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اداره ملــل متحــد بــرای زنــان بــه سلســله تشــخیص هــر چــه بهــر 

تاثیــرات جنســیتی کوویــد-۱۹ در افغانســتان یازدهمیــن آگاهــی را 

ــن  ــد. ای ــی کن ــر م ــدر 1 منت ــی جن ــای قبل ــه آگاهیه ــز در ادام نی

مــورد بــر مبنــای آگاهــی چهــارم در زمینــه تاثیــرات کوویــد-۱۹روی 

کاربــی مــزد و مســئولیت هــای زنــان در منــزل و فشــاری کــه از ایــن 

ــن  ــز دارد. ای ــان در افغانســتان متحمــل مــی شــوند، مترک ــه زن ناحی

آگاهــی ارزیابــی دقیقــی از وضعیــت تشــبثات زنــان در افغانســتان 

و  تشــبثات  ایــن  آینــده  روی  کوویــد-۱۹  احتاملــی  تاثیــرات  و 

ــه  ــد ک ــد میکن ــن آگاهــی تاکی ــد. ای ــه مــی کن ــان ارای ــی زن کارآفرین

نابرابــری اقتصــادی زنــان، از جملــه آنچــه کــه امکانــات کارآفرینــی 

آن هــا را تحــت  تاثیــر قــرار مــی  دهــد، بیانگــر نابرابــری جنســیتی 

ــن حقــوق  ــر تامی ــی در ام ــاد هــای دولت ــی نه ــوده و عــدم توانای ب

بــری زنــان از جملــه حــق کار، حــق تحصیــل، حــق دسرســی بــه 

ــان را  ــد زن ــی توان ــا م ــوق آنه ــر حق ــی و دیگ ــای صح ــت ه مراقب

متاثــر ســازد. ایــن آگاهــی در نظــردارد تــا برعــاوه بررســی تاثیــرات 

ــه  ــه آن پرداخت ــی ب ــد-۱۹ کــه در آگاهــی هــای قبل جنســیتی کووی

ــتان و  ــاد افغانس ــاالی اقتص ــد-۱۹ ب ــرات کووی ــی تاثی ــد؛ چگونگ ش

همچنــان عوامــل تشــدید نابرابــری هــا را روی کار آفرینــی زنــان، بــه 

شــمول دسرســی بــه منابــع مالی، کاهــش تقاضــا، اختــال در زنجیره 

تامیــن، افزایــش آســیب پذیــری هــا، کمبــود مصئونیــت اجتامعــی و 

افزایــش بــار کارهــای مراقبتــی در متامــی بخــش هــای زندگــی زنــان 

را نیــز مــورد تحلیــل و تجزیــه قــرار دهــد.

ــنهادات  ــات و پیش ــله سفارش ــک سلس ــا ی ــر ب ــی در اخی ــن آگاه ای

بــرای رشکای ملــی و بیــن املللــی جهــت بکارگیــری اســراتیژی هــای 

درازمــدت بــرای ارتقــای کارآفرینــی و تشــبثات زنــان در افغانســتان 

ــه گــذاری هــا در بخــش  ــان از حفــظ دســتآوردها و رسمای و اطمین

تقویــت رهــری و کار آفرینــی زنــان در افغانســتان همــراه بــوده کــه 

انتظــار مــی رود از ســوی نهــاد هــای حکومتــی و متویــل کننــدگان 

بیــن املللــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایــن آگاهــی بــر اســاس 

سفارشــات و ماحظاتــی کــه در گــزارش اخیــر رس منشــی ملــل متحد 

ــد شــده اســت؛ اســتوار اســت.  ــد-۱۹ تاکی ــدر و کووی ــورد جن در م

ایــن آگاهــی مبتنــی بــر یافتــه هــا و پیشــنهادات مشــخصی اســت 

ــان  ــاق هــای تجــارت زن ــر انجــام شــده توســط ات کــه از رسوی اخی

افغانســتان کــه ۱۱۰ تــن از تاجــران زن در ۹ والیــت را مــورد رسوی 

قــرار داده انــد، بدســت آمــده اســت. اداره ملــل متحــد بــرای زنــان 

در افغانســتان متعهــد اســت تــا از دولــت افغانســتان، ملــل متحــد 

ــذاری  ــه گ ــر شناســایی و رسمای ــی در ام ــن امللل ــی و بی و رشکای مل

در حــوزه کار آفرینــی و تشــبثات زنــان، بــه شــمول برنامــه زنــان کار 

آفریــن جــوان، حامیــت کنــد.

ــان،  ــادی زن ــازی اقتص ــر توامنندس ــد-۱۹ ب ــر کووی ــه ۱۱: تاثی نرشی
ــر ــط دیگ ــوارد مرتب ــان و م ــبثات زن تش

۲ ماه جون ۲۰۲۰
آگاهی جنسیتی در مورد کووید-۱۹ | افغانستان
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publications/06/2020/gender-alerts-on-covid-19-in-afghanistan-series.
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زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

تشــبثات خصوصــی و کار آفرینــی در کشــورها و جوامــع بــه عنــوان 

یکــی از محــرک هــای انکشــاف اقتصــادی وتغییــرات اجتامعــی 

شــناخته مــی شــود. کارآفرینــی نــه تنهــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل 

عمــده انکشــاف و رشــد اقتصــادی شــناخته مــی شــود بلکــه مــی 

ــرای بهبــود اقتصــاد در مواقــع بحرانــی  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب توان

