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مالکیت و پیشبرد یک تجارت برای یک زن  در هر کشور جهان  می 
تواند یک چالش باشد. در افغانستان جاییکه زنان با سطوح تکان دهنده 

ی  خشونت، تبعیض مزمن، محدودیت ها و آزار و اذیت مواجه هستند، 
واضحاٌ ، بدست اوردن و  کنترل پول شخصی زنان  یک چالش خارق 

العاده به شمار میرود.     

عاطفه منصوری این وضعیت را شخصاً تجربه نموده است. در سال 
2001 وقتیکه وی تصمیم گرفت تا با آموزش دادن طرز نوشتن و 

خواندن به زنان دیگر امرار معیشت نماید، فامیل او  سعی نمودند تا او 
را تشویق نمایند تا از این کار دست بر دارد. با استفاده از پول های پس 

انداز خویش وی اولین نمایش را برای تولید کننده گان زعفران در والیت 
هرات راه اندازی نمود، که البته موفقیت این نمایش به وی فرصت این 

را داد تا خودش  عرضه ی  زعفران را به بازار اغاز نماید.

اما این موفقیت وی پیچیدگی های خود را نیز در قبال داشت، بشمول 
تهدید شدن از سوی اشخاص افراطی که مخالف بیرون شدن زنان در 

بازار ها هستند.           

تقویت اقتصادی زنان تاثیرات گسترده ی  را برای تمام ملت 
در قبال خواهد داشت 

• سلسله داستان های تغییر

اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان

موقعیت: دفتر واقع کابل، فعال در سراسر افغانستان
سکتور های مورد پوشش برنامه: حمایت های معیاری، جلوگیری 

از و محافظت در برابر خشونت؛ پالنگذاری ملی؛ تقویت 
اقتصادی؛ رهبری و اشتراک.

تمویل کنندگان اصلی: دولت بلجیم, دولت آیسلند, دولت ناروی, 
دولت سویدن.

معیشت ها، تشبث و اشتغال: فعالیت های اداره ملل متحد برای 
زنان مشتمل بر حمایت از زنان متشبث میباشد تا آنها بتوانند 

دسترسی بهتر به بازار ها داشته باشند و زنان روستائی بتوانند که 

فعالیت های انکشاف معیشت را تطبیق نمایند.
سفر تقویت از بازماندگان: این برنامه دارای یک رویکرد کلی 

برای  تقویت نمودن زنان بازمانده خشونت از طریق خدمات 
محافظتی متمرکز بر بازماندگان و تقویت اقتصادی آنها میباشد 

در حالیکه همچنان در عین حال یک محیط توانمند کننده وقایوی 
را به سطح اجتماع و برای 

اصالحات حقوقی فراهم 
میکند. 

تقویت اقتصادی زنان یکی از ارکان اساسی دست یافتن به تساوی جندر 
میباشد. چه هدف از آن  داشتن عاید باشد، و یا تصمیم گیری در مورد 
چگونگی  مصرف آن ،  یا ملکیت و پیشبرد یک تجارت موفق باشد، 
تقویت اقتصادی نه تنها به زنان کمک میکند تا آنها را از فقر خارج 
سازد بلکه آزادی، اعتماد به نفس، دانش و مهارت های که در نتیجه 
آن انکشاف میابد، همچنان به آنها کمک میکند تا در برابر خشونت و 

تبعیض ایستادگی نمایند. 

قادر ساختن زنان به ایجاد و سود بردن از فرصت های اقتصادی 
باالی یک بافت پیچیده ی از عوامل  مانند حمایت، آموزش، شبکه ها، 

مشاورت و تحصیل برای زنان و دختران تمام سنین متکی میباشد تا که 
خالقیت، نوآوری و  روحیه و عزم بلند بتواند میان آنها در تمام سطوح 

رشد نماید. این امر همچنان نیاز به از میان برداشتن موانع اضافی دیگر 
مانند خشونت و آزار و اذیت زنان و دختران در خانه و محل کار را 

دارد.         

در این مرحله ایجاد  این تأسیسات به تعهد و حمایت مشترک دولت 
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FOOTNOTES
1  http://www.unesco.org/new/en/kabul/
education/enhancement-of-literacy-in-
afghanistan-ela-program/
2 http://documents.worldbank.org/
curated/en/2016/02/25973259/
afghanistan-systematic-country-
diagnostic 
3 http://asiafoundation.org/publication/
afghanistan-in-2015-a-survey-of-the-
afghan-people/
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افغانستان، مؤسسات محلی و بین المللی، دفاتر ملل متحد و سازمان های تمویل کننده نیاز دارد تا آنها 
فراهم آوری کمک ها و حمایت های الزم برای ادارات که از زنان همچو عاطفه و دختران که خط 

مشی او را تعقیب مینمایند، را تضمین نمایند.

