم از هم متفاوت اند ،این مراکز منطقوی می توانند ،برای مثال ،براساس
تقسیمات و ولسوالی ها مرتبط گردیده و متعاقبا به موسساتی که با بازارهای جهانی در تماس اند ،در ارتباط شوند .این موسسات محصوالت
محلی را تهیه کرده و همچنان از طرق ذیل آنها را صادر خواهد کرد.

 155راه گذر واخان-قلعه پامیر ،بدخشان ،کوه های مرکزی ،کوه های شرقی ،کوه های شمالی و دامنه های تپه ،کوه های جنوبی و دامنه های تپه ،همواری های ترکستان ،زمین های پایانی هرات-فراه،
دره سیستان حوزه-هلمند ،دشت های سنگی شرقی و دشت های ریگی جنوبشرقی
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•دفاتر ساحوی آیسا برای زنان
•دفاتر حمایت تجارت گروه های منطقوی زنان تجارت پیشه در  SMEsهمراه با شبکه حمایت اجتماعی؛
•آموزش و خدمات اضافی شامل انرژی قابل تجدید؛
•مراکز تهیه مواد الزم برای تولید که بتواند مواد الزم با کیفیت را به قیمت نازل به مراکز اجتماعی زنان تهیه نماید؛
•حوزه های تجارت آزاد برای زنان در بخش های زراعت ،مالداری و صنایع دستی و دیگر محصوالت و تجارت های مخصوص منطقه؛
•مراکز موسسات میکروفایننس برای زنان ،الف) همراه با تحقیق ،آموزش و قرضه های مخصوص زنان؛ ب) مراکز سروی که بتواند
دسترسی زنان به موسسات میکروفایننس در ولسوالی های مربوطه را تحت نظارت داشته باشد؛
•مراکز تشبثات متوسط و کوچک برای زنان ،الف) قرضه ها و سرمایه های مخصوص زنان؛ ب) آموزش ،تحقیق و مراکز سروی
خدمات انکشاف؛
•اقتصادی که بتواند از دسترسی زنان به تشبثات متوسط و کوچک در ولسوالی های مربوطه نظارت نماید؛
•یک پارک صنعتی منظم و مخصوص زنان که توسط موسسات اقتصادی دولتی-خصوصی ایجاد شود تا تشبثات متوسط و کوچک
بتوانند با؛
•تجارت های کوچک و زارعین با پرداخت کمترین مالیات به فعالیت های اقتصادی خود اشتغال ورزند؛
•نقطه هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امکانات به منظور تجارت جهانی این زنان؛
•و یک تیم تخنیکی جنسیت که تمام اعضای آن زنان باشند .این تیم وظیفه دارد تا با دیگر مراکز منطقوی هماهنگی نماید .اعضای
این تیم باید با وزارت های زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزرات احیا و انکشاف دهات ،و وزارت تجارت و صنایع که شامل متخصصینی
در بخش های جنسیت ،مالی ،خدمات تخنیکی ،انرژی قابل بازیافت ،ارزش اضافه ،خدمات مشتریان ،علمای زن ،بازاریابی ،تدارکات و
تکنالوژی معلوماتی باشند ،ترتیب شده باشد.
.

ددر سطح ملی :یک سازمان حمایتی زنان افغان این موارد را در نظر داشته باشد:
•هماهنگی تمام مسایلی که مربوط به زنان می شود همچون انتخاب معیشت ،عواید و معاشات برابر با مردان؛
•هماهنگی دسترسی زنان به دوره های آموزشی ،سرمایه و قرضه های مورد نیاز؛
•هماهنگی دسترسی زنان به برق ،مخصوصا از طریق انرژی قابل بازیافت؛
•ارایه مشورت های پالیسی به حکومت و بررسی تمام قوانین موجود مالیات و کار از یک دید جنسیتی؛
•بررسی تمام موافقات نامه های بین المللی در ارتباط به مالیات و چانه زنی های اقتصادی برای تضمین منافع زنان؛

بحیث یک موسسه نماینده ،باید اعضای آن از مراکز منطقه ها بوده و از تمام بخش ها باشند .این اعضا باید در نهادهایی همچون اداره حمایت
از سرمایه گذاری (آیسا) ،و اتاق های تجارت و صنایع باشند .این اعضا همچنان باید در نشست های وزارتی و کنفرانس های ملی و بین المللی
تجارتی در ارتباط به صادرات و تجارت شرکت نمایند.
مشارکت استراتیژیک و منظم شرکای بخش های خصوصی و دولتی که در رفع انزوای زنان کار می کنند ،امید تازه در توانمندسازی زنان و
ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان بخشیده است .اما این مشارکت ها و همکاری ها باید به صورت جدی تدقیق و حساب شده باشند.
این نوع مکانیسم ها که در امر یکجاسازی موسسات اجتماعی ،نمایندگی های دولتی و شرکت های خصوصی فعالیت دارند ،می توانند از
طریق پروژه های انکشافی عواید زنان را با در نظر داشت عوامل محیطی و اجتماعی ارتقا دهند .156این پروژه ها می توانند از طریق تسهیل
دسترسی زنان به دوره های آموزشی ،بازارها ،شبکه ها و تمویل مالی خیلی موفق عمل نمایند .توسعه توانایی تشبثات متوسط و کوچک زنان
نیز در موفقیت این پروژه ها کمک شایانی خواهد نمود.
راه زیادی مانده است تا زنان افغانستان بتوانند در زندگی اقتصادی این کشور نقش فعالی داشته باشند .مشکالت عمده هنوز هم در بخش
تعلیم ،صحت ،حضور زنان در انظار عمومی و امنیت زنان موجود است .این چهار عنصر و شاخص در تمام دنیا رابطه مستقیمی به توانمندسازی
اقتصادی زنان رابطه دارد .هرچند قوانین برای زنان افغان امتیازاتی را در نظر گرفته است اما آن قوانین تا حال در عمل پیاده نشده اند.

اصول سرمایه گذاری مسئوالنه را مالحظه فرمائید« ،معاهده ی جهانی و پروگرام مالی اداره محیط زیست سازمان ملل متحد» ،دسترسی به وب سایت  1اپریل http://www. .2013
156
unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2006_04_27/pri.pdf
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2 22.2تاثیرات حقوق بیشتر پیرامون فرصت اقتصادی و برعکس آن

تحلیل بعضی از استراتیژی ها و برنامه هایی که در جریان دهه گذشته در عرصه های حقوق مدنی ،سیاسی و توانمندسازی زنان از نظر
اقتصادی صورت گرفته است ثابت می سازد که به منظور استقاده کامل از توانایی ها و ظرفیت زنان ،الزم است تا اشتراک غیرمستقیم زنان
در اقتصاد افغانستان تقویت و بهبود یابد.
•دسترسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سراسر کشور گسترده و وسیع بوده و فعالیت های کمیسیون مذکور دارای تاثیرات
گسترده و موثر می باشد .ولیکن ،منحیث کمیسیون مستقل ،این نهاد دارای صالحیت تنفیذ عمل کیفری و جزایی نبوده زیرا فعالیت و
صالحیت کمیسیون مذکور صرف در مستندسازی ،آگاهی دهی و البی گری محدود است.
•مطالعات پیرامون تاثیر استفاده زنان از موسسات میکروفایننس نتایج گوناگون را در مورد :دسترسی و انواع استفاده ،انسجام و حالت
اجتماعی خانواده ،قدرت تصمیم گیری ،حالت اقتصادی ،استقاللیت و اعتماد به نفس و حس مالکیت مالی را برمال نموده است .برنامه
توسعه یافته ی موسسات میکروفایننس طور کل تاثیرات اندکی را روی تغییرات اجتماعی جنسیتی داشته است .برای دریافت منافع و
مزیت از اثر انتقال مالکیت زمین و یا وسایل تحت نام خانم و یا کاهش دادن تعرفه ی صادرات به صفر را میتوان از بخش های تجارت
در عرصه زراعت دانست که میتوان پیرامون آن بحث و گفتگو نمود .قرضه های کوچک (میکرو کریدت) را نمی توان در مطابقت به
بخش فرعی مناسب نمود طوریکه ضرورت به قرضه در قسمت محصول گندم در مقایسه به مواشی میتواند متفاوت باشد ،در حالیکه
صنعت دستی و سایر تجارت و شغل های کوچک و سایر فعالیت های پرچون ممکن مستلزم تقسیم اوقات پرداخت قروض طور متفاوت
از سایر فعالیت ها باشد .نبود خدمات پس انداز و ابزار تضمین در این عرصه موجود می باشد.157
•حقوق زنان در بین قانون شریعت ،قانون عرفی ،و قانون نافذه و نیز بین «مساوات» اساسی و نامساوات حقوقی حل ناشده باقی مانده
است .چونکه قانون عرفی زنان را در انجام فعالیت های اقتصادی محدود می نماید و مانع دسترسی مشروع آنها به میراث ،مهر ،نگهداری
اموال ،کار و فعالیت ،استقاللیت مالی و مالکیت جایداد و دارایی می گردد .بنابراین الزم است تا قانون خانواده در شرعیت مورد بازبینی
قرار گرفته و در مطابقت به آن موارد مذکور به شمول موضوع رضایت در قانون عرفی تعدیل و تنظیم گردد.158
•پیشرفت اهداف انکشافی هزاره مربوط به افغانستان با در نظرداشت اهداف  2020پروژه بسیار بطی بوده است .طور مثال ،برای رسیدن
به میزان تعادل در بخش تعلیم و تربیت الی سال  ،2020الزم است تا پنج متعلم دختر در برابر هر سه متعلم پسر در تعلیمات ابتدایی
و سه متعلم دختر در برابر هر یک متعلم پسر در تعلیمات متوسطه شامل گردند .159در عرصه اشتراک کارمندان زن در نهادهای دولتی،
ارقام میزان کاهش را از  30فیصد در سال  2005به  20فیصد در سال  2010نشان می دهد .160عالوه براین ،بعضی از کاستی ها در
جمع آوری و دسترسی به معلومات به خصوص در والیاتی که از جنگ متاثر می گردند ،دیده شده است .به منظور افزایش مشارکت
کارگران زن در افغانستان ،نظارت ،تحلیل و تهیه استراتیژی در بخش های مهم اقتصاد زراعتی و غیرزراعتی از اهمیت خاص برخوردار
می باشد .اگر چه میتوان چالش های فرا راه افزایش مساوات جنسیتی را در چهار بخش هدف  3سنجش نمود ،الزم است تا برنامه ریزی
قوی در این دو بخش در اسرع وقت به اجرا گذاشته شود.
•برنامه ملی کاری برای زنان افغانستان در اوایل سال  2011پیشرفت های بطی را نشان داده و تفاوت های زیاد بین پالیسی و تطبیق
آنرا انعکاس می دهد .مواردیکه در اکثر مطالعات و اسناد پیرامون عدم تطبیق برنامه ملی کاری زنان برای افغانستان تذکر یافته است

« 157وضعیت میکروفایننس در افغانستان» ،ملیحه حمید حسین( .کابل :انستیتوت میکروفایننس .)2009 ،دسترسی به وب سایت  11جون  2013میالدیhttp://www.inm.org.bd/publication/ .
 state_of_micro/Afghanistan.pdfبه اینها نیز مراجعه کنید“ :تاثیرات برنامه های میکروفایننس باالی زنده گی زنان :مطالعه موضوعی در والیت بلخ» ،چونه ایچاویز و سوگول زند( .کابل :واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان)،؛ “ تاثیرات برنامه های میکروفایننس باالی زنده گی زنان :مطالعه موضوعی در والیت پروان” ،سوگل زند( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)،؛ “قرضه های کوچک ،قرضه
های غیررسمی و معیشت در روستا ها :مطالعه موضوعی یک قریه در والیت بامیان” ارنا اندرسن ،پاوال کانتور ،و اماندا سیم( .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2008،؛ “جندر سازی در بخش میکروفایننس
در افغانستان :ارزیابی تاثیرات” ،دفتر مشورتی مدیریت و بازاریابی( .کابل :مسفا ،بدون تاریخ) .دسترسی  11جون  2013میالدی“ aqr.slow@ammc.com.af www.ammc.com.af ،یک گام به
عقب از لبه و آستانه :تمویل کننده گان ،پرداخت ها و قرارداد ها» ،بانکداری کوچک ( .)2011دسترسی به وب سایت  11جون http://www.themix.org/sites/default/files/MBB%20 .2013
 -%20one%20step%20back%20from%20the%20brink_1.pdfاداره کمک به سرمایه گذاری و حمایت از قرضه های کوچک در افغانستان – مسفاwww.misfa.org.af .

« 158شریعت در قوانین اساسی افغانستان ،ایران و مصر:تاثیرات باالی قانون شخصیه” نجما یاسری (تدوین کننده)( .توبینگین ،آلمان :مور سایبک“ .)2005 ،شریعت و قانون ملی در افغانستان” ،نجما
یاسری و محمد حمید صبوری .جوره گینتوم (بدون تاریخ) .دسترسی به وب سایت  12فبروری http://www.juragentium.org/topics/islam/en/yassari.htm .2013
“فرهنگ و عدالت محلی در افغانستان پسا طالبان» ،ژورنال قوانین بین المللی کنیکتیکیت ،17 ،ـ(« .437-439 :)2002قوانین عرفی افغانستان :راپور بنیاد بین المللی حقوق» ،بنیاد بین المللی حقوق( .کابل:بنیاد
بین المللی حقوق)2003 ،؛ «قانون قبیله وی پشتونوالی و صالحیت های قضائی زنان» ،پلوشه کاکر( ،دانشکده حقوق پوهنتون هاروارد ،پروگرام مطالعات حقوقی اسالمی ،نشریه چاپ نشده .)2003 ،دسترسی
به سایت  11جون  2013میالدی« http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/research/alhp.php .بررسی ابتدائی از شورا های معاصر افغان» ،لین کارتر و کری کونور( .پشاور
پاکستان :موسسه اکبر .7 ،)1989 ،دسترسی به وب سایت  11جون http://repository.forcedmigration.org./?search=A+PRELIMINARY+INVESTIGATION+OF .2013
“+CONTEMPORARY+AFGHAN+COUNCILS&start=0&rows=10گزارش های مشترک دوره ای برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان”  ،جمهوری اسالمی افغانستان32 .؛ “تحول
نامعین افغانستان از  turmoilبه حالت عادی” ،بارنیت روبین( .شورای روابط خارجی25 :)2006 ،؛ “حقوق زنان در قانون اساسی جدید افغانستان” مریم نوابی( .نیویارک :مرکز همکاری های بین المللی،)2003 ،
11-9؛ “برداشتن حجاب :قانون اسالمی و زنان” ،کریستی اس .وارن( .منابع و نشریات دانشکده حقوق پوهنتون ویلیام و ماری .)2008 ،99 ،دسترسی به وب سایت  11جون http://scholarship. .2013
« law.wm.edu/facpubs/99,شریعت ،عرف و عنعنات و قانون عرفی :مقایسه روش های دولت ها در فقه اسالمی ،آزادی قبیله وی و انکشاف حقوقی در افغانستان و پاکستان» ،فیض احمدGlobal .
 ,Jurist Advancesمقاله  5و 7شماره 54-1 :)2007( .1؛ «چارچوب های حقوقی ،مذهبی و سکوالری افغانستان در مقایسه با دیدگاه غربی حفاظت مساویانه و پیمان های حقوق بشری :آیا قوانین حقوقی
افغانستان برابری جنسیت سازگار است؟» ژورنال حقوق مقایسوی و بین المللی کاردوزو501-36 :)2012( ،20 ،؛«حقوق میراث زنان به زمین و جایداد در جنوب آسیا :مطالعه ی در مورد افغانستان ،بنگالدیش ،هند،
نیپال ،پاکستان ،و سریالنکا» ،انستیتوت انکشاف روستایی( .پروژه عدالت جهانی .)2009 ،دسترسی به وب سایت  12جون http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01/ .2013
« RDI_Report_WJF_Womens_Inheritance_Six_South_Asian_Countries_December_2009.pdfفضای محدود برای فمینیسم اسالمی :حقوق زنان در قانون اساسی
 2004افغانستان ،»،نصرت چاودری .ژورنال حقوق و فمینسم پوهنتون یل.155-:)2007( 19 ،
« 159توانمند سازی زنان و تقویت برابری جنسیتی» ،پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان .دسترسی به وب سایت  12جون  2013میالدیhttp://www.undp.org.af/undp/.
index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=68

« 160پنجمین گزارش از وضعیت اقتصادی و حقوق اجتماعی در افغانستان» (کابل :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.73 ،)2011 ،ورقه معلوماتی واقعیت ها UNIFEM،http://www. ،2010
unifem.org/afghanistan/media/pubs/factsheet/10/index.html, 12.
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منوط و مربوط به نقش و جایگاه وزارت امور زنان ،نبود مکانیسم های سنجش و معیار بندی ،عدم موجودیت جدول زمان بندی و تنفیذ
و تطبیق آن توسط تمام وزارت خانه های مسئول تقویت نقش زنان و در عین حال عدم مالکیت برنامه مذکور توسط وزارت امور زنان
و دولت طور کل می باشد .عالوه براین ،در مورد چگونگی محلی نمودن جندر محیط افغانستان آگاهی و درک کافی موجود نمی باشد.
و همچنان ،از اثر نبود معیارهای مشخص و نیز ظرفیت اندک در عرصه جندر در وزارت ها ،رهنمایی های اساسی و ظرفیت کافی الزم
است ایجاد گردد تا رهنمودهای مندرج برنامه ملی عمل زنان افغانستان به اجرا گذاشته شود.
•اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و اطاق های تجارت و صنایع افغانستان تا کنون پیرامون طرح و انکشاف برنامه ها و استراتیژی
های مشخص در سراسر بخش ها به منظور تقویت ظرفیت اقتصادی زنان به شمول پیشنهادهای مشخص در عرصه های برنامه های
آموزشی و توسعه مهارت های زنان در والیات متمرکز نبوده اند.
•پروژه تسهیالت و الحاق تجارت برای افغانستان فعالیت های مشخص جنسیت را در پالیسی های تجارتی و نیز در جمع آوری و تحلیل
معلومات جنسیت و نه هم در پالیسی های مشخص زنان و فرصت های ناشی از آن تذکر به عمل نیاورده اند .بنابراین ،ایجاد معیارهای
کنترول از کیفیت تایید شده توسط دولت در سراسر بخش های کشور الزم و ضروری به حساب می آید.
•برنامه کاری استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و جدول ارزیابی آن باید در تمام بخش ها و ستون های نتایج متوقعه ،شاخص ها،
اساسات و اهداف آن که شامل آن می گردد از لحاظ موارد متمرکز بر جندر 161مورد غور و بررسی قرار گیرند .بدین لحاظ ،الزم است
تا در همه وزارت ها تطبیق و اجرا گردد.
•نتایج حاصله از برنامه همبستگی ملی متفاوت می باشد .به اساس یافته ها از مصاحبه ها ،شورای های انکشافی قریه جات برنامه
همبستگی ملی نتوانسته است تا اشتراک زنان را در امور عامه افزایش دهد .وزارت احیا و انکشاف دهات  388شورای انکشافی قریه
162
جات تحت رهبری مرد ها 377 ،شورای انکشاف قریه جات مختلط را نشان میدهد .طوریکه هیچ یک از شوراها صرفا برای زنان
نمی باشد .بعضی از شورای های مردانه مذکور دارای گروپ هایی از زنان می باشد و بعضی ها دارای گروپ های مشورتی می باشند
که در آن زنان نیز شامل اند .اشتراک و صالحیت زنان در شورای های مذکور بسیار محدود و یا هم هیچ می باشد .عالوه براین ،الزم
است تا بودجه ی شورای انکشاف قریه جات در بودجه ملی جا داده شود.
ارزیابی های موثر باید عملی گردد .در غیاب آن ،تخمین تاثیرات ناشی از بهبود حقوق بشر در مزیت های اقتصادی زنان دشوار به نظر می
رسد .در این زمینه ،تحقیقات کمی و کیفی به اساس نمونه های محدود صورت گرفته است و تحقیقات انجام یافته نتایج مختلف را پیرامون
حالت و وضعیت زنان برمال می سازد .این تحقیقات مشخص می سازد که علی رغم وضعیت دشوار ،تغییرات مثبت در عرصه حقوق بشری
زنان و نیز توانمندسازی اقتصادی زنان در دهه اخیر به میان آمده است .تالش های بعضی از استراتیژی ها ،برنامه ها ،و پروژه ها نتایج مثبت
و خوبی را داشته است ،طوریکه مناطق شهرنشین و بعضی از نقاط مشخص مناطق روستایی افغانستان عوامل این تغییرات به حساب می آیند.
آهسته آهسته شرایط و فضا مناسب شده و اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی را ترغیب و تشویق می کند.
خالصه اینکه ،علی رغم افزایش محدود فرصت ها در بخش های معارف ،صحت و مشارکت سیاسی زنان ،نبود مصئونیت باعث کاهش شدید
این تاثیرات گردیده است .در مقایسه با سال  ،2001دسترسی زنان به معارف و صحت و خدمات صحی در سال  2013فوق العاده افزایش
یافته است؛ ولیکن ،این تناسب با درنظرداشت نفوس کشور متناسب و متعادل نمی باشد .در حالیکه ارقام نشان دهنده مشارکت سیاسی زنان
در بعضی از بخش ها می باشد ولیکن تاثیر این اشتراک طور کل به شدت محدود بوده و وضعیت زنان از نظر مصئونیت رقت انگیز می باشد.
زیرا مورد مذکور میتواند در دسترسی به فرصت اقتصادی مهم و حیاتی به حساب آمده و شاخص های اجتماعی و انکشافی ،مصئونیت و محلی
میتواند در آن نقش بسزای را ایفا نماید .دولت افغانستان در این اواخر روی ظرفیت اقتصادی زنان فعالیت هایی را آغاز نموده است و برای اینکه
این ظرفیت طور شایسته مورد بهره برداری قرار گیرد ،تمام وزارت ها و استراتیژی های آنها و نیز کمک های جامعه جهانی باید طور کامل
باالی اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و اصول برنامه عمل زنان افغانستان متمرکز باشد .چگونگی شناخت و درک “تقویت جندر”
در استراتیژی ها و برنامه ها متفاوت می باشد و بنابراین الزم است تا مکانیسم های تطبیق بیشتر از پیش تقویت و بهبود یابند .عالوه براین،
تفاوت و خالی اساسی اصول کلی بعضی از پالیسی ها و مشخصات و جزییات آن که بعدا در پالیسی ها ارایه می گردد وجود دارد .مکانیسم
های هماهنگی ،نظارت و حسابدهی باید تقویت و نگهداری گردند .وزارت امور زنان به منظور حصول اطمینان از درج و ادغام بخش های
حساس جندر در طرح و تطبیق برنامه ملی عمل زنان افغانستان و شاخص هایی که طور مشترک با شبکه ی زنان و وزارت های سکتوری به
میان آمده است ،واحد نظارت و ارزیابی را ایجاد و تاسیس نموده است.
با تحلیل اندک از سکتور معلوم گردید که اشتراک زنان در امور کارگری نامنظم و اندک به حساب می آید .معلومات موجود نشان می دهد
که تا کنون افزایش در مشارکت اقتصادی آنها دیده نشده است .اشتراک زنان اندک بوده و عدم دسترسی به اکثریت منابع باعث می گردد تا
آنها نتوانند مهارت و ظرفیت های خویش را افزایش دهند .بنابراین ،حصول عواید منظم و غیررسمی مستلزم پروسه ها و استراتیژی های ملی
می باشد تا اینکه ظرفیت زنان ساخته شده و تقویت شود .این امر شامل خدمات کردیت و تجارت متناسب با ضروریات جنسیتی و سکتور می
باشد تا نقش زنان تقویت گردیده و در تمام بخش های ارزش اضافه شامل گردند.
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«استراتیژی انکشاف ملی افغانستان» ،جمهوری اسالمی افغانستان .)2013-2008( ،ضمیمه  .1پالن کاری ملی ( 245-192 :)2009-2013و ضمیمه  ،2ماتریکس نظارت.

نشریه نشر نشده از برنامه ملی انکشاف ساحوی ،وزارت احیا و انکشاف دهات.

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت

31

2013
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2 22.2بخش های بازبینی پالیسی

با درنظرداشت معلومات حاصله از بخش های فوق الذکر ،نکات آتی در چهار بخش کلی میتواند نقش و مشارکت اقتصادی زنان را تقویت
نماید .جنسیت از طریق تمام این چهار بخش از طریق «ایجاد فضای صرف برای زنان» تقویت و رشد یابد.
این چهار بخش عبارت اند از )1 :تقویت محیط پالیسی )2 ،رسیدگی به خالهای انکشاف بشری  )3تمرکز پیرامون فعالیت ها  )4جندرسازی
فعالیت های مالی.
تقویت محیط پالیسی :در سطح مرکزی دولت و اداره احصاییه مرکزی ،پیرامون نقش و مساعدت زنان در انکشاف اقتصادی
.1
افغانستان باید تجدید نظر صورت گیرد .تطبیق معین برنامه ملی عمل زنان افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان با همکاری وزارت
های مربوطه و سکتوری میتواند اکثریت خالهایی که کشور در زمینه انکشاف بشری ،کاهش فقر ،و مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های
اقتصادی امروزه مواجه می باشد را مرفوع نماید.
رسیدگی به خالءها در انکشاف بشری :رسیدگی به خالهایی که زنان و دختران در عرصه های چون معارف ،خدمات
.2
صحی ،مصئونیت ،تحرک فزیکی و اشتراک سیاسی مواجه می باشند یک امر ضروری و حیاتی به شمار می رود .برای رسیدن به این هدف
یکی از راه ها همانا پیروی از نورم ها و ارزش های عرفی و سنتی در زمینه جندرسازی تسهیالت می باشد .در عین حال ،تاکید و ترغیب کافی
برای دسترسی زنان به خدمات تعلیم و تربیت وجود دارد طوریکه فراگیری علم و دانش و صحت از زمره اصول و ستون اساسی دین اسالم
شمرده می شود .ولیکن موانع و چالش فراراه دسترسی به منابع جداگانه و مساوی برای زنان به خصوص دختران و بانوان جوان می باشد.
تمرکز پیرامون فعالیت ها :برای ایجاد مدل ارایه خدمات زنان برای زنان (از تولید کننده تا عمده فروش/پروسس کننده یا
.3
صادر کننده) ،و تشبث در میان زنان با در نظرداشت تمرکز باالی بازار داخلی و ظرفیت صادرات ،ایجاد شبکه قوی و فعال زنان و برای زنان
در تمام بخش ها که بتواند در سراسر افغانستان فعالیت نموده و در مراکز والیات موجودیت داشته باشند ،الزمی و ضروری به شمار می رود.
جندرسازی فعالیت های مالی :دسترسی به کریدیت و سرمایه برای تقویت و افزایش مشارکت اقتصادی زنان الزمی و
.4
ضروری به حساب می آید .داشتن وثیقه و تضمین یکی از موانع عمده به بشمار می رود .عالوه براین ،زنان از عدم موجودیت بیمه و تضمینات
رنج می برند .در وضعیت کنونی مایکروفاینسس ،زنان با تکتانه بلند و قرضه های کوچک با جدول زمانی محدود برای بازپرداخت قروض
مواجه می باشند .عالوه براین ،دسترسی به بخش مایکروفایننس در مقایسه به تقاضا به آن محدود می باشد و دارای نوعیت استندرد بوده که
اغلبا ضروریات زنان را در بخش روستایی غیررسمی و آنهاییکه در تجارت کوچک دخیل می باشند مرفوع نمی نماید.
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این بخش مواردی را بررسی می کند که زنان در پروژه های شرکت نموده اند که مشارکت شان را در عرصه اقتصادی نشان می دهد .این
بخش به موضوعاتی همچون مفاهیم اجتماعی ،هنجارهای رایج جنسیتی ،جایگاه زنان در اجتماع ،نتایج تالش ها برای تعادل جنسیتی و
چگونگی تاثیر مشارکت زنان در حمایت و تقویت زنان ،تصمیم گیری ،نمایندگی و جایگاه شان در خانواده و اجتماع خواهد پرداخت.
مواد مورد مطالعه ذیل راه های را بررسی می کند که تفکر و برداشت جوامع (محالت) انتخاب شده در مورد جایگاه اجتماعی زنان و مشارکت
اقتصادی شان را نشان می دهد .نتایج مباحثات گروپ های متمرکز همراه زنان و مردان ،چگونگی تغییر نقش و حقوق زنان در یک دهه
گذشته ،بنا به دالیلی همچون مهاجرت ،تحول در اقتصاد کلی و تغییراتی که پروژه در اقتصاد محل داشته است را نشان می دهد .گفتگوهای
مفصل با خویشاندان مرد زنان ،پرده از چگونگی ایجاد وابستگی و استقالل زنان و تغییر هنجارهای مرتبط به استقالل مالی زنان برداشته
است .این نوشته به طور مفصل به موضوعاتی همچون درک زنان از خود ،جایگاه شان در اجتماع ،هنجارها و نقش های جنسیتی که زنان از
خود میدانند ،و تحوالتی که در حال شکل گیری اند خواهد پرداخت .متقابال ،نظریات نمایندگان اجراییوی پروژه ها در مورد اهداف و مقاصد
مشارکت زنان ،موثریت آن و میزان مشراکت زنان را انعکاس می دهد.
این بخش از گزارش به طور تحلیلی به درک یک شخص در مورد جایگاه جنسیتی خود در اجتماع و ماهیت ارتباطی که از این پدیده
برخواسته است ،خواهد پرداخت .164این مطالعه تحلیلی در نتیجه به فهم ما در رابطه به ساختار و تمکین سلسله مراتبی که منجر به تعیین
جایگاه اجتماعی و دسترسی به منابع و خواسته های شخص می شود ،منتج خواهد شد .مفاهیم پدرساالرانه ،ننگ و ناموس 165و طرقی
که این مفاهیم با موضوعاتی همچون توانایی جنسیتی در استدالل و تبعیض در فعل و انفعال است ،تاثیراتی که موضوعات فوق الذکر در
حفظ حجاب ،تبیعت از زنانگی و تشکل تکریم ،حفظ ننگ و آبرو نیز موضوعات مورد بحث در این گزارش خواهند بود .لغت نامه کلماتی
که به طور مداوم توسط شرکت کنندگان استفاده شده اند را به دقت شرح داده و آنها را در جای مربوطه استفاده نموده است .ساختارهای
اجتماعی-فرهنگی فوق الذکر در تشکیل اخالق ،پرهیزی که از زنان انتظار میرود نقش به سزایی دارد .این اخالق پرهیزی در زنان ،در
حفظ ساختار اجتماعی ،166جلوگیری از بروز فتنه و بی نظمی اجتماعی و وساطت در معامالت شخص یا اجتماعی و حفظ ارزش های
اجتماعی تاثیراتی ژرفی خواهد داشت.167
با استناد به موارد فوق الذکر ،میتوان این سوال را مطرح کرد که «برای به دست آوردن اهداف و ارزش هایی که برای یک شخص مهم اند،
چقدر آزادی برای وی داده شده است؟» 168همانطوریکه امرتیا سین اذعان نموده است ،باید درک نمود که «شاید بعضی از محدودیت هایی
که بر اعمال زنان تحمیل شده اند مربوط به درک زنان از اقتضا و درستی اعمال شان است» ،169یعنی خودخواسته تن به محدودیت داده اند.
با وجود ضرورت به ارزیابی و ایجاد نظم ،ارزشی که نظریه امرتیا سین نهفته است به این معناست که “استفاده از نمایندگی خود منحصرا
مربوط به شخص می شود تا در رابطه به آن قضاوت کند” .170این عمل ،موضوع نمایندگی را در انظار عمومی به حیث نماینده مسوولی که
توانایی تعیین تکلیف خود را داشته و همزمان باعث ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود و اجتماع توسط مشارکت در فعالیت های اقتصادی
گردد ،معرفی می دارد.
163
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 .عالمات برای مشخص کردن صدا و نحوۀ تلفظ کلماتی که به دری نوشته شده اند ،استفاده شده اند.

 . 164برای بحث بیشتر در مورد بعضی موارد مرتبط به جنسیت در افغانستان ،میتوانید از نوشتۀ که در وبسایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت عنوان «توان بخشی اقتصادی زنان افغانستان
 ،2002-2012تحلیل وضعیتی» موجود است ،استفاده نمائید.
 . 166جی .ویتنی آزوی در کتاب «بزکشی ،بازی و قدرت در افغانستان» در سالهای  1970چنین نوشته است« .منابع برای یک مرد عبارت اند از زمین ،آب ،مواشی و زنان .از بین این منابع ،زنان باعث
ایجاد بیشتر مجادالت و جنگ ها شده است .بدون کنترول بر زاد و ولد زنان ،مرد هیچ طفلی نخواهد داشت (پسر ها در کار های اجتماعی ،زراعت ،امنیت و نگهداری از والدین در وقت پیری ،والدین را
کمک میکنند) .هیچ دختری نیز نخواهد داشت (دختر هم در هنگام عروسی باعث می شود تا پولی نصیب پدر شده و خویشاوندانی به فامیل اضافه شوند) .زنان بحیث غیرت مردانگی مردان تجسم شده
میتوانند .یک مرد میتواند تمام دارایی خود را از دست بدهد ،اما هنوز با حفظ زنان خود ،عزت و غیرت اش دست نخورده باقی بماند .اما تنها سؤظن دسترسی نامشروع به ناموس یک مرد میتواند آتش
خشم را در او جرقه داد و باعث عکس العمل سریع و مخرب شود.

