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   :ارشزمقدمه و خالصه گ

 
زنان در افغانسـتان؛   يبر استقالل اقتصاد ينظر

 نيـ مـا در . ديـ است کـه در دسـت دار   ينام گزارش
 تا نقش زنـان را در اقتصـاد و   ميده ايکوش گزارش

 ياز منابع اقتصـاد  ياستقالل زنان را در هبره مند
  . ميريگب يبه بررس

از زنـان بـه    يافغان به طور کل در جامعه سنيت   
ل يـ فام. ده استيگرد ياد آوري )رنفقه خو(عنوان 

مستمند دخرتان خود را بـه   يل هايها به خصوص فام
زودتـر بـه    يلـ يعنوان بار دوش از نظر اقتصاد خ

ــوان نــ يازدواج م ــران بــه عن ــه پس  يوريدهنــد؛ ب
ات سته ؛ امکانـ يو نان آور خانواده نگر ياقتصاد
پسـران  . دهنديار شان قرار ميرا در اخت يهبرت تغذ

 پنداشته نيرا چنيوند زريشرت از دخرتان به مکتب ميب
ل يـ ب فامينص يديشود که رفنت دخرتان به مکتب عايم
کنــد و درعــوض اگــر پســران بــا علــم و کمــال يمن

 يتواننـد خـانواده را از نظراقتصـاد   يند ميبارآ
 رفـنت پسـر   نيبـ  وخمصوصا اگرقرار باشـد ند؛يکمک منا
شرت پسران يد بريل به مکتب انتخاب صورت گيودخرتفام

  .شوند يح داده ميترج

 معريف -  خبش اول
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نکـه نقـش   يزنان بر عـالوه ا براساس تصور موجود
شرت به عنـوان  يدر اقتصاد خانواده ندارند بلکه ب

نست کـه  يبرعالوه تصور بر ا. باشنديمصرف کننده م
 يريم گـ يل اند بنـآ تصـم  يچون مردان نان آور فام

د يـ به آهنا تعلق دارند؛ مـردان با  يخانوادگ يها
 يکار چهد وريد صورت گيبا يکار يند که چي مناينيتع
زنـان   ينکه به طور عنعنويبا ا. دريد صورت گينبا

کنند اما در عمـل  يم ميل را تنظيخرچ روزمره فام
عمــده تــر  يهــا يريمگيکــه تصــميحاالت ياريدر بســ
  . ندارند يديمطرح باشد نقش کل ياقتصاد

ون از منـزل کـار   ريکه بـه بـ   ينانز ياديعده ز
در رابطه بـه حنـوه مصـرف     يريمگيکنند قدرت تصميم
کـه   يگر خامن هـا يد خودرا ندارند و از طرف ديعا

و فقط مصـروف امـور منـزل     ون ندارندريت بيمصروف
ــد؛ ــاد ان ــش و ارزش اقتص ــان  ينق ــانواده ش در خ
 نيامتـ  يبرا ن خامن ها حيتيا.نگرديده است يشناساي

د بارهـا از شـوهر   يـ ه خود باياول يها يازمندين
  .نديپول منا يابرادر وپدر تقاضاي

زنان در افغانستان بـر   يارش استقالل اقتصادزگ
رول  يرو انداخنت روشـين  يفوق و برا استدالالت يمبنا
ت اسـتقالل  يـ زنان در اقتصـاد جامعـه و امه   يديکل

ه يـ زنان در حمو خشونت در برابر زنـان هت  ياقتصاد
دهد که زنان بـر  ين راپور نشان ميا. ده استيگرد

ستند نقـش بـاالتر از   ين ينکه بار اقتصاديعالوه ا
بـرعالوه  .  اقتصاد خانواده دارنـد نيمردان در تام

ده است تا جتارب موفق زنان را در ين راپور کوشيا
 يص و برجسته بسازد و نقش هـا يتشخ يات اقتصاديح

اقتصـاد   چـرخ  را که زنـان در چرخانـدن   يمتفاوت
  .ند برمال سازدينمايفا ميل ايجامعه و فام

هنــاد حتقيقــاتي حقــوق زنــان و اطفــال بــا راه 
افته اسـت  يدست  يج مهميق به نتاين حتقيا يانداز
ص و ارائــه يتشــخ يج راه را بــراين نتــايــکــه ا

 ميدواريـ مـا ام . منود خواهدشنهادات سازنده بازيپ

  معريف -  خبش اول
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نه را يزمم ين راپور بتوانيکه با پخش و اشاعه ا
زنـان، بلنـد بـردن     يهبرت ساخنت نقش اقتصـاد  يبرا
 ي حقوق اساسـ نيزنان از نقش اقتصاد در تام يآگاه
فاميل هـا و اجتمـاع از    يو بلند بردن آگاه آهنا

  .ميمساعد گردانزنان  ينقش اقتصاد
  
 :شيوه تحقيق  

اطالعات و آمار مورد نياز اين حتقيـق از طريـق   
. مجع آوري گرديده است سوا لنامه ها و مصاحبه ها

قني مصاحبه ها با دقت الزم توسط حمق سوالنامه ها و
موظف پروژه ديزاين و بعد از امتحان در يک دوره  

  . آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است
  : حتقيق هذا با طي مراحل ذيل به عمل آمده است

  
  
  
  :مرحله استخدام مصاحبه شوندگان –الف 

موضوع تعـدادي از افـرادي    با توجه به حساسيت
که با حمـالت خمتلـف حتـت برنامـه     
حتقيق ما بلديت داشتند به صـفت  
مصاحبه کننده استخدام گرديـده  
و پرسشگران به منظور آگاه شدن 
از امهيــت حتقيــق و آشــنايي بــا 
شــيوه مجــع  آوري معلومــات و   
تکميل سوالنامه ها آموزش هـاي  

