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DARI

بهبود بخشیدن حقوق اقتصادی زنان در تیوری و در عمل

• سروی (مطالعه ی) دانش ،رویکردها و اعملکرد ها در مورد حقوق اقتصادی زنان در افغانستان
اداره ملل متحد برای زنان ( )UN Womenطی یک قرارداد
همکاری با نهاد مرکز افغان برای تحقیقات اقتصادی-اجتماعی
( )ACSORیک روش مختلط مطالعه و تحقیق را براه انداخت تا
دانش ،رویکرد ها ،و عملکردها در رابطه به حقوق اقتصادی زنان
در افغانستان و خشونت های مبتنی بر جنسیت ،با تمرکز خاص باالی
مردان  ،را دریابد.
دانش :میان سطح دانش زنان و مردان در مورد حقوق اقتصادی زنان
یک خالی مشهود موجود است ،مخصوصا در مورد حقوق مرتبط
به ازدواج و حقوق میراث برای زنان .اکثریت مردان افغان باور
دارند که زنان که ازدواج کرده اند مهریه ی را که قرار است برای
عروس پرداخت شود ،در زمان ازدواج دریافت می کنند .اما زنان
افغان گزارش داده اند با وجود اینکه مهریه در زمان ازدواج تذکر داده
می شود ،اغلبا ٌ آنچه که در شریعت در باره مهریه گفته شده در عمل
تطبیق نمی شود .در رابطه به حق میراث زن بعد از مرگ شوهر خال
ی آگاهی بیشتر موجود است ،که نمایانگر سطح پائین از حقوق اولیه
مربوط به ازدواج و همسر داری در میان زنان و مردان می باشند.
رویکرد و طرز رفتار :زنان و مردان در رابطه به حقوق اقتصادی
زنان در افغانستان رویکرد مشابه دارند که نشانگر یک دیدگاه

مردساالرانه در مورد حقوق مربوط به ازدواج و هسمرداری ،ملکیت
و حق میراث زنان متاهل می باشند .تقریبا نصف مردان و زنان بطور
جدی از حق میراث زنان بعد از مرگ شوهرشان حمایت می کنند.
عالوه بر آن ،اکثریت بزرگ از پاسخ دهندگان تذکر داده اند اولین
عضو خانواده که مستحق میراث بعد از مرگ مرد است ،پسر آن مرد
زن مرد متوفی می باشد .زنان افغان از حقوق
و در قدم بعدی نوبت ِ
مربوط به ازدواج و همسرداری در قانون فعلی ،که در تعارض با
شریعت است ،آگاهی ندارند.
عملکرد (در عمل) :جوانب کلیدی ذیدخل در توانمندسازی اقتصادی
زنان  -به شمول زنان تجارت پیشه ،اعضای شورای انکشافی محل،
و رهبران مذهبی  -موافق هستند که حقوق اقتصادی و قانونی زنان
به خاطر دالیل متعدد در عمل تطبیق نمی شوند .با وجود اینکه ،تمام
جوانب ذیدخل به اهمیت مشارکت زنان در نیروی کار  ،و ارزش
حقوق ازدواج و همسرداری در مطابقت با این قانون اشاره می کنند،
آنها موضوع نا امنی ،فساد سیاسی ،و هنجارهای مردساالرانه را به
حیث موانع کلیدی برای در عمل پیاده کردن حقوق زنان برجسته می
سازند.

اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان
موقعیت :دفتر در کابل ،فعال در سراسر افغانستان
سکتور های مورد پوشش برنامه :حمایت های معیاری ،جلوگیری
از خشونت و محافظت در برابر آن؛ پالنگذاری ملی؛ توانمندسازی
اقتصادی؛ رهبری و مشارکت.
تمویل کنندگان اصلی :دولت استرالیا ,دولت بلجیم ,دولت آیسلند ,دولت
ناروی ,دولت سویدن.
معیشت ،تشبث و کاریابی :فعالیت های اداره ملل متحد برای زنان
مشتمل بر حمایت از زنان متشبث میباشد تا آنها دسترسی بهتر به
بازار ها داشته باشند و همچنان کمک نمودن به زنان روستائی میباشد

تا آنها فعالیت های انکشاف معیشت را بعهده بگیرند.
سیر توانمند سازی قربانیان خشونت :این برنامه یک روش کل
نگر را برای توانمند سازی زنان قربانی خشونت از طریق خدمات
محافظتی مرکز قربانیان (بازماندگان خشونت) و توانمندسازی اقتصادی
در بر می گیرد؛ در عین
زمان همچنان یک محیط کارا
برای اقدامات در سطح محلی
و اصالحات حقوقی را بمیان
می آورد.