و رشایــط ســخت اقتصــادی نیــز اســتفاده شــود. زمانــی کــه میــزان 

بیــکاری در جوامــع افزایــش مــی یابــد ایجــاد تشــبثات مــی توانــد 

ــرای  ــغلی ب ــای ش ــت ه ــاد فرص ــا ایج ــرده و ب ــر ک ــا را پ ــن خ ای

اشــخاص و اجتامعــات و بــه طــور خــاص بــرای زنــان نقــش کمــک 

ــا ایــن حــال، در ســطح جهانــی، نابرابــری  کننــده داشــته باشــد. 2 ب

ــار  ــرد، در کن ــوق اقتصــادی زن و م ــاق حق هــای جنســیتی در احق

ــی  ــای کارآفرین ــت ه ــه فرص ــی ب ــش در دسرس ــای فاح ــاوت ه تف

بــه عنــوان یــک چالــش عمــده پنداشــته مــی شــود. نــه تنهــا ایــن 

کــه زنــان دسرســی کمــری نســبت بــه مــردان بــه نهادهــا، اســناد 

مالــی و یــا دسرســی 3بــه حســاب بانکــی دارنــد  بلکــه آن هــا 

بنابــر عوامــل مختلــف ممکــن کمــر دســت بــه کار آفرینــی بزننــد 

ــختی  ــا س ــب و کار ب ــک کس ــرای رشوع ی ــه ب ــت ک ــل اس و محتم

هــای بیشــری روبــرو شــوند. در ۴۰ درصــد از اقتصــاد هــای دنیــا، 

فعالیــت هــای کارآفرینانــه زنــان در مراحــل اولیــه نصــف و یــا کمــر 

ــوم  ــک س ــان ی ــم زن ــا آن ه ــت. 4 ب ــردان اس ــت م ــف فعالی از نص

ــون  ــد و میلی ــا را اداره و رهــری مینامین ــام دنی تشــبثات رســمی مت

ــر رســمی را در کشــورهای رو  ــن دیگــر تشــبثات کوچــک غی هــا ت

ــه انکشــاف اداره مینامینــد. ایــن همــه در رشایطــی صــورت مــی  ب

گیــرد کــه زنــان بــا انــواع موانــع ماننــد تبعیــض، آزار و اذیــت هــا، 

داشــن مســئولیت هــای خانــه و وجــود خاهــای جنســیتی روبــرو 

ــو آوری  ــا ن ــود را ب ــا خ ــای دنی ــه اقتصاده ــوری ک ــامن ط ــد. ه ان

ــد-۱۹  ــیوع کووی ــا ش ــارزه ب ــت مب ــاز جه ــورد نی ــات م ــا و اقدام ه

ــر رویکــرد هــا  وفــق مــی دهــد؛ ایــن تهدیــد وجــود دارد کــه تغیی

بــه طــرف اقتصادهایــی مبتنــی بــر »نــوآوری دیجیتالــی« و »متــاس 

ــا آن هــا را  کمــر« تاثیــر منفــی بــاالی وضعیــت زنــان گذاشــته و ی

ــر؛  ــان ســاده ت ــه بی ــدارد. ب ــت هــای اقتصــادی عقــب نگه از فعالی

ــک  ــون ی ــم چ ــوز ه ــی هن ــهیات دیجیتال ــه تس ــی ب ــاء دسرس خ

مســله جنســیتی در رسارس جهــان وجــود دارد طــوری کــه اکرثیــت 

نفــوس ۳.۹ میلیــاردی جهــان کــه بــه فضــای آنایــن دسرســی ندارنــد 

در مناطــق غیــر شــهری بــوده، از طبقــه فقیــر و کــم ســوادی مــی 

باشــند کــه اکرثیــت آن هــا را زنــان و دخــران تشــکیل مــی دهــد.5  

برعــاوه، ایــن مــوارد پوششــی بــر چالــش هــای اساســی تــری اســت 

کــه زنــان بــا آن روبــرو انــد، بــه طــور مثــال قبــل از پاندیمــی زنــان 

ســه برابــر بیشــر از مــردان بــار مســئولیت هــای مراقبــت و کارهــای 

ــن  ــر ای ــت ام ــیدند. واقعی ــی کش ــه دوش م ــه را ب ــزد خان ــدون م ب

اســت کــه تشــبثات کوچــک بــه شــمول آن هایــی کــه توســط زنــان 

ــود  ــرات رک ــود از تاثی ــی ش ــوان اداره م ــان ج ــبث و کار آفرین متش

اقتصــادی بــر اثــر پاندیمــی بــه شــدت بیشــر متــرر مــی گردنــد. 

اقدامــات پیــش گیرانــه قرنطیــن بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس 

ــات و  ــه خدم ــن ارای ــره تامی ــدی در زنجی ــال ج ــث اخت ــا باع کرون

تولیــدات گردیــده کــه ایــن امــر باعــث کاهــش چشــمگیر تقاضــا در 

ــده اســت. بســیاری از ســکتورها گردی

در روایتــی کــه زنــان متشــبث و کار آفریــن در افغانســتان و دیگــر 

ــر  ــد کم ــزه خــود دارن ــورد کســب و کار و انگی ــان در م ــاط جه نق

ــر  ــود و بیش ــی ش ــه م ــزی گفت ــخصی چی ــی ش ــود مال ــورد س در م

تاکیــد شــان بــاالی ماموریــت هــای اجتامعــی و اســتقال اقتصــادی 

ــورت  ــا در ص ــدار تنه ــاف پای ــداف انکش ــت. 6 اه ــق آن اس و تحق

ــان متشــبث و کار  ــه شــمول زن ــان ب مشــارکت کامــل و مســاوی زن

آفریــن قابــل حصــول میباشــد. نابرابــری جنســیتی نــه تنهــا از تحقــق 

ــه  ــد، بلکــه منجــر ب ــری مــی کن ــان جلوگی کامــل حقــوق بــری زن

ــود.  ــی  ش ــه م ــاه جامع ــر روی رف ــذاری بیش ــاال و تاثیرگ ــه ب هزین

ــک  ــط بان ــه توس ــی ک ــن تحقیقات ــاس آخری ــر اس ــال ب ــور مث ــه ط ب

جهانــی انجــام شــده اســت؛ »در صورتــی کــه زنــان هامننــد مــردان 

در طــول عمــر خــود درامــد داشــته باشــند، میــزان ثــروت جهانــی 

۱۶۰ تریلیــون دالــر )بــه طــور اوســط ۲۳۶۲۰ دالــر بــرای هــر نفــر.( 

در ۱۴۱ کشــور افزایــش مــی یابــد«.7 خوشــبختانه، تعــداد زنــان کار 

آفریــن و زنانــی کــه تشــبثات را رهــری مــی کننــد در رسارس جهــان 

در حــال افزایــش اســت و زنــان در حــال دســتیابی بــه پیرفــت و نو 

آوری هــا جهــت توســعه کســب و کار و تشــبثات شــان در متامــی 

بخــش هــای اقتصــادی و اجتامعــی مــی باشــند.