تعـيني شـده   الزم را دريافت و سپس به حمالت از قبل 
ــزام   ــات اع ــخيص قضــايا و تکميــل معلوم غــرض تش

  . گرديدند
  
  :مرحله مجع آوري معلومات - ب

به منظور مجع آوري معلومات الزم در رابطـه بـه   
موضوع سوالنامه هاي ديزاين گرديـد کـه بعـد از    
استفاده به شکل امتحاني دوباره اصـالح گرديـد و   

  معريف -  خبش اول
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بــا اســتفاده از ايــن ســوالنامه هــا حــد اکثــر 
  .ومات الزمه مجع آوري گرديده استمعل

بــاز و ( پرسشــنامه هــا داراي دونــوع ســواالت 
بوده تا زمينه وسيع تر را براي مجـع آوري  ) بسته

منونه پرسشنامه هـا را در  . (معلومات فراهم منايد
  )مطالعه فرماييد)  1(ضميمه مشاره

  
  :حتليل و بررسي معلومات - ج

نبـه  معلومات دريافت گرديـده بـه طـور مهـه جا    
مورد بررسي قرار گرفته و در نتيجه نقاط اساسـي  
و خط حتقيقي راپور مشخص و با توجه به آن راپـور  

  .هتيه گرديده است
  

  ):محالت سروي شده(جامعه آماري 
جامعه آماري يک حتقيق عبارت از متـامي افـرادي   
 . است که نتايج حتقيق به آن تعميم داده شده اسـت 

زنـان صـورت    ياقتصـاد استقالل  يق روين حتقيچون ا
 جامعه آماري براي اين حتقيـق  نيگرفته است بنابر

؛ امـا از  دهنـد  يل مـ يافغـان تشـک   متام زنان را
آجنايي که امکانات ما از نقطه نظر وقـت و زمـان   
ممکن و ميسر نبود بنآ با اسـتفاده از روش منونـه   
گريي بر اساس تقسـيمات جغرافيـايي بـه مجـع آوري     

  .تمعلومات اقدام شده اس
  

درين منونه گريي حمالت از نقطـه نظـر جغرافيـايي    
به حمدوده هاي خمتلف تقسيم شده و به مناينـدگي از  

حمالت . هر حمدوده يک واليت حتت پوشش قرار گرفته است
  :سروي شده قرار ذيل اند

  هرات .1
  ميدان .2
  کابل و حومه آن .3
  بلخ .4

  معريف -  خبش اول



 

استقالل اقتصادی 
7  زنان در افغانستان

  جوزجان .5
  پروان .6
  بدخشان .7
  کندهار .8
  ننگرهار .9

اين حتقيق از مليت هـا و   از آجناييکه منونه گريي
مناطق جغرافيايي خمتلف صورت گرفته اسـت ميتـوان   
گفت که نتايج اين حتقيق به متام افغانستان تعميم 

نقشـه حمـالت سـروي شـده را در     . ( يافته ميتواند
  .)مالحظه منائيد)   3( ضميمه مشاره 

  
  :اصول و پرنسيب ها

به طور کلي در متام مراحل اين حتقيق کوشـش بـه   
مل آمده است تا يک سلسله اصول و پرنسيپ ها به ع

منظور تامني نتايج و شيوه حتقيق به طور اسـتندرد   
  :رعايت گردد

کوشش شده است تا اطالعـات نـاب و دسـت اول و     - 1
  .دقيق مجع آوري گردد

حتليل و جتزيه معلومـات بـه هـيچ وجـه مـنعکس       - 2
کننده افکار و انديشـه هـاي حمقـق نبـوده؛ اصـل      

  .اري رعايت گرديده استامانت د
  .حتقيق مربا از هرگونه تبعيض بوده است - 3
مصونيت مصاحبه شوندگان از اولويت هـا بـوده    - 4

  است
حمرميت هويت قربانيان و مصاحبه شوندگان مطمح  - 5

  .نظر بوده است
 
  
  

  :مشکالت تحقيق
طوريکه مهه مي دانند ، هرحتقيق اجتماعي مشـکالت  

يـق پريامـون موضـوعا ت    اما حتق.خاصي خودرا دارد 
ازقبيل استقالل اقتصادي خامنها مشکال ت بـه خصـوص   

 معريف- خبش اول
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زيراکمرت زنـاني در کشـور مـا    .خودرادارامي باشد
. پيدا مي شود که از اين حـق بـر خـوردار باشـد    

واما به صورت کل حتقيق به مشکالتي بـه شـرح زيـر    
مواجه بوده که فرآيند مجع اوري معلومـات را بـه   

  :کندي مواجه مي ساخت
 عدم عالقمندي فاميلهابه مصاحبه  .1
  نبود امنيت کايف دربعضي ازمناطق .2
  

  :تعدادمصاحبه شونده گان
تن به قرار ذيل   2890دراين حتقيق به تعداد   

  :مصاحبه شده است
 تن ازافراد عام 1350به تعداد    .1
تن زنانيکه در دواير رمسي کـار   450به تعداد   .2

 مي کردند
ل دهاتي که وظـايف  تن  زنان شاغ450به تعداد   .3

 رمسي نداشتند
کـار در آمـد زا   که تن از زنان 450به تعداد   .4

 نداشتند
تن زنانيکه مصروف امـور جتـارت   100به تعداد    .5

 بوده اند
 تن  ازمال امامان مساجد 90به تعداد   .6
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  دومبخش 
رابطه به  مفاهيم کلي مورد بحث در

 استقالل اقتصادی زنان

يم مفاه –دوم خبش 
 ...کلي 
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  دومبخش 
  

  مفاهيم کلي مورد بحث در رابطه به استقالل اقتصادي زنان
 
  چيست؟اقتصاد  -1

اقتصاد جمموعه ساختار هـا و روابطـي اسـت کـه     
توزيع و ختصيص منابع مايل و مادي را هدايت مي کند 
و به طريق تعامل افراد و گروهها با يکديگر براي 
کار بري و مبادله منابع، از مجله کاالها، خـدمات،  