« 167پرده :جهان مجزا ،و پناه گاه سمبولیک» هنا پاپانک .مطالعات مقایسوی در جامعه و تاریخ  ،15شماره « .325:289 :)1973( .3وضعیت فامیلی-کار های تولیدی :سهم زنان در تحرک و طبقات
اجتماعی» ،هنا پابانک .در کتاب جندر و محیط خانواده ،ویرایش شده توسط مایتری کریشناراج و کرونا چانان( ،دهلی جدید :انتشارات استیج« .97-116 :)1989 ،عروس های معامله شده :سیاست،
جندر و ازدواج در جوامع قبیلوی افغانستان» ،نانسی تاپر( ،کمبریج ،انگلستان :مطبعه دانشگاه کمبریج« .)1991 ،قوم ،نظم و معنی آن در بشرشناسی ایران و افغانستان» ،ریچارد ال .تاپرcolleques ،
)« ،internationaux (1998خانواده در زمان بحران در افغانستان» ،نانسی هاج دوپری ،ژورنال مطالعات مقایسوی فامیلی ،زمان های متشنج و زنده گی فامیلی در عصر معاصر در خاور میانه ،شماره 2
(311:31 :)2004؛ کتاب عواطف پنهان:شعر و عزت در یک جامعه بدوی ،از لیال ابو لغت( ،بارکلی ،کلیفورنیا :دانشگاه کلیفورنیا)1986 ،؛ «فمینیسم – یا مردانگی ابدی در جهان عرب» مای غوسوب؛ مرور
نیو لیفت3-:)1987( 161 ،؛ «منابع ،نماینده گی ،دستآورد ها :بازتاب روی سنجش توانمند سازی زنان» ،نیال کبیر ،انکشاف و تغیر 435:64 :)1999( 30؛ «نظریه فمینیستی ،دربرداری ،و عامل مطیع :تاملی
بر احیای اسالمی در مصر»؛ صبا محمود .بشرشناسی فرهنگی  ،16شماره 202-236 :)2001( 2؛ «مقاومت عاشقانه :ردیابی تحوالت در قدرت از طریق زنان بادیه نشین» ،ژورنال مردم شناسی امریکایی
 ،17شماره 41-55 :)1990( ، 1؛ «مسجد زنانه در غابیلی»،آل سماتر؛ در کتاب جغرافیای زنان مسلمان :جندر ،مذهب و محیط .فالح غازی و کارلین روز ناگل (نیو یارک ،لندن :مطبعه گویلفورد:)2005 ،
377-411؛ «سیاست همگانی و شخصی :زنان در دنیای خاور میانه» ،سینتیا نیلسن ،ژورنال مردم شناسی امریکایی  ،1شماره 563:551 :)1974( 3؛ “وکالت» ،ژورنال نظریه بشر شناسی  ،6شماره .3
( .281::)2006کاترین فرانک؛ «ساخت دانش زنان از جهان سوم در روند انکشاف» ،شوبرا گورورانی ،ژورنال بین بین المللی علوم اجتماعی  ،54شماره 313-323 :)2002( 173؛ «دانش بومی و سیاست
طبقه بندی سازی» ،آرون اگراوال ،ژورنال بین المللی علوم اجتماعی  ،54شماره 287-297 :)2002( 173؛ کتاب مطالعه نظریه فمینیستی :جدال های فکری و سیاسی ،ویرایش شده توسط سندرا هاردینگ
(لندن ،روتلیج)2004 ،؛ کتاب دعوت به جامعه شناسائی بازتاب دهنده ،از پیری بوردیو (کمبریج :سیاست.)1992 ،
 168کتاب کاال ها و توانایی ها ،امارتا سین( ،اکسفورد :مطبعه دانشگاه اکسفورد .203 :)1985 ،به این نیز مراجعه نمائید”:هویت و تفاوت در جهان گلوبال” ،آلبرتو میلوسی ،بحث چندگانگی فرهنگی،
ویرایش شده توسط پنینا وربنر و طارق مودود (لندن :زید.58:69:)1997 ،
169
170

کتاب انکشاف و آزادی ،امارتیا سین (اکسفورد :مطبعه پوهنتون اکسفورد .426 :)1999
کتاب کاال ها و توانایی ها .204 ،امارتیا سین.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اوراق زیرین یک چشم انداز کیفی را در باره پنج بررسی موردی باالی زنان پروژه های مشخص ،خویشاوندان مرد این زنان ،بعضی از زنان و
مردان محل و یک نماینده از سازمان اجراییوی ،ارایه خواهد کرد .پنج محل مورد تحقیق شامل این محالت می شوند :نهر درسان ،گذرگاه،
پروژه تولید توپ فوتبال ،سازمان کمک های بشری موسکا؛

أشهرک پولیس ،شهر کابل ،آموزش قرآن شریف و تولید مربا و ترشی ،مرکز آموزشی زنان افغانستان

.

 .بقریه ایثارخیل ،استالف ،دام پروری و دوخت بکس چرمی ،سازمان توانمند سازی و انکشاف زنان افغانستان
 .جقریه موسی خیل پایین ،قره باغ ،آموزش مربا سازی ،برنامه ملی برای انکشاف محلی
 .دقریه آدم خان ،بگرامی ،آموزش خیاطی ،سازمان انکشافی سنایی ،برنامه همبستگی ملی
فهرست کاملی از شرکت کنندگان در ضمیمه  1و  3گنجانیده شده است .هر محل مورد تحقیق ابتدا توسط ارزیابی و تعامل محققین با افراد
محل غیر مشمول در پروژه ،زنان و مردان و معلومات غیررسمی و استنباطی تشریح شده است.

3 33.3محالت و وضعیت آنها:

پنج محلی که در این مطالعه معرفی شده اند را میتوان به مناطق شهری (نهر درسان و شهرک پولیس) ،روستایی (ایثارخیل) و نیمه روستایی
(موسی خیل پایین و قریه آدم خان) طبقه بندی نمود.
در نهر درسان که در بین سرک داراالمان و گذرگاه موقعیت دارد تقریبا  200خانواده زندگی می کنند که اکثرا متعلق به قوم تاجک اند .این
محل شاهد مهاجرت از خود و مهاجرت به خود بوده است .تعداد کثیری از مردان در این محل در ادارات دولتی یا سازمان های غیردولتی در
شهر در وظایفی چون معلمی و یا کارمندی ،مشغول اند .بعضی ها هم در تجارت آزاد همچون دکان داری و کارهای متفرقه مصروفیت دارند.
بعضی از زنان نیز در ادارات دولتی و موسسات غیردولتی مصروف کار بوده و تعدادی نیز معلم اند .این محل تقریبا دسترسی نسبتا خوبی به
خدمات صحی ،ادارات دولتی و نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی دارا است .پروژه ی که در این محل توسط سازمان کمک های بشری
موسکا انجام پذیرفت زنان را در تولید توپ های فوتبال و توپ های ورزشی در کل کمک کرد.
در بحث های گروهی متمرکز مردانه ،جواب دهندگان نگرانی های متعددی را در ارتباط به اشتغال زنان خارج از چوکات خانواده ابراز
داشتند .عمده ترین نگرانی آنان متوجه نارسایی ها در تربیه و پرورش اطفال و ناامنی جنسیتی در محالت کار بوده است .طوریکه توسط
عبدالهادی  48ساله و کارمند متقاعد از قوم تاجک بیان شد “ابتدا باید امنیت خوب تامین شود تا زنان بتوانند از خانه های خود بیرون شده و
آزادانه قدم بزنند” .مردان همچنان ابراز داشتند که آنها با اقوام و مناطق اصلی بود و باش شان تا حاال مناسبات مستحکمی داشته و به طور
مداوم از آنها دیدن می نمایند .آنها نمی خواهند که خود یا خانواده خود را در معرض خطر از سوی ملیشه های متعصب که خارج از کابل اند،
قرار دهند .ملیشه های متعصب مخالف کار و بیرون رفتن زنان از خانه هستند .بنابراین ،زنانی که خارج از هنجارهای اجتماعی اقوام خود در
نهر درسان کار می کنند ،شاید تهدید جدی را به جان خریده باشند.
مردان همچنان گزینه هایی برای امرار معاش زنان پیشنهاد نمودند .این گزینه ها شامل مواردی همچون کار در کارخانه ها ،قالین بافی ،دام
داری ،کوزه گری ،خیاطی ،تدریس و کار در سازمان هایی که همه کارمندان آن زنان باشند ،میباشد .پروژه ها باید برنامه هایی را طرح نمایند
که شمولیت زنان در آن مد نظر گرفته شده باشد .آنها گفتند :مزیتی که آنها در مشارکت زنان در امور اقتصادی می بینند شامل عاید بیشتر
برای خانواده های بی بضاعت از طریق کار زنان (مطابق به گفته این مردان ،خانواده های زیادی هستند که از این طریق می توانند ضروریات
زندگی خود را تامین نمایند ،).یادگیری یک حرفه توسط زنان در حین کسب معاش ،یک تغییر مثبت در زندگی شان می باشد.
در بحث های گروهی متمرکز زنانه ،تمام زنان به این نظر بودند که هر زن باید یک منبع درآمد داشته باشد .این امر باعث باال رفتن
عایدات و پس انداز خانواده ها شده و به اطفال اجازه خواهد داد تا به جای کار ،به مکتب رفته و درس بخوانند .همچنان زنان نسبت به مردان
توانایی بهتر پس انداز پول را دارا اند .کار زنان از وابستگی آنها به مردان کاسته و باعث بهبود وضعیت اجتماعی شان نیز خواهد شد .این امر
باعث اعتبار بیشتر برای شان در خانه شده و زنان را از مصرف کننده پول ،به افراد دارای درآمد تبدیل می کند .کامله ،معلمه  38ساله در رابطه
به فعالیت حکومت و سازمان های غیرحکومتی در زمینه حمایت و تقویه زنان چنین گفت“ :حکومت و سازمان های غیردولتی 171برای زنان
خانه کدام فعالیتی ندارند که باعث ایجاد درآمد شود و نه هم متوجه وضعیت بد زنان افغانستان اند .آنها خشت خام را در آب گذاشته و رفتند
(پول و منابع را ضایع ساختند).

 171یک پروژه صابون سازی در خانۀ این زنان چند سال پیش توسط یک موسسه آغاز شد .این پروژه به دالیل متعدد ناکام شد .یک پروژۀ دیگر نیز زنان را در امر تولید آش آموزش داد .این پروژه
نیز به ناکامی انجامید.
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زنان مسوولیت حفظ و مراقبت خانه را به دوش دارند .این مسوولیت شامل پرورش و تربیه اطفال نیز می شود .خانواده ها معموال از زنان شاغل
به خاطر نارسایی شان به کار خانه و رسیدگی ناکافی به اطفال شاکی اند .در تعدادی کمی از خانواده ها ،فهم و یکدلی نسبی در مقابل زنان
شاغل موجود می باشد .زنان خانه معموال از مردان (شوهر ،پدر ،برادر و یا هم برادر شوهر) طلب پول نموده تا به ضروریات مالی خود پاسخ
دهند .اعضای خانواده ( 28 ،24 ،23 ،20ساله ها) به مراتب دیده اند که مادر از پدر خانواده طلب پول نموده است .آنها باور دارند که بیسوادی
مادر خانواده باعث این وابستگی مالی شده است .هیچ کدام از زنان در گروپ متمرکز تالش ننموده اند تا به تجارت کوچک دسترسی پیدا
کنند .172سه زن خانه دار و چهار زن شاغل در سازمان های مربوط به پوهنتون در ارتباط به تجارت کوچک بی میل بوده و عاید ثابت ماهانه
یا روزانه را ترجیح داده اند.
در این مباحثات هویدا گشت که زنان انتظار دارند در مورد عایدات خود ،خود تصمیم گیرند که این به معنی احساس مالکیت و قدرت تصمیم
گیری در زنان است ،حتی اگر این تصمیم تحت تاثیر تصمیمات مرد خانواده قرار بگیرد .دو زن شاغل و درآمدآور در ماه تقریبا 2000-500
افغانی را بدون مشوره با مرد خانواده مصرف می کنند .زنان این پول را برای وسایل خانه ،لباس ،کتاب و کتابچه برای اطفال خانواده و سیالی
و شریکی (پدر خانواده پول سیالی و شریکی را به زنان نمی دهند) به مصرف میرسانند .مصارف بزرگتر همیشه توسط مرد خانواده انجام می
گیرد ،و آن هم بدون مشوره با زنان خانواده .در جامعه امروزی ،زنان در تهیه وسایل خانه از بازار نقش بیشتری بازی می کنند.
سازمان اجرا کننده HAM :زنان را در تولید توپ های ورزشی آموزش می دهد .این پروژه در سال  2007در دوغ آباد توسط بانک جهانی
تمویل گردیده و از طریق برنامه همبستگی ملی و توسط آی آر سی تطبیق گردید .سازمان مساعدت های بشری موسکا  40زن را در دوخت
توپ با بودجه  22000دالری از آی آر سی آموزش داد .زنان از مناطقی همچون دشت برچی ،افشار ،عالوالدین ،نواحی اول ،سوم ،چهارم ،ششم
و هفتم و همچنان از ارزان قیمت بودند .آموزگار یک زن بود .دوخت توپ های ورزشی قوت و مهارت ضرورت دارد .هر زن به طور اوسط روزانه
سه تا پنج توپ را دوخته میتواند .برای هر توپ  50افغانی دریافت خواهد کرد .زنان همچنان در بخش های قیچی کردن تکه ها ،تاپه کردن
و چسب زدن نیز کار می کنند .از  40زن آموزش دیده 20 ،تن شان در شرکت توپ سازی سازمان مساعدت های بشری موسکا مشغول کار
اند در حالیکه  20تن دیگر یا ازدواج کرده و یا به جای دیگر کار یا نقل مکان کرده اند .سازمان مساعدت های بشری موسکا عالوه بر آموزش
زنان در بخش تولید توپ های ورزشی ،به آنها دوره های سوادآموزی نیز دایر نموده است .در حین حال ،این سازمان به نظام سنتی تقسیم
کار در خانه باورمند است .برای توجیه یک زن خوب از نظام اسالمی استفاده نموده و کار زنان را به منظور تامین مخارج خانه و همکاری با
شوهر و اطفال خود یک امر اسالمی و ضروری می پندارد.
تقسیم اوقات کاری پروژه قسمی بود که زنان باید نصف روز را در پروژه مصروف می بودند .سه ساعت اول را در دوخت توپ مشغول و یک
ساعت آخری برای سوادآموزی و آگاهی دهی از حقوق زنان تخصیص داده شده بود .دوره آموزشی شش ماهه تولید توپ های ورزشی با یک
کارگاه آموزشی تجارت توسط تمویل کننده به پایان رسید .پروژه فوق را میتوان یک موفقیت قلمداد کرد چون آموزش زنان در عرصه تولید
توپ و سوادآموزی منجر به درآمد ثابت برای زنان آموزش دیده شد .این امر توسط تاسیس کارخانه تولید توپ های ورزشی توسط سازمان
مساعدت های بشری موسکا به یک حقیقت مبدل شد .این کارخانه امروزه سفارشات خارجی برای تولید توپ را با خود دارد.
مرسل ،یکی از اشتراک کنندگان در پروژه تولید توپ های ورزشی حاال چند سالی است که با سازمان مساعدت های بشری موسکا
کار می کند .او زمانی به این پروژه شامل شد که در دوغ آباد زندگی میکرد .او متعلق به یک خانواده ده نفره ایست که همه در وضعیت بد
اقتصادی زندگی می کنند .مرسل فرزند سوم است و از خود یک برادر و یک خواهر بزرگتر دارد .دلیل پیوستن مرسل به این پروژه دلسوزی
او با پدر و تنها نان آور خانه و احساس مسوولیتی بود که او در قبال خانواده داشت .همچنان در آن زمان موقعیت پروژه با خانه مرسل فاصله
کمی داشت و پروژه برای  4-3سال فعالیت قبلی و موفقانه داشت .عبداالسحاق ،پدر مرسل قبال به مدت کوتاهی به حیث آشپز در سازمان
خدمات بشر دوستانه موسکا کار کرده بود 173و با فضای اسالمی و امن کار در این پروژه باور داشت .خانواده های دور مرسل سابقه زنان درآمد
آور را داشته 174و همه از پروان به کابل مهاجر شده و بعضی شان حتی به شیراز ایران نیز مهاجرت کرده بودند .این امر باعث شد تا خانواده
مرسل به خیال راحت بتوانند تصمیم بگیرند که دخترشان در بیرون از خانه کار را آغاز کند .پدر مرسل به این باور است که دختران و پسران
از حق مساوی برای آموزش و کار برخوردار بوده و حق ساختن یک زندگی خوب را دارند .برای عبداالسحاق ،کار دختر و خانم او برای کسب
معاش حالل باعث افتخار و سربلندی او است.
در جریان دوره آموزشی ،برای هر شرکت کننده ماهانه مبلغ  500افغانی برای حمل و نقل داده میشد .مرسل از این پول برای خرید کتاب و
کتابچه و لباس برای خواهران و برادران خود استفاده میکرد .بعد از اختمام دوره آموزشی ،از او خواسته شد تا وظیفه رسمی خود را سازمان
کمک های بشری موسکا و در کارخانه توپ سازی آغاز کند .حاال معاش مرسل  3500افغانی است .مرسل این پول را برای خرید لباس ،لوازم
 172اینها زنانی را می شناسند که قرضه گرفته و زندگی خود را رونق داده اند .آنها همچنان میدانند که اگر قرضه مدیریت صحیح نشود ،باعث ایجاد مشکالت هم خواهد شد .درک کلی این است که
زنان نمی دانند تا از قرضه استفادۀ موثر نمایند .زرغونه 55 ،ساله و خانم خانه می گوید « مقصر موسسه قرضه دهنده است چراکه راه های استفاده از پول را به زنان آموزش نمی دهند .دخترم برایم گفت
که ما نیز قرضه بگیریم .برایش گفتم که ما از پول قرضه استفاده کرده نخواهیم توانست و در پرداخت قسط های قرضه به مشکل بر خواهیم خورد .حتی در یک واقعه ،زنی از داخل همین محل ،زنان
دیگر را ترغیب نمود تا پول های خود را به او بسپارند تا مشترک ًا تجارت و معامله نمایند .بعد از گرفتن پول از زنان محل ،این زن با پول فرار کرد .مردان خانواده مجبور بودند که اقساط را پرداخت نمایند.
بعضی از زنان نیز وجود دارند که به طور مشترک قرضه گرفته و کاروبار شان موفق است.
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برای ازدیاد معاش خود به حیث دریور.

 174سه نفر از خواهر زاده های عبداالسحاق کار میکنند .یکی نرس و دیگر صاحب یک آرایشگاه زنانه است .یکی از آنها به هند نیز مسافرت نموده است .یکی از خواهر زاده های عبداالسحاق در
یک ادارۀ غیر دولتی کارمند می باشد.
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مکتب و دیگر ضروریات کوچک خانه به مصرف میرساند .او برای برادران خود نیز پول می دهد .برای یکی برای عضویت در کلپ ورزشی،
و برای دیگر پول ترانسپورت 175.او همچنان مادر خود را در مصارف سیالی و شریکی مساعدت می کند .مادر مرسل این پول را با اکراه اما
دعای خیر قبول می کند .لیاقت و پشتکار مرسل باعث شده است تا خانواده او بر او اعتماد کامل داشته باشند .این باعث شده است تا مرسل
آزادی کامل در مصرف پول خود داشته باشد.
مرسل حاال برای هم صنفی ها و اقوام خود تبدیل به یک نمونه شده است .بعضی از آنها نیز حاال به سازمان کمک های بشری موسکا و
در دوره آموزشی دوخت توپ های ورزشی ثبت نام نموده اند .هم صنفی های مرسل حاال از وی در مورد کاریابی مشوره می گیرند .جایگاه
اجتماعی مرسل در بین خانواده و اقوام خیلی بهتر شده است .نسبت به خواهر و برادر بزرگتر او مردم به مرسل بیشتر احترام قایل اند .کار در
سازمان کمک های بشری موسکا فرصت های بیشماری را برای مرسل فراهم آورده تا مردم و زنان تجارت پیشه را در نمایشگاه های متعدد
مالقات نماید .او همچنان در کارگاه های آموزش رهبری صلح شرکت نموده است .مرسل حاال از اعتماد به نفس باالیی برخوردار بوده و دارای
مهارت ارتباطات مناسب است .او از این داشته های خود به صورت موثر در وزارت زنان استفاده می کند ،جاییکه مرسل به شکل رضاکار کار
می کند .مرسل حاال میتواند پدیده آزار جنسی را در کوچه ها و سرک ها پیش بینی نموده و با استفاده از تاکتیک های پیشگیرانه از برخورد
با آنان جلوگیری نماید.
محل دوم شهرک پولیس است .این شهرک در شمال کابل موقعیت دارد .این شهرک متشکل از  11ساختمان پنج طبقه بوده که 408
آپارتمان رهایشی را در خود جای داده است .تمام ساختمان های این شهرک کهنه و فرسوده اند .ساکنین این شهرک اکثرا تاجک ،پشتون
و هزاره ها اند .تمام ساکنین کارمندان پولیس برحال یا بازنشسته اند که تعداد مجموعی شان به  8000نفر میرسد .اکثر ساکنین این شهرک
بیشتر از سه دهه است که در اینجا زندگی می کنند .میزان بیکاری مخصوصا در بین جوانان بسیار باال است.
این شهرک دسترسی مناسبی به ترانسپورت شهری دارد .یک لیسه نیز برای دختران و پسران ،البته در اوقات متفاوت موجود است .شاگردان
این مکتب معموال تا صنف دهم درس میخوانند .کلینیک صحی به فاصله کمی از این شهرک قرار دارد ،طوریکه فقط پانزده دقیقه پیاده روی
دارد .بعضی از مردان در صفوف پولیس ایفای وظیفه مینمایند .تعدادی نیز دکاندار بوده یا در تجارت و خدمات مصروف اند .اکثرشان کارگران
و یا دست فروشان روی سرک اند .اکثر زنان با درآمد ،در دوایر دولتی و یا هم در ادارات غیردولتی مصروف کار اند .بعضی از بیوه ها کار خانه
را انجام داده و بعضی شان به حیث صفایی کار در ادارات دولتی کار می کنند .خانواده های شهدا مقدار پولی را از دولت تحت نام حمایت
اجتماعی دریافت میدارند .پروژه ای که در این منطقه توسط مرکز آموزشی زنان افغان انجام پذیرفت زنان را در عرصه سوادآموزی و تولید
ترشی و مربا آموزش داد.
گروپ متمرکز مردان متشکل از ده شرکت کننده بود .یک مولوی نیز در این گروپ متمرکز شرکت داشت .شرکت کنندگان بین سنین
 70-22سال بودند .نصف شرکت کنندگان یا بیکار بودند یا متقاعد .آنها تاکید میکردند که فرصت اشتغال باید برای مردان تامین شود تا زنان.
تمام شرکت کنندگان در ارتباط به کار زنان در خارج از خانه سخت گیر بودند .آنها معتقد بودند که زنان باید براساس اصول دینی کار نموده
و همیشه حجاب بپوشند .برای مردان این گروپ ،حجاب مظهر زنانگی بخش بزرگی از جامعه است .آنها اذعان داشتند که حجاب به معنی
پوشیدن برقع نیست بلکه پوششی متناسب با فرهنگ افغانی است .نگرانی هایی در سخنان این گروپ هویدا بود که کار زنان خارج از خانه
باعث ترویج فرهنگ غربی در افغانستان خواهد شد .عالوه بر این ،غیرت این مردان به آنها اجازه نمیداد تا زنان خود را در معرض آزار جنسی
در بازار و کوچه ها قرار دهند.
این مردان مخالفت شدیدی نسبت به اقتدار و مسوولیت زنان داشته و مخالف بیرون رفتن زنان از خانه و صحبت با نامحرمان همچون
دکانداران بودند .مردان این گروپ متمرکز گفتند که اسالم نباید به چالش کشیده شود .اگر زنان خواهان کار در فضای خارج از خانه اند ،باید
این فضا منحصرا برای زنان شاغل بوده و از ورود مردان به این فضا جدا جلوگیری شود .اگر قرار باشد زنان درس بخوانند ،باید معلمین آنها
نیز زنان باشند .اگر خدمات صحی ضرورت افتد ،باید توسط کارمندان زن مراکز صحی مداوا شوند.
در بحث های گروهی زنانه ،نظریات آنها کامال متفاوت با آنچه مردان اظهار داشته بودند ،بود .زنان قویا معتقد بودند که فرصت های
درآمدزا برای زنان بسیار اندک است .این زنان از تغییر روش و برخورد جامعه نسبت به زنان شاغل نیز صحبت نمودند .حاال جامعه به زنان
شاغل به دید شرم و ننگ نمیبیند .در حالیکه چند سال قبل روند قسمی بود که زنان و مردان جامعه نسبت به زنان کارمند دید منفی داشتند.
بعضی از تغییرات در برخورد جامعه نسبت به زنان شاغل شامل موارد آتی می شود .تعادل عقاید دینی در ارتباط به کار زنان ،حضور گسترده
زنان در ادارت دولتی و دوایر غیردولتی ،دسترسی بهتر به مراکز تعلیمی و تحصیلی برای دختران ،دسترسی بهتر به خدمات صحی ،حضور خیلی
وسیع زنان در بازارها ،فهم بهتر زنان در باره حقوق و وجایب شان از طریق مهاجرت و مطبوعات و کاهش ازدواج مرد با زن برادر متوفای خود.
زنان این گروپ ،شرکت در دوره های سوادآموزی که توسط مرکز آموزشی زنان افغان برگذار شده بود را ارزنده توصیف کردند .آنها بالخصوص
از خدماتی همچون موجودیت کودکستان در این مرکز آموزشی رضایت کامل داشتند .همانطوریکه یکی از شرکت کنندگان ،شریفه ،بیوه 55
ساله در این باره چنین گفت« :برای دل های مان ،کورس سوادآموزی مثل یک پیروزی بود ،ما آنجا با زنان دیگری آشنا شدیم که برای ما از
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ارزش های تعلیم و سوادآموزی چیزهای فراوانی درس دادند» .زنان گفتند که قبل از شمولیت در این دوره آموزشی ،آنها باور داشتند که زنان
مکلف اند تا در خانه مانده و کارهای خانه را انجام دهند ،در حالیکه مردان وظیفه کار خارج از خانه و درآمدزایی را دارا اند .هنجارها و افواهات
نادرست جامعه حتی زنان را در مقابل غیبت کردن و سخن چینی 176هم آسیب پذیر نموده بود .پروژه مرکز آموزشی زنان افغان همچنان در
آگاهی دهی زنان در ارتباط به آسیب پذیری های زنان بی سرپرست گام های ارزنده ای برداشته است که منجر به افزایش حس همکاری و
همدلی جامعه با زنان بی سرپرست شده است.
تغییر در رفتار و سلوک زنان ارزش یادآوری در این پروژه را دارد .نظر به گفته زنان ،قبال تنها منبع آموزش و سوادآموزی در محل شان مدرسه
بوده که آن هم در دسترس زنان قرار نداشت .در این پروژه ،مثال های متعدد سوادآموزی برای زنان بود که منجر به مشارکت اقتصادی و
بهبود وضعیت اقتصادی زنان شده بود .آنها معتقد اند که حاال زنان از همبستگی بهتری در بین خود برخوردار اند و این همبستگی نتیجه فهم
بهتر از منافع مشترک زنان است .برای مثال ،آنها میدانند که برای تحرک و پویایی اگر همه زنان از محارم خود اجازه گیرند ،نتیجه مطلوبی
بدست خواهد آمد .به گفته زنان شرکت کننده در این گروپ متمرکز ،زنانی که از خانه بیرون می شوند و دختران مکتب رو ،همواره توسط
مردانی از هر سن و سال مورد آزار جنسی قرار گرفته و همچنان ترانسپورت شهری برای زنان ناکافی و نامطمئن است.
سازمان اجرا کننده :مرکز آموزشی زنان افغان پروژه را با یک سروی شهرک پولیس آغاز نمود .این سروی روشن ساخت که زنان این
شهرک عالقه به آموزش تولید تُرشی و مربا دارند .به نقل از جمیله ظفر ،نماینده مرکز آموزشی زنان افغان ،این مرکز یک ساختمان را در
شهرک پولیس به کرایه گرفت .به خاطر جلوگیری از مخالفت مردان برای شرکت زنان در این پروژه ،مرکز آموزشی زنان افغان تصمیم گرفت
تا مردان منطقه را در مورد روابط خانوادگی آگاه سازد 1000 .مرد ،جلسات آموزشی در باره حقوق اطفال و والدین را دو روز در هفته شرکت
نمودند .متعاقبا  150زن بین سنین  35-18سال از مناطق چهارراهی سرسبزی ،سرای شمالی ،بالک های سارندوی و خیمه ها 177در مورد
سوادآموزی ،آشپزی ،پاک کاری ،و حقوق اطفال و والدین آموزش دیدند .این زنان از نگاه مالی توانایی سرمایه گذاری در لوازم ضروری را
نداشته و همچنان از پیدا کردن بازار برای محصوالت خود عاجز بودند .مرکز آموزشی زنان افغان پیشنهاد داد تا پروژه ای دیگر به این معضل
رسیدگی کند .طرح آنها طوری بود که زنان آموزش دیده به صورت گروهی میتوانستند قرضه های تجاری را دریافت نمایند ،اما این پیشنهاد
هرگز عملی نشد.
جمیله ظفر می گوید که پروژه های شش ماهه یا یک ساله برای زنان موثر نخواهند بود .وی پیشنهاد می دهد که پروژه ها باید از نگاه زمانی
و بودجوی تمدید شوند تا موثریت الزم را داشته باشند .وی همچنان پیشنهاد می دهد که دسترسی زنان به بودجه باید در ابتدای پروژه در نظر
گرفته شود تا از مزایای دوره آموزشی استفاده اعظمی صورت گیرد .بنا جمیله ظفر این پروژه را تنها  50فیصد موفق می داند .بعضی از شرکت
کنندگان در این دوره آموزشی ،برای خود کار پیدا کرده و بعضی شان در خانه مصروف تولید تُرشی و مربا اند.
برای شکریه ،178یکی از شرکت کنندگان ،این پروژه یک گام بزرگی در راستای اعتبار اقتصادی و اجتماعی بوده است .محمد عزیز،
شوهر شکریه یک پولیس متقاعد و فارغ صنف دوازدهم است .آنها شش دختر و چهار پسر داشته و متعلق به قوم هزاره اند .دو عروس و
دو نواسه نیز دارند که این مجموعا تعداد خانواده شان را به هفده نفر میرساند .تمام اعضای خانواده در دو اتاق بود و باش دارند .گزارش ها
حاکیست که با وجود شلوغی در خانه ،هنوز هم نظم شان از خانه های همسایه بهتر بوده است .محمد عزیز حاال با برادران و دو پسر خود
دکان جوشکاری (ولدینگ کاری) دارند .هرچند دو پسر بزرگ شان نتوانستند مکتب را به پایان برسانند ،اما پسران کوچکتر شان امسال از
مکتب فارغ می شوند .آنها تصمیم دارند تا به پوهنتون نیز شامل شوند .دو دخترشان باسواد اند .در حالیکه دختران کوچکترشان در حال درس
خواندن هستند ،دختر بزرگ شان به دلیل مزاحمت های مردان ،مکتب را ناتمام رها نموده است.
شوهر شکریه برای مدتی کوتاه در کارگاه آموزشی که درباره حقوق زنان توسط مرکز آموزشی زنان افغان دایر شده بود ،شرکت نموده است.
محمد عزیز دانست که هیچ مشکل دینی در کار زنان خارج از محیط خانه وجود نداشته و این عمل غیراخالقی محسوب نمی شود .از مزایایی
که محمد عزیز در جلساتی که یک بار در هفته برگزار میشد ،میتوان از تغییر عقیده وی نسبت به تحصیل دختران نام برد .او فهمید که دختران
هم مثل پسران باید درس بخوانند تا بتوانند شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را متحول نمایند .محمد عزیز بالخره اذعان داشت که «تمام
چیزهایی که اینها در مورد حقوق زنان ،کار در خارج از محیط خانه و عوایدشان میگویند درست است».
شکریه خواندن و آموختن را در این صنف  25نفره زنان آموخت که از طرف صبح 179برگزار می شد .این صنف در داخل دفتر مرکز آموزشی
زنان افغان که در خود شهرک قرار داشت برگزار میگردید .حتی شکریه به مالی محل رجوع کرده و از وی در باره آموختن قرآن شریف پرسان
کرده بود .خوشحال از این موضوع که یک مدرس خانم در مدرسه است ،شکریه از شوهر خود اجازه گرفت تا به مدرسه رفته و خواندن قرآن
شریف را بیاموزد .در محفل اختتامیه کارگاه سوادآموزی ،شکریه آیاتی چند از کالم الهی را تالوت نمود .بعد از اینکه مردم محل دانستند که
176

نقشۀ فیزیکی شهرک پولیس نیز قابل یادآوری است .ساختمان های چند طبقه پروسۀ نظارت محل را آسان نموده و این امر زنان محل را محدود تر می کند.
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نام و نام شوهر اشتراک کننده در این پروژه بنا به خواست خودش برای گمنام ماندن تغیر کرده است .هویت کاری وی همان چیزیست که شکریه گفته است.
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زورآباد ،جائیکه مردم بیجا شده زندگی می کنند.