در افغانســتان طــی دهــه هــای گذشــته رسمایــه گــذاری هــای 

ــده و  ــام ش ــان انج ــادی زن ــازی اقتص ــد س ــه توامنن ــادی در عرص زی

در ایــن حــوزه پیرفــت هایــی نیــز حاصــل شــده اســت. بــا آن هــم 

هنجــار هــای جنســیتی و موانــع فرهنگــی هنــوز هــم دسرســی زنان 

2Global Entrepreneurship Monitor (2017). GEM 2017/2016 Women’s Entrepreneurship Report. Women’s Entrepreneurship Report. https://www.gemconsortium.org/
report/49860.
3While 65 per cent of men report having an account at a formal financial institution, only 58 per cent of women do worldwide. Demirguc-Kunt, et. al., The Global Findex 
Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. Policy Research Working Paper 7255. (Washington, D.C., World Bank, 2015). http://documents.worldbank.
org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf
4Global Entrepreneurship Monitor (2017). GEM 2017/2016 Women’s Entrepreneurship Report. Women’s Entrepreneurship Report. https://www.gemconsortium.org/
report/49860
5E/CN.3/2018/6. http://undocs.org/E/CN.3/2018/6.
6Ibid, note 4.
7Unrealized Potential : The High Cost of Gender Inequality in Earnings, World Bank (2018), available here: https://openknowledge.worldbank.org/handle/29865/10986.
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و دخــران را بــه کار و فرصــت هــای آموزشــی محــدود مــی کننــد. 

بســیاری از زنــان اجــازه رفــن بــه مکتــب و یــا کار بیــرون از خانــه را 

ندارنــد، چــون آمــوزش دخــران هنــوز هــم در جامعــه ارزش گــزاری 

ــان و دخــران توقــع مــی  ــا هــم منــع مــی شــود و از زن نشــده و ی

رود کــه زندگــی خــود را وقــف کارهــای مراقبتــی بــدون مــزد و کار 

خانــه مناینــد. در افغانســتان تنهــا ۱۵ درصــد از زنــان در مقایســه بــا 

۴۹ درصــد از مــردان باســواد انــد. 8 هنجــار هــای زیانبــار اجتامعــی 

و عــدم دسرســی بــه آمــوزش باعــث افزایــش ســطح بــی ســوادی و 

محدودیــت کار زنــان گردیــده کــه ایــن مــوارد موانــع عمــده ای را 

فــرا راه توامننــدی اقتصــادی زنــان قــرار داده اســت. بــر اســاس نتایــج 

داده هــا و معلومــات بانــک جهانــی در ســال ۲۰۱۹، مشــارکت زنــان 

در بخــش نیــروی کار تنهــا در ســطح پاییــن ۲۲ درصــد باقــی مانــده 
اســت. 9

هنــوز هــم تنهــا ۳ درصــد از رشکــت هــای ثبــت شــده توســط زنــان 

اداره مــی شــود. 10 بــر اســاس آمــار و معلومــات ارایــه شــده توســط 

اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان )AWCCI( از ۱۵۰۰ رشکت 

ــده  ــه عه ــان ب ــت آن هــا را زن ــه مالکی ــن اداره ک ــت شــده در ای ثب

ــط  ــا متوس ــک و ی ــرد، کوچ ــای ُخ ــت ه ــان رشک ــت ش ــد اکرثی دارن

انــد.11  درســت ماننــد دیگــر نقــاط جهــان، ایــن رشکــت هــا نیــز در 

ــی  ــش های ــا چال ــه ب ــن بخــش هــا در مواجه ــان آســیب پذیرتری می

قــرار دارنــد کــه کوویــد-۱۹ بوجــود آورده اســت. بــرای آنعــده زنــان 

کــه مالــک و یــا اداره کننــده تشــبثات مــی باشــند مشــکات اساســی 

ماننــد کاهــش تقاضــا و فــروش، اختــال در زنجیــره تامیــن نیازمندی 

هــا و کمبــود زیرســاخت هــای مربــوط بــه وقایــه از کوویــد-۱۹ بــا 

ــع  ــه مناب ــد دسرســی محــدود ب ــی مانن چالــش هــای جنســیتی قبل

ــض و آزار و  ــی، تبعی ــای دیجیتال ــوژی ه ــه تکنال ــی ب ــی، دسرس مال

اذیــت، کمبــود خدمــات اساســی و بــار ســنگین خدمــات مراقبتــی 

و کارهــای خانــه، اضافــه شــده اســت. افزایــش فشــار کارهــای 

مراقبتــی بــدون معــاش و کارهــای خانــه باعــث اثــر گــزاری منفــی 

روی زمــان، مترکــز، مؤثریــت و مولدیــت زنــان خواهــد شــد. مهــم تــر 

از همــه، دسرســی بــه مالکیــت تشــبثات و کســب و کار بــرای زنــان 

ــوری  ــت ط ــگان اس ــزاری نخب ــه گ ــی و رسمای ــتان فعالیت در افغانس

کــه اکرثیــت کســانی کــه صاحــب و یــا اداره کننــده مدیــر تشــبثات 

ــوده و از مراکــز شــهری مــی  ــی ب مــی باشــند دارای تحصیــات عال

آینــد. بنابــر ایــن، هزینــه هــای پنهانــی بــرای زنــان جــوان بــا انگیــزه 

و کارآفرینــان جــوان در مراکــز شــهری و محیــط  هــای غیــر شــهری 

ــی،  ــط  کل ــر محی ــادی ب ــای اقتص ــه  ه ــه هزین ــرا ک ــود دارد، چ وج

مفیدیــت کارآفرینــی و دسرســی بــه حامیــت هــای نهادهــای حامیــه 

کننــده و موسســات مالــی تاثیــر مــی  گــذارد.