اقتصاد، که در آن به بررسي نياز . پول داللت دارد
و صحت پرداخته مـي شـود،   ، خوراک ههاي چون سرپنا

شامل منونه هايي است کـه بوسـيله آهنـا در آمـد و     
ثروت توزيع مي شـوند، کـار و دسـتمزدها تعـيني و     

  .تنظيم مي شود
 

  : دينجا خبوانيف از اقتصاد را ايچند تعر
  ت خانواده يرياداره و مد. 1
ــا. 2 ــدود يکاره ــراهم آور  يحم ــور ف ــه منظ ــه ب  يک

 يخـود اجنـام مـ    يها خود و خانواده يامکانات برا
  . ميده

که ما بـا اسـتفاده از آن وقـت خـود را      يروش. 3
ن کار به عهده يکه با اجنام ا يم؛ سهميکن يم يسپر
ن که وقت و سـهم مـا چقـدر بـا ارزش     ي و اميريگ يم

  . است
  ت و اداره خوب جهان و مردم يريمد. 4
  برخورد با پول و روش تبادله آن  يحنوه ا. 5

يم مفاه –دوم خبش 
 ...کلي 
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استفاده از آن قـادر بـه مشـرتک     که با يستميس. 6
   ميساخنت منابع شو

وه يباال، شـ  يف هايرسد تعر يهنوز هم به نظر م
شرت مردم از اقتصاد است و از يتفکر و پنداشت ب يا

که به بـاور مـردم کلمـه اقتصـاد ارتبـاط       ييآجنا
کـه   يم با کلمه پول دارد، هر آن معاملـه ا يمستق

ف اقتصاد بدور يل نباشد، از حبث تعريپول در آن دخ
شـرت  ين مفهوم است که بين به ايا. شود يپنداشته م

 دهند، چون درآمد پويل يرا که زنان اجنام م يکارها
ن يـ ا. سـت يبرخـوردار ن  يندارد، از ارزش اقتصـاد 

ن معنا اسـت کـه مـردان، چـون     يموضوع مهچنان به ا
ت اداره و يآرونـد، مسـئول   يشرت پول را بدست مـ يب

ن حـرف را  يـ ه عهده دارنـد و ا کنرتول اقتصاد را ب
م مربـوط بـه   يتصـام  يد متـام يـ رفته اند که بايپذ

  . ز آنان اختاذ کنندياقتصاد را ن
م که اقتصـاد مربـوط بـه    ين باور هستيما به ا

 يا زنـدگ يـ دن ياست که در هر کجا يانسان ها يمتام
 که هر کدام ما، از منابع ميما باور دار. کنند يم

م که در مقابل يکن يده م استفانيزم يو امکانات رو
ما است،  يکه مربوط به مهه ا ينقش خود را در جهان

 در ميمـا حـق دار   ين جهت، مهـه ا ياز ا. ميکن يباز
 ي مهه اني و مهچنميآگاه شو ياقتصاد يت هايمورد فعال
م و بـر  ين مورد ابراز نظـر کنـ  ي در اميما حق دار
  .ميريجامعه سهم بگ يات اقتصاديعالوه در ح
براي ادامه زندگي و معيشيت به خوراک،  انساهنا

وسـايل    از آجنائيکه . پوشاک و مسکن ضرورت دارند
زندگي مهه مهيا و آماده نيست ناگذير انساهنا بايد 
تالش و کار منايند تـا احتياجـات زنـدگي خـويش را     

 .فراهم سازند
بنأ علميکه مسايل تامني نيازهاي مـادي جامعـه   

علـم  . علم اقتصاد است را حتت مطالعه قرار مي دهد
اقتصاد با دو پديده اساسي نياز هاي ختم ناپـذير  
و روبه رشد و منابع حمدود و روبـه خالصـي سـروکار    

يم مفاه –دوم خبش 
 ...کلي 
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ــتفاده از    ــاد،علم اس ــم اقتص ــورت عل دارد درينص
  .امکانات حمدود خباطر تامني نياز وسيع  انساني است
: پل ساملسون اقتصاددان  مشهور نظـر دارد کـه  

عـه راه هـاي اسـت کـه مـردم و      علم اقتصاد مطال«
جامعه را کمک مي کند تا منابع کمياب توليـد کـه   
مي تواند مورد استفاده گوناگون داشته باشد براي 
توليد کاال هاي گونـاگون و توزيـع آهنـا در ميـان     
افراد و گروه هاي جامعه به منظور مصرف در حال و 

   ».آينده انتخاب  کند
تبـاط بـا   اقتصاد رفتـار توليـد کننـده در ار   

انتخاب عوامل توليد خمتلـف را مـورد حتليـل قـرار     
ــازار   ــا را در ب ــت آهن ــيني قيم ــونگي تع داده و چگ

مولدين  تالش خبـرچ مـي دهنـد تـا     . مطالعه مي کند
مبنظور پاسخ قناعت خبش به تقاضـاهاي مصـرف کننـده    
گان حمصول دخلواه شان را توليد و به بـازار عرضـه   

  .منايند
ت که  کشور مـا جتربـه سـال    برمهگان پوشيده نيس

. هاي متمادي جنگ و ويراني را آزمايش منـوده اسـت  
به باز سازي و ترميم ويراني ها نياز اشد داشـته  
. و به کار و کوشش فرد، فرد کشور نياز منـد اسـت  

بازسازي کشور با چگونگي و شيوه زندگي فرد، فـرد  
  . افغان چه مرد و چه زن بستگي دارد

ن در نتيجـه جنـگ صـدمات و    زندگي مردم افغانسـتا 
ضربه هاي  ديده است وضع صحت، مسکن و آموزش مردم 
. خبصــوص زنــان افغــان نيازمنــد توجــه جــدي اســت 