 179زمانی که شکریه با دختر خود در کورس آموزشی زنان افغان ثبت نام کرد ،آنها در بخش های خواندن ،نوشتن ،آشپزی ،ساخت مربا ،ترشی و چتنی آموزش دیدند .توصیف دختر شکریه از این
تجربه انعکاس دهندۀ نظریات تمام زنان محروم جهان است .او می گوید« :حد اقل این صنف بهانۀ خوبی برایشان بود تا از خانه های خود بیرون شوند .تجربۀ خیلی جالبی بود ،ما هرگز بر روی چوکی
صنف ننشسته و هرگز قلم به دست نگرفته بودیم» .نشستن بر چوکی صنف و قلم به دست گرفتن برای تمام زنان محروم جهان یک تجربۀ منحصر به فرد بوده است.
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شکریه حاال قادر به خواندن قرآن شریف است ،احترام بیشتری برایش قایل بودند .دید اجتماعی شکریه به قدر قابل مالحظه باال رفته است.
مشارکت اجتماعی شکریه نیز خیلی بهبود یافته است .حاال از شکریه دعوت به عمل میاید تا در فاتحه ها ،آیات قرآن شریف را تالوت نماید.
برای خدمات شکریه ،مردم برای هر تالوت در محافل فاتحه خوانی ،برایش غذا ،لباس و مبلغی بین  3000-1500افغانی پول می دهند .او
می گوید این پول زندگی وی را متحول ساخته است .او میتواند این پول را در مخارج زندگی و تحصیل اطفال خود استفاده نماید .پسر شکریه
قادر شد تا در صنف انگلیسی و کمپیوتر ثبت نام نماید .سوادآموزی شکریه وی را در هر عرصه زندگی کمک کرده است .او میتواند لوحه ها را
بخواند و از تلیفون مبایل استفاده نماید .برعالوه ،حاال که او با سواد است ،از صالحیت های زیاد در خانه برخوردار است و به شوهر خود اجازه
نمی دهد که در باره همه چیز تصمیم بگیرد .شوهر شکریه نیز تمام عایدات و نحوه مصرف آنرا به دوش شکریه گذاشته است.
محل سوم ،قریه ایثارخیل ،از بازار اصلی استالف یک و نیم ساعت راه دشوار و سر باالیی است که باید با پای پیاده طی شود .این قریه
که در یک منطقه کوهی و دور افتاده موقعیت دارد ،نود خانواده را در خود جای داده است .تمام مردم ساکن این قریه تاجک و دری زبان اند .از
شهر کابل تا این قریه با موتر دو ساعت راه است .این قریه از تمام امکانات (منابع طبیعی و تخنیکی) بی بهره است .انزوای این قریه در جریان
زمستان عمیق تر نیز شده که باعث بسته شدن تمام درهای کار بر روی مردان این قریه می شود .برق وجود ندارد و مردم از تپی ،سرگین و
پشقل حیوانات برای سوخت ،گرم کردن خانه ها و آشپزی استفاده می کنند .هیچ مرکز صحی در ایثارخیل وجود ندارد .نزدیکترین مرکز صحی
در سرتخت موقعیت دارد که آن هم پیاده یک و نیم ساعت راه است .شفاخانه قره باغ که بخش زایمان دارد نیز تقریبا یک ساعت با موتر راه
است .سیستم حمل و نقل عمومی نیز وجود ندارد .نزدیکترین ایستگاه بس در تنگی میانه ،دو ساعت پیاده روی دورتر از قریه موقعیت دارد.
زمین محدود زراعتی در این قریه مورد استفاده قرار می گیرد .منبع آبیاری کشت و کار خیلی کم و فصلی است .مردان زیادی از قریه ایثارخیل
به کوه ها رفته و سنگ میشکنند .آنها این سنگ ها به شرکت ها فروخته تا به ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند .خانواده های مواشی
دار ،بین یک تا چهار بز یا گوسفند دارند .زنان از مواشی در خانه مواظبت می کنند در حالیکه بعضی مردان مواشی را به کوه های اطراف که
معموال یک ساعت پیاده رویی دارد ،به چرا میبرند.
گوسفندان قبل از آمدن فصل سرما فروخته می شوند چون در فصل زمستان غذای کافی برای مواشی موجود نیست .بعضی از زنان مرغ
پرورش می دهند و هر کدام تا ده مرغ در خانه دارند .بعضی نیز ماشین خیاطی داشته و خیاطی می کنند .پس مانده ای حیوانات توسط دختران
جوان برای سوخت یا فروش جمع آوری می شود .آوردن آب از چشمه سار نیز مسوولیت دختران جوان است .پروژه ای که توسط سازمان
180
توانمندسازی و انکشاف زنان در ایثارخیل اجرا شد ،به زنان مواشی توزیع نموده و برایشان خریطه دوزی نیز آموزش داد.
در بحث های گروهی مردانه در این قریه ،موضوعات مرتبط به بیرون رفتن زنان برای کار تقریبا حل شده است .دور افتادگی این قریه این
بحث را منتفی می کند .مردان نیز عقایدشان در ارتباط به این موضوع بسیار واضح است« .زنان به بازار رفته نمی توانند» .نمایندگی ،تصمیم
گیری و حق تصاحب زنان نیز در این قریه فرق فاحشی با نهردرسان و شهرک پولیس دارند .تصور تصاحب یک شی توسط یک زن ،باعث
خنده شرکت گنندگان شد .همچنین ،تصور مردان در حال انجام کار خانه باعث خنده شرکت کنندگان شد .فروش مواشی و یا محصوالت آنها
تنها چیزی است که مردان فکر می کنند زنان در درآمدزایی آن نقشی داشته اند .در عمل ،تمام تصامیم در مصرف پول توسط مردان اتخاذ
می شود .از خشونت خانوادگی به حیث یک وسیله سازنده در کنترول زنان متمرد صحبت می شود.
در بحث های گروهی زنانه ،آنها نظریات سنتی نقش زنان را ارایه دادند« .خداوند زنان را برای کار خانه و خدمت کردن به مردان خلق
نموده است .در بیرون از خانه هیچ کاری برای زنان وجود ندارد ».و همچنان «زنان به جز زاد و ولد کار دیگری کرده نمی توانند» .زنانی که
در این بحث شرکت داشتند از پیرویی «راه درست زندگی کردن» احساس فخر میکردند .راه درست برای زنان این قریه نگهداری ،خدمت
کردن و اطاعت از مردان شان است .آنها معتقد به این بودند که هیچ زنی حق آوردن عاید به خانه خود به جز از عاید مردان را ندارد .زنان هیچ
راهی را برای مشارکت در تصمیم گیری های خانوادگی نمی دانستند .در زندگی آنان ،مردان تصمیم می گیرند و زنان اطاعت می کنند .اگر
مجادله بین زنان خانواده رخ دهد ،طرف بزرگتر همیشه حق به جانب است .ارشد بودن در نظام خانوادگی این قریه از اهمیت ویژه برخوردار
است .خشوها از تمام اعمال زنان کم سن تر نظارت و کنترول می کنند .برای مثال خشو تصمیم می گیرد که چه پخته شود .تمام امکانات
خانه تحت نظارت مسن ترین زن خانه است .زنان جوان بدون اجازه حق بیرون رفتن از خانه و یا رفتن به خانه زنان دیگر را ندارند .دختران
مجرد ،مخصوصا بعد از بلوغ تحت نظارت شدید قرار دارند .مردان این قریه به این دختران «دختران در زنجیر» می گویند .زنان عموما دورتر
از نزدیکی خانه های شان رفته نمی توانند .به جز از این ها ،زنان مسوولیت هایی همچون حضور در عروسی ،فاتحه داری ،تولد یک نوزاد،
مریضی ،سیالی و شریکی و حشر در قبال قریه دارند .زنان در این محافل بصورت گسترده اشتراک میورزند .جوره کردن دختران و پسران
جوان برای ازدواج نیز بخشی از مسوولیت های مردان است .زنان خانواده پسر معموال توسط مردان قریه باخبر می شوند تا بصورت رسمی از
خانواده دختر خواستگاری نمایند.
 180محققین ساحوی دریافتند احتمال دارد گوسفندانی که توسط پروژۀ سازمان توانمندی و انکشاف زنان به زنان قریۀ ایثارخیل توزیع شدند ،طوری که مردان خاطر نشان ساخته بودند ،توسط مردان
فروخته شده باشند .بعداً تحقیقات نشان داد که این حدس کام ً
ال دقیق بوده است .به این سوال که جوجه گیری از گوسفندان چطور بوده است ،مردان گفتند که گوسفندان مریض شده و مرده اند ،یا به
چراگاه اند و یا اینکه با یک شی دیگر معاوضه شده اند .مطابق به عقیدۀ مردان ،حیواناتی را که پروژه به زنان اعطا کرده بود ،به مردان قریه تعلق میگیرند .بن ًا مرد حق دارد تا هر قسمی که میخواهد با
ملک خود رفتار نماید .او میتواند این مواشی را بفروشد و یا هم کشته و گوشت آن را بخورد.
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زنان به بازار نمیروند .مردان لوازم ضروری را که توسط زنان خواسته می شود از بازار خریده و به خانه می آورند .یک مرد با غیرت اجازه نمی
دهد که خانم و یا خواهر او به بازار برود .زنان به مسجد هم نمیروند .زنان از کمبود کلینیک صحی رنج میبرند .رفت و آمد به قره باغ برای
تداوی بسیار پر هزینه است .مریضی اندک نیز باعث می شود تا مریض دار پول قرض بگیرد .قرض های غیررسمی (قرض گرفتن پول از
همسایه ها و خویشاوندان) تنها راه مهیا کردن هزینه تداوی است .تمام زاد و ولدها در خانه و به کمک زنان دیگر انجام می گیرند .درباره
تعلیم ،آنها فکر می کنند که برای یک دختر درس خواندن تا صنف دوم یا سوم کافی است .تعلیم بیشتر از صنف سوم برای دختران الزم
نیست .زنان در مورد شورای زنان هیچ نمیدانند .زنان احساس می کنند که کار و عاید پول برای شان خیلی ضروری است .حداقل این پول را
می توانند به مسایل همچون سیالی و شریکی استفاده نمایند .زندگی مشکل است .دختران جوان در خانه بیکار اند .در حالیکه مردان مشغول
کاری نامشخص و بسیار شاقه که عبارت از سنگ شکنی است ،می باشند.
پروژه توانمندسازی و انکشاف زنان که در سال  2011شروع به کار کرد در بخش توزیع مواشی به زنان این قریه فعالیت نمود .این
پروژه همچنان در بخش های خیاطی و خریطه دوزی زنان را آموزش داد .مجموعا  25زن توسط مالک و پسر وی براساس اجازه خانواده ،سن
و وقت مناسب انتخاب شدند .برای شرکت کنندگان آموزش های اساسی در مورد نگهداری مواشی و حفظ نظافت شخصی داده شد .برعالوه،
این زنان طی یک دوره آموزشی شش ماهه (چهار ساعت در روز ،صبح) در عرصه سوادآموزی و خریطه دوزی آموزش دیدند .پسر مالک قریه
که تنها شخص با سواد به غیر از مالی محل است ،این دوره آموزشی را تدریس نمود .صنوف در دو اتاق جداگانه در خانه مالک قریه برگزار
می گردیدند .زنان در مورد این دوره آموزشی گفتند که تمام چیز هاییکه در جریان این دوره شش ماهه آموختند برایشان کامال جدید بوده است.
برای هر شرکت کننده سه گوسفند داده شد .یک داکتر حیوانات برای یک جلسه در مورد نگهداری از حیوانات ،زنان را آموزش داد .حیوانات به
شوهر و یا پسر زنان شرکت کننده ،سپرده شد .بعضی از زنانی که زمین زراعتی مجاور به خانه خود داشتند ،گوسفندان را در آنجا به چرا بردند .در
زمستان جای و آغل برای نگهداری از گوسفندان بسیار به مشکل تامین می شود .تعداد کمی از گوسفندان بره به دنیا آوردند .بعضی از زنان گفتند
که شوهرشان مواشی را جهت تامین ضروریات مبرم خانه به فروش رسانیده اند .181بعضی گفتند که گوسفندان خیلی کوچک بوده و آماده بچه
دار شدن نبودند .بعضی نیز ادعا کردند که دو یا سه گوسفند خیلی کم بوده و چیزی را تغییر نخواهد داد .182بعدا چهار ماشین خیاطی نیز به شرکت
کنندگان داده شد .خریطه ها دوخته شد اما کدام عایدی از فروش این خریطه ها نصیب این زنان نشد .اما همه زنان به خاطر فعالیت بیشتر خوشنود
به نظر میرسیدند .تغییراتی که زنان این قریه در یک دهه گذشته شاهد بوده اند شامل موارد ذیل می شود .کنترول کمتر بر زنان مخصوصا از سوی
خشو ،برادران بیشتری حاال جدا از خانه پدر زندگی می کنند ،تعلیمات برای دختران و تمایل بیشتر مردان برای رسیدگی به ضروریات صحی مردان.
نازنین ،یکی از شرکت کنندگان پروژه ،در مورد پروژه و فواید آن مردد است .نازنین از برنامه سوادآموزی و مخصوصا قرائت قرآن
کریم حمایت می کند و حاال او خوشحال است که میتواند از  1تا  100بنویسد .او همچنان میتواند کتاب های صنف دوم را بخواند و توانایی
نوشتن نام خود و نام های اعضای فامیل خود را نیز دارد .اما نازنین آرزو داشت که اعطای مواشی به زنان باعث ایجاد درآمد شود .او می گوید
که گوسفندان برای شیر دادن و تولید مثل بسیار کوچک اند .او نمی تواند برای این گوسفندان غذا تهیه نماید ،اما امیدوار است که مواشی
زمستان را به سر رسانند .بدست آوردن دو گوسفند امری بزرگی برای نازنین است.
محل چهارم ،موسی خیل پائین ،قریه ایست که از مرکز قره باغ نیم ساعت با موتر فاصله دارد .راه هم بسیار خراب می باشد .این قریه
 260خانواده را که اکثرا تاجک اند در خود جای داده است .تعداد اندک فامیل های پشتون نیز در این قریه بود و باش دارند .منبع بزرگ عایدات
این قریه از نگهداری مواشی ،زراعت و باغداری به دست میاید .کمبود آب یکی از بزرگترین مشکالت این قریه است .برق وجود ندارد .این
قریه دارای شورای مردان و یک شورای زنان است .شورای زنان فقط در نام وجود داشته و وجود خارجی ندارد .یک مکتب ثانوی در این قریه
در سال  2011اعمار شد .اما دختران معموال تا صنف هفتم یا هشتم درس میخوانند که این دوره متعلق به قبل از بلوغ آنهاست .هیچ معلم زن
وجود ندارد .ازدواج اطفال نیز بسیار غیرمعمول نیست.
لیسه در دهنه میدان موقعیت دارد .این لیسه برای پسران است .برای خدمات صحی ،مراکز صحی در قره باغ ،چاریکار و بگرامی مناسب اند.
کلینیک صحی محل در فاصله کمی موقعیت داشته اما بنا به نداشتن کارمندان زن ،از آن برای تداوی زنان استفاده نمی شود .زنان باردار به
دلیل دور بودن مراکز صحی در هنگام والدت جان باخته اند .نزدیکترین ایستگاه بس  45دقیقه پیاده روی دارد .برنامه ملی انکشاف منطقوی
تولید مربا را به زنان قریه موسی خیل پائین آموزش داد.
در بحث های گروهی مردانه ،این مردان معتقدند که در یک دهه گذشته این ذهنیت که دختران مکتب رو بی حیا و بی شرم اند به کلی
از بین رفته است .اما آزار جنسی دختران توسط مردان یکی از مهمترین دالیل نرفتن دختران به مکتب است .آنها با اکرا اضافه می کنند که
حاال زنان از موجودیت خانه های امن آگاه هستند .این خانه های امن برای زنان شرایط گریز از خانه را بدون ارتکاب جرمی آسان نموده است.
برخالف توقع جامعه مدنی ،مسایلی همچون حقوق بشر و حقوق مدنی مردم و پشتیبانی آن از حق انتخاب دختر برای تعیین شریک زندگی
خود در بین این مردم تاثیر منفی داشته است .خانواده ها از رفتن دختران به مکتب ابا میورزند .آنها میترسند که رفتن دخترشان به مکتب سبب
آگاهی وی از حقوق مدنی خویش شده و روزی سبب بی آبرویی خانواده خود شود.
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برای مثال ،با روده یک گوسفند می توان یک کیلو شکر خریداری کرد ،در حالیکه یک کیلو ماست گوسفند  30افغانی ارزش دارد.
دادا شیرین ،خانم خانه 42 ،ساله و تاجک می گوید« :خوب ،دو گوسفند ارزشی ندارد ،اما می تواند دو گیالس شیر که تولید کند».
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در بحث های گروهی زنانه مشخص شد که زنانی که این قریه را نمایندگی می کنند ،از سبک بسیار سنتی زندگی زنان افغانستان
پشتیبانی می کنند .آنها زندگی خود را در اطاعت از مردان و خدمت به شوهر و خانواده شوهر تجسم کرده می توانند .بیشتر این زنان پرده
و حجاب داشته و از نشان دادن صورت خود به مردان نامحرم ابا میورزند .با وجود آن ،زنان این قریه برخالف زنان ایثارخیل ،از ارزش های
اجتماعی حاکم در قریه خود حمایت همه جانبه نمی کنند .آنها از تبعیض در قبال زنان آگاه اند .مثال آنها از تبعیض علیه دختران در عرصه
تعلیم ،تعدد ازدواج در مردان ،عدم آگاهی دینی و محروم بودن از حق ارث شکایت میکردند .تعداد زیادی از این زنان در خانه تلویزیون دارند
و برنامه های متعددی به شمول سریال ها را تماشا می کنند .زنان این قریه از همین طریق از حقوق زنان آگاهی حاصل کرده اند .فریبا،
سی ساله و خانم خانه می گوید“ :از تلویزیون نمی شنوید؟ آنها میگویند که حاال زنان و مردان حقوق مساوی دارند ،حاال مردان زنان خود را
دوست دارند ،و آنها را مورد لت و کوب قرار نمی دهند” .زنان این قریه میگویند که اگر مردی به خانه بیکار نشسته باشد و خانم او اجازه کار
را داشته باشد ،آن مرد بی غیرت است .آنها معتقدند که زنان نیز باید غیرت داشته باشند و راهی را بیابند که دست شان به کیسه خودشان
بوده و از عواید خود خرج کنند .بعضی از زنان اجازه دارند تا همراه زنان دیگر و بدون یک محرم مرد به قریه های دیگر به منظور اشتراک در
محافل بروند .اما عده ای کمروتر هستند و میگویند همراه یک مرد محرم به قریه های دیگر میروند .همه این زنان باور دارند که زنان نباید
بدون اجازه مرد خانواده از خانه بیرون بروند.
تمام کارهای خانه به عهده زنان است .بعضی نیز در کار زراعت و نگهداری از مواشی مسوول اند .آنها در جمع آوری چوب برای پخت غذا و
گرم نگهداشتن خانه نیز مسوولیت دارند .زنان همچنان میوه های از قبیل انگور و توت را جمع آوری کرده و بعد از شستن ،خشک می کنند.
برعالوه آنها به باغ ها رفته و سبزیجات را جمع آوری می کنند .چرای حیوانات در چراگاه ها مسوولیت مردان بوده اما کار نگهداری مواشی
در خانه به دوش زنان است .زنان پیر می توانند مواشی را به چرا ببرند .زنان در امر شیردوشی ،غذا دادن و پاک نگهداشتن آخور نیز مسوولیت
دارند .آنها میگویند که هیچ زنی در قریه مهارت دوختن و گلدوزی را ندارد .این زنان خیاطی و لحاف دوزی را کارهایی پردرآمد توصیف کرده
و مشتاق اند تا برای فراگیری قرآن کریم در دوره های سوادآموزی ثبت نام نمایند.
برنامه ملی انکشاف ساحوی پروژه سه روزه در قریه موسی خیل پایین بود که برای  20زن تولید مربا را از سیب های فروخته نشده
آموزش داد .موسی خیل پایین جز پروژه نه ناحیوی بود که در شهر کابل با بودجه  360000دالری و از طریق مسوولین انکشاف ناحیوی به
اجرا گذاشته شد .این پروژه به تعداد  360زن را بر اساس دوره های آموزشی سه ماهه نمایندگان پروژه در جاپان در امر استفاده اعظمی از
محصوالت زراعتی آموزش داد .این پروژه از پول باقی مانده از بودجه ساالنه برنامۀ ملی انکشاف ساحوی تمویل مالی گردید.
پروژه برنامه ملی انکشاف ساحوی در موسی خیل پایین به طور قابل مالحظه ای ناکام شد .خانواده ها درخت های میوه دارند و تولید مربا
امری تازه برایشان نیست .آنها میتوانستند این مهارت را از طریق تلویزیون و از طریق مبایل آموزش ببینند .این زنان گفتند که اگر آنها پول
کافی برای خرید شکر ،ظروف ،شیشه های مخصوص نگهداری مربا و دیگر لوازم ضروری را میداشتند ،حتی بدون ثبت نام در این دوره
آموزشی مربا درست کرده میتوانستند .آنها گفتند که بازار خرید برای این تولید جستجو نشده است .برعالوه ،زیبا گل 53 ،ساله ،خانم خانه
و تاجک ،چنین گفت“ :چطور امتحان کنیم ُمربایی را که ما تولید می کنیم از ُمربای وارداتی از ایران و پاکستان دارای کیفیت بهتر است؟”
یکی از شرکت کنندگان و شوهر او که خواهش کردند از آنها نامی برده نشود در ارتباط به کارآیی این پروژه گفتند که این پروژه زندگی
اجتماعی و اقتصادی شان را تغییر نداده است .او می گوید که در هر خانه حداقل سه دختر هستند که همه شان بیکار میباشند .دختران بدون
رضایت شان و بر خالف آنچه قرآن شریف هدایت داده است ،به عقد مردان در می آیند .از آنها پرسان نمی شود .زنان بدون همراهی یک محرم
مرد اجازه بیرون شدن از خانه را ندارند .زنان هیچ منبع عایداتی نداشته و حق تصمیم گیری در مورد عایدات مرد خانواده و دیگر تصامیم عمده
به جز از کار خانه را ندارد .در ارتباط به ازدواج دختر و بچه های خود نیز حق تصمیم گیری ندارد .آنها مریض می شوند اما هیچ پولی برای رفتن
به کلینیک را ندارند .مردان در راس قدرت اند در حالیکه زنان از هیچ صالحیتی برخوردار نیستند .زنان در این کشور متحرک نه بلکه راکد اند.
محل پنجم ،قریه آدم خان ،نزدیک قریه بزرگتر بنام قریه نوبرجه و در سه کیلومتری جنوب کابل موقعیت دارد .این قریه حدود 80
خانواده را در خود جای داده است .آنها متشکل از اقوام تاجک و پشتون اند .اکثر خانواده ها متشکل از دو یا سه نسل اند .منبع اصلی درآمد
زراعت ،نگهداری از مواشی ،183تجارت کوچک و کار در ادارات دولتی است .این قریه زمین کافی برای چرای مواشی دارد .یک مکتب متوسطه
که تا صنف ششم است برای بچه ها و دختر ها در فاصله بیست دقیقه از این قریه قرار دارد .تا حال ساختمانی برای این مکتب اعمار نشده
است ،بنا شاگردان در زیر خیمه ها درس میخوانند .برای اتمام صنف دوازدهم ،شاگردان باید به لیسه ای در قریه قمری که سه کیلومتر دورتر
است ثبت نام نمایند .اکثر پسرها و تعداد کمی دختر به این مکتب میروند .یکی از مصاحبه شوندگان می گوید که میانگین تحصیل در دختران
صنف ششم است.
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خانوادۀ که دو یا سه گاو داشته باشد ،معمو ًال می تواند شیر یا ماست آن را به بازار به فروش برساند .هفت کیلو ماست در بازار  280افغانی ارزش دارد.
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بعد تحصیل برای دختران ختم می شود .184مکتب معلم زن ندارد .مال هم به دختران بزرگتر از هشت یا نه سال اجازه رفتن به مدرسه را نمی
دهد .یک کلینیک کوچک هم در قریه قمری موجود است ،اما داکتر زن همیشه در این کلینیک موجود نیست .مردم معموال به کارته نو یا شهر
کابل برای تداوی میروند .ترانسپورت توسط تاکسی یا مینی بس ها است که در فاصله بیست متری از این قریه قرار دارد .خدمات ترانسپورتی
به قریه قمری موجود است .بعضی از خانواده ها موتر سواری دارند.
شورای مردان بخشی از پروژه دوم برنامه همبستگی ملی بوده است .آنها از بودجه مشترک شورای مردان و زنان دیوارهای محافظتی ،نهر
سر پوشیده آب و انرژی آفتابی برای تولید برق تهیه نموده اند .سیستم انرژی آفتابی به گفته اهالی این قریه عالی است .شورای مردان و زنان
هرگز مالقات نمی کنند .بعضی از اعضای شورای مردان دوستانی دارند که خانم شان در شورای زنان عضو است .ارتباط این دو شورا معموال
از این طریق انجام می گیرد .سازمان انکشافی سنایی برای آموزش خیاطی برای زنان این قریه پروژه اجرا نموده است.
در بحث های گروهی مردانه ،شرکت کنندگان که همه از اقوام تاجک و پشتون بودند ،اظهار داشتند که اکثر پروژه غیردولتی روی مسئله
سوادآموزی تاکید دارند .آنها پیشنهاد دادند که دوره های آموزشی نگهداری از مواشی ،قالین بافی ،مرغ داری ،قابلگی و نرسینگ موثرتر خواهد
بود .آنها برخالف توقع گفتند که زنان همیشه کار می کنند .به عقیده این مردان ،زنان  14ساعت در روز کار می کنند در حالیکه مردان تنها 8
ساعت کار می کنند .برای این مردان کار به این معنی نیست که بیرون از خانه بوده و شامل عایدی نیز باشد .آنها اذعان داشتند که براساس
سنت های رایج در قریه ،مردان بیرون از خانه کار می کنند در حالیکه زنان مسوولیت اداره کار خانه را به عهده دارند .جامعه برای زنان اجازه
نمی دهد که در بازار و شهر کار کنند .اگر زنی خارج از خانه خود کار کند ،مردم برایش قصه ها خواهند بافت .آزار جنسی در محیطی دورتر از
محل سکونت زنان برایشان یک تهدید است .این امر باعث نگرانی شدید مردان نیز می شود .عقیده عمومی را میتوان از صحبت های محمد
اکرم ،پنجاه ساله و کارمند اردوی ملی افغانستان دریافت .او می گوید« :ناموس ما زنان ،کشور و دین اسالم است .ما باید از این سه چیز حتی
اگر به قیمت جان ما تمام شود ،محافظت نماییم و غیرت هم احساس مسوولیت ما در محافظت از ناموس ماست» .مثل قره باغ ،مردان در
قریه آدم خان نیز از بحث اضافی در ارتباط به حقوق زنان حساس اند .مسعود ،رییس شورای محلی مردان 35 ،ساله و کارمند متقاعد اردو در
این ارتباط چنین می گوید« .اقتدار ما مردان همراه زنان ماست .وقتی ما دختران خود را عروس میکنیم ،تمام اقتدار به دست زنان است .اگر
عروسی به خانه بیاوریم ،باز هم تمام صالحیت به دست زنان است .ما مرتکب هیچ خشونتی علیه زنان خود نمی شویم .ما همراه زنان خود
هیچ مشکلی نداریم».
آنها میگویند که والدین تصمیم نهایی را در امر ازدواج اوالد خود می گیرند .بعضی از خانواده های عروس طویانه می گیرند .آنها این مبلغ را
دوباره به عروس به مصرف میرسانند .اگر مشکلی اساسی بین عروس و خویشاوندان او موجود باشد ،بزرگان هر دو خانواده جلسه گرفته و به
مسئله رسیدگی می کنند .اگر باز هم مسئله حل نشد ،موضوع به شورای مردان ارجاع داده شده و آنجا توسط بعضی از اعضا قضاوت نهایی
صورت می گیرد  .از همین رو تا حال هیچ زنی از این قریه به محکمه مراجعه نکرده است .در ارتباط به درآمد زنان ،اکثر مردان گفتند که
خانواده ها پول کافی برای سرمایه گذاری در مواشی نداشته و آرزو کردند که برنامه همبستگی ملی  2به این مسئله رسیدگی نماید .برای
خانواده هاییکه مواشی دارند ،کنترول آن کامال به دوش زنان است .مردان میگویند که مسئله ایجاد درآمد برای زنان در چارچوب خانه و قریه
کامال قابل قبول بوده و پیشنهاد کردند که دوره های آموزشی قالین بافی و مرغ داری بهترین شیوه برای توانمندسازی زنان در قریه خواهد بود.
در بحث های گروهی زنانه ،مصاحبه شوندگان ،تماما پشتون و خانه دار ،گفتند که آنها در خانواده های مشترک که متشکل از چند نسل
اند و معموال در یک مکان زندگی می کنند .در خانواده های آنها ،دختران تا صنف دوم یا سوم بیشتر درس نمی خوانند .تعداد خیلی اندک
هستند که تا صنف چهارم یا پنجم هم درس میخوانند 185برای دختران بالغ ،رفتن به مکتب بی حیایی تلقی می گردد .خانواده هایی که اجازه
چنین کاری می دهند نیز بی شرم تلقی می شوند .ازدواج دختران و پسران جوان توسط بزرگان تعیین می شود .دختران در سنین  13یا 14
عروس می شوند .186اکثر وقت ها ،مادر دختر وقتی از این تصمیم با خبر می شود که تصمیم قبال توسط مردان گرفته شده است .در این
گروپ ،زنان گفتند که آنها هیچ وقت بدون محرم مرد به بازار یا کلینیک نمی روند .در داخل قریه هم هیچ وقت بدون اجازه مرد به جایی رفته
نمی توانند .یک مرد باغیرت کسی است که به قول خود ایستاده است ،هرگز به زنان دیگر نگاه نکرده و دختر خود را به غیر پشتون نمی دهد.
مردان غیرتی کسانی اند که هیچ وقت بیکار نبوده و هرگز اطفال خود را به کار کردن نمی فرستند .هرچند زنان حاال روی خود را در مقابل
خسر یا خسربوره های کالن تر از خود نمی پوشانند .این زنان در مقابل زنان و مردان بزرگتر از خود خیلی با شرم و حیا اند.
در این نوع خانواده ها ،معموال چهار تا شش نسل زنان هستند .احترام و تمکین به بزرگترها حتی نسبت به قریه های موسی خیل پایین و
ایثارخیل در اینجا بسیار قوی تر است .با نهر درسان و شهرک پولیس اصال قابل مقایسه نیست .حضور قوی سرشارها (زنانی که در خانه و قریه
از صالحیت برخوردار اند) نشان دهنده این واقعیت است که زنان با کهولت سن از اقتدار و صالحیت نیز برخوردار می شوند .مادر کالن ها و
خشوها در موسی خیل پایین صالحیت تام را در کنترول حرکات عروس ها و زنان کم سن دارند .187آنها در ارتباط به ازدواج دختران و پسران
 184عبدالعظیم ،پنجاه ساله ،مالک و از قوم تاجک چنین می گوید« .حتی اگر یک زن دکترای خود را نیز بگیرد ،روزی کسی خواهد آمد و او را به زنی خواهد گرفت .بعداً او تمام است .زنان سیاه سر
اند .آنها روزی باید ازدواج کنند و تمام عمر خود را باید در خانه سپری کنند».
 185ظاهراً یکی از دختران این قریه از راه مکتب با دوست خود گریخته است .این حادثه باعث شده که مردم قریه دختران خود را از رفتن به مکتب منع کنند.

 186شیما از قوم پشتون ،خانم خانه و  26ساله چنین می گوید « .سیزده ساله بودم که مادرم مرا به عقد یک مرد کالن سال در پاکستان در آورد .شوهرم از پدرم کالن سن تر است .روزی که نامزد
شدم خیلی گریه کردم .هنوز چهارده ساله نشده بودم که عروسی کردم .حاال  26ساله هستم و پنج طفل دارم .سه دختر و دو بچه .شوهرم کار شاقه می کند و اص ً
ال هم پولدار نیست».
187

این قدرت هرچند توسط زنان جوان تر به چالش کشیده می شود .این امر مثل یک سنت در این جامعه حاکم بوده است.
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جوان هم تصمیم نهایی را اتخاذ میدارند .حفاظت از مواشی ،پاک کردن آخور و دوشیدن شیر مسوولیت زنان کهن سال است .آنها همچنان
می توانند در همراهی با طفل پسر مواشی را به چرا نیز ببرند .از آنجاییکه زنان کالن سن صالحیت حفظ ارزش های مشترک در خانواده را
دارند ،مفید خواهد بود تا در مورد پروژه های مختلف و دوره های آموزشی که برای زنان جوان تر دایر میگردند و مخصوصا در عرصه حفاظت
از مواشی و مرغ داری با این زنان مصلحت صورت گیرد.
حاال زنان مدفوع حیوانات را برای سوخت و گرمایش استفاده نکرده و به جای آن از چوب و گاز استفاده صورت می گیرد .آنها احساس می
کنند که با گذشت چند دهه ،حاال خشونت خانوادگی به دالیل آگاهی زنان از حقوق خود و مسئله مهاجرت کمتر شده است .همه این زنان
مایل اند تا قرآن کریم بیاموزند .زنان جوان میخواهند خواندن و نوشتن را نیز یاد گیرند .این زنان از شورای زنان در قریه خود کامال بی خبر اند.
میراث و حق مالکیت زنان در این قریه وجود ندارد .افغان گل ،خانم خانه و  18ساله که متعلق به قوم پشتون است در این باره چنین می گوید.
“چه کسی به زنان حق میراث می دهد؟ وقتی ما چیزی میگوییم ،آنها میگویند ،خاموش! نان خود را بخور و بس”.
پروژه یاد شده در قریه آدم خان توسط برنامه همبستگی ملی به اجرا گذاشته شد .این برنامه به زنان این قریه آموزش خیاطی و همچنان پنج
پایه ماشین خیاطی داد .این پروژه توسط مالک قریه هدایت شد .خواهر خانم مالک قریه آموزگار این پروژه بود .ظاهرا زنان در رفتن به خانه
مالک قریه خیلی رضایت نداشتند .به همین منظور تعداد شرکت کنندگان کمتر بود .188تنها  10زن و دختر در این برنامه شرکت کردند .زنان
نمیدانند که ماشین های خیاطی که توسط برنامه همبستگی ملی اهدا شد ،حاال کجا اند .استفاده از خانه مالک به حیث مکان آموزشی باعث
شده است که مالک ماشین های اهدایی را مال شخصی خود پنداشته و به کسی ندهد.
موسسه انکشافی سنایی ،سازمان اجرا کننده این پروژه در قریه آدم خان ،از سال  2003تا حال شریک کاری برنامه همبستگی ملی
در شهر کابل بوده است .کارمندان موسسه انکشافی سنایی همه مردان اند .برای استخدام زنان ،این موسسه به مشکل برخورده است .سمیع
اهلل ناصری ،رییس موسسه انکشافی سنایی می گوید که این موسسه در بخش صلح و ثبات ،مسایل مربوط به تعادل جنسیتی ،دوره های
آموزشی را برای کارمندان خود ترتیب و برگزار می کند .نظارت پروژه مطابق به رهنمای عملیاتی وزارت انکشاف دهات افغانستان صورت می
گیرد .نظام گزارش دهی آنها در سطح ولسوالی و والیت است .او می گوید که پروژه آموزش خیاطی در قریه آدم خان به این دلیل که شرکت
کنندگان نتوانستند از آن استفاده کنند در فهرست پروژه های ناکام وزارت انکشاف دهات افغانستان قرار گرفت .بدون یک برنامه کاری مناسب،
بعد از انجام تولیدات ،آنها نتوانستند محصوالت خود را به بازار عرضه نمایند.
یکی از شرکت کنندگان ،رویا ،مجرد و از قوم پشتون ،به خانه پدری خود همراه با برادران خود زندگی می کند .او به خاطر یادگیری خیاطی
به این برنامه شرکت کرد .همچنان این دوره آموزشی در خانه خودشان برگزار میشد (او خواهر مالک قریه است) .او می گوید از آنجاییکه
نظارین این پروژه همه مردان بودند ،هیچ کس از آنها در مورد نحوه پیشرفت پروژه سوالی نپرسیده است .این مردان حق ورود به محل کورس
آموزشی را نداشتند .آنها شورای زنان نیز ندارند .تعداد ماشین های توزیع شده نیز کم بود .شرکت کنندگان فرصت تمرین مناسب را نداشتند.
از آنجاییکه پروژه شش سال قبل اجرا شده بود ،رویا و زن برادر او برای اعضای خانواده خود لباس میدوختند .آنها در دوخت بالش ،قالیچه،
پرده و اشیای دیگر نیز مصروف بودند .آنها از ماشین های که پروژه برایشان داده بود ،استفاده میکردند .او می گوید «او مهارت دوختن را
آموخت ،و هیچ چیزی را هم از دست نداد» .او از دوخت لباس و اشیای دیگر مقدار پولی نیز عاید می نماید .رویا برای اعضای خانواده خود
نیز به صورت مجانی لباس میدوزد.
پروژه فوق الذکر نتوانسته است جایگاه اجتماعی رویا را در بین خانواده و محل تغییر دهد .او کدام منبع عایداتی ندارد و رفتارهای او نیز مثل
گذشته ،براساس جایگاه جنسیت وی است .اما به هر حال ،او احساس می کند که در خانه به حیث یک دختر مجرد از صالحیتی هرچند محدود
برخوردار است .کار در خانه به صورت سنتی بر اساس جنسیت تقسیم بندی می شود .برادر رویا می گوید که تمرکز زنان بر حفظ و مراقبت
مواشی میتواند یک منبع عایداتی برایشان باشد .اگر کامیابی پروژه خیاطی در نظر گرفته شود ،باید همواره تولیدات به بازار عرضه گردند .پول
کافی برای خرید تکه های مرغوب نیز وجود ندارد .دکانداران محل ،لباس های خود را از کشورهای خارجی مثل پاکستان و چین تهیه میکنند.
لباس های تولیدی شان نه در قیمت و نه هم در کیفیت با محصوالت وارداتی قابل مقایسه اند.