علــی رغــم همــه ایــن چالــش هــا، زنــان متشــبث تــاش هــای زیــادی 

در راســتای برنامــه هــای نوآورانــه بــرای مقابلــه بــا کوویــد-۱۹ و در 

ــرای ادامــه موفقیــت دوامــدار تشــبثات خــود انجــام  ــن حــال ب عی

داده انــد. ایــن مــوارد شــامل زنــان جــوان پیشــگامی کــه رس خــط 

ــور  ــه ونتیات ــر ب ــه موت ــات کهن ــل قطع ــا تبدی ــان را ب ــای جه خره

ــوط  ــی کــه کســب و کار مرب ــا زنان ــه خــود اختصــاص داده ت هــا ب

ــرای متخصصــان بخــش  ــزات محافظــت شــخصی ب ــد تجهی ــه تولی ب

صحــی را بــه عهــده دارنــد و از طریــق پلتفــرم هــای ماننــد فیســبوک 

بــه فــروش محصــوالت خــود مــی پردازنــد و یــا تــاش هــای بیشــری 

ــد،12 مــی  ــازل انجــام مــی دهن ــه درب من ــرای تحویــل کاالهــا ب را ب

ــر  ــخگویی مؤث ــرای پاس ــی ب ــن امللل ــی و بی ــامع مل ــر اج ــود.  اگ ش

بــه نیازهــای زنــان متشــبث در دوران کوویــد-۱۹ وجــود دارد، پــس 

ــخیص  ــرای تش ــدت ب ــای درازم ــراتژی ه ــا  روی اس ــت ت ــاز اس نی

نابرابــری هــای جنســیتی و تبعیــض هایــی کــه چالــش هــای موجــود 

ــرد.  ــه گــذاری صــورت گی ــد نیــز رسمای پاندیمــی را تشــدید مــی کن

ایــن اقدامــات شــامل دسرســی بــه بســته هــای حامیــوی و بهبــود 

ــکاری و ســایر  ــی در زمــان بی ــی، قرضــه هــا و کمــک هــای مال مال
ــرد. 13 ــر میگی مــوارد حامیــوی را در ب

8Central Statistics Organization/Afghanistan, Ministry of Public Health/Afghanistan, and ICF (2017). Afghanistan Demographic and Health Survey 2015.
9World Bank (2019). Labor force participation rate, female (% of female population ages +15) (modeled ILO estimate) – Afghanistan. Accessed on 30 June 2020.
10Latest official figures available from Afghanistan Women’s Chamber of Commerce & Industry (AWCCI).
11http://awcci.af/wp-content/uploads/07/2018/AWCCI-Research-Paper-Factors-Affecting-Womens-Businesses-Print-Layout-V-2Pages-Low-Res.pdf.
12For more information, see AWCCI’s latest report available here: http://awcci.af/wp-content/uploads/07/2018/AWCCI-Research-Paper-Factors-Affecting-Womens-
Businesses-Print-Layout-V-2Pages-Low-Res.pdf.
13Industries post-COVID19-: A gender-responsive approach to global economic recovery, UNIDO (May 2020).
14Banking on Change: Enabling Women’s Access to Financial Services, CGAP (2015). https://www.cgap.org/blog/banking-change-enabling-womens-access-financial-services. In 
addition, the CEDAW Committee has recently noted continue concern for women’s difficulty in obtaining identification owing to “lack of security, restrictions imposed by 
male family members, limited mobility or the lack of financial means” in Afghanistan. CEDAW/C/AFG/CO/3.

ساحات مشخصی که نیاز به توجه دارند

نابرابــری جنســیتی و تاثیــر آن بــاالی تشــبثات و کار آفرینــی زنــان 

در افغانســتان از طریــق دسرتســی غیرعادالنــه آنهــا بــه زیربنــا هــا

در افغانســتان و در متــام نقــاط دنیــا زنــان بــا موانــع عمــده ای کــه 

ــی  ــا م ــبثات را از آن ه ــت تش ــی و مالکی ــای کار آفرین ــت ه فرص

گیــرد روبــرو مــی باشــند. قوانیــن و هنجــار هــای اجتامعــی تبعیــض 

ــه قرضــه هــا و  ــان ب ــه زن ــا از دسرســی فزیکــی و عادالن ــز اغلب آمی

کنــرل دارایــی هــا نــه تنهــا در جوامــع بلکــه از نهادهــای مالــی و 

ــر موجودیــت  ــا ب ــد. برعــاوه، بن ــری مــی کن ــز جلوگی بانــک هــا نی

ــرای ایجــاد ســوانح  ــع جنســیتی فرصــت هــای بســیار کمــی ب موان

قرضــه وجــود دارد و مــواردی از قبیــل تثبیــت هویــت 14 بــرای زنــان 
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ــرون از  ــه بی ــن ب ــفر و رف ــرای س ــی ب ــای اجتامع ــت ه و محدودی

ــی را  ــای مال ــه نهاده ــان ب ــی زن ــی فزیک ــد دسرس ــی توان ــه م خان

ــه انجــام  ــان را کمــر قــادر ب مانــع شــود. تبعیــض جنســیتی کــه زن

ایــن قبیــل کارهــا مــی داننــد نیــز موانــع اضافــی را بــرای دسرســی 

ــی  ــی ایجــاد م ــت هــای مال ــا و حامی ــه قرضــه ه ــان متشــبث ب زن

کنــد. ایــن عوامــل و مشــکات زمینــه فعالیــت را بــرای زنانــی کــه 

مــی خواهنــد در ایــن عرصــه کار کننــد بســیار دشــوار مــی ســازد. 

ــدام  ــره( اق ــت )تذک ــرای دریاف ــان ب ــه زن ــی ک ــال زمان ــور مث ــه ط ب

ــور  ــه ط ــا ب ــوده و آن ه ــه ب ــر مواج ــکات بیش ــا مش ــد ب ــی کنن م

اوســط کمــر ممکــن اســت از یــک بانــک و یــا موسســه مالــی قرضــه 

ــا  ــد-۱۹ ب ــبث در دوران کووی ــان  متش ــن، زن ــر ای ــا ب ــد. 15 بن بگیرن

ــدا تشــدید شــده و عــدم  ــری هــای جنســیتی موجــود و جدی نابراب

ــاز  ــورد نی ــای م ــت ه ــه حامی ــی ب ــی ناکاف ــا دسرس ــی و ی دسرس

)دسرســی بــه قرضــه هــا( بــرای رشــد و رونــق تشــبثات خــود دســت 

و پنجــه نــرم مــی کننــد. 16 بــر عــاوه، اقدامــات مربــوط بــه قرنطیــن 

محدودیــت هــای مربــوط بــه رفــت و آمــد را تشــدید کــرده، باعــث 

افزایــش فشــار کار  بــی مــزد و مراقبــت هــای خانگــی بــاالی زنــان 

ــای  ــونت ه ــش خش ــب افزای ــود موج ــر خ ــن ام ــت. ای ــده اس گردی

ــرای اداره و انکشــاف تشــبثات  ــان را ب خانگــی شــده و ظرفیــت زن

شــان محــدود تــر کــرده اســت.