افغانستان به کمکها و توجـه جامعـه جهـاني اشـد     
 در پرتو آن رشـد و توسـعه کشـور    تا. ضرورت دارد

مردم  يواقتصاد مهيا شده و هببودي در وضع اجتماعي
  .رومنا گردد

به مردم افغانسـتان در حالـت اقتصـادي و    قاط 
اجتماعي فالکت بار زندگي مي منايد و سـنگيين بيشـرت   

اگر . بار مصايب و بدخبيت ها را زنان متحمل مي شود
نون اساسـي،حقوق مـدني   درشرايط فعلـي مطـابق قـا   

يم مفاه –دوم خبش 
 ...کلي 
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شناخته شده است امـا بـا آهنـم طـرز      وسياسي زنان
جامعه کهنه و عقب مانده  تفکر عده از مردم شرايط

مانع بر سر راه تامني حقـوق مهـه زنـان کشـور      حبيث
سال اخري نشان مي دهد که با چند جتربه  .قرار دارد

وسـهم   ياقتصاد يبرگشت دوباره زنان به کارهاوصف 
هنـوز   يو اجتماع يفعال شان در امور اقتصاد يگري 

نظر شک و ترديد به زنان در اقتصاد  يهم نقش اساس
واژه  بـه حيـث   زنـان  يقتصادديده شده و استقالل ا

غري معمول و غري قابل تطبيق در بيشـرتين قسـمت    يها
  .شود يکشور شناخته م يها
  
  ست؟يزنان چ ياقتصاد برا - 2

افنت ينه دست يوهنا زن در سراسر جهان در زميليم
ت و ياث، ملکريافت ميشان از مجله در يبه حقوق اساس

اجـه  مو ياداره کردن آن با انواع خشونت و حق تلف
ض آلود و در ين گونه خشونت ها، مهواره تبعيا. اند
ا هم به موقـف زنـان   يموارد مرگبار بوده و  يبرخ

از دسـت   آنکـه شرت زنـان پـس از   يب. ضربه زده است
شوند، با فقـر   يحمروم مت يو ملکاث ريافنت به حق مي

مواجه شده و بـه خـاطر    ياقتصاد يها ييو ناتوانا
 يخانواده ها ييابتدا يها يازمنديبرآورده ساخنت ن

 . کنند يخود تالش م
سـنده و مشـاور   يک اسـتاد، نو يـ نگ ي وارنيمارل
 بـه  نياگرچـه خـامن مـارل   . در کانادا اسـت  انکشايف

ژه يـ از مردم به و ياريبس يعنوان اهلام دهنده برا
 يستم موجـود اقتصـاد  يکردند س يکه احساس م يزنان
 را مسـتثنا قـرار داده اسـت،    يفراوان يها يزندگ

چگـاه  ياو ه يشناخته شد، اما متاسفانه مفکوره ها
 قـرار  ريت حتت تاثيکانادا را با جد يستم اقتصاديس

  . نداد
زماني که اقتصاد تنها فعاليت "د يگو ي منيمارل

هاي را در بر مي گريد که معامالت پويل در آن دخيـل  
باشد، کارهاي توليـدي و غـري توليـدي بسـياري از     

يم مفاه –دوم خبش 
 ...کلي 
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و از حمـور توجـه دور مـي     زنان به حساب منـي آيـد  
کودک به دنيا آوردن، اجنام دادن وظايف يـک  . ماند

مــادر، پاککــاري منــزل، هتيــه غــذا بــراي اعضــاي 
خــانواده، دوشــيدن شــري گــاو، نگهــداري و پــرورش 

در  پذيرايي از مهمانان ، ايـن هـا مهـه   حيوانات، 
رديف فعاليـت هـاي اقتصـادي بـه مشـار منـي رود و       

اي کاري کشورها راهي بـراي  هيچگاه هم در سيستم ه
به بيان ديگر، به خاطر موجوديت . خود باز مني کند

فهم سنيت از مسئله اقتصاد، کـار نزديـک بـه نـيم     
مجعيت يک جامعه به حساب مني آيـد و کـامال ناديـده    

  ." گرفته مي شود
و  نـگ، اقتصـاد سـنيت   ي وارنين حـال مـارل  يدر ا

 ير مـ ن خاطر مورد انتقاد قـرا يرا به ا يشه ايکل
ت يو مصـئون  شود به راحيت يدهد که در چارچوب آن من

  . ل شديک جامعه ارزش قاي
ــر ــاه نظ ــع يهرگ ــر وض ــاديب ــان در  يت اقتص زن

نکه زنـان  يم که  با اينيبي ممياندازيافغانستان ب
دارنـد   يديـ در افغانستان در رشد اقتصاد نقـش کل 

گرفته نشـده و بـه    يجد يچگاهين نقش آهنا هياما ا
  .ته نشده استت شناخيرمس
   
  مقصد از استقالل اقتصادي زنان چيست؟  - 3

زنان به صـورت مشـخص    يمقصد از استقالل اقتصاد
و  يبه امکانـات اقتصـاد   يزنان به دسرتس  يتوامنند

 يبر عالوه استقالل در اسـتفاده از درآمـد اقتصـاد   
ه يـ ت هتيـ ن مقصد زنـان ظرف يبه ا. باشديخود شان م

ت کسـب  يـ گـر ظرف يره دا به عبايو  يمنابع اقتصاد
ز يـ را داشته و در حنوه مصـرف آن ن  يدرآمد اقتصاد

  .باشندينده را دارا مريم گيخود شان نقش تصم
 يزنان صرفآ از جهت مـاد  يت استقالل اقتصاديامه

ن گزارش نبـوده بلکـه موقـف مـا     يآن مطرح نظر در
 يکه از استقالل اقتصاد ينست که زنانين مورد ايدر