3 33.3چشم انداز تحلیلی

براساس یافته های این پژوهش ،الزم است تا فعالیت مبنی بر جنسیت ،مسئله توانمندسازی و تصمیم گیری زنان در قالب شرایط مورد مطالعه
قرار گیرد تا بتوان در مورد آن طور بهتر آگاهی حاصل نمود .این مطلب در ساحه ایثارخیل در مقایسه به ساحات شهرک پولیس و نهردرسان
بسیار متفاوت بوده است .تمام موضوعات مهم درباره زنان ،و موضوع تولید درآمد ،از همین تحقیقات اولیه بدست آمده است که شامل یک
سلسله تغییرات مختلف برای زنان در بخش های مانند اشتراک زنان در اماکن عمومی ،گسترش ساحه رفت و آمد و یا حرکت فزیکی زنان،
دسترسی به برنامه های آموزشی برای ارتقای ظرفیت ها ،توقع مردم و خانواده از آنان به عنوان زن ،آگاهی از «حقوق زنان» ،دسترسی به
 188این همان قریه ای است که محققین ساحوی دروازه هر خانه رفته و از زنان آن خانه ها تقاضا کردند تا در مباحث گروهی اشتراک نمایند .بین ملک قریه و مردم محل فاصله ای ایجاد شده
است .ملک نتوانست از مردان محل بخواهد تا زنان خود برای اشتراک در بحث های گروه تشویق نماید .از طرف دیگر زنان در خانواده ملک نیز گفتند که زنان محل دیگر راضی نیستند تا به خانه آنان
برای اشتراک در این بحث ها اشتراک کنند.
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تسهیالت صحی ،آموزشی و حمل و نقل ،می شود .بعضی از اینها مانند تاثیر مسئله زنانگی روی توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی و یا تغییر
در درک و فهم ناموس طور مثال ،به تحقیق و تحلیل بیشتر نیاز داشته که در این تحقیق ممکن نبوده است .در صفحات بعدی همین موضوع،
از سه بُعد مهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا زمینه برای مرور مجدد پالیسی ها در آینده مساعد شود .این مسایل عبارت از پروژه ها و
تاثیرات آن باالی شرکت کنندگان ،خانه و پیرامون آن (دسترسی به صحت و تعلیم و تربیت)؛ و اماکن عمومی می باشد.

333.33.3پروژه ها و تاثیرات آن بر شرکت کنندگان:

میزان برنامه ریزی و پالنگذاری برای توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی و نیز استفاده از منابع مربوط و ارتقای ظرفیت ها در محالت زیر
تحقیق این پروژه ،متفاوت بوده است .پروژه های نهردرسان و شهرک پولیس توسط موسسات غیردولتی تطبیق و طور مستقیم توسط تمویل
کنندگان تمویل شده اند و سطح نظارت وزارتخانه ها از آن پروژه ها اندک بوده است .این در حالی است که پروژه ایثارخیل تقریباًدولتی بوده
چرا که در آن مداخله وزارت اموز زنان به مقایسه سازمان تمویل کننده آن پروژه (اداره کمک های بین المللی جاپان) ،بسیار چشمگیر بوده
است .مدیریت و رهبری پروژه های موسسه انکشافی سنایی و برنامه ملی انکشاف ساحوی در آدم خان و موسی خیل پایین به دوش دولت
بوده است.
در میان تطبیق کنندگان پروژه به نظر می رسد که تعدادی از آنها مانند پروژه های سازمان کمک های بشری موسکا و مرکز تعلیمی زنان
افغانستان موثر بوده اند .موفقیت این پروژه ها در این نهفته بوده که آنان با در نظرداشت مسایل اسالمی مردم و شرایط مناطق ،تطبیق شده
اند و مسئولین پروژه با سبک و شیوه اسالمی در محل حاضر شده و خود را از مردم بیگانه نمی پنداشتند .از طرف دیگر به نظر می رسد که
این نوع روش به اندازه کافی زمینه را برای دسترسی به شغل و سواد برای دختران و زنان مساعد ساخته است .طور نمونه ،در تمام بحث های
گروهی متمرکز ،زنان و مردان حساسیت خود را در برابر اینکه زنان قرآن شریف تالوت کرده نمی توانستند ،نشان داده اند .از طرف دیگر،
دختران و زنان جوان «تشنه» آموزش و فراگیری دروس دینی بوده اند.
با وجود این ،در بسیاری از پروژه ها و برنامه ها تالش شده تا مردان را راضی نمایند تا زنان (مادران ،خانم ها ،دختراها ،عروس ها ،خواهران،
خیاشنه و یا زن برادر) «خود» را اجازه دهند تا به دوره های آموزشی و یا پروژه اشتراک نمایند .در صورتیکه مردان از وضع برنامه های آموزشی
و کار در پروژه مطمئن نباشند ،مانع اشتراک زنان می شوند .طوریکه یک مرد در یکی از مصاحبه ها چنین گفت« :مردان راه را برای زنان
هموار می سازند ».از مشترکات دیگر این موسسات ،حضور فزیکی آنان در مناطق تطبیق پروژه بوده است .سازمان کمک های بشری موسکا
در گذرگاه موقعیت داشته در حالیکه مرکز تعلیمی زنان افغانستان با اجاره گرفتن یک باب دفتر در آن منطقه حضور داشته است .از این طریق
این موسسات اعتبارشان را در بین مردم محل کسب کرده چرا که حضورشان در محل سبب احترام به نورم های اجتماعی و سنتی مردم (در
مورد سرپرستی زنان) شده است.
به نظر می رسد که توجه و احترام به شرایط و اوضاع برای هر دو سازمان کمک های بشری موسکا و مرکز تعلیمی زنان افغانستان نتایج مثبت
داشته است و آنان توانسته اند از این طریق زنان را بسیج سازند تا در پروژه ها اشتراک نمایند .از طرف دیگر ،پرداخت مبلغ  500افغانی ماهوار
به خاطر اشتراک زنان در برنامه های آموزشی نیز مشوق خوبی بوده که مورد پذیرش مردم قرار گرفته است .مرکز تعلیمی زنان افغانستان با
اینکه پروژه کوتاه مدت یعنی  6ماهه ای تطبیق کرده ،توانسته است تا فرصت های را برای زنان مساعد سازد که سبب بهبود وضعیت ذهنی
و عینی آنان گردد .یک خانم بیوه در شهرک پولیس ،اکنون توانسته طور غیررسمی با یکی از دکاکین ارتباط قایم نماید و تُرشی را که در خانه
می سازد به آن دکان بفروشد و یا اینکه یک خانم برای آموزش ،از خانه بیرون می شود .اینها مثال های از تاثیرات خوب پروژه مرکز تعلیمی
زنان افغانستان در شهرک پولیس بوده است.
تطبیق پروژه های مرکز تعلیمی زنان افغانستان و سازمان کمک های بشری موسکا مشارکت زنان را در نهادهای عامه و عمومی نه تنها
مساعد ساخته بلکه افزایش نیز داده و عالوتادرک خودی ،قوه تصمیم گیری و استقالل زنان را نیز بلند برده است .اینها موارد مهمی اند که
نشان می دهند “یک فرد با عمل آزادانه می تواند به آن هدف و ارزشی که برایش مهم است ،دست یابد ".189اما در پروژه های مرکز تعلیمی
زنان افغانستان مسایل مربوط به مارکیت یا بازار در نظر گرفته نشده است .با اینکه دوره های سوادآموزی اعتماد به نفس و توانایی زنان را
افزوده است ،اما طور مستقیم این پروژه ها زمینه ها یا فرصت های درآمدزا را برای زنان ایجاد نکرده اند .ولی پروژه های سازمان کمک های
بشری موسکا طور منظم برای کارمندان خود یک منبع عایداتی ایجاد کرده ،طوریکه مسئولین و مدیران ارشد آن در جستجوی بازار برای
تولیدات خود بوده اند.
واضح نیست که پروژه موسسه کمک و توسعه زنان در ایثارخیل به کدام اندازه روی عواید زنان تاثیر گذاشته است .چرا که تعداد کمی از
گوسفندهای که زنان نگهداری می کردند،چوچه زاییده و یا هیچ یک از خریطه ها و جاکت های را که زنان بافته اند ،به فروش نرفته است.
با وجود این هم ،آموزش درس های ابتدایی قرآن شریف ،الفبا و تاحدی هم علم حساب و آگاهی درباره حفظ الصحه شخصی همه در ذات
خود سبب توانمندی زنان شده است .در رابطه به پروژه های برنامه ملی انکشاف ساحوی و موسسه انکشافی سنایی باید گفت که آنها از ناحیه
برنامه ریزی و نظارت دچار مشکل بوده اند .طور مثال پروژه برنامه ملی انکشاف ساحوی در موسی خیل پایین می بایست تا  360،000دالر را
برای  360زن در  9والیت به خاطر آموزش جهت ساختن مربا از تولیدات داخلی ،مصرف می نمود .به نظر میرسد که پروژه آغاز خوبی داشته
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در قسمت ارایه آموزش های اساسی برای مردان در زمینه حقوق زنان (از طریق روش های اسالمی) .اما اشتراک کنندگان در پروژه مواد خام
را تهیه می نمودند ،مهارتی که در این پروژه استفاده می شد ،مهارت جدید و ناشناخته ای نبوده است و تولیدات پروژه نیز بازار نداشته است؛
و دیگر وزارت احیا و انکشاف دهات مربای تولید شده آن پروژه را خریداری نمی کرد .بنا فشار اینکه باید مقدار بودجه تخصیص یافته برای
این پروژه به مصرف می رسید سبب شد تا نتایج حاصله از این پروژه به درستی مورد ارزیابی و توجه قرار نگیرد .به نظر نمی رسد که پروژه
مشترک برنامه همبستگی ملی و موسسه انکشافی سنایی دینامیک موجود در قدرت مردم محل را مد نظر گرفته باشد و روی ملک محل به
عنوان تنها تطبیق کننده پروژه متمرکز بوده است .اینکار سبب شده تا زنان در پروژه اشتراک نکنند .کارمند ساحوی موسسه انکشافی سنایی
نتوانسته به طور کافی از برنامه آموزشی پروژه یا از روند مشارکت در پروژه نظارت نماید .این در حالی بود که برای تولیدات زنان ،بازار نیز
وجود نداشته است.
در میان جوانب دیگر اما ضعیف اشتراک اقتصادی زنان در محالت تحت مطالعه این تحقیق ،مسئله نظارت و ارزیابی آن پروژه ها می باشند.
با اینکه موقف سازمان های تمویل کننده و وزارتخانه ها در قسمت جنسیت با آنچه که در سطح بین المللی پذیرفته شده همسان بوده ،اما
بسیاری از آنها نتوانسته اند این موضوع را با معیارها و شرایط موجود مناطق وفق دهند .در این مورد ،وزارتخانه ها خود از یک طرف برای
توافق با یک ایده ای جدید که وعده کمک به زنان می نماید و یک دیدگاه انتقادی چند جانبه که به آن به عنوان موضوع اجتماعی و فرهنگی
غیراسالمی می بیند ،متردد می باشد .مثال از یک طرف ،در سطوح مختلف حکومت روی پالیسی ها و استراتیژی های انکشافی تالش صورت
می گیرد ،اما از طرف دیگر دولت تنها در آموزش های محدود را در زمینه ای استراتیژی های جدید در خصوص اشتراک زنان در نهادهای عامه
ارایه داشته که نیاز به آموزگارهای محلی دارد تا حقوق جدید را به سمت جلو انتقال دهد .این کمبود آموزگار و کارمندان ساحوی (به خصوص
زنان) به نظر میرسد که تاثیر پروژه را روی زنان کاهش دهد .از این جهت ،باید تغییرات اقتصادی که زنان و دختران جوان (مانند مرسل) در
هنگام ازدواج به آن مواجه می شوند ،نیز مورد بررسی قرار گیرد .طور مثال ،ارزیابی تاثیرات برنامه های آموزشی خیاطی برای دختران در آدم
خان که اکنون ازدواج کرده اند ،ضروری است که برنامه همبستگی ملی و موسسه انکشافی سنایی طور مداوم مورد نظارت قرار دهد.
در حال حاضر ،پول چنین تزریق می شود :سازمان تمویل کننده و وزارتخانه بخشی به موسسات تطبیق کننده و از آن طریق به اشتراک
کنندگان در پروژه ها .در سال های آینده موثریت این پروسه ممکن افزایش یابد .چرا که پول از طریق وزارتخانه ها به مصرف رسیده و آنان
روند تطبیق پروژه را یا در چارچوب استراتیژی های بلند مدت دولتی و یا در قالب پروژه های  2تا  4ساله که توسط جامعه مدنی و موسسات
غیردولتی تطبیق می شوند ،رهبری می نمایند .در هر صورت ،سازمان های تمویل کننده باید تالش نمایند که کاهش کمک های مالی ،سبب
شود تا در سطح محل برای زنان مفید باشد و از طرف دیگر تضمین نمایند که پروژه های که وزارتخانه های تطبیق می نمایند به شکل درست
با مسایل مربوط به جنسیت رسیدگی می نمایند .با توجه به ضرورت برنامه ،بررسی مشترک از پیامدها و نتایج پروژه ها توسط سازمان های
تمویل کننده ،از رفتن به سمت تاریکی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

در باره تاثیرات پروژه

بعضا روشن نیست که زنان در پروژه های موسی خیل پایین ،ایثارخیل و آدم خان بنابر رای خود اشتراک کرده اند یا اینکه همراه با خویشاوندان
خود (مردان) در آن پروژه ها سهم گرفته اند .به نظر می رسد که این پروژه ها بیشتر به توانایی مردان متکی بوده تا آنان بتوانند فعالیت های
زنان را کنترول نمایند .منابع پروژه ها نیز از طریق مردان توزیع میشد .به این اساس ،چنین برنامه ریزی هایی نمی تواند مشوق حس استقالل
و اشتغال در زنان باشد .اما در عوض ،اینکار باعث تقویت هر چه بیشتر ساختارهای فعلی قدرت در خانواده ها و مناطق می گردد .این هنجار
که زنان از نظر اقتصادی وابسته باشند به اندازه کافی مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است .ولی با این هم ،شواهد پروژه ایثارخیل نشان
می دهد با اینکه زنان آگاهی کمی در مورد پروژه ،روند کار و اهداف آن داشته اند ،تازه بودن پروژه در معرفی بعضی مهارت ها و دانش جدید
برای زنان «یک موفقیت» محسوب شده است.
پروژه های نهردرسان و شهرک پولیس طوری برنامه ریزی شده بودند که شامل برنامه سوادآموزی نیز بوده اند .سطح آموزشی اشتراک
کنندگان این پروژه ها نسبتاو طور مقایسوی بلندتر بوده و حقوق زنان از طریق آموزش های اسالمی نیز به آنان تدریس شده است .در پروژه
ایثارخیل ،تدریس الفبا و علم حساب همراه با قرائت قرآن شریف شامل برنامه آموزشی این پروژه بوده است .به نظر می رسد که این مسایل
در پروژه های موسی خیل پایین و آدم خان بنابر پالیسی های برنامه ملی انکشاف ساحوی و برنامه همبستگی ملی برنامه ریزی نشده بودند.
الزم است تا آنان این پالیسی را تجدید نظر نمایند .از این دید ،برنامه ریزی های اداره انکشاف بین المللی جاپان ،و وزارت امور زنان در قالب
پروژه موسسه کمک و توسعه زنان در ایثارخیل شامل برنامه های ابتدایی و ثانوی بوده اند .برنامه ابتدایی این پروژه شامل مالداری ،صحت
افراد و سوادآموزی اولیه بوده در حالیکه برنامه ثانوی این پروژه آموزش مهارت (مثال آموزش چرم دوزی) بوده است .سوادآموزی مخصوصا
در قالب تعلیمات اسالمی یکی از راه های بسیار معتبر و با ارزش پروژه بوده است که از طرفی سبب ایجاد و افزایش اعتماد به نفس و آگاهی
اشتراک کنندگان شده است .در شهرک پولیس زنانی که قبال دختران خود را از رفتن به مکاتب منع می کردند ،اکنون از بی سوادی خود و
دختران شان افسوس می نمایند .این در حالی است که تعدادی از زنان کهن سال هم اکنون در این شهرک در حال آموزش خواندن و نوشتن
می باشند .در شرایط فعلی زنان به تعلیم و تربیت زنان ،زیادتر ارزش قایل اند.190
 190در هنگام ازدواج ،مردم به عروس تحصیل کرده زیاد ارزش قایل نمی باشند ،در حالیکه برای داماد تحصیل یافته احترام قایل اند .معمو ًال زنان تحصیل و شاغل ،در زمان خواستگاری و یا نامزدی
توسط نامزد اش تشویق می شوند تا از کار در بیرون از خانه دست بردارند.
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مرسل در نهردرسان تغییراتی را که در خود تجربه کرده است چنین توضیح می دهد:
در قدم اول اعتماد به نفس پیدا کردم و فهمیدم که توانایی انجام کاری را دارم .من از آن زنانی نیستم که احساس شرم
کنم و بگویم که هیچ کاری کرده نمی توانم؛ آه! آرزو می کنم که اینکار را کرده می توانستم .از زندگی من جمالتی مانند
«آرزو می کنم» اکنون از بین رفته اند .مثل اینکه در گذشته می گفتم «آرزو می کنم که بتوانم پول پیدا کنم» .و یا «آرزو
می کنم که می توانستم جایی بروم» .یا «آرزو می کنم که در کدام موسسه کار نمایم» .تمام آن جمالت اکنون برایم از
بین رفته اند .تغییرات زیادی در زندگی من آمده است .توانسته ام که با مردمان زیادی دیدار نمایم و جالب اینکه من با زنان
زیادی معرفی شدم و از زندگی و تجارب آنها چیزهای زیاد آموختم .چیزهای خوب و بد از تجارب آن زنان را آموخته ام.
اینکه چه خوب و چه بد است .آنچه که مثبت بوده کسب کرده ام و آنچه که منفی بوده ترک کرده ام .اینها موارد موثری
در زندگی ام بوده است.
و یا برای نازنین از ایثارخیل ،طور مثال پروژه موسسه کمک و توسعه زنان بسیار مفید است:
چرا که ما دروس اسالمی و قرآن شریف ،نوشتن حروف الفبا و کمی هم حساب کردن را از آن پروژه یاد گرفتیم.
شکریه از تاثیرات پروژه مرکز تعلیمی زنان افغانستان در زندگی اش چنین می گوید:
بعضی وقت ها فکر می کنم که چرا بزرگان ما نادان بودند و ما را اجازه ندادند تا درس بخوانیم .من هرگز فکر نمی کردم که
روزی بتوانم درس بخوانم و کاری دیگری کرده بتوانم .از طرف دیگر بسیار کوته بین نیز بودم و با خود می گفتم که چرا زنان
بیرون می روند ،یا آنان باید در خانه بمانند .فکر می کردم زنانی که بیرون از خانه میروند ،زنان خوب نیستند .باور کنید به این
چیزهای احمقانه معتقد بودم چرا که من در گذشته هرگز بیرون نمی رفتم .اکنون به برکت آن دوره آموزشی می توانم قرآن
شریف بخوانم و چیزی بنویسم و یا بخوانم .مثال نوشته های روی دکاکین و فروشگاه ها را میتوانم بخوانم .هر روز به مدرسه
می روم و قرآن شریف آموزش می بینم .اکنون می گویم آن زنانیکه در خانه می مانند زنان خوبی نیستند ،چراکه کاری کرده
نمی توانند .دیگر چادری نمی پوشم .من در داخل و در بیرون خانه کار می کنم.

333.33.3خانه و پیرامون آن

برای بسیاری از پاسخ دهندگان مرد در تمام محالت زیر تحقیق ،تا زمانیکه یک پروژه برای جلب مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی با
در نظرداشت نقش جنسیت در آن محل صورت نگیرد ،آن پروژه برای آنان قابل قبول نمی باشد .با مثال دادن حضرت بی بی فاطمه (رحمت
اهلل) ،191زنان در سه محل تحت مطالعه این تحقیق خود را مقید به خانه و در واقع ناتوان می دانستند .زنان در ایثارخیل در دسترسی به فرصت
های اقتصادی زیادتر محدود اند .در موسی خیل پایین،زنان که با اقارب و خویشاوندان شان در قره باغ و کابل ارتباط دارند راه های جدید
کسب عاید و درآمد را می دانند و تایید می کنند که خانواده ها وضعیت خوب مادی آنان را احترام می نمایند.
همینگونه زنان از نورم های اجتماعی که باعث محدود شدن یا مانع حرکت فزیکی یا رفت و آمد آنان در بیرون از خانه میشود (آنچه که در
شهر متفاوت است) ،باخبر اند .مثال در آدم خان ،یک ناحیه مسکونی کامال پشتون نشین ،زنان می پذیرند که آنان تنها زمانی می توانند کار
نمایند که از این منطقه بیرون شده و جای دیگری بروند .این در حالی است که زنان در نهردرسان در باره فرصت های که برای زنان مهیا
است بیشتر از همه آگاه اند و فکر می نمایند که عاید و درآمد زنان نتایج مثبت دارد .این طرز دید در شهرک پولیس طوری است که باید راه
های کسب درآمد توسعه یافته که تا حدی بتوانند استقالل اقتصادی داشته باشند .طوریکه در این باره یکی از اشتراک کننده ها برای مصاحبه
گفته است« :امروز اگر پول های شوهر خود را مصرف می کنم باید برایش بگویم که چه قدر مصرف کردم و به کدام حساب ،در صورتیکه
این پول از خودم باشد الزم نیست که برایش بگویم( ».فرشته ،تاجک 25 ،ساله ،خانم خانه) .برای زنان به نظر می رسد که عواید شوهر،
عواید شخص آنها می باشد.
عالوه بر این ،در ساحاتی مانند آدم خان ،جاییکه زنان بزرگتر صالحیت بیشتر دارند ،میتوان از آن طوری استفاده کرد تا حق دسترسی زنان
به منابع را تغییر داد ،طوریکه موضوع مردساالری در منطقه را میتوان توسط این زنان بزرگتر حفظ نمود .زنان مجرد (بیوه و یا زنان بزرگ
سال که ازدواج نکرده اند) در سهم گیری در فعالیت های اقتصادی مناسب می باشند .به نظر میرسد که مردان در مورد آنان فکر می کنند
«که وقت اضافی بیشتر دارند» و یا اینکه «نیازمندی اقتصادی زیادتر دارند» .در هر حالت ،داشتن دسترسی یک زن مجرد به درآمد بیشتر
قابل قبول است نسبت به داشتن دسترسی یک "سیاسر" به آن عواید ،با اینکه آن "سیاسر" به ساحه بیشتر برای حرکت و رفت وآمد دسترسی
داشته باشد .چنین مسایل فرهنگی در هنگام برنامه ریزی پروژه های انکشافی مورد استفاده قرار گیرند .طور مثال ،حضور زنان مجرد و بزرگتر
را باید مبنی بر شرایط مناطق و هنجارهای اجتماعی به خاطر حفظ موضوع جنسیت و جندر مورد توجه قرار داد .این موضوع مخصوصا زمانی
از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که این زنان با صالحیت های بیشتر که برای جامعه حایز اهمیت اند ،منحیث مدل میتوان استفاده کرد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نبود کلینیک های صحی برای زنان در ایثارخیل ،آدم خان و موسی خیل پایین رقت بار و وحشتناک می باشد .در این مناطق فقدان امکانات
صحی و ارایه خدمات صحی رایگان توسط داکتران و نرس های زن برای زنان ،یک مشکل و چالش عمده می باشد .در حال حاضر زنان وادار
شده اند که «چه کاری را انجام بدهند و یا چه چیزی را آماده سازند» .به طور نمونه یکی از اشتراک کنندگان در ایثارخیل که از نظر فزیکی
آسیب دیده هیچ چاره به جز از تن دادن به خدمات بسیار ابتدایی صحی .صورت یا روی اطفال در ایثارخیل داغ دار بوده اما کسی به آن توجه
نمی کند .زنان در موسی خیل پایین مثال در رابطه به مرگ  3نفر از زنان در اثر مشکالت زایمان و حاملگی در سال قبل یاد می کنند .نبود
دسترسی به تسهیالتی ترانسپورت ،نبود و یا کمبود دسترسی زنان را به خدمات صحی بیشتر از پیش وخیم تر می سازد.
این وضع با بلند بودن میزان ازدواج های اطفال و تمایل به اینکه به دختران فراتر از صنف سه و چهار اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود،
بدتر می شود .در این مناطق رسم و رواج طوری است که با ازدواج های زود هنگام در دوران طفولیت ،نه تنها آنان از یادگرفتن کارهای سنتی
مانند کارهای داخل خانه یا طرز نگهداری از مواشی عقب می افتند بلکه با این نوع ازدواج ها و والدت های قبل از وقت به مشکالت صحی،
هم مادران و هم نوزادان ،مواجه می گردند.

در باره «حقوق» زنان

در مورد اینکه زنان به کدام حقوق دسترسی دارند ،تغییراتی رونما شده و در بعضی موارد هم اصال تغییری نیامده است .از یک طرف در بحث
های گروهی ،مردان معتقد بودند که «در اسالم گفته شده است که اطاعت زنان از مردان فرض می باشد» بنا تلویحا اشاره شده که خشونت های
خانوادگی قابل قبول می باشد .آگاهی زنان در مورد حقوق شان تنها مقید به پذیرفتن دیدگاه فوق بوده است .در مواردی هم زنان این عقیده را رد
کرده و تالش نموده اند تا فهم از آن دیدگاه را تغییر داده یا اصالح نمایند.

در نهردرسان زنان از موضوع تجاوز جنسی در چوکات زناشویی آگاه بوده که به عنوان تخلف حقوق جسمی آنان محسوب می شود .ترجیح دادن به
اوالد پسر یک تجربه و واقعیت تلخ است که همه به آن اذعان داشته اند .مرسل کامال میداند که زنان در چارچوب اسالم حق کار و آزادی را دارند.
نامبرده از حق برادر ها که به خود در برابر خواهرهای شان منسوب می دانند ،انتقاد می کند که چرا برادرها به جای خواهرهای شان تصمیم می گیرند
که با چه کسی مالقت کنند و یا کدام نوع لباس بپوشند .در شهرک پولیس ،زنان در بحث گروهی زنانه نارضایتی خود را در باره کمبود حق میراث،
رضایت روی ازدواجو موضوع چند همسری مردان نشان داده اند .طوریکه سیما ( 50ساله ،خانم خانه و تاجک) در مورد خانه میراثی شان چنین می گوید:
ما پنج خواهر و سه برادر می باشیم .از پدر یک خانه میراثی داریم که برادر بزرگتر در آنجا زندگی می کند .آنان هیچ وقت
یادآور نمی شوند که خواهر هم دارند و آنان نیز به این خانه حق دارند .اما اگر ما ادعا کنیم ،اقارب و خویشاوندان ما را مقصر
دانسته و از طرف دیگر ،برادر به خانه ما نخواهد آمد و به ما چشم سفید خواهد گفت .یک روز هنگامی که در خانه برادرم
بودم روی حق زنان و دختران در تلویزیون صحبت می شد .برادرم گفت“ :اکنون تلویزیون ها بین خواهرها و برادرها جنگ
میاندازد” اما من به خود گفتم که شما مردان به حق زنان توجه نمی کنید .همیشه برادرها از حق میراث خواهران خود چشم
پوشی می نمایند .آنان حتا دوست ندارند تا دیگران راجع به حق میراث صحبت نمایند.
فرشته ( 25ساله ،تاجک و خانم خانه) راجع به رضایت اش به ازدواج ،حق میراث و موضوع چند همسری چنین می گوید:
زمانیکه یک دختر به سن بلوغ می رسد والدین اش او را نامزد می سازند بدون اینکه رضایت او را حاصل کنند .و یا زمانیکه
صحبت روی توزیع و تقسیم میراث باشد آنان نام دختر و یا خواهر را نمی گیرند .اسالم می گوید که شما قسمتی از میراث
را به دختران و خواهران خود بدهید و یا اینکه در هنگام ازدواج ،موافقت و یا رضایت دختر را نیز حاصل نمایید .اگر شوهرم
بخواهد تا برای بار دوم ازدواج نماید من خود او را با دستان خود خواهم کشت .به همین خاطر پول او را می گیرم تا پولدار
نشود و نتواند برای بار دوم ازدواج نماید .هر پولی را که مصرف می کند من محاسبه می نمایم .چرا یک مرد دو بار ازدواج
نماید؟ اینکار سبب می شود تا وضعیت مالی و زندگی اش بدتر شود.
آنانیکه در زندگی های مشترک چند همسری زیست دارند ،به نوبت شوهر خود را دعوت می نمایند و اگر نوبت آنان نباشد ،شوهر خود را طعام
نمی دهند .با بلند بودن قیمت ها از نظر اجتماعی ،زنان از مصارف هنگفت اجتماعی و اقتصادی داشتن زن دوم آگاه می باشند.
طرح پرسش های که سبب تحریک نظریه ها می شوند بازتاب دهنده ای این گرایش در میان زنان است که تغییر در سطح منطقوی و جهانی
در واقع با تغییرات در سطح محل تعامل می نمایند .اینکار باعث می شود فهم و درک موجود روی مسایل دوباره بررسی شده و تعاریف جدید
به آن داده شوند طوریکه مفاهیم سنتی با معانی جدید ترکیب گردند .طوریکه مرسل از خشونت اینگونه تعریف وسیع می نماید« :خشونت این
است که ما زمانی حق کسی را بگیریم و به آنان اجازه ندهیم تا صحبت نمایند و یا تصمیم گیرند ».نامبرده در مورد خشونت های خانوادگی در
فامیل های دوستانش مخصوصا روی مسایل رضایت به ازدواج آگاه است .جالب است که وی تعریف و مفهوم متفاوتی از مفاهیمی چون بی
ترس دارد .به عقیده مرسل ،بی ترس کسی است که کاری را بدون ترس و هراس انجام می دهد چراکه آن کار به نظرش درست می باشد
مغایر آنچه که یک زن با جرات و شرمنده باشد .این تعریف بر عکس تعریف سنتی و قدیمی از زنان استداللی و جدالی می باشد .این تعریف
قویا با تعریف شرمنده ،رک و راست ،گستاخ ،چشم سفید و زنی که مسلمان خوب نیست ،ارتباط دارد.
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 333.33.3اماکن عمومی

به نظر می رسد که اشتراک ،صالحیت و قدرت زنان در شوراهای انکشافی محل به ندرت وجود داشته و یا اینکه اصال وجود ندارد .به گفته
رییس برنامه همبستگی ملی اشتراک زنان در شوراهای انکشافی محل “ناچیز” است .در محالت ایثارخیل ،موسی خیل و آدم خان شورا های
زنانه انکشافی محل ،فعال نمی باشند .در قریه آدم خان ،بعضی از اعضای شورای مردانه انکشافی محل دوستانی دارند که خانم های شان
عضویت شورای انکشافی را دارند .ارتباطات آن زنان عموما از طریق همین دوستان صورت می گیرد .شک های زیادی در زمینه وجود دارند
چراکه بیالنس قدرت و کنترول طور واضح در دست شوراهای انکشافی محلی مردانه است .اینکار باعث تشویق اشتراک سیاسی زنان نشده
بلکه روند موجود دستور دهی و کنترول را که در خانواده ها طور سنتی وجود دارد بیشتر تشویق نموده که در قالب چارچوبی که در واقع می
خواهد تا حضور زنان در فضای عمومی و عامه را تشویق کند ،اتفاق می افتد .با اینکه زنان در جامعه سنتی مانند ایثارخیل از اشتراک شان در
اماکن عمومی و عامه آگاهی ندارند ،اما در ساحات دیگر مانند موسی خیل پایین و آدم خان ،مردم زیادتر دنیا دیده بوده و مفکورهای متفاوت
دارند که نیاز است تا برنامه همبستگی ملی در زمینه ظرفیت سازی الزم نماید .اینکار شامل نظارت و آموزش برای زنان در شورای انکشافی
محل شده تا اینکه این شورا عمال به کار خود آغاز نماید .تالش صورت گیرد تا مشارکت زنان در حکومتداری و انکشاف ترغیب و تشویق گردد.