در افغانســتان علــی رغــم اصاحــات در قوانیــن و مقــررات و 

همچنــان پیرفــت هایــی کــه در حــوزه برابــری زنــان )بــه شــمول 

ــر قانــون انجــام شــده اســت؛  ــان متشــبث و کار آفریــن( در براب زن

بــا آن هــم تــاش هــای زیــادی در ایــن حــوزه نیــاز اســت تــا انجــام 

شــود. بــر اســاس آمــار و معلومــات » دیتابیــس زنــان، کســب و کار و 

قانــون« بانــک جهانــی؛ الــی ســال ۲۰۱۹ قوانیــن افغانســتان تبعیــض 

در دسرســی بــه قرضــه هــا را بــر اســاس جنیســت ممنــوع نکــرده 

اســت. بــا اینحــال زنــان مــی تواننــد نــام خــود را روی قــراراداد هــا 

بنویســند، 17 تشــبثات خــود را ثبــت کننــد 18 و مــی تواننــد حســاب 

بانکــی بــرای خــود بــاز مناینــد. 19 در ســطوح اساســی تــر؛ زنــان منــی 

ــد 20  ــاش خــود را انتخــاب کنن ــد مــردان مــکان بودوب تواننــد هامنن

و یــا هامننــد مــردان بــه بیــرون از خانــه برونــد و یــا ســفر کننــد.21  

رصف نظــر از قانــون، محدودیــت هــای اجتامعــی روی نحــوه رفتــار 

بــا زنــان نیــز مــی توانــد موانعــی را بــرای حضــور زنــان در هــر کــدام 

15Ibid. note 12.
16COVID19- requires gender-equal responses to save economies, Isabelle Durant, Deputy Secretary-General, and Pamela Coke-Hamilton, Director, Division on International 
Trade and Commodities, UNCTAD (April 2020). https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2319
17Civil Code of the Republic of Afghanistan, Art. 39. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_
rb?economyFilter=afghanistan.
18Commercial Law, Arts. 4 and 8. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
19Commercial Law, Art. 4. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
20Civil Code of the Republic of Afghanistan, Arts. 117 ,115 and Art. 3)122). The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/
exploretopics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
21Civil Code of the Republic of Afghanistan, Art. 1)122). The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_
rb?economyFilter=afghanistan.
22Supporting small businesses through the COVID19- crisis, United Nations (June 2020) https://www.un.org/en/observances/micro-small-medium-businesses-day. See also, 
Hope for Afghanistan’s Women Entrepreneurs, Asia Foundation (2013). https://asiafoundation.org/07/08/2013/hope-for-afghanistans-women-entrepreneurs/.
23UN Women (2020). Guidance Note for Action: Supporting SMEs to Ensure the Economic COVID19- Recovery is Gender-Responsive and Inclusive.
24Small and Medium Enterprises Development and Regional Trade in Afghanistan. AREU (2014). https://areu.org.af/wp-content/uploads/1401/02/2016E-Small-and-Medium-
enterprises.pdf/.
25University of Central Asia (2014). Small and Medium Enterprises Development and Regional Trade in Afghanistan.

زنان و تشبثات ُخرد، کوچک و متوسط

ــی  ــا از روز جهان ــی ه ــن نزدیک ــل متحــد در ای ــه مل ــی ک در حال

تشــبثات کوچــک و متوســط )MSME( را در ۲۷ مــاه جــون تجلیــل 

بعمــل آورد،  ایــن امــر بــه طــور گســرده روشــن شــده  اســت کــه 

ــان اداره مــی  ــه آن  هایــی کــه توســط زن تشــبثات کوچــک، از جمل

 شــوند، بیــش از همــه از تاثیــرات پاندیمــی کوویــد-۱۹ آســیب دیــده 

ــر  ــان و بخشــهای آســیب پذی ــا زن ــه تنه ــوع مشــاغل ن ــن ن ــد. ای ان

نیــروی کاری را اســتخدام مــی کننــد بلکــه طــی شــیوع کوویــد-۱۹ 

بســیار آســیب پذیــر هســتند، زیــرا ایــن گــروه از رشکــت هــا اغلبــا 

ــی آن  ــزان دسرس ــوده و می ــان ب ــرای زن ــتخدام ب ــد اس ــع واح منب

ــر  ــن مــوارد عــاوه ب ــه اســت. ای ــی کاهــش یافت ــع مال ــه مناب هــا ب

ــا،  ــش ه ــه چال ــت، از جمل ــر یاف ــا تذک ــه قب ــر ک ــات دیگ ملحوظ

ــر اســاس  ــان متشــبث وجــود د ارد. ب ــرا راه زن ــض، ف ــع و تبعی موان

ــن  ــک )ICSB( ای ــبثات کوچ ــی تش ــن جهان ــات انجم ــار و اطاع آم

ــد از  ــا و ۵۰ درص ــتخدام ه ــد از اس ــع ۷۰ درص ــبثات منب ــوع تش ن
ــد. 22 ــی تشــکیل مــی دهن ــی را در ســطح جهان ــص مل ــد ناخال تولی