 نيکه از چن يشرت از زنانياتب ببرخوردار اند به مر
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ر حقـوق  ياز سـا  يمنـد ه هبـر  ييحق حمروم اند توانا
 ت مناسـيب يآنان در موقع. باشنديرا دارا م يانسان

نـد و  قرار داردر امور خانواده  يريمگياز نظر تصم
ند و هرگاه به خشونت و ريگيکمرت مورد خشونت قرار م

ر قـرا  يدفـاع  يت هبـرت يـ تظلم مواجه گردند در موقع
  . ندريگيم
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  ومسبخش 
شریعت در منابع براي تامين اقتصاد زنان

  اسالم، قوانين داخلی و موازین بين المللی
 

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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  بخش سوم
 

  ن اقتصاد زنانيتام يمنابع برا

  ين المللين بیو مواز ين داخليعت اسالم، قوانیشردر

  
ق را بـه  يـ حتق يافته هاينکه يقبل از ا
د خواهد بود يم؛ مفييمرور منا يصورت عموم

 کننـده اقتصـاد   نيبر منابع تـام  يتا نظر
ــوان   ــالم و در ق ــان در اس ــوعه نيزن  موض

ن مبحـث مـا را   يـ ا. مياندازيفغانستان با
ازات يقادر خواهد ساخت تا از حقوق و امت

ن دو منبع در رابطه به اقتصاد يموجود در
نرا ثابت يم و هم اييحاصل منا يزنان آگاه

 نيشه در جهـت تـام  ي که اسالم در کل مهميساز
 يزنان و مـردان رهنمـود هـا    يحقوق مساو

مـورد  ن موضـوع در  يروشن داشته است که ا
 . کنديز صدق ميزنان ن يحقوق اقتصاد

ن منـابع و  يتر يسه مبحث از اساس يدرط
اسـالم و بـر    يکه زنـان بـر مبنـا    يحقوق
افغانسـتان دارنـد و    يقانون مـدن  يمبنا

ت شــده زنــان در يــبــرعالوه از حقــوق تثب
 ياقتصاد در اصول و اسـتندرد هـا   يراستا

کـه افغانسـتان بـه آن متعهـد      ي املللنيب
 ي حقوق اقتصـاد نيو ارتباط با تامده يگرد

 :م انداختيخواه يزنان دارد؛ نظر

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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  :زنان در اسالم يحقوق اقتصاد -مبحث اول 

بــراي تــأمني اقتصــاد زنــان، ديــن اســالم 
منابعي را در اختيار زنان گذاشته است کـه  
با استفاده از آن ميتواننـد از اسـتقالليت   
کامل مايل برخوردار شوند کـه اينـک ، ايـن    

  : بررسي مي گريميه ابع را بمن
 
   اشتغال زنان در اسالم: الف

ن يـ خ اسـالم ا يو بر عالوه تـار  يعشر متون
ده اســت کــه يت را بــه اثبــات رســانيــواقع

ز يک عمـل جـا  يث ياشتغال از طرف اسالم به ح
حممـد  عصـر  درزنان چنانچه . شناخته شده است

ــف از قب  ) ص( ــور خمتل ــه ام ــب ــارت، ل ي جت
اشـتغال   خدمات عمـومي کشاورزي، مالداري و 

بـه اتفـاق ، يکـي از    ) ص( حممد. داشته اند
مهني زنانريا که در امور با زرگـاني و جتـارت   
اشتغال داشت، به مهسري اختيـار کـرد، لـذا    
عنوان اين نکته که شريعت، اساسأ خمالف بـا  
اشتغال زن وموافق به خانه نشيين اوست، بـا  

 مني توانـد سـازگار  عت اسالم يشر سنت نبوي و
در اين بـاره پـاره اي رو ايـات و     . باشد

احاديث مورد استناد قرار مي گرينـد کـه از   
حيث مبـاني عقلـي و مبـادي روايـت شـناخيت      

يکـي از ايـن   . قابل تامل به نظر مي رسـند 
احاديث، حديثي اسـت کـه از پيـامرب روايـت    

به زنان توصيه شده است  کـه در  «شـده و در آن 
بپردازند زيـرا ايـن    خانه بنشينند و به نخ ريسي

يا در حديثي  1»کار هبرتين سرگرمي براي آنان است
از ثواب بي پايان زنان که در خانـًه خـود   « گردي

  2» شاغل هستند ، ياد شده است 
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منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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  مرياث   :ب

عت اسالم بـرعکس زمـان جاهليـت زنـان     يشر
رامستحق مرياث دانسته وحقوق مرياث رانظربـه  

لـف تصـريح   ارتباط ودرجه قرابت درموارد خمت
از  يکـ يث يـ اث بـه ح ريم. توضيح منوده استو 

زنـان   ينه تنها بـرا  ياقتصاد يمنابع اساس
قواعـد خـاص    يمهه مسلمانان در ط يبلکه برا
مـا  . م شـده اسـت  يمشخص تنظـ  يپ هايو پرنس

افتـه در  ين مـوارد تـذکر   ينجا عمده تريدر
اث ري را کـه در رابطـه بـه حـق مـ     ميقرآن کر

ماخـذ آن تـذکر   زنـان اسـت بـا ذکـر      يبرا
ن حقـوق  يـ از ا يم؛ تا زنان با آگـاه يدهيم

در جهت استحصـال و اسـتفاده از آن اقـدام    
  .نديمنا

  
  حق مرياث دخرت 

خداوند متعال به مشـا درمـورد اوالد   : ترمجه 
حکم مي منايد که هرگـاه مـرد باشـد دوحصـه     
ــان    ــاه زن ــد وهرگ ــذ مناي ــه زن اخ ــبت ب نس

ازمرتوکـه  ازدونفربيشرت باشند حق آهنا دوثلث 
  3.واگريک دخرت باشد نصف مرتوکه راخذمنايد