خشونت مبتنی بر جنسیت :علی رغم این واقعیت که  %87زنان
بعضی از انواع خشونت را در طول عمر شان در افغانستان تجربه می
کنند ،تعدادی از مردان و زنان افغان خشونت های مبتنی بر جنسیت را
به حیث یک موضوع اصلی که زنان در شرایط کنونی در افغانستان
روبرو می شوند ،مشاهده نمی کنند .با وجود اینکه تعداد بیشتر مردان
نسبت به زنان معتقد اند که یک زن باید تالش کند تا مشکل خویش را
با شوهر حل کند ،حتی اگر مورد اذیت و آزار قرار می گیرد  ،اما هم
زنان و هم مردان می پذیرند که خشونت میان زن و شوهر (زندگی
زناشوی) غیر قابل قبول و در اسالم جائز نیست .عالوه بر آن ،فقدان
آگاهی از گزینه های موجود برای رسیدگی مشکالت زنان که مورد
اذیت قرار گرفته ،قربانی تحت فشار قرار می گیرند تا در همان خانه یا
خانواده و تحت آزار و اذیت باقی بمانند .تعداد اندک از زنان و مردان
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در مورد خانه های امن در افغانستان می دانند.
تنوع در زون ها :از نتیجه ی ترکیب معیارهای ایجاد شده توسط
اداره ملل متحد برای زنان و  ACSOتنوع بسیار قابل مالحظه در
رویکردها و برداشت ها در سراسر والیت ها در مورد پنج اصل
(بنا) حقوق اقتصادی زنان دیده می شوند .عالوه بر آن ،رویکردها و
برداشت ها بشکل بسیار چشمگیر در والیت جنوبی قندهار محافظه
کارانه می باشد.
متود و روش جمع آوری معلومات :کار ساحوی برای این سروی از
تاریخ  8الی  21ماه مارچ  2016در افغانستان راه انداخته شد .نمونه
انتخاب شده برای این سروی شامل  4006نفر از افغانها بودند که به
شکل تصادفی از هفت والیت و  28ولسوالی انتخاب گردیدند.
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یشنهادات
با توجه به طبیعت پیچیده ی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان ،
مستلزم نتایج اقدامات نظارتی دراز مدت و جامع در
پیشنهادات آتی
ِ
گذر زمان می باشند.
• سرمایه گذاری در حمایت از تحصیالت عالی و تعلیمات ابتدایی برای
زنان ضرورت است تا توانایی بدست آوردن عاید برای آنها را افزایش
دهند.
• ایجاد کار و شبکه های تشبث (کار آفرینی ) برای زنان از طریق
مؤسسات ،و انجمن های آنالین و فزیکی به منظور افزایش دانش
مرتبط به تجارت و کار.
• کار با بزرگان محلی (اجتماعی) ،رهبران مذهبی ،مقامات محلی ،
و بقیه جوانب ذیدخل در توانمندسازی اقتصادی زنان جهت تشویق
آنان برای دادخواهی حقوق اقتصادی زنان و ترویج شمولیت زنان در
سکتور اقتصادی.

• اندازه گیری دوامدار و تهیه ی گزارش پیشرفت  ،قابل دسترس برای
عموم  ،در ارتباط به تغیرات در دانش ،رویکرد ها ،و درک از حقوق
اقتصادی زنان .این موضوع کمک می کند که تساوی جنسیت گسترش
پیدا کند و زنان از زاویه ی اقتصادی توانمند شوند.
• تدوین پالیسی یا برنامه ی که مالکان تجارت و مدیران را درباره ی
اهمیت اتخاذ اصول توانمندسازی زنان و پالیسی های تساوی جنسیت،
بیاموزانند .این برنامه باید سطح رهبری و مدیریت شرکت ها و تجارت
را هدف قرار دهند تا جنبه ی به واقعیت پیوستن اتخاذ و تطبیق چنین
پالیسی ها افزایش پیدا کنند.
• افزایش حمایت عامه و فراگیر برای توانمندسازی اقتصادی زنان،
فراتر از کابل ،از طریق کانال های متعدد رسانه ی به منظور گسترش
شمولیت زنان در سکتور اقتصادی.
• افزایش حمایت عامه برای شمولیت اصول توانمندسازی زنان از
طریق رسانه ها به شمول رادیو و تلویزیون با نشر قصه های زنان
افغان که شامل نیروی کار گردیده اند.
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