رشکــت هــای کوچــک و متوســط از بخــش هــای بســیار آســیب پذیــر 

ــده تشــبثات کوچــک و  ــان اداره کنن در افغانســتان مــی باشــند. زن

متوســط بــا چالــش هــای جــدی منجملــه ظرفیــت محــدود مقابلــه 

بــا بحــران ناشــی از پاندیمــی کوویــد-۱۹ مواجــه انــد بــه ایــن دلیــل 

کــه رسمایــه آن هــا کــم بــوده، مشــریان کمــری دارنــد و پــس انــداز 

آن هــا نیــز کــم اســت و در عیــن حــال دسرســی آن هــا بــه قرضــه 

ــن  ــر اســت. 23 ای ــزرگ محدودت ــی هــای ب ــا کمپن هــا در مقایســه ب

وضعیــت بــه طــور خــاص بــرای زنــان کــه شــغل آزاد دارنــد ماننــد 

آن هایــی کــه در فروشــگاه هــای مــواد غذایــی و یــا خیاطــی هــا کار 

مــی کننــد چالــش برانگیــز اســت.  رشکــت هــای کوچــک و متوســط 

ــد. در  ــزایی دارن ــش بس ــی، نق ــاد محل ــاف اقتص ــتای انکش در راس

افغانســتان ایــن نــوع از تشــبثات ۸۵ درصــد از تعــداد متامــی رشکــت 

هــای موجــود در افغانســتان را تشــکیل مــی دهنــد.24  کــه نیمــی از 

ــه خــود اختصــاص داده و  ــی افغانســتان را ب ــص داخل ــد ناخال تولی
بیشــر از یــک ســوم نیــروی کار را دارا مــی باشــند. 25

از عرصــه هــای فــوق بوجــود بیــاورد.
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ــی« از  ــروج دایم ــان و »خ ــتخدام زن ــذاری روی اس ــال تاثیرگ احت

ــمی اقتصــاد رس

ــد بســیاری  کشــورهای جهــان؛ پیرفــت  ــز هامنن در افغانســتان نی

هایــی کــه در زمینــه مشــارکت زنــان در ســکتور اقتصــاد رســمی بــه 

دســت آمــده اســت، شــکننده انــد. 26 ایــن موضــوع بــرای تشــبثات 

ــدق  ــز ص ــن نی ــان کار آفری ــود و زن ــی ش ــان اداره م ــط زن ــه توس ک

مــی کنــد. در میــان رشکای ملــی و بیــن املللــی ایــن نگرانــی وجــود 

ــمی  ــادی رس ــکتور اقتص ــه در س ــبث ک ــان متش ــی زن ــه حت دارد ک

ــته در  ــه گذش ــه در دو ده ــای ک ــش ه ــی بخ ــد، یعن ــی کنن کار م

حصــه رهریــت، مشــارکت و شــمولیت آن هــا پیرفــت هایــی نیــز 

ــه  ــد-۱۹ ب ــرات اقتصــادی بحــران کووی حاصــل شــده اســت، از تاثی

ــای  ــانه ه ــه نش ــن ک ــس از ای ــد. پ ــر ان ــیب پذی ــی آس ــورت منف ص

ــه کاهــش نهــاد،  رکــود اقتصــادی بعــد از ســال ۲۰۰۰ میــادی رو ب

درخواســت هایــی از ســوی رشکای ملــی و بیــن املللــی و دیگــر 

همــکاران بــرای رسمایــه گــذاری در بخــش انکشــاف تشــبثات و کار 

ــف  ــا ضعی ــی ه ــتان خیل ــم در افغانس ــوز ه ــه هن ــان ک ــی زن آفرین

ــده اســت، وجــود داشــت. باقــی مان

فشــارهای اقتصــادی و اجتامعــی موجــوده حــاال بــا ازدیــاد کارهــای 

ــی  ــر پاندیم ــر اث ــه ب ــی ک ــای کار خانگ ــزد و تقاض ــی م ــی ب مراقبت

کوویــد-۱۹ تشــدید شــده؛ مــی توانــد منجــر بــه خــروج دایمــی زنــان 

ــارض  ــال ح ــه در ح ــی ک ــود. 27 زنان ــمی ش ــادی رس ــکتور اقتص از س

ــش  ــاهد افزای ــد ش ــی کنن ــمی کار م ــادی رس ــکتور اقتص ــز در س نی

ــای  ــواده و کاره ــای خان ــال، اعض ــت از اطف ــای مراقب ــار کاره فش

خانــه بــا مســدود شــدن مکاتــب، اعــامل محدودیــت هــای قرنطیــن 

و کمبــود دسرســی بــه خدمــات اساســی مــی باشــند.28 آن هــا 

ممکــن اســت بــه صــورت نامتناســبی از اخــراج؛ تعدیــل وظایــف و 

بیــکاری نیــروی کار تاثیــر پذیــر شــوند. ایــن چنیــن تاثیــرات خطــر از 

دســت رفــن دســتاوردهای شــکننده فعلــی که در قســمت مشــارکت 

ــان بوجــود آمــده اســت را بیشــر مــی کننــد کــه ایــن امــر مــی  زن

توانــد توانایــی زنــان در حامیــت از خــود و خانــواده هــای شــان را 

ــد. محــدود شــدن فرصــت هــای اســتقالیت اقتصــادی  محــدود کن

ــد  ــی توانن ــر م ــا کم ــه آن ه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــان ب ــرای زن ب

ــیاری  ــان بس ــازند. در می ــا س ــود را ره ــار خ ــونت ب ــط خش از رواب

ــد  ــد و بای ــد مــی کن ــان را تهدی دیگــر از خطراتــی کــه وضعیــت زن

بــر آن نظــارت و پاســخگویی شــود هامنــا تجربیــات و مهــارت هــای 

زنــان متشــبث و کار آفرینــی اســت کــه تشــبثات شــان تعطیــل مــی 

شــود و یــا زنــان کــه وارد ســکتور اقتصــاد رســمی شــده و حــاال بــا 

خطــر ورشکســتگی و از دســت دادن زمینــه اشــتغال و دیگــر چالــش 

هایــی کــه شــغل آن هــا را تهدیــد مــی کند—بــه ویــژه تعدیــل هــای 

نامتناســب نیــروی کار و کارهــای مراقبتــی بــدون معــاش و تقاضــای 

کار خانگــی مواجــه انــد.