   
  حق مرياث خواهر

هرگاه مـردي مبريدکـه مادر،پـدرواوالد    : ترمجه
هر اخـو  نداشته باشد يا زن مبريدکـه بـرادر،  

ازوي باقي مباند دراين حال حق هريک ازاهنـا  
مال مرتوکه مي باشد وهرگاه ازاين زيـاد  6/1

  4.باشندباشد متام اهنا درثلث شريک مي 
  
  ق مرياث مادرح

                                                 
11سوره النسا، آیه  قران کریم ،  3     

12قرآن کریم،سوره النسا،ایه                     4              

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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هرگاه ميت اوالد داشـته باشـد هريـک     :ترمجه
ازپدرومادرمستحق ششم حصه،مرتوکه مـي باشـد   
در صورتيکه تنها پدر و مادر بـاقي مانـده   
باشد، مادر مسـتحق سـوم حصـه، مرتوکـه مـي      

   5.باشد
  اث خامن ريحق م

ال مرتوکــه شــوهر کــه اوالد مــزن در  :ترمجــه
ارم حصـه اگـر اوالد   نداشته باشد مستحق چهـ 

داشته باشد مسـتحق هشـتم حصـه مرتوکـه مـي      
  .باشد

                                                 
  همانجا  5



 

استقالل اقتصادی 
21  زنان در افغانستان

  حق مهر :ج
زنـان بعـد    يبرا ينات اقتصاديارائه تام يبرا

شـده   ينيشـب ين اسـالم پ يـ در دمهر از ازدواج ، حق 
 ا مبلـغ پـويل  يت و ينده ملکرين حق در بر گيا. است

در . م بـه زن  تعلـق دارد  ياست که به صورت مسـتق 
مشـخص   يبه آن رهنمود هـا  يصال و دسرتسنه استحيزم

 :چنانچه خداوند متعال مي فرمايد. وجود دارد
ــي   :ترمجــه ــه خوش ــانرا ب ــر ش ــان مه ــراي زن ــايت و ب رض

  6.بپردازيد
  :است  ذيل طيمهر مستلزم شرا ياعطا

چ يد و هـ ريد به خود زنان تعلق بگـ يبامهر ) 1 
ن حـق تصـرف بـر آن را    يگر بـه مشـول و الـد   يکس د

  .ندارند
 قلـيب  يد با عزت و احرتام و با صفايمهر با) 2 

  .از طرف شوهر به خامن اعطا شود
  نفقه: د

بعد از ازدواج تأمني بودجه خمارج مايل خـانواده  
و زن از نظر دين اسالم بدوش مرد قـرار داده شـده   

نفقه شامل خـوراک ، پوشـاک، جـاي رهـايش و     . است
ساير احتياجات ضروري مي باشد که مـرد مکلـف بـه    
هتيه آن دانسته شده است و زن در تأمني ايـن خمـارج   
زندگي خانواده گي وجيبه و مسوولييت ندارد و ولـو  
آنکه از خودمال و دارائي فـراوان داشـته و مـرد    

  مين موضـوع  درقـرآن کـر   يچنانچه ا .فاقد آن باشد
  .افته است يصراحت 

 يبـرا  عينياو يکه فرزند زاده شده برايوبرکس« :ترمجه 
مرضع ولباس زنان مرضع است موافـق قاعـده    يزنان پدرطعام

  7»). . .دهيبوجه پسند(
خودخمــارج   يازمــال شخصــ يهــم چنــان هرگــاه زنــ 
اين مربوط بـه ميـل و خواسـت     رابپردازد انوادهخ

  .خودش است
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از جانيب هـم اگـر زن از خـود مـال و دارائـي      
داشته باشد مربوط و متعلق به خودش بـوده، شـوهر   

به مهـني  . اقتصادي به آن را ندارد حق تصرف و تسلط
گونه مرد مني تواند زن را مـورد هبـره کشـي قـرار     
داده وي را جمبور به کـار خـارج فاميـل سـاخته و     

  .عوايد کارش را تصاحب کند
  
  

  ن افغانستانيزنان در قوان يحقوق اقتصاد: مبحث دوم
نکــه افغانســتان کشــور يبــا توجــه بــه ا

از نظــام   آن متــاثرنياســت و قــوان ياســالم
 يباشــد؛ در مــورد حقــوق اقتصــاديم ياســالم

 ينـآ مـوارد  يافغانستان ع يزنان قانون مدن
افتـه اسـت تـذکر    ي تذکر ميرا که در قرانکر

  . کرده استنيداده و حدود آنرا مع
افغانســتان و  يامــا بــرعالوه قــانون اساســ

 يکـه افغانسـتان در طـ    ير اسناد حقـوق يسا
ز يـ ن افتـه اسـت  يچند سال آخر به آن دسـت  

زنـان بـه    ي دسرتسـ نيتضم يرا برا يچوکات کل
ن يــنجــا ايمــا در. کنــدياقتصــاد ارائــه م

  :ميدهيموارد و مواد را صرفآ تذکر م
  

  :افغانستان يقانون مدن
  :ارث

  : مشعر استنيچن قانون مدني 2001 ماده 
  » .ت و قرابت استيزوج –اث رياسباب م« 

يکـي زوجيـت و   شـود   يمـ دو چيز موجـب ارث  
را بت که ما در اينجـا صـرف مـواد    ديگري ق

را خاطرنشان مي سازمي کـه سـهم االرث زنـان    
  .را بيان  مي دارد

  ) 2007(  ماده
زوج در حــال نداشــنت اوالد پســر  يبــرا)1(

اث ريد ،نصـف مـ  يـ ل منايـ گرچه مراتـب او تنز 

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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ااوالد پسـر  يـ ت اوالد يـ سد ودر حال موجودريم
اث ريل کند ،چهارم حصه مـ يگرچه مراتب اوتنز