عاطفه که حاال پنجاه و دو سال دارد و رئیس شرکت عبدهللا مسلم میباشد و یکی از جمله متشبثین بود 
که با حمایت اداره ملل متحد برای زنان از نمایشگاه تجارتی بین المللی ماه نومبر 2015 که در شهر 

دهلی جدید هندوستان برگذار گردیده بود بازدید نمود. این تجربه به وی فرصت آموختن در مورد 
ابعاد مختلف پیشبرد یک تجارت و جلب نمودن مشتریان جدید و همچنان روزنه مالقات نمودن با 

افراد تجارت پیشه دیگر از سراسر جهان را فراهم نمود.  

طفه نه تنها مفاد قابل مالحظه را با فروش زعفران در این نمایشگاه بدست آورد بلکه وی همچنان دو 
قرارداد بین المللی را برای صادر نمودن زعفران به امضاء رساند. 

»این یک مبالغه نخواهد بود اگر بگویم که این سفر یک انقالب در عرصه زندگی تجارتی من بود. 
یافته هایم از این سفر کامالً طرز فکر مرا نسبت به شیوه های انکشاف بخشیدن تجارت ام تغییر 

داد.« 

اداره ملل متحد برای زنان با برگذار نمودن یک ورکشاپ برای بیشتر از 120 زنان متشبث و 
تجارت پیشه از سراسر افغانستان به آنها فرصت شریک ساختن تجارب خویش با یکدیگر و آموختن 

از یکدیگر را فراهم نمود.

حمایت نمودن از زنان مانند عاطفه نه تنها برای انکشاف شخصی آنها مفید میباشد بلکه همچنان 
دارای تاثیرات گسترده ی برای اجتماعات آنها و برای کافه ملت کشور میباشد. همچو فعالیت ها برای 

زنان و دختران الگو های را فراهم میکند که از آنها میتوانند روحیه بگیرند، و همچنان اکثر اوقات 
فرصت های آموزش و یا کاریابی مستقیم را برای زنان دیگر فراهم میکند و مهم تر از همه اینکه 

کمک میکند تا زنان در سراسر ارگان های مختلف در موقف های رهبری صعود نمایند. 

بطور مثال، عاطفه زنان دیگر را استخدام نمود تا در شرکت وی کار نمایند و جلسات آموزشی را 
برای آنها باالی موضوعات همچو رهبری، مدیریت و مهارت های بازاریابی دایر نمود تا به آنها 

کمک نموده باشد که تجارت های خویش را تأسیس نموده و در نتیجه زنان بیشتر را استخدام نمایند.

»با وجود چالش ها من هیچ وقت در برابر آنها تسلیم نشدم چون من میدانستم که تنها راه خاتمه 
بخشیدن خشونت علیه زنان کمک نمودن به زنان میباشد تا آنها از لحاظ اقتصادی مستقل و تقویت 

گردند. با داشتن این مفکوره در ذهن، من زحمت کشیدم و سعی کردم تا به زنان کمک نموده باشم تا 
بیاموزند، کار کنند، و پول بدست بیاورند. و این طرز نگرش من مؤثر تمام شد.«    

“
”

با وجود چالش ها من هیچ وقت در 
برابر آنها تسلیم نشدم چون من میدانستم 
که تنها راه خاتمه بخشیدن خشونت علیه 

زنان کمک نمودن به زنان میباشد تا 
آنها از لحاظ اقتصادی مستقل و تقویت 
گردند. با داشتن این مفکوره در ذهن، 
من زحمت کشیدم و سعی کردم تا به 

زنان کمک نموده باشم تا بیاموزند، کار 
کنند، و پول بدست بیاورند.

عاطفه منصوری، متشبث

فیصدی عمومی سواد 
میان زنان در افغانستان. 

در بعضی ساحات 
روستائی این فیصدی حتی 

به کمتر از 2% میرسد.1

از زنان افغانستان در 
نیروی کاری کشور سهم 
دارند. زنان اکثر اوقات 

زمانی که بخواهند که 
شامل نیروی کاری شوند، 
با پابندی ها، آزار و اذیت 

و تبعیض مواجه میشوند.2

افغان ها به این باور 
هستند که به زنان باید 

اجازه داده شود که خارج 
از خانه کار نمایند. در 
تمام والیات افغانستان، 
به استثنای سه والیت، 
اکثریت با این نظریه 

موافق هستند.3