اطمینــان از مســتفید شــدن زنــان از برنامــه هــای بهبــود اقتصــادی 

بعــد از کوویــد-۱۹ در پهلــوی برنامــه هــای بهبــود اقتصــادی پــس 

از جنــگ

ــر و  ــوق ب ــدگان حق ــان و مناین ــال زن ــهمگیری فع ــارکت و س مش

تــاش آنهــا  تنهــا راه بــرای اطمینــان از ایــن اســت کــه برنامــه هــای 

بهبــودی اقتصــادی و اجتامعــی پــس از کوویــد-۱۹ بــه صــورت کامــل 

ــه  ــده ک ــی ش ــمی طراح ــته و قس ــر داش ــد نظ ــان را م ــای زن نیازه

ــن برنامــه هــا میباشــد. در صــورت  ــه ای ــان ب متضمــن دسرســی زن

کــه ابعــاد جنســیتی بحــران، تاثیــرات درازمــدت آن و پویایــی 

ــه  ــر گرفت ــران در نظ ــا بح ــه ب ــای مقابل ــه ه ــون برنام ــوه پیرام بالق

شــود حامیــت هــای اجتامعــی و برنامــه هــای مالــی نیــز مــی تواننــد 

مؤثریــت بیشــری داشــته باشــند. 29 عــاوه بــر تشــخیص تجربیــات 

ــان  ــه زن ــع ک ــا و موان ــت ه ــری جنســیتی؛ واقعی ــه نابراب ــوط ب مرب

ــا آن  ــادی ب ــودی اقتص ــای بهب ــه ه ــه برنام ــی ب ــتای دسرس درراس

مواجــه مــی شــوند بایــد نیــز شناســایی شــود. ایــن موانــع مــی توانــد 

اجتامعــی، فرهنگــی و یــا محدودیــت هــای عملیاتــی بــرای گشــت 

ــی،  ــن، توانای ــد س ــری مانن ــع دیگ ــن موان ــد و همچنی ــذار باش و گ

موقعیــت، وضعیــت اجتامعــی و غیــره را در برگیــرد.  اطاعــات بایــد 

بــه تفکیــک جنســیت ترتیــب شــود. 30 ایــن مــوارد بــه ویــژه بــرای 

ــد  ــده ان ــیب دی ــا آس ــری ه ــا و درگی ــگ ه ــه از جن ــورهایی ک کش

ــگ  ــس از جن ــودی اقتصــادی پ ــه هــای بهب ــد. برنام صــدق مــی کن

نیــز مــی توانــد بــا هــم مرتبــط بــوده و همزمــان طــرح و تطبیــق 

شــوند. هــر دو نــوع برنامــه هــای بهبــودی اقتصــادی در کشــورهایی 

ماننــد افغانســتان کــه از جنــگ آســیب دیــده انــد مــی توانــد کارا 

باشــد و فرصــت هــای حیاتــی را بــرای اطمینــان از مســتفید شــدن 

ــان  ــه همزم ــی ک ــذاری های ــه گ ــه طــور مســاویانه از رسمای ــان ب زن

بــا تــاش هــای مربــوط بــه صلــح انجــام مــی شــود، فراهــم ســازد.

26UN Women, Gender-Responsive Prevention and Management of the COVID19- Pandemic: From Emergency Response to Recovery & Resilience (27 March 2020).
27World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
28UN Women, The First 100 Days of COVID19- in Asia and the Pacific (2020), pp. 18.
29UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
30Ibid.
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سفارشات:

ــی  ــدی هــای کل ــده نیازمن ــل منعکــس کنن ــی ذی سفارشــات مقدمات

ــرای محافظــت و ترویــج  رشکای ملــی و بیــن املللــی میباشــد کــه ب

پیرفــت هــا بســوی دسرســی بیشــر مســاویانه بــرای زنــان منحیــث 

رهــران تجارتــی و نــوآوران متشــبث الزمــی پنداشــته میشــود. ایــن 

مــوارد شــامل رسمایــه گــذاری در بخــش تحلیــل و شناســایی نیازهــا 

ــان و متشــبثین و تشــخیص  ــوان کار آفرین ــه عن ــان ب و مشــارکت زن

ــدت در  ــذاری درازم ــه گ ــن رسمای ــای الزم 31 و همچنی ــت ه حامی

ــه  ــران ب ــان و دخ ــری زن ــوق ب ــت از حق ــوق و حامی ــن حق تامی

ویــژه زنــان و دخــران روســتایی مــی باشــد. متامــی اجــزای برنامــه 

هــای بهبــودء و امــداد اقتصــادی مربــوط بــه کوویــد-۱۹ بایــد 

مشــمول روش هــای باشــد کــه از طریــق آن بتــوان بــرای تشــبثات 

ــه  ــرار دارد، زمین ــان ق ــک آن ــا تحــت متل ــان اداره و ی ــه توســط زن ک

حامیــت فراهــم گــردد .

بهبــود . 1 هــای  بســته  متامــی  کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان 

اقتصــادی و برنامــه هــای حامیــت اجتامعــی بــه شــمول پــان 

ــدت رشــد اقتصــادی  ــان هــای درازم ــوری و پ ــود ف هــای بهب

بــه صــورت مســتقیم زنــان متشــبث و کار آفریــن و زنانــی کــه 

تشــبثات خــرد، کوچــک و متوســط را اداره مــی کننــد؛ را تحــت 

پوشــش قــرار دهــد و در ایــن برنامــه هــا اقدامــات پاســخگو به 

نیازهــای جنــدر بــرای تشــخیص نیازهــای ویــژه زنــان و موانعــی 

کــه در اقتصــاد هــای رســمی و غیــر رســمی بــا آن روبــرو انــد و 

مشــکات زنــان کار آفریــن را بــا در نظــر داشــت فشــار کارهای 

مراقبتــی بــی مــزد و کار خانــه گنجانیــده شــود.32  ایــن مــوارد 

مــی توانــد شــامل قرضــه هــای بهبــود اقتصــادی، دسرســی بــه 

ــی و  ــه کارهــای مراقبت ــوط ب ــت هــای مرب قرضــه هــا و حامی

کارهــای خانــه بــرای زنــان باشــد.