تحرک فزیکی

به وضوح محدودیت های زیادی روی میزان و حدود تحرک زنان وجود دارد و همین شکل هرگونه تحرک آنان طور جدی کنترول و نظارت
می گردد .در تمام پنج ساحه تحقیق و مخصوصادر سه ساحه تحت مطالعه این تحقیق در میان مردان مقاومت های قوی در مورد تحرک و
رفت و آمد زنان خارج از حدود فامیلی و خانوادگی ،وجود دارد.
در مناطقی که خطوط ارتباطی ترانسپورتی کافی نیست ،مانند ایثارخیل ،به شدت توانایی زنان را برای مبادرت و اقدام در حیطه خارج از اجتماع
شان مورد تاثیر قرار می دهد .به نظر می رسد که نورم های اجتماعی در آن مناطقی که دسترسی به تسهیالت حمل و نقل یا ترانسپورت
بهتر است ،برای زنان بیشتر اجازه می دهد تا بعضا در قالب گروهی از زنان دیگر و بدون کدام محرم ،به بازارهای نزدیک محل (مثال بگرامی
و قره باغ) و یا کابل سفر نمایند .اما در سه محل این تحقیق ،زنان به شدت کنترول می شدند .این در حالی است که در مناطقی که نسبتا
تسهیالت حمل و نقل بهتر است مانند نهردرسان و شهرک پولیس شواهد حاکی از آن است که زنان بدون محرم برای کار و یا تعقیب برنامه
های آموزشی با کمترین نظارت خانواده رفت و آمد می کردند.
تحرک فزیکی در میان زنان باعث بروز احساسات قوی می شود .به نظر می رسد که بر خالف فهم سنتی در باره تحرک فزیکی زنان که ذاتا
به ساحات و اماکن عمومی محدود شده ،اکنون دیده می شود که روایت دیگری و برخالف مفکوره های سنتی در حال ایجاد شدن است .طور
نمونه اگر ما عقیده مرسل را در مورد زنان و حس استقاللیت به عنوان یک شاخص هویتی مد نظر قرار دهیم ،نامبرده در زمینه چنین اظهار
داشته“ :ما مردم فکر می کنیم که اگر دختر خود را بیرون از خانه اجازه ندهیم او بی بی است .اما این درست نیست که فکر کنیم که اگر
دختری در خانه ماند بی بی بوده و اگر کسی از خانه بیرون رفت بی بی نیست ”.زنان و عروس های جوان سبب آوردن سنت های فامیلی و
محلی می شوند که می توان از آن برای سرعت بخشیدن تغیرات استفاده کرد .همچنین مهاجرت ها روی تحرک فزیکی زنان تاثیر گذاشته
است .طور مثال زنان در قریه آدم خان که از نظر تاریخی وابستگی قوی به آن قریه دارند ،نظریات شان زمانی تغییر کرد که اکثر مردم قریه به
ایران و یا پاکستان مهاجرت کرده بودند اکنون این زنان عالقمندی بیشتر برای تحرک بیشتر برای کسب درآمد و عاید دارند .این زنان مخالف
پویایی که دارند نیستند (برخالف زنان در ایثارخیل) ولی تحرک این زنان هم به خاطر کمبود فرصت ها و هم به خاطر خطرات اجتماعی که
متوجه آنان است ،محدود می باشد ( مثال در صورتیکه باالی نورم های اجتماعی برای یافتن کار و شغل اعتراض نمایند ،یا مثال کسی در
ساحه آدم خان زندگی نماید اما در قره باغ کار نماید).
ارتباط قوی میان زنان ،عواید آنان و بازار وجود دارد .بازار به عنوان جایی برای مصارف و نیز محلی برای نشان دادن اراده استقالل بیشتر
زنان ،به حساب می آید .از طرف دیگر بازار یک “جای ممنوعه” و محل رمز و راز نیز تلقی می گردد .بنابرین در عمل واضح است که یک زن
پشتون که دارای درآمد است (یک معلم مثال) از روی قصد به سنت ها و رسم و رواج قوم اش وفادار می مانند مخصوصا اینکه او در محلی
سکونت داشته باشد که تاجک ها از نظر اجتماعی مسلط تر باشند .جالب است که این زن پشتون در قدم اول از سنت های قومی خود یاد
می کند و اضافه می کند که او متوجه است تا عنعنات و سنت های قومی خود را نقض نکند .وی از طرف دیگر از اینکه راه خود را از دست
بدهد نیز نگران است .شاگردان و معلمین در نهردرسان تنها به محالتی که توسط خانواده های شان اجازه داده شده باشد ،می توانند رفت و
آمد داشته باشند .به نظر می رسد که آنان گاهی بدون ایجاد شایعات زیاد رفت و آمد کرده می توانند .با این هم ،این زنان باید برای بیرون
رفتن از خانه ،از مردان اجازه بگیرند.
در ایثارخیل و موسی خیل پایین زنان گفته اند که هنگام بیرون رفتن از خانه و منطقه احساس خطر می نمایند .حادثه ترافیکی ،یا اینکه مورد
حمله (به شمول حمله توسط گروه های مسلح) قرار گیرند و یا اختطاف شوند از جمله ترس هایی اند که این زنان یاد آور شده اند .در بسیار
موارد ،زنان با زنان دیگر از خانه بیرون می روند .در چنین مواقع به نظر می رسد که یکی از دوستان یا همکاران با تجربه تر راجع به مکان یا
محل رفت و آمد معلومات ارایه میدارد .اینکه بازار برای زنان یک دنیای کامال دیگری باشد کامال واضح و روشن است .در چنین مکان ها در
صورتیکه یک زن دیده شود که کسی نیست تا از او مراقبت کند ،تنها به خاطر اینکه زن است مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

هرگاه حرکت آزادانه می تواند به عنوان “یک پدیده اجتماعی ساخته شود که در آن فعالیت انسان مبنی بر جغرافیا به معنی قدرت باشد”
بنابرین ارتباط زنان با محیط های بیگانه که عموما مردان در آن تسلط بیشتر دارند ،مثال بازارها ،می تواند به عنوان یک شاخص که قدرت
در آن ساخته شود ،تعبیر شود .دادن موقف منفی برای دیدار و یا تحرک زنان (زنان این تحقیق کامال مخالف آن بوده اند) براساس معیارهای
وضع موجود نبوده بلکه یک موقف دهی خودی می باشد .با وجود که رفت و آمد آزادانه از نظر بهبود وضعیت مالی مهم و قابل توجه می باشد
ایجاد این پدیده که زنان طور ذاتی «غیر محرک» اند تاثیرات چشمگیری روی وضع تعلیم و تربیت ،صحت و دسترسی آنان به فرصت های
اقتصادی داشته است .کوته بینی و موانع که زنان آنرا در قسمت حفظ هویت زن بودن شان تجربه می نمایند با وجودیکه با مسایل بیرون
خانه در تماس باشند ،ارتباط می گیرد به قدرت جمعی یک اجتماع .ننگ یکی از ابزاری است که برای کنترول اجتماعی استفاده شده که تمام
پنج زن در مورد تحرک و رفت و آمد شان و محدودیت های که در زمینه دارند ،به تفصیل بیان داشته اند .حضور یک زن در اماکن عمومی
و بیرون از خانه سواالتی را در مورد عفت و پاکدامنی وی مطرح می سازد و سبب میشود که چنین زنی به عنوان زن «آزاد» و مغایر مفهوم
زنانگی معرفی گردد.

192

«چشت و پیشت»

پهلوی اینکه زنان در امور داخل خانه مصروف نگهداشته شده اند آنان در تمام پنج ساحه این تحقیق از راه های دیگر نیز در تعامل با بیرون
از خانه با محدودیت های مواجه اند .طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن زنان به عنوان مسایلی اند که با فرهنگ و سنت ها سازگاری داشته
باشند .بنابرین ،دسترسی مشروط به اماکن بیرون از محیط خانه تقریبابا توجه به مسایل فرهنگی فوق قابل احترام شمرده میشود .مثالپوشیدن
چادر ،یا چادری ،لباس های کامالبا حجاب و یا حضور یافتن در این مکان با یک نفر محرم.
مردان در بحث های گروهی در سراسر مناطق این تحقیق به قوت روی تفکیک اماکن و حوزه خصوصی و عمومی مردم صحبت کرده اند.
و تاکید شان بیشتر روی این موضوع است که اماکن بیرونی و عمومی مصئون نمی باشد .با بیرون رفتن از محیط داخل زنان از طریق آزار و
اذیت جنسی به شدت تحت کنترول قرار می گیرند .این نوع آزار و اذیت جنسی به شکل روزمره و معمول اتفاق می افتد .آزار و اذیت جنسی در
جریان مصاحبه ها و مباحث این تحقیق به تکرار تذکر یافته است .لزوما این نوع برخوردها به عنوان نقض نزاکت های اجتماعی مورد حساب
قرار نمی گیرد .از آنجاییکه آزار و اذیت دیداری ،زبانی و فزیکی و جسمی وجود دارد به این اساس زنان تالش می نمایند که خود را از آن در
امان نگهدارند .زمان و مکان هر دو از نظر جنسیت به مسایل جنسی ارتباط داده شده اند.
آزار و اذیت جنسی یک مانع جدی و عمده فرا راه توانمندی زنان از نظر اقتصادی قرار دارد چراکه به خاطر کسب دانش ،مهارت و فرصت
های شغلی اولین نیاز موضوع تحرک و رفت وآمد زنان می باشد .زمانیکه زنان هر روز هویت و مصئونیت فردی شان تحت تجاوز قرار گیرد و
زمانیکه مردان آزار و اذیت جنسی زنان را به عنوان تقلیل دهنده ناموس شان می بینند ،زنان سطح و حدود تحرک آنان کمتر می گردد .میزان
بلند نا امنی برای زنان در بیرون از خانه سبب می شود تا زنان و خانواده های آنان از ابعاد مختلف آنان را به مردان وابسته سازند .همین گونه
دسترسی زنان به تعلیم و تربیت 193به خاطر این نوع آسیب پذیری های شان به کندی مواجه شده است .در نتیجه ،در این ساحات نیز توقف
قبل از وقت رشد مهارت و توسعه را می توان به ازدواج ها و زایمان های قبل از وقت در هنگام طفولیت ربط دارد.

3 33.3عرصه برای بازبینی پالیسی

این تحقیق نشان می دهد که موضوع وکالت و توانمندسازی برای زنان ،پویایی برای گسترش مخصوصااز طریق ابزار اقتصادی را داشته و در
رابطه به هر دو درک و فهم نسبی نیز موجود است که با شرایط موجود سازگار می باشد .نظریات زنان افغان در رابطه به روابط جنسیتی باید
اساس و بنیاد تمام تالش ها برای رفا زنان به خصوص در زمینه افزایش دسترسی آنان به فرصت ها و پذیرفتن ارزش کارهای مولد و سهم
زنان در مسایل تولید مثل قرار داده شود .در نقاط تقاطع جنستی ،سیاست ،دولت و اسالم مخصوصا در شرایط فقر ،قدرت و امنیت مفید خواهد
بود تا پیچیدگی روابط و نقش جنسیت در افغانستان ،آن طوریکه با موضوع توانمندی زنان از نظر اقتصادی خصوصا آنچه که از نظر فرهنگی
در عمل اتفاق می افتد ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
هنگامیکه زنان بر خالف آنچه که مورد قبول واقع شده است کاری را انجام می دهند و زمانیکه چنین عمل های فردی تلقی می شوند نه
اینکه از طرف خانواده و یا کدام شخصیت حقیقی با صالحیت باشد ،عموماوجه منفی به آن داده شده که بر خالف شبکه های فرهنگی است
که در قالب فامیل و قوم تظاهر می نماید .آزادی در قالب یک فامیل و یا جامعه کمتر مردساالر،سود زیادی در خصوص وضعیت زنان را در
بر می داشته باشد .همینگونه،دسترسی به درآمد و قوت آن سبب شده که زنانی که عاید دارند حوزه تحرک و رفت و آمد آنان نیز بیشتر از
آن تعداد زنانیکه عاید ندارند باشد که بیشتر نوع دوم زنان به شکل های سنتی و قدیمی ،به انزوا و جدایی سازگاری می نمایند .در عین حال،
حقوق زنان که اسالم برای زنان قایل شده ،مورد تاکید قرار گیرد و در فعالیت های مربوط به جنسیت مشارکت بیشتر خویشاوندان مرد زنان
نیز در نظر قرار گیرد.

192
193

48

«تجسم ،قدرت و سیاست تحرک :موضوع ولگردی و دوره گردی زنان» تیم کریسوال .انستیتوت جغرافیای دانان بریتانیا  .24شماره .192-175 : )1999( 2

اطفالی به صنوف  3و  4در آدم خان ،در صنف  7در ایثارخیل و در صنف  6و  7در موسی خیل پائین همه در سنین  8تا  12سال می باشند.

AREU

تحلیل و بررسی وضعیت

2013

نظریات و پیشنهادات ذیل از تحلیل های پنج مطالعه موضوع به دست آمده که میتوان از آنها در طرح استراتیژی ها و برنامه ها و حتی در
روند تطبیق آنان ،استفاده نمود:
در سطح پروژه ها ،الزم است تا مطالعات موثر و بررسی نیازمندی های مردم (که در برگیرنده هنجارهای اجتماعی از نظر جنسیا) باشد ،صورت
گیرد .در پروژه های که روی مهارت ها و فرصت های کاری روستایی متمرکز اند ،مسایل مربوط به مدیریت منابع طبیعی آن مناطق در برنامه
ریزی ها مورد توجه قرار گیرند .مدیران این پروژه ها تالش نمایند تا روند بودجه سازی آنان بر خواست ها و تفاوت های جنسیتی پاسخده
بوده و تاثیرات پروژه های شان را روی مسایل جنسیت تقویت نمایند .الزم است تا متخصصین انکشاف اقتصاد (زنان) به عنوان نمایندگان و
مدیران آن پروژه ها مورد توجه قرار گیرند .برنامه کاروبار برای پروژه های تولیدی ،تهیه گردد .دسترسی به سرمایه حتما باید در برنامه ریزی
پروژه ها شامل باشد.
لزومانحوه و شکل فعالیت های موسسات غیردولتی به سمت تجارت و بازرگانی تنظیم نشده است .توسعه دهندگان پروژه ها در پروسه تولید،
بازاریابی ،خریداری و روند عرضه ،مهارت ندارند .اگر قرار باشد از این بخش در این مسیر دولت و سازمان های تمویل کننده استفاده نمایند،
الزم است تا ظرفیت کارمندان موسسات در بخش های متذکره ارتقا یابد .اساسا پروژه ها طوری برنامه ریزی می شوند که در آن زنان به
عنوان اشتراک کننده می باشند .برعالوه ،از آنجاییکه زنان بزرگتر محل به عنوان نگهبانان ارزش های جمعی در رابطه به مسایل جنسیت
نقش مهم دارند ،بنابرین مفید خواهد بود تا راه های جستجو شود که سهم گیری این زنان در پروژه ها تامین شود.
برعالوه ،در این پروژه ها نیاز است تا به زیرساخت های اساسی توجه شود .مثال تسهیالتی از قبیل سردخانه ها که به عنوان ذخیره گاه
مطمئن تولیدات مردم خصوصا در هنگام تغییر و تبادالت اقلیمی و بازار مورد استفاده قرار گیرند .مهارت برای طرح و دیزاین مثالبرای دوره
های آموزشی قالین بافی؛ و یا آذوقه برای مواشی در جریان زمستان فراهم گردد و بالخره هر آنچه که سبب بهبود و تقویت پروژه ها می
شوند مورد استفاده قرار گیرند.
تامین مکان برای تولید و ذخیره تولیدات نیز باید مورد توجه قرار گیرد .مکان های امن و مصئون توسط تطبیق کنندگان چنین برنامه ها برای
زنان آماده گردد که شامل نظارت غیر مستقیم خانواده ها و محالت می باشد .این پروژه ها حتما باید تالش نمایند تا فرصت های شغلی برای
مهارت ها و آموزش های مسلکی که برای مردم داده می شوند ،ایجاد و مساعد گردد .از تکنولوژی سیار برای عرضه برنامه های آموزشی
برای زنان از جمله سوادآموزی و آموزش اعداد و حساب به شکل بهتر استفاده صورت گیرد و اکثر کارکنان ساحوی در پروژه های که برای
زنان تطبیق می شوند باید زنان باشند .در دفاتر موسسات نیز توازن جنسیتی (تعداد کارمندان زن و مرد) مورد توجه باشد.
ضمنامسئله نبود اماکن عمومی برای زنان در هنگام برنامه ریزی پروژه ها نیز مورد توجه قرار گیرد .برعالوه ،موسسات تطبیق کننده باید قبل
از آغاز برنامه های فعالیت اقتصادی و یا دوره های آموزشی و مسلکی شان ،زمینه سازی کرده و شوراهای موجود زنان را تقویت یا مجددا
فعال نمایند .موجودیت محیط و فضای مناسب برای آموزش ،یادگیری و تولید از اهمیت زیادی برخوردار است .در عوض اینکه برای این نوع
برنامه ها از خانه یا حویلی ملک منطقه استفاده شود ،الزم است تا مکان بی طرف دیگر برای استفاده زنان فراهم گردد .میتوان برای ایجاد
مرکز محلی برای زنان ،توجه نمود .چراکه مردان عموما از مساجد برای گردهمایی های مذهبی و غیرمذهبی شان استفاده می نمایند .یک راه
بدیل دیگر این است تا زنان از مساجد محل در وقت های مناسب در جریان روز برای مقاصد عمومی ،استفاده نمایند.
در مناطق الزم است تا قبل از تطبیق برنامه های آموزشی ،برنامه ای برای معرفی برنامه های آموزشی ،خاص برای مردان محل طرح و
تطبیق گردد .ارزیابی روابط و تجربه مردان با قدرت ،امتیاز و استیال همراه با حیطه یا قلمرو فرهنگی و اجتماعی مختلف الزم است تا بتوان
درک و فهم بهتری از اینکه زنان دگرگونی 194را چگونه تعریف می نمایند پیدا کرد .تا بتوان به سختگیری های اجتماعی و فرهنگی رسیدگی
کرد طوریکه برابری جنسیتی به عنوان یک موضوع بُرد برای همگان (برای فامیل ،مردم محل و مردان) تلقی گردد نه اینکه یک موضوع
بدون دستآورد و نتایج مثبت به حساب آید.195
زنان و موسسات متشبث که سرمایه گذاری ها و مشارکت های اقتصادی را برای زنان در محالت رهبری و مدیریت می نمایند ،نیاز به کمک
و حمایت موسسات تجارتی دارند تا بتوانند به پرچون فروشان و عمده فروشان برای فروش تولیدات شان در داخل کشور و یا در سطح بین
المللی دسترسی پیدا کنند .زیرساخت های بازارهای کوچک ضرورت به حمایت دارند .اما از همه مهمتر ،گستره و وسعت بخش میکروفایننس
طور وسیع تقویت گردد.
 194برای اینکه از برچسب خوردن یا نام نهادن پروژه ها و موسسات تطبیق کننده آن به عنوان «غیر اسالمی»« ،خارجی»« ،غیر افغانی»« ،خارجی» یا «غربی» جلوگیری کرد و از طرف دیگر برای
اینکه مانع تنش های اجتماعی برای حضور و مشارکت زنان در پروژه ها شد ،مهم است تا در جریان تطبیق پروژه ها با مردان خانواده ها در تماس بود .در یک مطالعه قوم نگاری در یکی از قریه های
استالف آقای کوبرن توضیح می نماید که برای اولین بار کوره برقی در استالف تاسیس شد .در گذشته در اینجا زنان در پروسه داغ کردن کوره برای سفالگری شاغل نبوده اند؛ از آنجائیکه مردم قریه برای
خود شرم می پنداشتند که زنان شان به مرکز زنان بروند ،بنابرین کوره کوزه گری برای مردم محل قابل قبول نبوده است و به همین خاطر از آن استفاده نشده است .سیاست های بازار .کوبرن .48-49
«ناکامی پروگرام و تطبیق کننده پروژه برای جستجوی راه های موثر برای شامل ساختن مردان و پسران برای تغیر رفتارها و برخوردها به خودی خود سبب ایجاد رنجش و خشم شده و سبب جاودانه شدن
مقاومت و چاپلوسی میگردد ،که اینکار سبب بحث های روی تبعیض علیه جندر در خصوص فساد اخالقی و فرهنگی میشود که توسط خارجی ها تعمیل شده است .سیپی آذربایجانی مغدم« .مطالعه روی
برابری جندر از طریق شورا های انکشافی محلی برنامه همبستگی ملی؛ «اگر کسی بشنود من بسیار چیز ها برای گفتن دارم( »».کابل :موسسه داکار.،)2010 ،
195

طور نمونه به این گزارش مراجعه نمائید« :قرار دادن مردان در مسیر اصلی جندر و انکشاف :مباحث ،بازتاب و تجارب» (لندن :دفتر اکسفام بریتانیا.)2000 ،
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زنانیکه در این تحقیق سهم گرفتند طور عموم از موجودیت شوراهای انکشافی محل بی خبر اند .یک تعدادی از این زنان فقط به نام اعضای
این شوراها بوده اند .الزم است تا برنامه همبستگی ملی ارزیابی را جهت بررسی مشارکت و سهم گیری زنان در شوراهای محل انجام دهد و
استراتیژی شمولیت مساویانه زنان را در پروژه ها و تصمیم گیری های محلی ،طرح و تطبیق نمایند .طور مثال ،تهیه تلفون های رایگان برای
دختران در صنوف باالتر مکاتب .معلمین زن برای هر یک از مکاتب دخترانه الزمی می باشد.
دسترسی به تسهیالت و خدمات صحی در سه منطقه غیر شهری این تحقیق کافی نیست .عمده ترین مشکل و مانع در پهلوی مصارف
هنگفت حمل و نقل ،نبود کارمندان مسلکی زن در این بخش می باشد .نیاز است تا از کلینیک های سیار صحی برای عرضه خدمات به زنان
در محالتی که با مراکز صحی شهری ارتباط درست ندارند ،استفاده شود.
در نهایت ،به موضوع آزار و اذیت جنسی به شکل جدی رسیدگی و توجه شود .با خشونت های که توسط افراد غیرمسلح و آزار و اذیت جنسی
که در اماکن عمومی صورت می گیرد ،مقابله صورت گیرد .کمپاین های را باید راه اندازی کرد تا مردم محل با آزار و اذیت جنسی مقابله
نمایند .از مردان جوان برای جلوی گیری از این پدیده زشت می توان استفاده کرد.
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با در نظرداشت تاریخ افغانستان ،نمی توان انکار کرد که زنان این کشور الی سالهای  1970میالدی هم سویه با گرایشات و نورم های موجود
در این منطقه ،از مزیت هایی در زندگی برخوردار بودند .با اینکه وقایع پس از سال  1973میالدی حقوق زنان و شرایط زندگی مردم را متاثر
ساخت ،ولی موضوع وضعیت زنان در راستای موفقیت های سیاسی و ایدئولوژیک و بی ثبات ساختن رژیم های آن زمان نقش کلیدی داشته
و مسئله جنسیت و ارزش آن از اهمیت بسیار مهم برخوردار بوده است .بخصوص در سه رژیم گذشته مالحظه شد که این تغییرات در روابط و
نقش جنسیت ،باعث بروز واکنش های شدید در آن راستا گردیده است .بنابرین ،در جریان این مدت دیده شد که برای هر نوع حرکت به سمت
رسیدگی به حقوق زنان ،باید دو موضوع را مد نظر داشت :الف :هنجارهایی که ساختارهای سنتی اجتماعی از آن بهره برده و از آن پشتیانی
می نماید؛ ب :آوردن تغییرات در ساختارهای قدرت در سطح محل.
در سال  2009میالدی ،خانم دنیز کندیوتی در گزارش خود ،ناراحتی اش را در مورد «حداقل سه نوع بحث متفاوت در رابطه به جنسیت و
حقوق زنان در افغانستان» توضیح نموده است 196.یکی بحث روشنفکران و فمنیست های شمال است که به شدت تحت تاثیر تروریزم مبنی
و یک ایدئولوژی مذهبی بیگانه غربی اند ،بحث دوم ،بحث موسسات سازمان ملل متحد و سازمان های تمویل کننده است که تنها «یک نوع
مدل مناسب» را برای روابط جنسیت معرفی می نمایند ،و بحث سوم ،از طرف جوامع مختلف افغانستان معرفی شده که یک شیوه و سیستم
است تا حقوق برابر را برای شهروندان خویش بدون در نظرداشت طبقه جنسیتی افراد ،فراهم نماید .همچنین طی دهه گذشته،پروسه دولت
سازی در افغانستان با دو موضوع مهم مواجه بوده است که یکی آن از میان رفتن هنجارهای اجتماعی و اقتصادی بومی مردم ،و دیگری
چالش مواجه شدن با قدرت اقتصادی و فلج کننده پروسه جهانی شدن ( )Globalizationمیباشد.
احیای مجدد زیرساخت های اداری ،سازمانی و قوای بشری افغانستان که در دهه های گذشته در جریان جنگ ها از بین رفته ،نه تنها به تمام منابع
داخلی بلکه به سرمایه و کمک بازار های خارجی نیاز مبرم دارد  .در روند فعلی دولت سازی ،مشارکت زنان به تناسب مردان مهمتر بوده بدلیل اینکه
توانمند شدن زنان از نظر اقتصادی یکی از پیشرط ها برای توسعه و رفا افغانستان می باشد .به همینگونه ،توانمندی اقتصادی غالبا مقدمتر از قدرت
اجتماعی است .ولی ،تالشها برای کمک به زنان ،بدون سهم گیری و مشارکت مردان در زمینه ،بی نتیجه خواهد ماند .افغانستان از نظر فرهنگی به
خصوص از نظر روابط جنسیتی ،خانواده و جامعه با ملت های جنوب آسیا و آسیای میانه مشترکات فراوان دارد .بدون در نظرداشت دینامیزم اجتماعی و
خانوادگی در این کشور ،ممکن نیست دسترسی زنان به عایدات و درآمد افزایش یافته و در زمینه کامیابی حاصل شود.197
یافته های یکی از تحقیقات تازه در مورد خشونت علیه زنان 198حاکی از آن است که زنان نه تنها به عنوان «مستفید شوندگان» پروژه های
انکشافی و امدادی تلقی گردند ،بلکه آنان در قالب یک استراتیژی تغییردهنده که خود عامل تغییر باشند و از حمایت سیاسی ،حقوقی و قضایی
برخوردار باشند ،مورد توجه قرار گیرند .برعالوه موضوع متذکره در راستای توانمند سازی اقتصادی زنان نیز با اهمیت می باشد .در پالیسی
های موجوده و مختلف افغانستان ،اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی به عنوان وسیله ای مهم ،جهت بهبود و رفا خانواده ،جامعه و کشور
پنداشته شده است .با اینکه «مساعد ساختن زمینه یا ایجاد فضا» برای حضور زنان در فعالیت های انکشافی به خصوص در بخش های
تجارت و انکشاف نتایج سازنده و مفیدی برای زنان داشته است ،اما پالیسی توانمندسازی زنان به شکل بهتر میتواند به نورم ها و عنعناتی که
عمالمانع مشارکت اقتصادی زنان می شود ،رسیدگی نماید .با در نظرداشت اقتصاد غیررسمی این کشور ،میتوان گفت که توسعه فعالیت های
درآمدزا برای زنان با افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تربیه ،بلند رفتن مهارت های زنان ،افزایش میزان مشارکت در سطح جامعه ،و دسترسی
آنان به عدالت در برابر خشونت های که با آن مواجه اند ،باید همگام باشد.
از نظر مالی نیز ،تنظیم و بسیج بخش خصوصی داخلی و بین المللی روی بخشهای مولد که در آن نقش جنسیت مورد توجه قرار گرفته باشد،
آغاز خوبی برای احیای پویایی و توانایی اقتصادی زنان بوده می تواند .ولی نیاز است تا دولت برای از میان برداشتن بی عدالتی و سوءاستفاده
از زنان ،روی تنظیم مشارکت های عامه و خصوصی ( )PPPتوجه نماید .به همین ترتیب در پالیسی های اقتصادی فعلی و آینده (مثال بخش
استخراج معادن) نیز باید توجه داشت .درعین زمان ،ایجاد شبکه های زنان توسط تمام مسئولین ذیدخل ،فرصت های مهم و بزرگی را برای
ارتقای دانش و افزایش عواید زنان مساعد ساخته می تواند .سازماندهی و ایجاد دانش اقتصادی برای زنان افغانستان و نیز انتقال تجارب و
تخصص میان آنان مهم می باشد .بدین لحاظ در این رابطه نیاز است تا برای فهم و دانش و مشارکت زنان در پروسه اقتصادی و حکومتداری
جایگاه ویژه در نظر گرفته شود .برای تخصیص منابع کافی جهت توسعه و رشد شبکه های اقتصادی براساس معیارهای جنسیت ،نیاز مبرم
دیده می شود.
کوپراتیف ها و گروه های زنان که برای زنان در سطح قریه ها و ولسوالی ها کمک می کنند ،زمینه خوبی را مساعد می سازند تا منابعی که
زنان به تنهایی و طور انفرادی به آن دسترسی ندارند ،به اختیار شان قرار گیرد .چنین گروه های محلی در ادغام نقش های اجتماعی و خانوادگی
زنان در فعالیت های اقتصادی کمک کرده و محیط مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی زنان مساعد می سازد.
196
197

دانیز کندیوتی «وسوسه ها و خطرات عملگرائی جندر در افغانستان» (پوهنتون لندن ،دانشکده مطالعات شرق و افریقا؛ The Anthony Hyman Memorial Lecture, 2009): 1-2.