  .سدريم
باشــد در  يزوجــه گرچــه مطلقــه رجعــ) 2(
عـدت او وفـات    يکه شوهر در حال بقـا يصورت
ا يـ ا زوجات در صـورت نداشـنت اوالد   يد، يمنا

د، يــل منايــاوالد پســر گرچــه مراتــب او تنز
ا يـ اث و در صورت وجـود اوالد  ريچهارم حصه م

ل کنـد، هشـتم   يـ اوالد پسر گرچه مراتـب تنز 
  .شودياث را مستحق مريحصه م
ن در مـرض مـوت حکـم    يمطلقه طالق بـا ) 3(

نکـه زوجـه بـر    يزوجه را دارد، مشـروط برا 
نبوده و طالق کننده در مهـان مـرض    يطالق راض

  .د ومطلقه هنوز در عدت باشدريمب
  
 

 )2008( ماده 
ن يـ ا)  2019( ت حکم مـاده  يدخرتان بارعا

  :گردندياث مريل مستحق ميقانون حسب ذ
ز آن ثلثـان  شـرت ا يا بيک دخرت نصف دو ي )1(
  .گردندياث را مستحق مريم
ا دخـرت  يـ دخرتان پسر در حال نداشنت دخرت  )2(

ــه از ح  ــر ک ــپس ــه از وي ــاالتر  يث درج ب
ــ  ــتحق م ــوق   ريباشد،مس ــره ف ــدرج فق اث من

شـرت  يا بيـ باشـند   يکيدخرتان پسر . گردنديم
ا دخـرت پسـر   يت دخرت ياز آن، در صورت موجود

قــرار داشــته  يکــه در درجــه بــاالتر از و
 .گردندياث مريمستحق ششم حصه م باشد،

  
 )2009(ماده 

 - 2019( ت حکم مـواد  يبا رعا ينيخواهران ع      
 يمســتحق مــ ين قــانون حســب آتــيــا)  2020

  .باشند

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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شـرت از  يا بيـ نصـف و دو   ينيک خواهر عي )1(
  .گردند ياث را مستحق مريآن ثلثان م

در حال نداشـنت خـواهران    يخواهران پدر )2(
ــ ــوق ر ينيع ــره ف ــدرج فق ــص من ــا ، حص ا و ب

اث را ري، ششم حصـه مـ  ينيک خواهر عيت يموجود
نکــه خــواهران ياعــم از ا. شــونديمســتحق م

 .شرت از آنيا بيک نفر باشد ي يپدر
 

 )2010( ماده 
ا اوالد پسـر  يـ ت اوالد يـ مادر با موجود )1(

ا يـ اد و يـ . ديـ ل منايـ گرچه مراتـب او تنز 
باشـند   ينيشرت از دوبرادران و خواهران عـ يب
ا خمـتلط ششـم حصـه    يـ و  يا مـادر ي يا پدري
اث رين احوال ثلـث مـ  ي از ارياث را و در غريم

 يبــا ســتثنا. شــوديکــل ترکــه را مســتحق م
کجـا  ي و پـدر  نياز زوج يکيکه تنها بايحالت

مانـده ترکـه را   ين حالت ثلث باقيشود، درا
  .شوديا زوجه مستحق ميبعد از حصه زوج 

اجـد  ين ياز والـد  يکيحه مبادر يجده صح )2(
شود،گرچه مراتب باال رود جـده  يح اطالق ميصح
اث ريا متعدد مستحق ششـم حصـه مـ   يباشد  يکي
م يتقسـ  ي آهنا بصورت مساونيباشند و در ب يم
 . گردد يم
  
 

  :سهم االرث دختر -الف 
قـانون   2008سهم ارث دخرت مطـابق بـه مـاده   

طوريست که اگر ازشخص متويف يـک دخـرت    8مدني
و مباند نصف مرتوکه را ارث مـي بـرد واگـر د   

حصه مرتوکـه را  3/2ويا زياد ازدو دخرت مباند 
هم چنان درصـورتيکه از متـويف   .نصيب مي شود
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يک دخرت ويـک نواسـه دخـرت ويـا زيـاد ازان      
حصـه  3/2ازاوالد پسر مباند وارثني متاما مستحًق

حصـه  4مرتوکه مـي شـوندوطوريکه ازشـش حصـه     
حصه مربوط نواسـه  ويانواسـه   2مربوط دخرت و

  .ها مي شود
  
  :هم االرث خواهرس  -ب

بـه طـور    2009سهم االرث خواهر در مـاده  
اگرازمتـويف يـک    9.آتي تعـيني گرديـده اسـت   

مبانـد خـواهرش   ) ازيک پدرومادر(خواهر عيين 
حصـه مـرياث مـي شـود      3/2مستحق نصـف ويـا   

عـالوه بـران   .درصورتيکه اوالد نداشته باشـد 
( اگرمتويف خواهر نداشته باشد خواهر پـدرش  

نــد خــواهرش مســتحق مــرياث عينــًا مان)عمــه
درصـورتيکه متـويف خـواهر    . شناخته مي شـود 

 6/1مسـتحق  ) عمه (داشته باشد خواهر پدرش 
  .حصه مرياث شناخته مي شود

 
  :سهم االرث مادر  -ج

سهم االرث مـادر را چـنني تعـيني     2010ماده 
  10:مي منايد

 ياوالد يـا نواسـه پسـر    مادر با موجوديت
 هران عــيينکه بــرادران وخــوايــا در صــورتي

 شرت باشـد يوبدا از دو وي)ک پدر ومادر ياز(
ن احـوال  شود،درغريايياث محصه مري 6/1مستحق 
 يامابـه اسـتثنا   شـود کل ترکه مي3/1مستحق 

ن درايـ  پدر زنده باشـد، ا يشوهر و کهيحالت
مسـتحق   يمانده ترکه را زمانباقي 3/1حالت 