برنامــه هــای کمــک باعــوض، نقــل و انتقــاالت نقــدی و . 2

قرضــه را بــه زنــان کارآفریــن و مبتکــر کــه در پــی حامیــت و 

ــتند  ــد-۱۹ هس ــتایی در دوره کووی ــان روس ــوق زن ــج حق تروی

ــذاری در  ــه گ ــش رسمای ــه و افزای ــا از ادام ــد ت ــر بگیری در نظ

دسرســی زنــان و دخــران روســتایی بــه آمــوزش، مراقبــت هــای 

صحــی، آب پــاک، تســهیات فاضــاب و ســایر خدمــات اساســی 
ــان حاصــل شــود .33 اطمین

ــاف و . 3 ــزی، انکش ــه ری ــدر را در برنام ــق جن ــای دقی ــل ه تحلی

ارایــه خدمــات حامیــت اجتامعــی شــامل ســازید تــا اطمینــان 

ــامل در  ــان ش ــی زن ــا متام ــه ه ــن برنام ــه ای ــود ک ــل ش حاص

ســکتور هــای رســمی و غیــر رســمی و همچنیــن زنانــی کــه در 

ــه مشــغول  ــدون معــاش و کار خان ــی ب بخــش کارهــای مراقبت

ــرار میدهــد. ــد را تحــت پوشــش ق ان

از مشــارکت و شــمولیت متخصصیــن جنــدر در متامــی پروســه . 4

ــود اقتصــادی  ــات بهب ــه اقدام ــوط ب ــری مرب ــم گی هــای تصمی

کوویــد-۱۹ اطمینــان حاصــل کنیــد. ایــن اقدامــات شــامل موارد 

ذیــل میباشــد: مشــاوره بــا زنــان در مــورد راه هــای رفــع 

موانــع پیشــگیری کننــده حضــور کامــل زنــان در فعالیــت هــای 

اقتصــادی، در نظرداشــت اصــل حقــوق برابــر و فرصــت هــای 

برابــر، برنامــه هــای حامیــت اجتامعــی کــه مــی توانــد عوامــل 

تعصبــات موجــود را برطــرف کنــد، حامیــت مالــی بــرای زنــان 

متشــبث و کارآفریــن و میکانیــزم هــای مشــخصی تســهیل  
ــان. 34 رسمایــه گــذاری در خــود اشــتغالی هــای زن

ــا . 5 ــی ه ــن، پالیس ــاح قوانی ــرای اص ــل ب ــای ح ــت راه ه دریاف

ــه  ــان ب ــی زن ــه دسرس ــیتی ک ــز جنس ــض آمی ــات تبعی و اقدام

خدمــات مالــی، مالکیــت زمیــن و دیگــر دارایــی هــا منقــول و 

غیــر منقــول را مانــع مــی شــود. نیــاز مــرم اســت تــا رسمایــه 

گــذاری درازمــدت بــرای ارتقــای توامنندســازی اقتصــادی زنــان 

و دسرســی آن هــا بــه فرصــت هــای کار آفرینــی انجــام شــود. 

ــوزش، کار، صحــت،  ــه آم ــان ب ــوارد شــامل دسرســی زن ــن م ای

خدمــات اولیــه و دیگــر مــوارد مــورد نیــاز مــی شــود.

همزمــان بــا برنامــه ریــزی بســته هــای بهبــود اقتصــادی . 6

ــا  قوانیــن، پالیســی هــا و اقدامــات  ــاز اســت ت کوویــد-۱۹؛ نی

ــرای  ــز جنســیتی در متامــی ســطوح شناســایی و ب تبعیــض آمی

ــا  ــاز اســت ت ــرد.  نی ــق صــورت گی ــزی دقی ــه ری ــع آن برنام رف

برنامــه هــا طــوری برنامــه ریــزی شــود کــه بــرای توامننــد ســازی 

ــر واقــع شــوند. ایــن ســهولت هــا  ــان بیشــر مؤث اقتصــادی زن

ــرای  ــدر ب ــه نیازهــای جن ــد شــامل اقدامــات پاســخگو ب میتوان

بانــک هــا بــه منظــور تقویــت فرصــت هــا و افزایــش دسرســی 

ــه آنهــا در محیــط هــای  ــی  و کمــک ب ــه خدمــات مال ــان ب زن

کاری و محیــط خانوادگــی زنــان. ایــن مــوارد شــامل کمــک بــه 

تشــبثات بــزرگ و متوســط و همچنیــن در ســطوح خــرد و 
کوچــک مــی شــود. 35

ــاغل و . 7 ــت دادن مش ــیتی از دس ــرات جنس ــا تاثی ــت ت ــاز اس نی

متوقــف شــدن تشــبثات در افغانســتان مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قــرار گرفتــه تاثیــرات پاندیمــی کوویــد-۱۹ بــاالی زنــان در 

اقتصــاد رســمی و زنــان کار آفریــن شناســایی گــردد تــا اطمینــان 

حاصــل شــود کــه دســتآورد هــای پیشــین حفــظ و ارتقــا مــی 

31https://iap.unido.org/articles/industries-post-covid-19-gender-responsive-approach-global-economic-recovery
32UN (2020). Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID19-.
33CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).
34UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020), page 5.
35UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
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یابنــد.

برنامــه هــای آموزشــی، رهــری و مدیریــت )بــه شــمول آگاهــی . 8

دهــی و ارایــه ابــزار مقابلــه و بهبــود مربــوط بــه کوویــد-۱۹( 

را بــرای زنــان کار آفریــن و زنــان متشــبث کــه صاحــب رشکــت 

ــن  ــد. ای ــش دهی ــد؛ افزای ــط ان ــک و متوس ــرد، کوچ ــای خ ه

ــرای  ــد ب ــای جدی ــارت ه ــاد مه ــامل ایج ــد ش ــی توان ــوارد م م

ــال  ــه طــور مث ــی گــردد. )ب ــا نیازهــای صحــی فعل مطابقــت ب
ــزات صحــی( 36 ــزات محافظــت شــخصی و تجهی تجهی

اقدامــات مبتکرانــه خاصــی را بــرای گســرش مشــارکت و ســهم . 9

ــا   ــا عمدت ــز آن ه ــه مترک ــتایی، ک ــن روس ــان کار آفری ــری زن گی

روی فعالیــت هــای کوچــک و مرتبــط بــه محیــط منــازل شــان 

ــه  ــا را در پروس ــارکت آن ه ــد و مش ــت گیری ــت، روی دس اس
هــای تصمیــم گیــری تقویــت کنیــد. 37

36UN Women (2020). Guidance Note for Action: Supporting SMEs to Ensure the Economic COVID19- Recovery is Gender-Responsive and Inclusive.
37CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).