برای معلومات بیشتر؛ ملیس کر چیویندا« ،زنان افغان ،فرهنگ و انکشاف» انجمن بشرشناسی امریکا ()2012

توسط انجمن زنان برای انکشاف ( )AWIDدر باره صندوق  MDG3توسط دولت آلمان این صندوق از موسسات جامعه مدنی که روی حقوق زنان
198
و برابری جنسیت کار می نمایند تشکیل شده است .دسترسی به وب سایت  6جون http://www.awid.org/News-Analysis/Friday- .2013
Files/Women-Moving-Mountains-Successful-Strategies-and-Funding-Mechanisms-to-Eradicate-Violence-Against-Women
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برنامه های مشترک جنسیتی در عین حالیکه میتوانند سطح عواید را بلند ببرند و از میزان فقر و محرومیت بکاهند ،این برنامه ها می توانند
به موضوع کمبود ظرفیت ها و محدود بودن فرصت ها برای زنان نیز رسیدگی نمایند .همچنان از مهارت های انسانی و سرمایه جمعی و یا
اجتماعی (مثال روابط قومی و خویشاوندی و شبکه های اجتماعی) به منظور اعظمی ساختن فرصت های زنان نیز میتوان استفاده کرد و از
طرف دیگر طور دسته جمعی خواهان تغییر در پالیسی و قوانین در این راستا گردید .اینکار سبب خودکفایی اقتصادی افراد ،انکشاف جامع و
فراگیر و بلند رفتن آگاهی مردم می شود .فرایندهای جمعی در سطح محل باید با برنامه های مربوط به زنان در سطوح ملی و بین المللی ربط
داده شوند .این روابط با تمرکز بیشتر روی دسترسی برابر زنان به منابع ،به شکل بهتر مساعد شده میتواند.
در بخش های قبلی دیده شد که دولت افغانستان هم از لحاظ دستورات اقتصادی و هم از لحاظ وسایل حقوقی طور مثال توافقنامه هایی که
با جامعه جهانی دارد مکلف به انجام کارهای ذیل میباشند :الف :مکلف است تا بداند که شهروندان افغانستان حق کار را دارند و ب :نیز باید
فضایی را ایجاد نمایند تا هر یک از شهروندان افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض قومی و نژادی ،جنسیتی ،فزیکی ،طبقه یی ،سن و سال و
مذهبی دسترسی مساویانه به حقوق بشری خود را دارند .دولت افغانستان خود را ملزم میداند تا تمام موانعی که سر راه حقوق زنان است را
بردارد و قوانین و استراتیژی ها را طوری تنظیم نماید تا به معضله و موضوع مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی
آنان ،رسیدگی شود .این پالیسی مخصوصا با نزدیک شدن سال  ،2014رونما شدن تغییرات در مسایل سیاسی ،اقتصادی و امنیتی افغانستان
در جریان این سال که ُپر مخاطره به نظر می رسد ،199با اهمیت پنداشته میشود.
با وجود تنظیم مجدد نقش زنان در جامعه معاصر افغانستان (با وجود اینکه محدود می باشد) و برخالف زندگی زنان طبقه باال و متوسط در
شهرهای افغانستان کنونی ،یکی از نیازمندی های عمده در سطح پالیسی و برنامه ها ،عبارت از شناخت نیازمندی های مادی زنان بنابر مجزا
بودن نحوه زندگی آنان (از مردان) می باشد .با اینکه این جدایی تاثیرات شگرف را روی توانایی زنان برای کسب مهارت های از قبیل (سواد،
تعلیم و تربیت ،آموزش های مسلکی و دانش) داشته است از طرف دیگر روی وضعیت جسمانی آنان (از نظر مراقبت های صحی ،تولید مثل،
مصئونیت و خشونت های خانوادگی) تاثیر میگذارد و فرصت های درآمدزا را از آنان می گیرد ،اما به هیچ وجه از سهم کنونی و بالقوه آنان در
فعالیت های اقتصادی چیزی کاسته نمی شود .مطرح نمودن حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان از طریق «یک طرح فامیلی» که برای بهبود
زندگی یک فامیل مطرح گردیده باشد از ایجاد تنش و نزاع بین مردان و زنان جلوگیری نموده و با وجود اینکه این یک طرح رادیکال نیز به
نظر نخواهد رسید.
با درنظرداشت بسیاری از شواهد دسته اول و دوم این تحقیق چنین پیشنهاد کرد که مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی را میتوان از طریق
پالیسی ها و پروژه ها به منظور همبستگی جنسیت که به درستی نظارت شده باشند ،ترویج داد .از آنجاییکه کار نمودن زنان بخش مهم زندگی
شان را تشکیل میدهد و به آن باید ارزش قایل شد میتوان از پالیسی های چندبخشی که در آن به مسایل زنانگی رسیدگی شده باشد استفاده
کرد .این درحالیست که هویت آنانی را که در گذشته ها یا از آن منکر شده اند و یا مورد توجه قرار نگرفته باشند ،دوباره احیا کرد .برای اینکه
دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی افزایش یابد الزم است تا برنامه های کنونی مخصوصا در بخش های تعلیم و تربیت ،صحت و امور
مذهبی بیش از پیش تقویت گردد .اینکار سبب ایجاد «یک محیط زنان برای زنان» خواهد شد.
با در نظرداشت این مسئله ،موارد زیر را میتوان بخاطر مرور و تجدید پالیسی ها طوری در نظر گرفت که بتواند حقوق بشری و اقتصادی زنان
را مساعد سازد:
1 .1تقویت فضا و محیط پالیسی

در سطح مرکز

•معیارهای حقوقی و اداری از کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن پیوسته و قانون اساسی کشور ،پیروی نمی نمایند .الزم
است تا تمام قوانین داخلی ،جزایی و قانون مدنی افغانستان براساس توافقنامه های بین المللی به خصوص کمیته رفع تبعیض علیه
زنان و پروتوکول عملیاتی مربوط به آن،مورد بررسی قرار گیرد تا کامال اطمینان حاصل شود که این قوانین به نگرانی های جنسیتی و
حقوق برابر زنان در تمام احکام رسیدگی و توجه کرده است .از طرف دیگر ،افغانستان باید پروتوکول عملیاتی کمیته رفع تبعیض علیه
زنان را نیز تصویب نماید.
•بررسی نظام حقوقی و عدلی در افغانستان تنها زمانی مشروعیت و موثریت پیدا می نماید که با اساسات نظام عدلی در این کشور یعنی
قانون اسالمی همنوا باشند .بحث عدلی و قضایی اسالمی روی عدالت اجتماعی و مساوات نیاز است تا بتوان از آن طریق به تغییرات
نایل آمد تا به نفع زنان باشد .موضوع هم سازی بین قوانین حقوقی و قانون شریعت با در نظرداشت حقوق بشر چیز مختص به افغانستان
نمی باشد .این مسئله چه به طور قسمی و یا به مقدار زیاد در کشورهای مراکش ،مالیزیا و مصر پذیرفته شده است .اما این پروسه در
افغانستان باید با نظر داشت مسایل مربوط به این کشور صورت گیرد.
•بنابراین ،قانون خانواده باید مرور و بررسی گردد تا دیده شود که با قانون شریعت مطابقت دارد یا خیر؟ مخصوصادر موارد میراث و َمهر.
برعالوه تا هنگامیکه به مسئله دسترسی زنان به زمین و سرمایه رسیدگی می شود ،الزم است تا دولت زمین را طور اجاره در اختیار تولید
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کنندگان و کوپراتیف های زنان قرار دهد( .اهمیت این چنین معیارها روی معیشت زنان و اقتصاد روستایی در بخش  2مطرح گردید).
اداره اوقاف نیز میتواند در بخش اجاره زمین برای زنان همکاری نماید .اما در درازمدت نیاز است تا معیارهای حقوقی و قانونی طرح
گردند تا زنان به اساس آن بتوانند مالک زمین شده و آنرا خرید و فروش کرده بتوانند .به عوض اینکه مرد صاحب زمین ،زر و زن باشد،
زمین به عنوان میراث یک زن نیز شناخته شود (یعنی زمین زر یک زن باشد).
•زنان در تمام جلسات ملی و بین المللی تصمیم گیرنده و مشورتی راجع به انکشاف و صلح حضور داشته باشند .در صورتیکه زنان
با کمترین حد نصاب الزم در این جلسات حضور نداشته باشند ،تصامیم جلسات متذکره برای بحث بیشتر و یا تطبیق مشروعیت
نداشته باشد.
•الزم است تا پالیسی ها و برنامه های امنیتی به شمول برنامه خلع سالح ،ملکی سازی و ادغام مجدد (دی دی آر) و پالیسی ملی امنیتی
افغانستان مورد بررسی قرار گیرد ،تا تضمین شود که ،از یک طرف این پالیسی ها هیچ تبعیضی علیه زنان قایل نبوده و از طرف دیگر
بتواند مانع آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در اماکن عمومی شود.
•الزم است تا برنامه ملی کاری برای تطبیق مصوبه شماره  1325شورای امنیت سازمان ملل متحد روی دست گرفته شود.
•در چوکات وزارت عدلیه ،مکانیسم تطبیق مشورت های که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون عالی حقوق بشر در
خصوص رفع خشونت علیه زنان صورت می گیرد ،ایجاد گردد .ساالنه باید روند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان مورد ارزیابی ملی
قرار گیرد و نتایج آن در دسترس عموم مردم قرار داده شود .الزم است تا حداقل یک خانه امن و یک مرکز حقوقی برای زنان در هر
ناحیه/ولسوالی وجود داشته باشد.
• ابزار حقوقی برای جرم شمردن آزار و اذیت جنسی در مکان های عمومی ،به شمول تمام ساحات کاری خصوصی و عمومی به مشورت
گروه های جامعه مدنی افغانستان به دقت طرح شده و با قانون تطبیق شوند.
•اقدامات عملی و مثبت برای استخدام حداقل  30درصد زنان در تمام ادارات دولتی (در هر سطح) به شمول قوه قضاییه و تمام وزارت
خانه ها صورت گیرد.
•قوانین کار ،پالیسی های تجارت و دیگر مسایل حقوقی بخش خصوصی (به شمول قراردادها ،تعرفه ها و ابزار مشابه به اینها) با معیارها و
استندردهای بین المللی به خصوص ماده اول کمیته رفع تبعیض علیه زنان مطابقت داشته باشند .این قوانین و پالیسی ها باید در مطابقت
با اهداف انکشافی هزاره و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان قرار داشته و به مصئونیت و حمایت اجتماعی معیشت قشرهای آسیب
پذیر توجه داشته باشد .به خصوص برنامه های دولت و سازمان های تمویل کننده شامل ارزیابی و نظارت از نرخ پایین درآمدها باشد.
•آسیب پذیری های شدید که زنان فقیر ،خانواده های که زنان سرپرست آن اند و زنان معلول مورد شناسایی قرار گیرند.
•طرح برنامه های که از طریق آن معلومات روی جوانب پولی و مالی فعالیت های اقتصادی زنان نشر شود ،احتماال مفید خواهند بود.
در وزارت خانه های سکتوری باید در مورد شناخت سهم زنان در اقتصاد و انکشاف اقتصادی زنان افغانستان تجدید نظر صورت گیرد.
با تغییرات و اصالحاتی که نیاز است ،تطبیق برنامه ملی کاری برای زنان افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان باید بتواند به بسیاری
از خالءهای که این کشور امروز در بخش های انکشاف بشری ،کاهش فقر و مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی مواجه است،
رسیدگی نمایند .این موارد قرار ذیل می باشند:
•الزم است تا مسایل جنسیتی در هر یک از پروژه هایی که توسط موسسات و یا ادارات ذیربط دولتی اجرا می شوند در نظر گرفته شوند
و این کار باید شامل آن بخش هایی که “غیرسنتی یا غیرمعمول” برای زنان تلقی می شوند نیز باشد .با اینکه اکنون وزارت مالیه این
کشور در هنگام تصویب بودجه درخواستی و ساالنه وزارت خانه ها این کار را انجام میدهد اما تطبیق بودجه برای فعالیت های که
مختص به زنان می باشد در حال حاضر صورت نمی گیرد .باید تاثیرات و نتایج برنامه ها طور ساالنه مورد بررسی قرار گرفته و شامل
شاخص هایی باشد که دستآوردهای آن برنامه را نشان بدهد.
•وادار نمودن هر یک از وزارتخانه ها تا بودجه ای را که می سازند به نیازهای جندر پاسخگو باشد .الزاما پروژه های که پیشنهاد می شوند
از نظر جنسیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند ،مکانیسم های مشمول در پروژه ها از قبیل تعیین اهداف و معلومات مربوط به جنسیت
در پروژه ها ،تحلیل تاثیرات پروژه ها روی جندر در هر گزارش ساالنه و بررسی فعالیت های وزارتخانه ها از نظر جندر صورت گیرد.
دستآوردهای که بیان گردید در سطح وزارتخانه ها و گزارش های ساالنه از پیشرفت کار نمی تواند تفصیلی باشند اما باید پیشرفت ُکلی
در این زمینه را نشان دهد نه اینکه تنها تعداد زنان که در یک سال آموزش مسلکی دیده اند ،ذکر گردد .معلومات و محتویات گزارش
ها باید از اعتبار کامل برخوردار بوده و مبالغی که مصرف شده است طور مقایسوی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
•الزم است تا در چوکات ریاست های وزارت خانه ها در والیات افسر بخش جندر استخدام شده باشد.
• تقویت وزارت امور زنان و ریاست های امور زنان در والیات از طریق تخصیص بودجه بیشتر به آنها و افزایش ظرفیت های کار و
تفویض صالحیت های اجرایی به آنان تا اینکه حسابدهی در سراسر وزارت ها تامین گردد.
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•تاسیس اداره بازرسی کار تا اینکه پایین ترین سطح نرخ دست مزد برابر برای کارگران زن تعیین گردد.
•تضمین اینکه البراتوارهای که تصدیقنامه تفویض می کنند با بودجه ،تسهیالت و تجهیزات و تمام زیرساخت های الزم با تمام بخش
ها همکاری می نمایند.
•معافیت و یا کاهش مالیات و تکس برای کوپراتیف ها و کار های که توسط زنان رهبری و مدیریت می شوند ،مخصوصا در دوره ای
که آنان به پای خود ایستاده می شوند.
آنعده مردان افغان که در پروژه های برای زنان کار می کنند ممکن است نقش و سهم کار زنان را پایین نشان دهند چراکه به برداشت آنان،
نقش و سهم برازنده زنان در فعالیت های اقتصادی ،باعث تنزیل مقام و موقف مردان می شود .بنا تعهد مردان برای توانمندسازی زنان در
تزلزل است .بدین لحاظ نیاز است تا برنامه های آموزشی جامع و گسترده برای تمام کارمندان مرد وزارت خانه ها نیز روی دست گرفته شود.
سفارشات دیگر:
• وزارت تجارت و صنایع با هماهنگی دیگر وزارتخانه ها باید موضوع اشتراک در چارچوب ادغام کامل صندوق سرمایه گذاری اروپایی ()EIF
کشورهای کمتر انکشاف یافته را مد نظر قرار داده و در زمینه روی ادغام تجارت مبنی بر جنسیت تحقیقی را روی دست گیرد.
• وزارت انرژی و آب با هماهنگی دیگر وزارتخانه ها بیشتر ازین ،روی منابع انرژی قابل تجدید (از قبیل انرژی آبی ،آفتابی و بایوگاز)
توجه نماید و در زمینه برای زنان از چگونگی استفاده و نگهداشت وسایل انرژی آموزش دهد .وزارت انرژی و آب باید در استراتیژی های
خود موضوع برابری جنسیتی را از نظر دسترسی ،حقوق و مالکیت در استفاده منابع انرژی قابل تجدید ،حفظ کرده و در نظر داشته باشد.
• وزارت انرژی و آب ،اداره ملی حفاظت از محیط زیست ،وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری ،وزارت امور زنان و سازمان خوراکه و زراعت
ملل متحد ،باید روی کار باالی پالیسی ملی انرژی قابل تجدید را در نظر داشته و در آن دسترسی ،حقوق و حق مالکیت زنان به منابع
و وسایل انرژی قابل تجدید مد نظر قرار گرفته شده باشد.
• وزارت ترانسپورت و هوانوردی با هماهنگی دیگر وزارتخانه ها روی پروژه هایی کار نمایند که نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی زنان
به خصوص نیازمندی های آنان در بخش ترانسپورت و حمل نقل مورد رسیدگی قرار گیرد .با اینکه نیاز است تا سرمایه گذاری ها در
ساحات روستایی روی دسترسی سهل تر زنان به امکانات آموزشی و صحی متمرکز باشد ،اما پالیسی های مبنی بر جنیست و سرمایه
گذاری در بخش ترانسپورت و حمل و نقل که شامل تسهیالتی که توسط زنان اداره و مدیریت شوند نیز ضرورت میباشد .موازی به آن
وسایل رابط ترانسپورتی نیز طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
•کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی باید موضوع کاهش تعداد کارمندان زن در خدمات ملکی را مورد بررسی قرار داده
و برای اینکه  25درصد از کارمندان خدمات ملکی زنان باشند برنامه های کارآموزی و دیگر برنامه های تشویقی را روی دست گیرد.
•وزارت عدلیه باید اقدامات مثبتی را روی دست گیرد تا  30درصد از زنان در محاکم خانوادگی ،نوجوان ،مدنی و دیگر نهادهای قضایی
به شمول شورای عالی ستره محکمه ،حضور داشته باشند.

اداره مرکزی احصاییه

اداره مرکزی احصاییه باید انجام این فعالیت ها را در اولویت کار قرار دهد:
•الزم است تا این اداره با استفاده از شاخص های مختلط انکشافی بر اساس جنسیت سروی ملی را در  34والیت کشور راه اندازی
نماید و نمونه یا سمپل این سروی حداقل  100هزار خانواده را در بر گیرد .این سروی طور جامع ،ابعاد مختلف مسایل مرتبط به جنسیت
را با جمع آوری معلومات روی این موارد زیر مورد تحلیل و بررسی قرار دهد :ارزش اضافه در تمام بخش های اقتصادی ،بیکاری و
مشارکت در بازار کار ،توزیع کارگران در بخش های صنایع و حرفه ای ،اشکال سهم گیری کارگران در تولید کاالهای ابتدایی ،تعریف
های مختلف و غیرعرفی از کار ،کار زنان در بخش های «غیرسنتی» ،کارگری بدون مزد و اشکال و مقدار آن ،مالکیت زمین ،مدیریت
آب ،تولیدات داخلی و کارهای مربوط به آن ،سروی های زود هنگام ،فرصت های درآمدزا ،رفت و آمدهای فزیکی ،دسترسی به خدمات،
پویایی بازار کاالهایی که توسط زنان تولید شده اند ،شبکه های حمایوی که توسط زنان مدیریت و یا رهبری می شوند ،معلولیت و
ناتوانایی ،وغیره تا اینکه کارهای مولد زنان و سهم آنان در اقتصاد با اینکه به آن ارزش پولی قایل نشده باشند ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
•بررسی خط فقر براساس تحلیل فقر از ابعاد گوناگون؛
•جمع آوری معلومات روی ازدواج اطفال؛
•جمع آوری معلومات روی کار اطفال؛
•تحقیق روی دسترسی فزیکی زنان به مکان های عمومی از نظر دسترسی به ترانسپورت ،موانع اقتصادی و اجتماعی ،زمان و آزار و
اذیت جنسی.
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•هنجارهای اجتماعی (از قبیل ازدواج های قبل از وقت ،برخوردهای تبعیض آمیز در برابر میراث ،خشونت علیه زنان ،ترجیح دادن به
داشتن اوالد پسر ،دسترسی محدود به اماکن عمومی ،دسترسی محدود به زمین و قرضه) طور مثال شاخص جنسیت و سازمان های
اجتماعی که مربوط به سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی ( )OECDمی شود،به مقایسه شاخص های که خالء جنسیت را از
طریق محاصل برنامه ها سنجش می نمایند ،به شکل بهتر سنجش می کند.
2 .2توجه به خالءها در انکشاف بشری
توجه و رسیدگی به خالءها و چالش های که دختران و زنان در قسمت دسترسی به خدمات صحی ،مصئونیت و امنیت ،رفت و آمد و مشارکت
سیاسی مواجه اند ،بسیار با اهمیت است .یکی از روش ها این است تا با توجه به ارزش ها ،نورم ها و عنعنات سنتی مردم به پیشرفت ادامه داد.
•شناسایی و ایجاد یک شبکه از شخصیت های زنان قابل احترام و ترجیح به آن تعداد زنانیکه در مسایل دینی دانش الزم داشته باشند.
خشوها و مادرکالن ها در تعیین انتخاب زندگی زنان در این کشور نقش بسیار اساسی دارند .آموزش زنان مسن تر (مخصوصا خانم
های رهبران مذهبی و دینی) و زنان جوانتر منحیث معلمین مسایل دینی و مذهبی و یا روحانیون میتواند در بررسی راه های که حقوق
اسالمی برای زنان را در چارچوب افغانیت نشر و پخش نماید کمک نماید .مکاتب خانگی برای تدریس قرآن شریف میتواند در تاسیس
این چنین شبکه کمک نماید.
• وزارت حج و اوقاف و امور اسالمی باید مسئولیت اداره و رهبری برنامه های انکشافی در خصوص افزایش آگاهی عامه مردم در مورد
ارزش های اسالمی و حقوق زنان را به عهده گیرد .تحقیق بیشتر ،جمع آوری و نشر و پخش آموزه های قرآن شریف در مورد حقوق
اقتصادی زنان نیز مفید خواهد بود.
در عین حال ،مشوق های زیادی در خصوص تعلیم و تربیت و خدمات صحی برای زنان وجود دارد .طور مثال ،کسب دانش یکی از ارکان مهم
و اساسی در اسالم است .اما یکی از چالش های مهم در این زمینه دسترسی زنان به خصوص برای دختران و زنان جوان به منابع آموزشی
طور مجزا از مردان می باشد .اما از طریق روش های ذیل میتوان به این مشکل نیز رسیدگی نمود:
•تامین دسترسی برابر به تعلیم و تربیت برای زنان و دختران به شمول تمویل و ساخت مکاتب دخترانه به خصوص در سطوح متوسط
و لیسه.
•آموزش و استخدام معلمین زن که به علم حساب و دیگر علوم ماهر باشند ،تا بتوانند به نیازمندی های مکاتب دخترانه رسیدگی نمایند.
•توسعه مشارکت به موسسات تحصیالت عالی و مراکز آموزشی ،تا در تمام بخش ها برای دختران بورسیه های تحصیلی مساعد گردد.
اینکار به خصوص در رشته های که در افغانستان غیرسنتی تلقی می شوند ،مهم می باشد.
• از این گرایش اجتماعی و فرهنگی که اخراج دختران را از مکاتب از صنوف سه و یا چهار به بعد امر عادی می پندارند ،جلوگیری صورت
گیرد .ترک قبل از فراغت دختران از مکاتب با اینکه آنان را از نعمت سواد و دانش محروم می سازد ،یقینازمینه ازدواج های قبل از وقت
آنان را نیز مساعد ساخته که بالخره سبب والدت های مکرر و قبل از وقت می شود.
•مرور و بررسی نصاب تعلیمی در سطح مکاتب متوسطه و لیسه .طور مثال ارایه تعلیمات و آموزش های زراعتی برای پسرها و آموزش
مهارت های خانه داری و مدیریت خانه برای دخترها روی دانش و اشتراک زنان در برنامه های اقتصادی صدمه می رساند .در نصاب
آموزشی مسایل مربوط به صلح و جنسیت شامل گردد .آموزش های مالی از قبیل پس انداز و سرمایه گذاری کردن هم برای دخترها
و هم برای پسرها در مکاتب و دیگر نهادهای تعلیمی یک ضرورت است .برعالوه در نصاب آموزشی حقوق زنان از نظر قانون مدنی و
کمیته رفع تبعیض علیه زنان و از دیدگاه شریعت اسالمی گنجانیده شود.
•تشویق برای ارایه آموزش های مربوط به تولید مثل برای گروه های سنی  10تا  19سال .در صورتیکه اینکار خیلی حساسیت برانگیز
باشد ،حتمی نیست تا از طریق نصاب تعلیمی صورت گیرد .راه بدیل نیز وجود دارد تا این نوع آموزش ها ارایه شوند .مثال از طریق
گروه های محلی (زنانه) که برای آموزش های دینی گرد هم میایند و یا هم درچارچوب برنامه های دولتی که مختص زنان می باشند.
•تامین تعلیمات رسمی روی حقوق اسالمی برای زنان در سطح قریه ها و محالت و شامل ساختن معلومات مربوط به حقوق زن از نظر
شریعت اسالمی در برنامه های آموزشی پوهنتون ها.
•با تغییر توجه از صحت و تولید مثل زنان در  2007میالدی ،به صحت تولید مثل زنان و دختران در سال  2010میالدی و از دختران به
زنان در  2013میالدی ،بیشتر باید تمرکز روی این نیاز که ازدواج آنها به تعویق انداخته شود صورت گیرد.200
•به تمام کارمندان صحی مراقبت های روانی دماغی آموزش داده شود تا نشانه های خشونت های خانوادگی را براساس جنسیت بتوانند
شناسایی نمایند .مراکز مشورتی خانوادگی که با شوراهای زنان در ارتباط باشند مورد توجه قرار گیرند.
بطور مثال به این گزارش کنفرانس مراجعه نمائید ،کنفرانس زنان در کواال لمپور .2013 ،دسترسی به وب سایت  14جون http://www.womendeliver.org/assets/ .2013
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•رفتار مردم برای جستجوی خدمات صحی و خدمات صحی برابر از طریق ارایه خدمات صحی مختص به زنان از طریق مراکز مراقبت
های صحی جامع در سطح محالت افزایش داده شود .در هر یک از مراکز صحی محالت و مراکز خدمات صحی اولیه و کلینیک های
سیار صحی در سطح قریه ها و محالت دور دست ،کارکنان صحی زن استخدام شوند.
•آموزش و استخدام داکتران زن ،نرس های زن ،جراح های زن ،قابله های زن و دیگر کارکنان متخصص صحی به تعداد کافی و رشته
های تخصصی مختلف تا به نیازمندی های زنان در سطح قریه ها و والیات رسیدگی کرده بتوانند.
•قویا روی مسئله جنسیت در تعلیمات صحی تمرکز و توجه صورت گیرد .تسهیالت و تعمیرهای مجزا از قبیل لیلیه دخترانه وغیره فراهم
شوند و مردم از وجود این تسهیالت مطلع گردند تا زمینه حضور محصلین دختر در نهادهای تحصیلی افزایش یابد .تعلیمات صحی در
سطح قریه ها باید شامل برنامه های کارآموزی نیز باشد .برنامه های آموزشی که توسط دولت برای شاگردان ارایه می گردد باید شامل
خدمت اجباری این افراد در سطح روستاها نیز باشد.
•شامل ساختن تمام زنان مسلکی از کشورهای اسالمی و منطقه در تمام فعالیت های فوق الذکر.
3 .3تمرکز باالی آنچه که قابل تحویل است:
نیاز است به منظور اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی ،یک پالیسی ملی و جامع که دربرگیرنده تمام بخش ها باشد طرح گردد .در این
پالیسی شاخص ها و استراتیژی نظارت که شامل تمام وزارت خانه های کلیدی باشد نیز شامل گردد .یکی از روش های مهم در تهیه این
پالیسی این است تا در آن نورم های قبول شده فرهنگی این کشور مد نظر قرار گیرد .تمایل و گرایش تقریبا تمام خانواده ها این است تا
حرکت زنان را نه تنها با بیگانه ها بلکه با اقوام و خویشاوندان نزدیک شان نیز محدود سازند .به نظر می رسد که این نوع محدودیت ها سبب
کنار زدن زنان به طور کلی شده و آنان را از تشکیل همبستگی میان شان و رد و بدل نمودن معلومات میان شان ،مانع می شود .گروه ها و
شبکه های زنان توانایی زیادی بخاطر تشویق زنان برای اتحاد و همبستگی دارند .پالیسی های تمام وزارت خانه ها طوری باهم هماهنگ
باشند تا باعث ایجاد یک شبکه قوی و فعال برای زنان شود که در تمام شهرها و مراکز والیتی فعال بوده و یک مدل خدماتی زنان برای زنان
(از تولید کننده تا فروشنده  /یا پروسس کننده و بالخره صادر کننده) ایجاد گردد و مهارت های تشبث میان زنان با تمرکز روی بازار داخلی و
به هدف صادرات ایجاد گردد .اهداف عمده در این زمینه از این قرار می باشند:
•شناسایی و گروه بندی زنان براساس مسلک و معیشت به گروه های زنان تولید کننده و یا انجمن های تولید کننده .جمعی از این گروه
ها را میتوان تشکیل داد تا زنان در یک جمع یا گروه از همدیگر آموزش ببینند .در چوکات شوراهای انکشافی محلی نیز میتوان این
گروه های زنان را تشکیل داد .عالوه بر اینها ،گروه های پس اندازه کننده زنان مربوط به وزارت احیا و انکشاف دهات و دیگر گروه
های منسجم را میتوان به نهادهای که توجه و تمرکز به تشبث داشته باشند تغییر داد.

•بسیج زنان براساس نیازهای شان و براساس فرصت های که در دسترس دارند از طریق ایجاد گروه ،انجمن ها ،کوپراتیف ها و اتحادیه
هایی که زنان بتواند به یکدیگر خود از آن طریق کمک نمایند .برای آنها قرضه ،لوازم ،برنامه های آموزش مهیا شود و در این زمینه
سرمایه گذاری کالن نیز صورت گیرد .زمینه دسترسی زنان به بازار طوری که در بخش  2.3.4ایجاد شبکه و ارتباط میان فعالیت های
درآمدزا و تشبثات متوسط و کوچک ارایه شد به شمول استفاده از معلومات تکنالوژی معلوماتی نیز مهیا شود.
• به تعداد کافی زنان به عنوان کارمندان ساحوی آموزش داده شده استخدام گردند که تا در تمام ساحات جغرافیایی و در بخش های
مختلف تولیدی و زراعتی استخدام گردند تا بتوانند خدمات فنی و گسترده از وسایل تولید گرفته تا مارکیت ها به زنان دهقان ،تولید
کننده ،صنعت گر و متشبث ارایه نماید.

•استخدام و آموزش کارکنان یا مامورین ترویج در بخش های کنترول کیفیت ،قرضه ،و روابط با بازار تا با گروه های تولید کننده زن در
تماس باشند .مراکز خدمات زراعتی و سیار در مراکز ولسوالی ها تاسیس گردد.

• موانع شناسایی شده در برابر زنان تولید کننده و انجمن های آنان کماکان در بخش تماس و دسترسی آنان با معامله گران یا نمایندگان
آنان و انجمن های دهاقین در بازار می باشد .زنان در سطح محل شناسایی و آموزش داده شده به این خالی موجود نیز رسیدگی شود.

• در بخشهای مختلف کشت و کار ،به زنان به عنوان عرضه کنندگان مواد اولیه تولید ضرورت می باشد .در مراکز ولسوالی ها مغازه ها یا
فروشگاه های مختص به زنان ایجاد گردد و مغازه های سیار برای عرضه کاالهای دهقانی و کشت و کار مد نظر قرار گیرد .این زنان در
تمام پروژه و برنامه های انکشافی مربوط به وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف دهات استخدام و آموزش داده شوند.
•تعداد بیشتر زنان به عنوان کارمندان وترنری استخدام شوند.

• روی دسترسی زنان به بازار تاکید بیشتر صورت گیرد .به نظر میرسد اگر زنان به تعداد زیاد و در قالب یک گروه کار نمایند بیشتر مورد
پذیرش جامعه می باشند و به این صورت رفت و آمد زنان به طور جمعی روش بهتر برای رسیدگی به مشکل رفت و آمد زنان تلقی می
شود .وسایل حمل و نقل خاص برای زنان نیز مد نظر گرفته شده و مهیا گردد.

•مراکز پروسسی که زنان مالک آن باشند و توسط زنان مدیریت شوند ،ایجاد گردد .طرح هایی برای ارتقای ظرفیت اداری و مدیریتی،
سازمانی و رقابت گری در بازار و مهارت های بازاریابی و ترویج کار و نیز ارتقای کنترول کیفیت خدمات و کاال برای زنان متشبث در
سطح محالت و شهرها دیزاین و تطبیق گردد.
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•ظرفیت آن موسسات غیردولتی که پروژه های مختص به زنان را در تمام بخش ها اجرا می نمایند ،ارتقا داده شود .برای هر یک از
تولیدات داخلی پالیسی بازاریابی جداگانه برای راه یافتن به بازارهای منطقوی و بین المللی آماده گردد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
به همکاری دیگر وزارتخانه ها و به مشوره موسساتی که در تقویت صادرات این کشور کار می نمایند مانند اداره انکشاف صادرات
افغانستان ،اتاق های تجارت و صنایع افغانستان و بخش خصوصی می توانند این استراتیژی را آماده نمایند .یک کنسرسیوم ملی را
میتوان در این زمینه به حمایت سرمایه گذاران بین المللی ایجاد نمود.
• دسترسی زنان برای تجارت تنها باید در اشتراک شان در نمایشگاه های تجارتی خالصه نشده و در سطوح گسترده تر مورد حمایت قرار
گیرد .وزارت تجارت و صنایع با همکاری و هماهنگی مشترک با اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) ،اتاق های تجارت و
صنایع افغانستان ،و تسهیالت و الحاق تجارت برای افغانستان تالش نمایند تا یک کانون منطقوی از موسسات و شبکه های زنان در
حوزه های آسیای مرکزی ،خاور میانه و جنوب آسیا ایجاد نمایند .این شبکه باید در برگیرنده انجمن های تولید کنندگان زن در قریه ها
نیز باشند .در این مورد میتوان با محققین و اساتید پوهنتون ها مشورت نمود.
4 .4جندرسازی خدمات مالی
به خاطر حمایت بیشتر از حضور زنان در فعالیت های اقتصادی الزم است تا زنان فراتر از میکروفایننس به قرضه دسترسی داشته باشند .به
مقایسه مقدار تقاضا ،دسترسی به میکروفایننس محدود بوده و این تقریبا یک امر معمول می باشد که همیشه شرایط زنان در بخش های
غیررسمی روستایی و آنانی را که در تجارت های کوچک سرو کار دارند مد نظر نمی گیرد .الزم است تا دولت نیز از طریق پالیسی های
حمایوی عمال از کار زنان پشتیبانی نموده و برنامه های حمایوی را طرح نماید تا با تکتانه پایین ،دوره های طوالنی تر برای بازپرداخت قرضه
ها و خرید محصوالت زراعتی آنان به قیمت تثبیت شده قبلی اقدام نماید .برعالوه دولت باید معیارهای را برای تثبیت زنان ،خانواده هایی که
توسط زنان سرپرستی می شوند ،خانواده هایی که دارای دختر می باشند ،زنان معلول ،زنان بیجا شده داخلی و آنانیکه در زیر خط فقر زندگی
می نمایند ،تعیین نماید.
برنامه های موسسات میکروفایننس نسبتا ساحه بزرگتری را تحت پوشش قرار دهد و اصول بنیادی برای کمک به زنان را دارا باشد و نیز،
بتواند فضایی را ایجاد نماید تا زنان برای دسترسی به شبکه های فنی و مسلکی بازارها و مهارت ها ،تشویق گردند .موثریت اینکار مخصوصا
زمانی زیادتر بوده می تواند که با شوراهای انکشافی محلی زنان مربوط برنامه همبستگی ملی و شوراهای زنان و گروه های زنان تولید کننده
مربوطه به وزارت احیا و انکشاف دهات ،هماهنگ باشند .اینکار زمانی مستحکم تر صورت می گیرد که دانش حاصله از این طریق ،طور
دوامدار از طریق مکاتب دخترانه به دختران انتقال یابد .وزارت معارف و ادارات دیگر دولت باید پالیسی های حمایوی را روی دست گیرند تا
دسترسی زنان را به موسسات میکروفایننس و قرضه در تمام بخش ها افزایش دهد.
تشبثات کوچک و متوسط و موسسات میکروفایننس:
•بسته های مالی متنوع که در آن معیارهای جنسیت مد نظر گرفته شده باشد انکشاف داده شوند تا بتوانند نیازمندی های بخش روستایی
و نیز نیازمندی های تصدی ها را مرفوع سازد .این بسته های مالی باید با ارزش ها و معیارهای امور مالی اسالمی مطابقت داشته باشد.
اینکار سبب می شود تا خدمات مالی به مردم و محالت روستایی از طریق ارتباط آن با بخش تجارتی نیز فراهم گردد.
•تاکید روی گروه های پس انداز کننده و حمایت و تشویق گروه های روستایی بیمه و بیمه های کوچک.
•بسته های مالی متعادل و قابل انعطاف برای ایجاد تشبث های کوچک و متوسط برای زنان آماده گردد .مدت زمان بازپرداخت این
بسته های مالی طوالنی باشند و شامل قرضه برای خرید علوفه ،حبوبات ،وسایل کار (طور کرایه و یا خریداری) و تمام لوازم تولید گردد.
•قانون رهن اموال منقول در معامالت بانکی طور وسیع نشر گردد .این قانون اجازه می دهد تا تعداد زیادی از دارایی های سیار به عنوان
تضمین برای اخذ قرضه های تجارتی استفاده گردند.
•از طریق برنامه های خدماتی وسیع و گسترده ،مشوق های مناسب و برنامه های حمایوی و معیارهای کاهش خطرات به آنانیکه زیر
خط فقر زندگی می کنند ،رسیدگی شود.
• برنامه میکروفایننس اداره مسفا که براساس مرابحه طرح شده ،وسیعتر شود تا ساحات و مردم زیادتری را تحت پوشش قرار دهد.
•به میزانی که نیاز دارند ،برای تشبث های کوچک و متوسط قرضه و یا کمک های مالی به عنوان اولین سرمایه برای آغاز کارشان ،مهیا
گردد .برای صندوق های سرمایه گذاری اجتماعی و یا صندوق های مشترک سهام ،سازمان های بین المللی کمک کرده می توانند.
این قرضه ها باید براساس جنسیت ،بخش و شرایط سازگار بوده و طوری طرح گردند تا تکتانه این قرضه ها پایین و دوره بازپرداخت
آن طوالنی باشند.
•ایجاد یک صندوق سیار تا برای تشبث ها و کاروبارهای که توسط زنان اداره و رهبری می شوند ،کمک های مالی و پرداخت های نقدی
مشروط را فراهم نماید .در این کار سازمان های چند جانبه و موسسات دوجانبه تمویل کننده می توانند طور مشترک همکاری نمایند.
• روش ها و برنامه های انفرادی و گروهی که به سطح قریه ها به عنوان مدل های بانکی استفاده می شوند مورد بررسی و ارزیابی
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قرار گیرند تا طور بهتر استفاده قرضه و تاثیر آن باالی توانمندسازی زنان ،وضعیت اجتماعی ،مولدیت اقتصادی و عاید زنان درک گردد.
•وزارت های اقتصاد ،تجارت و صنایع به همکاری وزارت امور زنان و موسسات دیگر از قبیل اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
(آیسا) و اتاق های تجارت و صنایع و به همکاری سازمان های چندجانبه مانند بانک جهانی تالش نمایند تا مدل توسعه ای خدمات را
ترتیب نمایند تا برای نیازهای تصدی های کوچک به شمول طرز استفاده از قرضه ها ،پروسه تولید ،بازاریابی ،مدیریت ،اداره شکایات،
مکانیسم تسلیم دهی و ارایه خدمات و تولیدات ،و تصدی های محلی ،پاسخده باشند.
•اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و اتاق های تجارت و صنایع افغانستان باید به مشورت وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و
معلولین ،وزارت زراعت مالداری و آبیاری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت تجارت و صنایع و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
و دیگران پالیسی ها و استراتیژی های خود را برای زنان در تجارت و تشبثات بازنگری نمایند .برنامه های آموزشی در مورد تصدی ها،
توسعه ارزش اضافه و ارتباط با بازار در تمام بخش ها به طور چشمگیر برای زنان کمک کرده می تواند.
•شرکت های ملی و بین المللی برای داشتن برنامه های مفید برای جنسیت و مسئولیت های اجتماعی شان ،فعاالنه تشویق شوند.

در سطح بین المللی

•الزم است تا بیشتر از این روی توانمندسازی اقتصادی زنان در کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی اکیدا تاکید صورت گیرد .برای
اینکار از تحلیل اقتصادی کشور ،اهداف و شاخص های که نشان دهنده افزایش فرصت ها برای زنان می باشد ،میتوان استفاده کرد.

•نیاز است تا با اداره صندوق وجهی پول و سازمان تجارت جهانی وارد گفتگو شد و ابعاد زیان آور اقتصاد بازار آزاد و سهم این نوع اقتصاد
در شکل دهی فقر که بیشتر متوجه زنان می باشد مخصوصا در کشورهای مثل افغانستان ،برای آنان معرفی گردد.
• با آغاز روند انتقال در سال  2014میالدی 201مقدار کمک ها و مصارف در این کشور پایین خواهد آمد که حتما روی برنامه ریزی بر
اساس جنسیت تاثیر خواهد گذاشت .بودجه کمتر ممکن سبب افزایش ارزش متوقعه پول باشد:
•هر گوساله چهار پا دارد :به طور چشمگیر میان موسسات تمویل کننده چندجانبه و دوجانبه در افغانستان هماهنگی الزم وجود نداشته
است .هر یک از سازمان ها تالش کرده اند تا اجندا و ایدیولوژی کشورهای خود را در وزارتخانه های مختلف از طریق پالیسی های
شان تعمیم و عملی نمایند“ .بُزکشی که روی گوساله” انکشافی افغانستان صورت گرفته کدام محصول جامع ،هماهنگ و متمرکز روی
انکشاف مبنی به جنسیت و راه های که می بایست روند انکشاف را در این کشور طور سیستماتیک و کامل مورد رسیدگی قرار میداد،
نداشته است .از طرف دیگر روی این مسئله که سازمان ها به طور کامل و موفقانه در خصوص توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان
عمل نمایند ،نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است .برای اینکه معلومات روی برابری جنسیت و بهترین عملکردها در روند برنامه ریزی
تامین گردد ،الزم است تا از طریق سازمان های مختلف تمویل کننده برنامه “درس های آموخته شده” به شمول یک بررسی داخلی
جنسیت قبل از سال  2014و قبل از اینکه پول های بیشتر در زمینه به مصرف برسد ،صورت گیرد.
• استراتیژی های کشور به خصوص استراتیژی های مبنی بر جنسیت که در حال حاضر در روند برنامه ریزی های سازمان های چندجانبه
و دوجانبه که در افغانستان فعالیت دارند وجود نداشته و برای این چنین استراتیژی ها و بخاطر بلندبردن موثریت انکشاف در این کشور
به شدت نیاز وجود دارد.
• تخصیص پول برای پروژه هایی که مشخصا برای زنان کار می نمایند حداقل باید در حد  50درصد از مجموع استراتیژی و تعهد برای
این کشور باشد .این پروژه ها باید نتایج چشمگیر و قابل لمس داشته باشند .روند نظارت و ارزیابی نه تنها یک عمل فراگیر و عمومی
روی تمام پروژه ها باشد بلکه اینکار از طریق حضور و سهم گیری مردم در روند نظارت که در آن حداقل  50درصد زنان سهم داشته
باشند در جریان و قبل از تطبیق پروژه ها ،صورت گیرد.
• الزم است تا؛ الف) تمام برنامه ها با پروژه های به رهبری افغان ها جهت تحت تاثیر قرار دادن پالیسی ها طور متحدانه همکاری
نمایند؛ ب) افزایش میزان تاثیرگذاری کمک های خارجی باالی اقتصاد داخلی افغانستان با تزریق این کمک ها از طریق بودجه دولت
افغانستان؛ ج) افزایش قرار دادهای داخلی؛ د) بلند بردن سطح تمویل و حمایت از تشکیل و مهمتر از آن تطبیق موثرانه پالیسی های
که به تقویت برابری جنسیتی در افغانستان می انجامد.
•پروژه هایی که برای زنان اختصاص یافته اند باید هم در سطح محل ،توسط تسهیل کنندگان زن و هم در سطح باال ،توسط زنان اداره
و رهبری شوند .در صورتیکه موسسات تطبیق کننده به اندازه کافی کارمندان زن را در سطوح پایین و باال ندارند،سازمان های تمویل
کننده باید از این موسسات بخواهند تا این توازن را در کارمندان شان تنظیم نمایند .به همین سان ،موسسات تطبیق کننده و سازمان
های تمویل کننده (به شمول سفارت خانه ها) سعی نمایند تا توازن جنسیتی را در دفاترشان به خصوص در سطوح بلند ادارات شان در
نظر گیرند.202
 201الی ماه دسمبر  ،2012پروسه انتقال در  11والیت «بطور کامل» صورت گرفته است .به این معنی است که در این والیات مسئولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به قوای ملی امنیتی
افغانستان انتقال یافته است.
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•تامین متخصصین درازمدت که با اوضاع افغانستان شناخت کامل داشته و به برنامه کاری شان در این کشور حسابده باشند و توجه روی
متخصصین زن در بخش انکشاف اقتصادی به عنوان اداره کنندگان اصلی برنامه ها متمرکز باشد.
• برنامه های دیگر از قبیل برنامه شهرهای امن سازمان ملل متحد باید اماکن عمومی را در کشورهای چون افغانستان نیز مد نظر قرار
دهند .از طرف دیگر شبکه ها و اجتماع های بین المللی مانند صندوق  MGD3کشور هالند ،کمپاین  10،000زن توسط موسسه مالی
گولدمن سکز و برنامه توقف تجاوز جنسی در مناطق جنگی با موسسات زنان در سراسر افغانستان ارتباط تامین نمایند.
•سازمان های چندجانبه باید روی برنامه های مشترک توجه نمایند تا زمینه برای ایجاد کمیسیون فرصت های برابر مساعد گردد.
•سازمان های بین المللی حتما باید مسایل مربوط به اختالف عقیده در مسایل اسالمی را در نظر داشته باشند .نسبیت ها و حساسیت
های فرهنگی حتما باید مد نظر باشند و نظریات موسسات زنان مسلمان روی مسایل اسالمی و حقوق زنان افغان برای سهم گیری
آنان در مسایل فرهنگی و دینی مورد توجه باشد.
•شبکه ها و موسسات حقوق بشری زنان در سراسر آسیای مرکزی ،آسیای جنوبی و خاورمیانه فعاالنه باید مورد توجه قرار گیرند .الزم
است تا طور فوری در زمینه تمویل و حمایت از وصل فعالین زن در افغانستان با شبکه های منطقوی راه های را جستجو کرد .اینکار هم
در جهت حفظ حقوق بشری زنان و هم برای توانمندساختن آنان از نظر اقتصادی با اهمیت بوده و بخاطر افزایش دستآوردهای زنان از
دهه گذشته و توانایی شان جهت حفظ این دستآوردها در سال های آینده ،از اهمیت ویژه برخوردار است.
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ضمایم
ضمیمه اول :اشتراک کننده گان در بحث های گروهی (نام ها حقیقی نیستند)
* دخترها :خواهر و یا دختر؛ پسران :فرزند پسر  /برادر
الف :نهر درسان ،گذرگاه
شماره

نام

سن

وظیفه

1
2
3
4
5
6
7
8

مرضیه
رحیمه
منیره
مرسل
ذکیه
کامله
زرغونه
میناگل

28
20
30
23
24
38
55
60

زن خانه
شاگرد
معلم
اشتراک کننده
محصل
معلم
خانم خانه/بیوه
خانم خانه/بیوه

نام

شماره
1
2
3
4
5

محرم

محمد شفیق
عبدالهادی
شفیع احمد
محمد انور
گل آغا

3
8
7
7
9
7
4
6

1
3
3
3
6
3
2
6

3
2
2
2
2
4

شوهر
پدر
پدر
پدر
پدر
شوهر
برادر شوهر
پسر

سن
38
48
20
52
28

خانواده

دختران

پسران

حالت مدنی

وظیفه
نماینده ساحوی/بیکار
متقاعد
بیکار
بیکار
مامور دولت

پشتون
تاجک
تاجک
تاجک
هزاره
تاجک
تاجک
تاجک

دختران

پسران

0
0
0
3
0

2
3
2
2
1

متاهل
متاهل
مجرد
متاهل
متاهل

قوم

قوم
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک

ب :حوزه پولیس ،کابل
شماره
1
2
3
4
5
6
7

نام

سیما
شریفه
ذلیخا
معصومه
روشن
سعیده
فرشته

نام

شماره

عبدالصبور
مولوی صاحب
عبدالقادر
شیرشاه
محمد اکبر

1
2
3
4
5
شماره
6
7
8

60

نام
حاجی سید عبدالوکیل
حاجی محفوظ
سیداجان

AREU

سن
50
55
57
38
40
20
25

سن
70
70
22
55
48
سن
70
55
40

وظیفه

خانم خانه
خانم خانه/بیوه
خانم خانه
خانم خانه/بیوه
خانم خانه/بیوه
متعلم
خانم خانه

خانواده

محرم

شوهر
پسر
شوهر
پدر
پدر
شوهر

وظیفه

8
8
8
4
5
6
5

حالت مدنی
دوبار ازدواج کرده
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل

جنرال نظامی متقاعد
امام
دوکاندار
بیکار
نجار
وظیفه

کارمند وزارت
افسر پولیس متقاعد
افسر سابق پولیس،دوکاندار،عضو شورا

حالت مدنی
متاهل
متاهل
متاهل

دختران
3
3
4
3
0
3

پسران
2
2
3
1
0
1

دختران

پسران

4
4
1
2
3

3
4
0
4
2

4
4
2

دختران

3
2
3

تاجک
پشتون
پشتون
پشتون
تاجک
هزاره
تاجک

پسران

قوم

قوم
هزاره
تاجک
پشتون
تاجک
تاجک
قوم
تاجک
پشتون
تاجک

ضمایم

2013

ج :اسراخیل ،استالف
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
شماره
1
2
3
4
5
6
7

نام

سن

وظیفه

30
25
37
38
42
45
25
16

خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه/بیوه
خانم خانه
خانم خانه

هوس گل
صفورا
عارفه
هاجره
دادا شیرین
شرین
نازیه گل
وحیده
نام

سن

شیر احمد
علی محمد
عبداهلل
محمد صمیم
گل محمد
نورآغا
کماالدین

70
50
35
40
53
60
57

محرم
شوهر
شوهر
شوهر
شوهر
شوهر
خسر
خسر
خسر
حالت مدنی

وظیفه
دهقان
کارگر ،پرورش مواشی
آموزگار چرم دوزی
دهقان
کارگر
کارگر
کارگر ،ملک

خانواده

دختران

پسران

5
13
12
5
11
13
13
12

1
3
2
5
1
3
1

2
1
1
4
2
2
-

قوم
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک

خانواده

دختران

پسران

5
10
1
6
5
0
10

3
6
0
3
1
0
5

2
4
1
3
4
0
5

متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل

قوم
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک

د :موسی خیل پائین ،قره باغ
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

شماره
1
2
3
4
5
6
7

نام
شیراحمد
علی احمد
عبداهلل
محمد صمیم
گل محمد
نور آقا
کمال الدین
مجاهده

نام
شایق خان
نعمت اهلل
نصیر احمد
شیر آقا
منیر احمد
عبدال اوزیر
کاکا کبیر

سن
70
50
35
40
53
60
57
38

وظیفه
دهقان
کارگر ،پرورش مواشی
آموزگار چرم دوزی
دهقان
کارگر
کارگر
دهقان ،ملک
خانم خانه

سن
28
48
45
32
28
59
67

حالت مدنی
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل
شوهر

وظیفه
کارمند پروگرام انکشاف ساحوی
دهقان
ملک ،استرگچ
محافظ ،امرالدین
ملک ،قلعه موسی
ملک ،باتریان خوش پادشاه
دهقان

خانواده

دختران

پسران

5
10
1
6
10
0
10
13

3
6
0
3
5
0
5
4

2
4
1
3
5
0
5
2

دختران

پسران

0
2
3
2
4
6
5

0
2
7
1
1
8
3

حالت مدنی
نامزد
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل

قوم
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک

قوم
پشتون
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
تاجک
پشتون

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان  2002الی  :2012جمع آوری معلومات ،تحلیل و بررسی وضعیت

61

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2013

ه :آدم خان ،بگرامی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

ناز پرور
گل غوتی
زیبا
پتمنه
شیما
بنفشه
داغگل
زرگل

نام

شماره
1
2
3

مصطفی
محمد اکرم
مسعود

4
5
6
7

عبد العظیم
عبد الرحمان
فضل احمد
احمد شاه

62

AREU

وظیفه

سن
48
35
30
50
26
19
18
25

نام

محرم

خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه/بیوه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
خانم خانه
سن
25
50
35
50
28
19
33

خانواده

شوهر
شوهر
شوهر
پسر
شوهر
شوهر
شوهر
شوهر
وظیفه

متعلم
افسر اردو
افسر متقاعد اردو،
سرپرست شورای انکشافی
محل
ملک ،آدم خان
معلم/قاری
متعلم
دهقان

26
30
18
32
20
19
35
35

حالت مدنی
مجرد
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل

دختر
6
6
4
7
3
1
1
3

پسر
5
4
4
5
2
2
1
4

قوم

پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون
پشتون

دختر
0
3
1

پسر
0
2
3

پشتون
تاجک
تاجک

3
1
0
1

5
0
0
1

تاجک
پشتون
پشتون
پشتون

قوم

ضمایم

2013

ضمیمه دوم :مواردیکه در شکل دادن مطالب رهنما برای اشتراک کنندگان در پروژه ها کمک کرد

203

شاخص
تغییر مواد/مفادات

سطح ( 1خود)

سطح ( 2فامیل/خانواده)

سطح ( 3قریه/محل)

فرصت ها و یا
دسترسی اقتصادی

•گرایش به فرصت
های اقتصادی
•مالکیت به
مالداری/مواشی
•کنترول روی
مالداری/مواشی
•ارتقاء مهارت ها

•دسترسی به فعالیت های
درامد زا
•افزایش درامد یا مصئونیت
درامد
•کنترول روی استفاده از
قرضه ها ،پس انداز ها
و عواید
•سهم کامل یا قسمی روی
وسایل عاید زا (کارگاه
بافنده گی ،ماشین خیاطی،
وغیره).
•سرمایه گذاری ها
(مالداری/مواشی ،زیورات،
خانه ،نوسازی خانه ،وغیره)

دسترسی به منابع

•تمایل به داشتن
حقوق به منابع در
خانواده و منطقه

•دسترسی به دارائی های
مولد و جایداد خانواده

•دسترسی به خدمات بانکی/
قرضه
•اخذ دو مراتبه و یا سه
مراتبه قرضه
•اشتراک در شبکه های
قرضه های کوچک
• کاهش اتکاء به قرضه
های موقتی یا غیر رسمی
•افزایش اشتراک زنان در
کار های با مزد و معاش
•افزایش تعداد زنانی که در
مورد عواید خود تصمیم
گرفته میتوانند
•کنترول روی محصوالت
زمین  /و زمین

•دسترسی به منابع در
منطقه
•کنترول روی دارائی های
مولد و جایداد های خانواده

سهم گیری اقتصادی /
تقسیم کار

•ارزیابی کردن
مثبت از سهم
گیری خود در
فعالیت های
اقتصادی
•توانایی برای
خرید از پول یا
عاید شصی بطور
مستقالنه

•کنترول روی تقسیم کار
در خانواده
•کنترول روی عواید از
دیگر فعالیت های مولد در
خانواده
•کاهش در کار های بدون
مزد داخلی بشمول مواظبت
از اطفال

دسترسی به شبکه
های اقتصادی

•دسترسی مستقل
و یا جمعی به
مارکیت

•کاهش میانجیگری دیگران
برای دسترسی به منابع،
مارکیت ها و دیگر نهاد
های عامه و عمومی ،بر
عالوه افزایش توانمندی
و داشتن این توانایی برای
اقدامات مستقالنه

•سهم در افزایش دانش و
مهارت های زنان دیگر
در قریه و محل بخاطر
افزایش درامد
•اشتراک بیشتر با دیگر زنان
قریه در شبکه ها و آموزش
در مهارت های یکه باعث
افزایش درامد میشوند
•توانایی زنان زیادتر در
گرفتن تصمیم های
اقتصادی و مستقالنه برای
خانواده های شان

خود

تغییرات ادراکی

•افزایش اعتماد به
نفس و خوشی
•تمایل به رفاه برابر
و مساوی

•افزایش مهارت ها به
شمول میزان سواد،
پروسیجر کار های فنی و
مسلکی ،وغیره

•افزایش تحرک های فردی
و دسترسی به مارکیت ها،
پرچون فروش ها ،عرضه
کننده گان و فروشگاه ها
•تامین روابط بیشتر (شبکه
سازی) بین فعالیت های
مربوط به پروژه ها

•افزایش توانایی برای
فکر کردن قبل از وقت و
پالنگذاری برای آینده

سطح ( 4منطقه)

•افرادی که در جستجوی
سهم گیری بیشتر در
فعالیت های اقتصادی اند
•افزایش تعداد زنانی که در
فعالیت های جمعی برای
دست یافتن به عاید بیشتر
سهم میگیرند
•برابری بیشتر میان عواید
مردان و زنان
•دسترسی بیشتر به خدمات
مالی و فنی و مسلکی

•فعالیت های فردی  /جمعی
برای تحت چالش کشاندن
نابرابری ها در دسترسی به
منابع در منطقه
•اشتراک بیشتر در شبکه
های غیر محلی و آموزش
در مهارت های درامد زا و
ارتقاء ظرفیت ها

•اقدامات فردی یا جمعی
برای مقابله با تبعیض ها
علیه دسترسی به منابع و
مارکیت ها
•دسترسی بیشتر به فرصت
های درامد زا از طریق پروژه
ها و یا موسسات غیر دولتی

•افزایش پذیرش و احترام به
ارزش ها و سهمگیری زنان

برگرفته شده از «کتاب رهنماء پروژه وی:چرا ها و چیگونه گی های شاخص های مربوط به جندر» سازمان انکشاف بین المللی کانادا( .کوبیک :سازمان انکشاف بین المللی کانادا .)1997 ،و
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نیز”:جندر و توانمند سازی :تعاریف ،روش ها و تاثیرات روی پالیسی ها» از زو اوکسل و سالی بایدین( .انستیتوت مطالعات انکشافی بریگتن.)1997 ،
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شاخص

خود و دیگران

سطح ( 1خود)
•آگاهی از اینکه
در مورد خود و
دیگران تصمیم
باید گرفت
•جسارت و حس
استقالل

سطح ( 2فامیل/خانواده)

سطح ( 3قریه/محل)

سطح ( 4منطقه)

•بهبود وضع غذایی و صحی
•کنترول بیشتر روی مصارف
خانواده و دیگر ساحات مهم
و با ارزش تصمیم گیری در
داخل خانه

•اشتراک بیشتر در فعالیت
های گروهی در قریه به
شمول ،حشر ،سیالی و
شریکی
•درک و شناخت از سهم
گیری زنان در فعالیت های
اقتصادی
•درک و شناخت استقالل
اقتصادی زنان

خود و جنسیت

•آگاهی از تبعیض
بین فرزند دختر
و پسر

•سهم بیشتر در ارزش دهی
زیادتر و مصرف زیادتر
باالی اطفال (دختر) و دیگر
اعضاء زن خانواده ها

•پرسش روی عملکرد های
مربوط به جندر میان زنان
منطقه

•اشتراک در ارتقاء ظرفیت
ها در شبکه های بیشتر و
گسترده تر
•جلسات بیشتر با دیگر زنان
و گروه ها
•انزوا کمتر در داخل خانه
•درک و شناخت بیشتر از
سهم گیری زنان در فعالیت
های اقتصادی

خود و تحرکات

•آگاهی از وجود
دنیا بزرگتر در
بیرون از خانه
•شجاعت برای
تامین روابط را
افراد غیر از فامیل
و خانواده

•بحث روی راه های که
به تنهایی رفت و آمد و
سفر کرد
•جلب همبستگی در مورد
تحرک و رفت و آمد از
اعضائ کلیدی و مهم
خانواده
•چانه زنی روی گسترش
ساحه رفت و آمد
•توانایی به رفت و آمد به
قریه همسایه بدون محرم،
اما با اخذ اجازه

•بحث روی موانع اجتماعی
و فرهنگی در بین منطقه
•بحث با دیگر زنان روی
راه های که بتوان بیشتر
متحرک بود
•پالن کردن و سفر با دیگر
زنان برای رفتن به ساحات
نوتر
•نبود ضرورت به محرم و
یا اجازه برای سفر به قریه
همسایه

•شجاعت برای سفر به
تنهایی
•توانمندی برای سفر به
تنهایی
•توانایی برای سفر با دیگر
زنان بدون اخذ اجازه

تغییر روابط
باروری و صحت

•تمایل برای
گرفتن کنترول
باروری

•آگاهی و دسترسی به
خدمات صحی زایمان

•کنترول روی تصامیم
باروری
•آگاهی و معلومات در باره
خدمات رفاه ای همه گانی
و عمومی

•عمل مشترک برای تامین
تسهیالت رفاه عمومی برای
زنان و قریه جات

خشونت

•تمایل برای توقف
خشونت های
خانواده گی
•آگاهی از اشکال
دیگر خشونت
علیه زنان (از قبیل
تجاوز جنسی ،زنا
با محارم ،ازدواج
اطفال ،اختطاف،
بد دادن)

•اقدام برای دفاع از خود
در برابر خشونت ها در
داخل خانه
•معلومات در باره راه ها
و تخنیک های مذاکره
و روش های مقابله با
خشونت های خانواده گی و
خشونت ها علیه زنان

•ارایه مشوره برای دیگر
خانواده ها برای مقابله با
خشونت های خانواده گی
•اقدام برای مقابله با
خشونت های خانواده گی
در دیگر خانواده ها
•اقدامات جمعی و یا پنهان
علیه اشکال دیگر خشونت
علیه زنان (تجاوز جنسی،
زنا با محارم ،ازدواج اطفال،
اختطاف ،بد دادن)

•آگاهی از قوانین در باره
خشونت های خانواده گی
•آگاهی از آن موسساتیکه
برای توقف خشونت ها
همکاری می نمایند
•تماس ها و جلسات با
موسسات در باره خشونت
های خانواده گی  /خشونت
ها علیه زنان
•اشتراک در جلسات و
ورکشاپ ها روی حقوق
زنان ،قوانین ،جلوگیری از
خشونت های خانواده گی و
خشونت علیه زنان
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شاخص

سطح ( 1خود)

سطح ( 2فامیل/خانواده)

سطح ( 3قریه/محل)

2013

سطح ( 4منطقه)

عملکرد های فرهنگی
و اجتماعی

•آگاهی از تبعیض
های جنسیتی
در پروسه های
فرهنگی ،حقوقی
و سیاسی
•تمایل به تعامل
با پروسه های
فرهنگی ،حقوقی
و سیاسی

•اقدام برای به چالش
کشیدن و تغییر دادن درک
از توانایی و حقوق زنان در
خانواده

•آگاهی از پروسیجر های
سیاسی ،فرهنگی و حقوقی
که میتوانند از حقیر شمردن
زنان از نظر اجتماعی و
فرهنگی جلوگیری کنند
•اقدام برای برداشتن موانع
رسمی که سر راه دسترسی
به پروسه های فرهنگی،
سیاسی و حقوق در سطح
محل ها وجود دارند
•افزایش همبستگی با زنان
و حمایت دوجانبه روی
مسایل مربوط به جندر

•گرفتن موقف های با
صالحیت و یا تعامل با این
موقف ها روی پروسه های
فرهنگی ،سیاسی و حقوقی
در سطح قوم و محل یا
والیات و گروه های زنان
•درک بیشتر مردان و زنان از
اینکه زنان در حال توانمند
شدن می باشند

سهمگیری  /اماکن
عمومی

•آگاهی از سیاست
های محلی
•آگاهی از حقوق
قانونی (خشونت،
میراث ،تعلیم و
تربیه و صحت)

•کمک به فامیل در باره
انتخابات محلی / ،یا مسایل
قریه و محل
•کمک به فامیل در باره
مسایل خشونت ،میراث،
تعلیم و تربیه و صحت

•همبستگی بیشتر علیه
نقش حقوق بشری زنان
•کمک به فامیل و قریه
روی مسایل خشونت،
میراث ،تعلیم و تربیه و
صحت

•اشتراک در سیاست های
محلی
•تنظیم انفاذ و یا اصالح
قوانین برای حمایت و
نگهداری از حقوق زنان
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شماره

موسسه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

سفارت کانادا

18

سفارت فنلند

19
20
21
22
23
24
25

سفارت سویدن
موسسات احیا و انکشاف زنان
موسسات احیا و انکشاف زنان
موسسات احیا و انکشاف زنان
موسسات احیا و انکشاف زنان
موسسات احیا و انکشاف زنان
اداره کمک های انکشافی آلمان

26

موسسه بین المللی هندیکپ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

سازمان کمک های بشری موسکا
سازمان کمک های بشری موسکا
سازمان کمک های بشری موسکا
سازمان کمک های بشری موسکا
سازمان کمک های بشری موسکا
کمیته بین المللی نجات
انستیتوت توانمند سازی زنان از نظر اقتصادی
اداره انکشاف بین المللی جاپان

66

اتاق های تجارت و صنایع افغانستان
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
فدراسیون کاروبار های زنان افغان
مرکز زنان افغان
مرکز تعلیماتی زنان افغانستان
مرکز تعلیماتی زنان افغانستان
مرکز تعلیماتی زنان افغانستان
مرکز تعلیماتی زنان افغانستان
مرکز تعلیماتی زنان افغانستان
شبکه زنان افغان
اتحادیه تمام زنان افغان
سازمان انکشاف بین المللی کانادا
مرکز محلی برای معلولین
موسسه Care

مرکز تعلیمی و آموزشی برای زنان و دختران فقیر
افغانستان

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
وزارت تجارت و صنایع
وزارت اقتصاد
وزارت مالیه
وزارت حج و اوقاف

AREU

نام

علی زکی
صاحبه نورستانی
ماللی جواد
رسول حبیبی
جمیله ظفر
شکریه
محمد عزیز
ناحیه  5شهر کابل
ناحیه  5شهر کابل
لیدا عزیزی
خدیجه شهباز
بدون نام
حاجی احمد شاه
فروزان رحمانی
الیا یوسفزی
پروین زمانی
کالودی دیزلی
ماتی وانانین ،مصلح
الدین عابدی
روگر کارلسن
محفوظ است
نازنین
محمد امام الدین
ایثارخیل
ایثارخیل
داکتر علیمه
سمیع الحق سمیع،
قاسم خان
عزیزه مهمند
مرسل عظیمی
عبداالسحاق
دوغ آباد
دوغ آباد
عبدالشکور
منیژه وافق
ایکومی اوگیواری
نصر اهلل بختیانی
دیال یوسفزی
محفوظ است
محفوظ است
محفوظ است
عارف سحر
محفوظ است
محفوظ است
محفوظ است
محفوظ است
گل آغا حبیب

موقف

تاریخ

رئیس بخش خدمات انکشافی کاروبار
افسر ترویج سرمایه گذاری
آمر عضویت
هماهنگی کننده برنامه
آمر بازاریابی
اشتراک کننده/مستفید شونده پروژه
اقارب مرد
بحث گروهی میان زنان
بحث گروهی میان مردان
مسئول برنامه
ماستر ترینر
آموزگار ارشد
مسئول پروژه جندر
مسئول برنامه
رئیس بخش انکشاف تعلیمی
معاون رئیس در بخش امداد

01.01.13
01.01.13
30.12.12
19.11.12
31.10.12
06.11.12
08.11.12
07.11.12
07.11.12
22.10.12
29.12.12
04.11.12
5.12.12
27.11.12
29.11.12
18.12.12
16.12.12

سکرتر اول ،هماهنگ کننده پروگرام

06.01.13

مشاور پروژه
رئیس
اشتراک کننده پروژه
اقارب مرد
بحث گروهی میان زنان
بحث گروهی میان مردان
هماهنگ کننده برنامه صلح
مشاور فنی در بخش دادخواهی و اطالع
رسانی ،اشتراک کننده پروژه
رئیس
اشتراک کننده پروژه
خویشاوند مرد
بحث گروهی میان زنان
بحث گروهی میان مردان
هماهنگ کننده قبلی برنامه
رئیس
مشاور جندر و انکشاف
سرپرست ریاست پالن و پالیسی
رئیس عمومی
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
رئیس پالن و پالیسی

29.11.12
20.11.12
18.11.12
20.11.12
20.11.12
20.11.12
12.12.12
17.12.12
20.10.12
21.10.12
23.10.12
23.10.12
17.01.13
21.10.12
27.11.12
08.12.12
18.12.12
9.1.13
1.11.12
23.12.12
25.12.12
17.12.12
17.12.12
30.12.12
26.12.12
29.12.12
31.12.12

ضمایم

شماره
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

موسسه
وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت امور زنان

برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه ملی انکشاف ساحوی
برنامه همبستگی ملی
برنامه همبستگی ملی
برنامه همبستگی ملی
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت نور
فزیوتراپی و برنامه احیا برای افغانستان
اداره حمایت از ظرفیت ها رابعه بلخی
موسسه انکشافی سنایی
موسسه انکشافی سنایی
موسسه انکشافی سنایی
موسسه انکشافی سنایی
موسسه انکشافی سنایی
انجمن احیاو ارتقاء مهارت ها
صبا
شهدا
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد
موسسه زنان برای زنان افغان

نام
محفوظ است
امران اهلل کامران
عبدالرحمان ایوبی
محفوظ است
غزل حارث
انجومه نعیمی
مژگان مصطفوی
سمیه سادات
حسین علی معین
داکتر سمیع جاللزی
زیاده کریم
محفوظ است
محفوظ است
موسی خیل پائین
موسی خیل پائین
محفوظ است
محفوظ است
محفوظ است
جمیله افغانی کاکر
محبوبه سراج
عبداهلل حمیدی
قیس فقیری
سمیع اهلل ناصری
رویا سالمزی
احمد زبیر
بگرامی
بگرامی
زهره امان
واسمه امیری
جواد وفا
گلستان عبادت
شکریه خالقی
فریبا احمدی

موقف
رئیس جندر
رئیس اجرائی برنامه همبستگی ملی
رئیس اجرائی پروگرام انکشاف تصدی های
روستایی افغانستان
رئیس بخش انکشاف اقتصادی
معین
رئیس بخش ارتقاء ظرفیت ها در جندر
متخصص اقتصاد ،ریاست انکشاف اقتصادی
رئیس انکشاف سازمان های محلی
رئیس جندر
اشتراک کننده پروژه
خویشاند مرد
بحث گروهی میان زنان
بحث گروهی میان مردان
رئیس
مشاور جندر و برنامه برای زنان
آمر برنامه
مسئول اداری و مالی
رئیس
اشتراک کننده پروژه
خویشاوند مرد
بحث گروهی میان زنان
بحث گروهی میان مردان
هماهنگ کننده برنامه
رئیس
رئیس اجرایوی
متخصص جندر
رئیس عمومی
رئیس یک بخش

2013

تاریخ
3.2.13
25.12.12
18.12.12
23.12.12
 2.1.13و
05.01.13
22.12.12
29.12.12
9.1.13
09.01.13
02.12.12
13.12.12
13.12.12
24.12.12
24.12.12
23.12.12
23.12.12
23.12.12
23.01.13
26.11.12
27.11.12
27.11.12
25.11.12
19.11.12
19.11.12
06.12.12
06.12.12
12.12.12
1.12.12
18.11.12
06.01.13
26.11.12
31.12.12
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عنوان پروژه
برنامه دختران جوان  -افغانستان
برنامه همبستگی ملی 3
برنامه تقویت صحت برای مردمان فقیر روستایی
برنامه انکشاف تشبثات روستایی افغانستان
برنامه دوم انکشاف کیفیت تعلیمی در افغانستان
گسترش و پایداری برنامه میکروفایننس
پروژه اصالحات امور مالی عامه
پروژه دوم و عاجل همبستگی ملی افغانستان
پروژه متمم و عاجل همبستگی ملی
برنامه ارتقاء کیفیت تعلیمی
پروژه عاجل همبستگی ملی افغانستان
پروژه عاجل بازسازی و انکشافی بخش صحت
پروژه عاجل احیا و انکشاف تعلیم و تربیه

مقدار تمویل (تعهد
شده) به ملیون دالر
3.0
40.0
49.0
30.0
30.0
30.0
33.4
120.0
28.0
35.0
95.0
59.6
15.0

حالت
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده

تاریخ تصویب
 22اگست 2012
 29جون 2010
 2جون 2010
 9مارچ 2010
 31جنوری 2008
 8جنوری 2008
 29می 2007
 7دسیمبر 2006
 30جون 2005
 29جوالی 2004
 23دسمبر 2003
 5جون 2003
 6جون 2002

برگرفته شده است پروژه ها و برنامه های عملیاتی بانک جهانی ،دسترسی به سایت  10جون http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchT ”, ،2013
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ضمیمه  :5اعالمیه ها و کنفرانس های بین المللی در باره افغانستان ( ،)2012-2001نکات مشخص
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و مربوط به زنان
مکان

تاریخ

دوشنبه

اعالمیه حقوق اساسی زنان
افغانستان

اعالمیه حقوق اساسی زنان افغانستان،
 28جون  .2000دسترسی به سایت 12
مارچ .2013
http://www.bdr.freeservers.com/
custom.html

این اعالمیه در واقع در یک برنامه غیر رسمی که توسط
رهبران زن افغانستان در کنفرانس بین المللی در شهر
دوشنبه کشور تاجکستان که توسط  NEGARراه اندازی
شده بود ،تصویب شد که بعداً برای رئیس جمهور موقت
افغانستان ارایه شد .این اعالمیه با احکامش روی حاکمیت
و مشروعیت ملی افغانستان تاکید کرده و در عین حال
حق دارد تا به عنوان عضو از فامیل کشور های دنیا ،حق
تعیین سرنوشت خود را داشته باشد .این اعالمیه حقوق
زنان افغانستان در دسترسی به فرصت ها برای توانمندی
در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تاکید میورزد.
مخصوص ًادر ماده  ،6بخش  3این اعالمیه روی حق زنان
به وضع عدالت و مناسب برای کار تاکید می نماید .حقوق
شخصی در این اعالمیه شامل نمی باشد.

بروکسل

2001

اعالمیه بروکسل – جلسه
سران زنان افغان برای
دموکراسی

جلسه سران زنان افغان برای دموکراسی.
اعالمیه بروکسل 5-4 .دسمبر .2001
دسترسی در  12مارچ .2013

این سند محصول کنفرانس  50نفر زن و رهبر افغان است
که برای ارایه سفارشات برای بازسازی افغانستان تدویر یافته
بود .چهار سفارش عمده در این سند شده است :تعلیم و
تربیه ،رسانه ها و فرهنگ؛ صحت؛ حقوق بشر؛ مهاجرین و
بیجا شده گان داخلی؛بر عالوه در این سند روی حقوق برابر
برای زنان به شمول معاش و درامد مساوی تاکید شده و می
خواهد تا اصول عدم تبعیض علیه زنان در سیستم حقوقی
افغانستان شامل گردد .نوت:عناوین که پس از این می آیند
از این منبع استفاده شده است ،مگر اینکه تذکر رفته باشد:
مرکز منسجم ملکی و نظامی .مجموعه از اسناد رسمی از
تاریخ  2001میالدی تا  2011میالدی .دسترسی به سایت
https://cimicweb.org/cmo/afg/.2013
 12مارچ
_ Documents / Governance / CFC _ Afghanistan
pdf.Agreements_June2012

بن

2001

کنفرانس بین المللی برای
افغانستان :موافقت روی
احکام تاسیس ادارات دایمی
دولت افغانستان («موافقتنامه
بن»)

بخش های  4 ،3و  5این موافقتنامه روی اهمیت اشتراک
زنان در اداره موقت ( )3و لویه جرگه اضطراری ( )4تاکید
می نماید؛ در بخش  5روی اداره موقت و کمیسیون خاص
و مستقل برای تشکیل لویه جرگه اضطراری و اشتراک زنان
در آن معلومات ارایه میدارد.

توکیو

2002

کنفرانس بین المللی برای
مساعدت برای بازسازی
افغانستان :خالصه از نتایج
کنفرانس

بخش های  8و  13این سند روی اهمیت آموزش و تعلیم
و تربیه زنان در روند بازسازی افغانستان بحث می نماید.
بخش  12روی محوریت و احیاء حقوق زنان و رسیده گی
به نیاز های زنان و اینکه «حقوق زنان و مسایل مربوط به
جندر بطور کامل در روند بازسازی» مورد توجه باشد ،تاکید
می نماید.

برلین

2004

کنفرانس بین المللی
افغانستان :اعالمیه برلین

بخش  10روی این موضوع که در تمام مراحل بازسازی
مسئله اشتراک و سهمگیری زنان بر اساس حقوق شان
مبتنی بر قانون اساسی مورد توجه باشد ،تاکید می ورزد .در
دیگر جا های این اعالمیه از زنان چیزی تذکر نرفته است.

205

2000

اعالمیه

منبع

توضیح

به استثنای دو کنفرانس اولی ،زنان در دیگر کنفرانس ها برابر با مردان اشتراک نداشته اند.
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مکان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

تاریخ

اعالمیه

لندن

2006

کنفرانس لندن در باره
افغانستان :توافقنامه
افغانستان

روم

2007

کنفرانس روم روی حاکمیت
قانون در افغانستان:
سفارشات مشترک

پاریس

2008

کنفرانس بین المللی پاریس
برای افغانستان :اعالمیه بین
المللی حمایت از افغانستان

منبع

توضیح
سند اصول همکاری ها تاکید می نماید که در تمام برنامه
ها و پالیسی ها حقوق و مسئولیت های برابر و مساوی مرد
و زن مد نظر قرار گیرند .بعضی از بینجمارک های مشخص
در ضمیمه اول این سند بطور مستقیم روی توانمند سازی
زنان تاکید می نماید:
در بخش حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر:
جندر:تا ختم سال  2010میالدی پالن کاری و ملی زنان
افغانستان بطور کامل تطبیق شده باشد.
اشتراک زنان در تمام ادارات دولتی افغانستان بشمول بخش
های انتخابی و انتصابی و خدمات ملکی تقویت گردد.
در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی:
تعلیم و تربیه :تعلیمات متوسط و لیسه :الی ختم سال 2010
میالدی حد اقل  60درصد از دختران شامل مکاتب باشند؛
تعداد معلمین زن به  50درصد افزایش یابد؛ شمولیت در
پوهنتون ها  100،000نفر برسد که شامل  35درصد دختران
باشند؛ و  150،000مرد و زن در مهارت های روز آموزش
داده شوند؛ (ص .)9
مصئونیت اجتماعی :زنان آسیب پذیر :الی ختم سال 2010
میالدی تعداد خانواده های فقیر که توسط زنان سرپرستی
میشوند به  20درصد کاهش یابد و میزان نرخ استخدام این
خانواده ها  20درصد افزایش یابد .

کنفرانس روم روی حاکمیت قانون در
افغانستان ( 3-2جوالی  .)2007سفارشات
مشترک .دسترسی به سایت  12مارچ
.2013
http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/IMG/pdf/
Romejointrecommandations.pdf

از مسایل کلیدی در این سند دسترسی زنان به عدالت و
راه های بدیل برای توقیف زنان می باشند .مسئله جندر
به عنوان یک موضوع چند جانبه در حاکمیت قانون تذکر
رفته است.

در این سند سفارشات مشخص در باره زنان نشده است.
تنها چیزیکه گفته شده عبارت از حمایت کشور ها و سازمان
های تمویل کننده افغانستان از پالن کاری و ملی برای زنان
افغانستان می باشد.

مسکو

2009

سازمان همکاری های
شانگهای :اعالمیه کنفرانس
ویژه برای افغانستان

اعالمیه کنفرانس ویژه در باره افغانستان
تحت نظارت سازمان همکاری های
شانگهای( .مسکو 27 ،مارچ .)2009
دسترسی به سایت  12مارچ 2013
میالدی.
http://www.un.int/russia/new/
/270309/MainRoot/docs/off_news
htm.newen2

در این کنفرانس نیز روی مسایل زنان افغانستان صحبت
نشد .اما روی موضوع پیشرفت های اقتصادی افغانستان و
اینکه کشورهای عضو این سازمان در زمینه برای افغانستان
چی نوع کمک کرده می توانند در این کنفرانس مورد بحث
قرار گرفت.

هاگ

2009

کنفرانس بین المللی برای
افغانستان :اعالمیه کنفرانس
هاگ

لندن

2010

کنفرانس لندن :اعالمیه
کنفرانس لندن

کنفرانس افغانستان :اعالمیه نهایی31 .
مارچ  .2009دسترسی به سایت  12مارچ
.2013
http://www.iwaweb.org/Docs/
20%2009/resource_centre/CBM
20%20Conference%20Hague%The
Declaration.pdf

این کنفرانس افغانستان را فرامیخواند تا تالش های اش را
برای انسجام تمام مردم کشور و شامل ساختن زنان در روند
برنامه های امدادی و کمکی به این کشور هر چه بیشتر
افزایش دهد.
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در بخش  26اعالمیه این کنفرانس ،جامعه بین المللی
تعهدات دولت افغانستان را مبنی بر تطبیق پالن کاری و
ملی زنان افغانستان و تطبیق قانون رفع تبعیض علیه زنان
و نیز تعهدات کلی این کشور ها برای تقویت اشتراک زنان
افغان در تمام ادارات دولتی به شمول خدمات ملکی و موقف
های انتخابی و انتصابی تائید می نماید.

ضمایم

مکان

تاریخ

اعالمیه

منبع

2013

توضیح

کابل

2010

کنفرانس بین المللی کابل:
اعالمیه کنفرانس کابل

بخش ( 10جندر و حقوق اطفال) این اعالمیه مجدداً روی
مرکزیت حقوق زنان بشمول حقوق برابر سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی در آینده افغانستان تاکید می نماید .در این بخش
گفته شده که مسئله جندر در تمام برنامه های انکشافی
دارای اولویت برای این کشور مد نظر باشد .مجدداً در این
کنفرانس ،کشور های دونر و تمویل کننده تعهدات شان
را برای کمک به وزارت خانه ها و ادارت (ملی و محلی)
افغانستان در تطبیق پالن کاری و ملی برای زنان افغانستان
ابراز داشتند .این اعالمیه همچنین از دولت افغانستان می
خواهد تا بینچمارک های این پالن را شناسائی و در اولویت
کاری هر یک از کلستر های پالن انکشافی کشور قرار دهد.
همچنان از افغانستان می خواهد تا با تدوین استراتیژی،
طی شش ماه قانون رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را
تطبیق نماید.
بخش های  13و  14تحت صلح ،آشتی و ادغام مجدد
میخواهد تا حقوق زنان در هنگام مذاکرات صلح و آشتی
شامل شده و همچنان زنان در جلسات جرگه های صلح
شامل ساخته شوند.

بن

2011

کنفرانس بین المللی
افغانستان :اعالمیه کنفرانس
بن

بخش های  6و  7این اعالمیه از حق مساوی و برابر زنان
و مردان بر اساس قانون اساسی این کشور تاکید می نماید.
و بر عالوه تاکید می نماید که حقوق زنان برای آینده
افغانستان موضوع مهم و کلیدی می باشد .بخش  18این
اعالمیه روی موضوع صلح بحث کرده و روی «احترام به
قانون اساسی افغانستان به شمول احکام این قانون روی
حقوق بشر و حقوق زنان» تاکید می نماید( .ص .)4

توکیو

2012

کنفرانس بین المللی روی
افغانستان :اعالمیه توکیو

اعالمیه توکیو :مشارکت برای افغانستان
متکی به خود :از انتقال به تحول8 .
جوالی  .2012دسترسی به سایت 12
مارچ .2013
http://www.mofa.go.jp/region/
middle_e/afghanistan/
/2012_tokyo_conference
html.tokyo_declaration_en1

بخش  9این اعالمیه زیر عنوان امنیت و روند صلح روی
احترام به حقوق زنان در جریان روند صلح و آشتی تاکید می
نماید .و روی اشتراک موسسات جامعه مدنی و گروه های
زنان در حمایت از روند صلح و فرهنگ صلح و حقوق بشر
در جامعه افغانستان تاکید می ورزد.
بخش  20زیر عنوان بخش خصوصی و جامعه مدنی روی
موضوع ایجاد شغل برای جوانان و فرصت های شغلی برای
زنان تاکید می نماید .همچنان بخش  22بر اهمیت اشتراک
زنان در کنفرانس های بخش خصوصی در خصوص شناخت
حقوق زنان و انکشاف جامع تاکید می ورزد .در ضمیمه
و بخش چارچوب حسابدهی یعنی بخش  10این اعالمیه
(حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر) چنین آمده
است« :تقویت روند ادارات حکومتی با توجه خاص روی
حقوق زنان از جمله پیش شرط ها برای توسعه اقتصادی
پایدار ،ایجاد شغل و سعادت برای مردم افغانستان می باشد».
اهداف این اعالمیه برای توجه به زنان شامل دسترسی
بهتر زنان به عدالت برای همه بخصوص برای زنان
و اطفال ،از طریق انفاذ قانون اساسی و دیگر قوانین
بنیادی بطور عادالنه ،و کامل می باشد تا زنان بطور
کامل از حقوق فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
خود بهره ببرند.
شاخص های این اعالمیه روی احترام به حقوق بشری تمام
شهروندان بخصوص برای زنان و اطفال تاکید می نمایند و
نیز برای کمیسیون مستقل حقوق بشر و موسسات جامعه
مدنی افغانستان اجازه میدهد تا فعالیت های مناسب خود
را پیش ببرند .و نیز بر اجرائی شدن قانون رفع تبعیض و
خشونت علیه زنان و پالن کاری ملی برای زنان به همکاری
جامعه مدنی این کشور تاکید می ورزد.
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ضمیمه  :6پیمان ها و میثاق های چند جانبه ،و سازمان ملل متحد
پیمان/میثاق/پروتوکول
کنوانسیون بین المللی برای
سرکوب قاچاق زنان

تاریخ
تاریخ تصویب 12
نوامبر 1947؛ انفاذ
سر از تاریخ 24
اپریل 1950

کنوانسیون بین المللی
برای سرکوب قاچاق زنان
و اطفال

تاریخ تصویب 12
نوامبر 1947؛ تاریخ
انفاذ:اپریل 1950

کنوانسیون ژنو برای
حفاظت از افراد ملکی در
زمان جنگ

تاریخ تصویب 12
آگست 1949؛
تاریخ انفاذ 21
اکتوبر 1950

کنوانسیون برای مبارزه
علیه قاچاق افراد و سئو
استفاده از افراد برای
فحشاء
کنوانسیون حقوق سیاسی
زنان

تاریخ تصویب 21
مارچ 1950؛ تاریخ
انفاذ 25 :جوالی
1951
تاریخ تصویب 31
مارچ 1953؛ تاریخ
انفاذ 7 :جوالی
1954

کنوانسیون رضایت برای
ازدواج ،پائین ترین سن
برای ازدواج و ثبت و
راجستر ازدواج ها

تاریخ تصویب:
دسمبر 1962؛
تاریخ انفاذ :دسمبر
1964

کنوانسیون بین المللی رفع
تمام انواع تبعیض های
نژادی

تاریخ تصویب 7
مارچ  ،1966تاریخ
انفاذ:جنوری 1969
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منابع

http://treaties.un.org/doc/publication/
pdf.v53/2053%UNTS/Volume

http://treaties.un.org/doc/publication/
pdf.v53/2053%UNTS/Volume

توضیح
این میثاق توافقی است روی جزاء دادن به کسانیکه در قاچاق
زنان دست دارند .بدون هیچ نوع پیشنهاد اضافی این میثاق
به تاریخ  12نوامبر  1947امضاء گردید .این میثاق که روی
آن در ژنو بتاریخ  11اکتوبر  1933توافق شده بود ،با الحاق
پروتوکول در ( )Lake Successایالت نیویارک به تاریخ 12
نوامبر  1947امضاء شد.

http://treaties.un.org/Pages/

این میثاق که روی آن در ژنو بتاریخ  30سپتمبر  1921توافق
شده بود ،با الحاق پروتوکول در ( )Lake Successایالت
نیویارک به تاریخ  12نوامبر  1947امضاء شد.
این میثاق توافقی است روی جزاء دادن به کسانیکه در قاچاق
زنان و دختران دست دارند .بدون هیچ پیشنهاد و شرط بتاریخ
 12نوامبر  1947امضاء گردید.

http://treaties.un.org/

توافق برای حفاظت جان اسیران جنگی که در حال جنگ
نیستند و یا در زمان جنگ دسگیر شده اند.
به تاریخ  12اگست  1949امضاء شده است.

_ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg
lang=en&7=chapter&2-no=VII

pages/showDetails.

0800000280158b1a=aspx?objid
http://treaties.un.org/Pages/

توافق برای تنبیه آنانیکه به قاچاق انسان و فحشا گری
فعالیت می کنند .عضویت به تاریخ  21می  1985بدون هیچ
پیشنهادی و یا شرطی

http://treaties.un.org/

این کنوانسیون برای مشارکت سیاسی زنان همانند مردان
عین حق برابر و مساوی را قایل میگردد .این حق شامل رای
داد در انتخابات و اشتراک برای کسب کرسی های ادارات
عامه می باشد.
عضویت بتاریخ  16نوامبر  1966بدون هیچ پیشنهادی و
یا شرطی

http://treaties.un.org/

در این کنوانسیون آمده است که رضایت کامل طرفین برای
ازواج حتمی می باشد .همچنین از دولت های عضو می خواهد
تا با تدوین قوانین پائین ترین سن ازدواج را تعیین نمایند.
افغانستان در این کنوانسیون اشتراک نکرده است.

http://treaties.un.org/

این کنوانسیون در واقع توافق برای محکوم کردن و از میان
برداشتن هر نوع تبعیض نژادی می باشد .مخصوص ًاکشورهای
امضاء کننده این کنوانسیون باید هر نوع جداسازی نژادی و
اپارتاید را محکوم نمایند .این کنوانسیون حقوق مساوی مدنی
و سیاسی را در برابر قانون برای همه می خواهد.
تاریخ الحاق در  6جوالی  1983بدون هیچ پیش شرطی

_ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg

lang=eng&7=a&chapter-11-no=VII

Pages/ViewDetails.

_aspx?src=TREATY&mtdsg

lang=en&16=chapter&1-no=XVI

Pages/ViewDetails.

_aspx?src=TREATY&mtdsg

lang=en&16=chapter&3-no=XVI

Pages/ViewDetails.

_aspx?src=TREATY&mtdsg

lang=en&16=chapter&2-no=XVI

ضمایم

پیمان/میثاق/پروتوکول

تاریخ

کنوانسیون بین المللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ()ICESC

تاریخ تصویب
 16دسمبر ،1966
تاریخ انفاذ3 :
جنوری 1976

میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی ()ICCP

تاریخ تصویب 16
دسمبر 1966؛
تاریخ انفاذ 23:مارچ
1976

پروتکل الحاقی به
کنوانسیون های 12
آگست  1949ژنو مرتبط به
حفاظت قربانیان منازعات
مسلحانه بین المللی
(پروتکل )1

تاریخ تصویب 6
آگست 1977؛ و
تاریخ انفاذ:جوالی
1978

پروتکل الحاقی به
کنوانسیون های 12
آگست  1949ژنو مرتبط به
حفاظت قربانیان منازعات
مسلحانه غیر بین المللی
(پروتکل )2

تاریخ تصویب 6
آگست 1977؛
و تاریخ انفاذ7:
دسمبر 1977

کنوانسیون رفع تمام
تبعیض ها علیه زنان

تاریخ تصویب:
دسمبر 1979؛
تاریخ انفاذ:سپتمبر
1981
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2013

توضیح
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توافق روی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .کشور های
عضو هیچ نوع تبعیضی را بخاطر جنیست افراد نمیداشته باشند.
ماده  :3تامین حقوق مساوی برای زنان و مردان بخاطر بهره
گیری از حقوق اقتصادی.
ماده  :6حق انتخاب و پذیرفتن کار بطور آزادانه.
ماده  :7شرایط کاری زنان پائین تر از شرایط کاری مردان
نباشد.
ماده  10بند  :2حمایت های خاص از مادران برای یک دوره
مناسب قبل و بعد از والدت .اینکار شامل رخصتی های
بامعاش و یا رخصتی های با امتیازات خاص اجتماعی.
تاریخ الحاق  24جنوری  1983با اعالمیه (پاراگراف های  1و
 3ماده  26این کنوانسیون با ویژه گی های بین المللی بعضی
از کشور ها مغایرت دارد به این اساس بعضی کشور ها به این
کنوانسیون پیوسته نمی توانند.

http://treaties.un.org/

این کنوانسیون زنده گی را حق تمام انسان ها میداند،
منع برده داری ،حق برابر در مقابل قانون ،آزادی در زنده
گی خصوصی ،آزادی عقیده و بیان و ایجاد اجتماع ،آزادی
ازدواج،حفاظت از خوردسال ها ،و آزادی از تبعیض.
ماده  :3حق مساوی برای مردان و زنان برای بهره گیری و
استفاده از تمام حقوق مدنی و سیاسی شان.
ماده  23بند  :4تامین حق و مسئولیت برابر برای زن و شوهر
در ازدواج و در هنگام ازدواج و در ختم یا فسخ ازدواج.
تاریخ الحاق  24جنوری  1983با این اعالمیه که (پاراگراف
 1و  3ماده  48با ویژه گی های بین المللی بعضی کشور ها
مغایرت دارند که انان به این کنوانسیون پیوسته نمی توانند) .

http://treaties.un.org/

مجدداً روی احکام کنوانسیون های اصلی ژنو در رابطه به
منازعات مسلحانه بین المللی تاکید می نماید؛ اما دو ماده
دیگر ( 76و  )77به منظور حمایت و نگهداری زنان و اطفال
از اعمال هر نوع آزار و اذیت در هنگام توقیف تاکید می نماید.
افغانستان به این کنوانسیون اشتراک ندارد.
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مجدداً روی احکام کنوانسیون های اصلی ژنو در رابطه به
منازعات مسلحانه غیر بین المللی (منازعات داخلی) و حفاظت
و برخورد انسانی با افراد ملکی بخصوص کسانیکه محبوس
اند ،تاکید می نماید .افغانستان در این کنوانسیون اشتراک
ندارد.
این کنوانسیون از تمام کشور های عضو می خواهد تا پالیسی
های را روی دست گیرند تا هر نوع تبعیض علیه زنان در تمام
جوانب زنده گی رفع نمایند.
ماده  :11تامین حقوق مساوی برای زنان در کار ،به شمول
حق انتخاب پالن کار ،مزد و معاش ،مصئونیت وظیفه وی
و امتیازات اجتماعی و حفاظت از تبعیض بخاطر مادر بودن/
شدن زنان.
ماده  :13دسترسی زنان به قرضه های مالی.
به تاریخ  14اگست  1980امضاء شده
به تاریخ  5مارچ  2003بدون هیچ نوع پیشنهادی و یا تردیدی
تصویب شد.
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پیمان/میثاق/پروتوکول

تاریخ

کنوانسیون ضد شکنجه و
رفتار و یا مجازات خشن،
غیر انسانی یا تحقیر کننده

تاریخ تصویب:
 10دسمبر .1984
تاریخ انفاذ26 :
جون 1987

کنوانسیون حقوق اطفال

تاریخ تصویب20 :
نوامبر 1989؛ تاریخ
انفاذ 2 :سپتمبر
1990

پروتکل اختیاری کنوانسیون
حقوق کودک در مورد عدم
شمولیت اطفال در منازعات
مسلحانه

تاریخ تصویب25 :
می  2000تاریخ
انفاذ  12فبروری
2002

کنوانسیون بین المللی
برای حفاظت از حقوق تمام
کارگران مهاجر و اعضاء
فامیل های شان

تاریخ تصویب:
 18دسمبر 1990؛
تاریخ انفاذ 1
جوالی 2003

اساسنامه دادگاه جنایی بین
المللی روم

تاریخ تصویب 17
جوالی 1998؛
تاریخ انفاذ 1
جوالی 2002

کنوانسیون حقوق افراد
معلول

تاریخ تصویب:
 13دسمبر ،2006
تاریخ انفاذ  3می
2008
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موافقت روی جلوگیری از شکنجه و آزار در داخل کشور
های عضو و عدم انتقال افراد در دیگر کشور های که در آن
شکنجه ممکن اتفاق بیافتد.
به تاریخ  4فبروری  1985امضاء شده
و به تاریخ  1اپریل  1987با تغییر تصویب شده:صالحیت
کمیته تحت ماده  20پذیرفته نشده و منازعاتی که به ICOJ
ارسال می گردد به رضایت تمام جوانب ذیدخل و نه تنها
یک جانب باشد.

http://treaties.un.org/

حقوق انسانی اطفال.
ماده  18بند  :1والدین (پدر و مادر) بطور مشترک مسئولیت
بزرگ نمودن اطفال شان را دارند.
ماده  18بند  :3اطفالی که والدین شان کار می نمایند باید
از تمام خدمات که برای مراقبت اطفال اند مستفید باشند.
به تاریخ  27سپتمبر  1990امضاء شده؛
و به تاریخ  28مارچ  1994با تغییر تصویب شده :حق احکام
شریعت اسالمی محفوظ است.

http://treaties.un.org/

توافق روی اینکه اطفال زیر سن  18سال به خدمت نظام در
جنگ های مسلحانه استخدام نمی شوند و یا بطور داوطلبانه
و یا هم بطور مستقیم در منازعات اشتراک نمی کنند.
تاریخ الحاق  24سپتمبر  2003با این اعالمیه :پائین ترین
سن برای استخدام در خدمات نظامی «محدود است به سن
 22تا  28ساله گی»؛ استخدام در نظام داوطلبانه می باشد.

http://treaties.un.org/

حقوق مدنی و سیاسی کارگران پناهنده و خانواده های شان
به شمول حق آزادی ،آزادی از بردگی ،برابری در برابر قانون
و برابری با کارگران کشور میزبان در زمینه پاداش و سایر
شرایط کار .افغانستان عضویت این کنوانسیون را ندارد.
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با این معاهده دادگاه بین المللی جرایم تاسیس شد و جرایم
جنگی نیز تعریف شده و پروسیجر کاری این دادگاه نیز
مشخص شد .جرایم جنگی شامل خشونت علیه زنان در
زمان جنگ مانند تجاوز جنسی ،بارداری های اجباری و سئو
استفاده از زنان می باشد.
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حقوق مدنی افراد دارای معلولیت .از دولت های عضو این
کنوانسیون می خواهد تا هر نوع از تبعیض علیه افراد معلول
را در کشور های شان رفع نمایند.
ماده  6این کنوانسیون می گوید که کشورهای عضو این
کنوانسیون معیار های مناسب را برای تقویت و انکشاف کامل
زنان دارای معلولیت را روی دست گیرند.
ماده  :27این حق افراد دارای معلولیت است تا به استخدام
غیرتبعیضانه و مساوی دسترسی داشته باشند.
عضویت در این کنوانسیون  18سپتمبر  2012بدون هیچ
پیشنهادی و یا شرطی.
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ضمیمه  :7مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد
مصوبه
مصوبه « 1325زنان و
صلح و امنیت»

تاریخ
 31اکتوبر
2000

منبع

http://www.un.org/events/
res_1325e.pdf.

توضیح
نقش زنان در امنیت ،جنگ و تامین صلح .از اعضای این سازمان می خواهد تا:
تامین حضور زنان در تمام سطوح تصمیم گیری روی حل و فصل منازعات و
روند صلح.
شامل ساختن رهنمائی و مواد مرتبط به جندر در برنامه های آموزشی برای
پولیس و ارتش.
در نظرداشتن مسایل جندر در هنگام مذاکره و تطبیق مفادات توافقنامه صلح.
احترام و حفاظت از حقوق زنان و دختران در جریان جنگ های مسلحانه.
بیرون ساختن خشونت های جنسی از احکام عفو.

مصوبه « 1888اعمال
خشونت های جنسی
علیه افراد ملکی
در هنگام منازعات
مسلحانه»

 19جون
2008

http://www.refworld.org/

خشونت های جنسی علیه زنان ملکی در جریان جنگ های مسلحانه.از کشور
های عضو که در جنگ های مسلحانه دخیل اند می خواهد تا :از خشونت های
جنسی علیه زنان و دختران طفل جلوگیری نمایند.
معیار های مناسب را برای جلوگیری از خشونت های جنسی علیه افراد ملکی
روی دست گیرند.
بیرون ساختن خشونت های جنسی از احکام عفو.

مصوبه « 1889زنان و
صلح و امنیت»

 30سپتمبر
2009

http://www.refworld.org/

خشونت های جنسی علیه زنان ملکی در جریان جنگ های مسلحانه .از اعضای
این سازمان که در جنگ های مسلحانه دخیل اند می خواهد تا:
با اصالحات حقوقی و عدلیه زمینه تامین عدالت را فراهم سازند.
تحقیق و به عدالت کشاندن مرتکبین جنایات.
افزایش دسترسی به خدمات صحی ،کمک های حقوقی ،و حمایت های روانی
از قربانیان جنگ.
و تشویق رهبران برای سهم فعال برای جوامع شان

مصوبه « 1325زنان و
صلح و امنیت»

 5اکتوبر
2009

http:///www.refworld.org/

خشونت های جنسی علیه زنان ملکی در جریان جنگ های مسلحانه .از اعضای
این سازمان که در جنگ های مسلحانه دخیل اند می خواهد تا:
بهبود اشتراک و سهمگیری زنان در تمام مراحل پروسه صلح.
تامین و درنظرداشت مسایل جندر در تمام پروسه صلح و احیاء پس از جنگ.
تضمین از اینکه موضوع توانمندی و شمولیت زنان در پروسه احیا پس از منازعه
و جنگ مورد توجه قرار گیرد.
تامین دسترسی برابر به تعلیم و تربیه.

docid/485bbca72.html

docid/4ac9aa152.html

docid/4acdd8512.html

وضعیت :در حال حاضر پالن کاری و ملی در افغانستان وجود ندارد تا به مصوبه های فوق الذکر رسیده گی نماید .با اینکه قانون رفع خشونت ها علیه زنان ( )2009با
فرمان رئیس جمهوری مورد انفاذ قرار گرفت اما تا هنوز توسط پارلمان کشور تصویب نشده است .در جرگه مشورتی صلح (جون  21 )2010درصد نماینده گان زنان
حضور داشته از طرف دیگر در شورای عالی صلح که  70عضو دارد تنها  9عضو آن زنان می باشند که از روند برنامه صلح افغانستان نظارت به عمل می آورد .قانون
مصالحه ملی ،عفو عمومی و ثبات ( )2009تمام آنانیکه در جرایم جنگی به شمول جرایم علیه زنان و جرایم جنسی مرتکب شده اند و اکنون در دستگاه دولت کار می
نمایند مورد عفو قرار داده است.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

پیشنهادات شما:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شما بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شما چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخنرانیها و ورکشاپهای این واحد شرکت کرده باشید،
چه از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شما برای ما باارزش
است .نظر های شما به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهترین شکل تعقیب نموده و یافته های کاری خود را به شکل
بهتر با خواننده گان نشریات ما به اشتراک بگذاریم .آسانترین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد.

areu@areu.org.af

همچنان شما می توانید به این شماره تماس بگیرید  + 93 )0( 799 608 548و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما
برخی اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•چطور از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،شرکت در جلسات)... ،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟
•از نسخه الکترونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟
•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهتری ارائه دهند؟
•نظر شما دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟
•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شما در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شما ما چه کارهایی را میتوانیم بهتر انجام دهیم؟
•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شما کدام است
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نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
•مسامحه و تغافل :مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال ،پاول فشتین و دیود منسفیلد #
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط ،لینا گنیش#
•اقتصاد بلخ در دوره انتقال ،پاول فیشستین#
•اندکی عاری از کوکنارو اندکی امحای آن :زرع کوکنار در والیات بلخ و بدخشان در سالهای ، 2011پاول فیشستین
•مودل مدیریت خوب آب در افغانستان :خال ها و فرصتها ،توماس ونسنت
•زمین ،دولت و مردم در افغانستان ،2012-2002 :لیز آلدن ویلی#
• تمام شرط بندی ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو کنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال ،دیوید منسفیلد
•از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه یازدهم ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#
•در انحصار یک گروه :اقتصاد سیاسی شمال افغانستان ،از سال  2001به بعد ،انتونیو جیستاری
•مدیریت زمین در بالتکلیفی :نگاهی به قانون جدید پیشنهاد شده برای مدیریت اراضی افغانستان ،لیز آلدن ویلی#
•اصالح سیستم انتخاباتی افغانستان :مباحثات و گزینه های اصالحات ،اندرویو رونالدز و جان کیری#
•تاثیرات برنامه های قرضه های کوچک بر زندگی زنان :مطالعه موضوعی در والیت بلخ ،چونا ایچاویز
•خال های مخرب :فعالیت های جوامع محلی و اصالح نهاد های تخصیص آب در حوزه دریایی پنج آم -آمو افغانستان ،تاماس ونسنت#
•آیا مشارکت زنان در برنامه های همبستگی ملی باعث تغیر د رزندگی آنها میگردد؟ مطالعه موضوعی از والیت کابل ،چونا ایچاویز
•جنسیت و گزینه های اقتصادی  :چی ها کهنه و عادی و چی ها تازه است برای زنان در افغانستان؟ ،چونا ایچاویز
 #این عالمت نشان دهنده آنست که ترجمه نشریه مذکوربه طور مکمل یا خالصه به زبان دری قابل دریافت است.
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این گزارش در صفحه انترنتی دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان قابل دریافت است:
http://asiapacific.unwomen.org /countries/afghanistan