 .شود که حصه زوج قبال پرداخته شده باشد يم
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ن ياز والـد  يکـ يحه مبادر يصحجده ) 2(
شـود،گرچه مراتـب   يح اطـالق م يا جد صحي

امتعدد مسـتحق  يباشد  يکيباال رود جده 
 اهنـا  نيباشـند ودربـ   ياث مـ ريششم حصه م
    ».گردديم ميتقس يبصورت مساو

  : مهر
مهر مقدار مايل است که مرد به هنگـام  

  . ازدواج با زن به اومي دهد
لـک ، مهـر   مال قابـل مت  « -:100طبق ماده 

 »تعيني شده مي تواند
به اين اسا س شـوهر چيـزي را کـه بـه     
دسرتس نداشته باشد و امکـان تصـاحب آن   
در آينده نيز ميسرو ممکن نباشدمنيتواند 

  مهر زن خويش تعيني منايد 
مهر ملکيت زن حمسوب گرديده و هيچ کـس  
از شوهر و يا فاميل شوهر منيتوانند در 

نچـه مـاده   چنا. آن تصاحب داشته باشند
اين قانون در اين زمينه چـنني صـرا    110

  .حت دارد
زوجه مي . ملکيت زوجه حمسوب مي گردد ،مهر «

تواند در مهر خـود هـر نـوع تصـرف مالکانـه      
  »بنمايد

مهچنان پدر ويا اولياي پدري زوجه منـي  
توانند حتت عناوين خمتلف  از مهـر دخـرت   

در ايـن بـاره   . خويش اسـتفاده مناينـد  
  :انون مدني چنني  مشعر استق 113 ماده

پدر مني تواند مهر دخرت خود را کأل يا قسمأ «  
  ».هبه منايد

عالوتأ هيچ کس مني تواند بـه اکـراه و   
را جمبور منايد تـا قسـميت  يـا     هجرب زوج

متامي مهر خويش را بـه زوج هبـه منايـد    
قـانون   114 مـاده  چنانچه اين موضوع در

  :مدني چنني وضاحت يافته است

منابع  –سوم خبش 
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زوجه جمبور گردانيده مني شود، تاکل يا قسميت « 

از مهر خود را بـه زوج يـا شخصـي ديگـري وا     
 »گذار شود 

  
  
  
  :نفقه

در نظام حقـوقي افغانسـتان وظيفـه تـأمني     
مکلف  هروش. خمارج خانواده به عهده شوهر است

ا ست نفقه زن را پرداخت منايد البته درصورت 
 طبق. منايد نيز تأمنيرا وجود اوالد خمارج آهنا 

  :قانون مدني 117ماده 
نفقه بر زوج الزم مـي   با عقد نکاح صحيحه و نافذ«  

ايـن قـانون حـدود     118 مـاده مهچنان  »...گردد
 :نفقه را چنني معني مي منايد

نفقه زوج مشتمل اسـت بـر طعـام، لبـاس، مسـکن و      « 
به ايـن اسـاس    »توان مايل زوج  به  اسبمتن تداوي
بيشرت ازتوان مـايل شـوهر    نيز مني تواند هزوج

 .دشو ن ايفاي اين دين يعين تامني نفقهخواها
اگر شوهر نفقه زن را نپـردازد زن ميتوانـد   

اين قانون که چنني مشـعر   119ماده  مطابق حکم
 :است

هر گـاه زوج از اداي نفقـه امتنـاع ورزد يـا     « 
تقصري وي درآن ثابت گردد، حمکمه با صالحيت زوج را به 

بـه پيشـگاه حمکمـه     ».لف مي گردانداداي نفقه مک
رفته زوج را ملزم به ايفاي وجيبـه اش يعـين   

 .شود اداي نفقه
شوهردرحاالت غريعادي نيز مکلف به  حيت عالوتًا

چنانچه بـراي  . پرداخت نفقه زن مشرده مي شود
مدتي نفقه زن را نپردازد شوهر مديون زوجـه  
است و مهواره زن مي تواند نفقه ايام گذشـته  

 .طا لبه کندرا م

منابع براي  –سوم خبش 
 ...ني تْام
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نفقه زوج با حبس زوجه گرچه «  120ماده طبق      
توان اداي آنرا نداشته باشد از ذمـه وي سـاقط منـي    

 ».گردد
حيت در حاالت چون طالق نيز بـه دليـل انکـه    
خامن بدون تکليف مناند قانون مدني احکـام را  
پيش بيين منوده است که نفقه زن از دوش شـوهر  

ايـن قـانون    126ماده چنانچه . ساقط مني گردد
 :در اينباره چنني مشعر است

مطلقه از تاريخ طالق تا ختم عدت مسـتحق نفقـه   « 
چون نظر به احکام شـرعي زن مطلقـه     »مي گردد

بعدازسپري شدن عدت مـي توانـد شـوهر ديگـر     
اختيار کنـد و در آن صـورت شـوهر دومـي وي     
مکلف به پرداخـت نفقـه مـي گـردد و زن بـال      

  .تکليف مني ماند



 

استقالل اقتصادی 
29  زنان در افغانستان

 
  حقوق اقتصادي زنان در اسناد بين المللي:مبحث سوم 

افغانستان به حيـث عضـواز سـازمان ملـل     
متحــد داراي يــک سلســله تعهــدات در قبــال 
تامني حقوق بشر برمبنـاي اسـناد وقـرارداد    
هاي که به تطبيق ان متعهد گرديده است مـي  

ايــن اســناد در مــواردي بــه صــورت .باشــد 
صورت خاص حقـوق   عمومي ودر مواردي ديگر به

اقتصادي زنان را شناخته ومکلفيـت هـاي را   
در زمينه بـه دوش دولـت گذاشـته اسـت کـه      

  .مرور ميکنيم اراهنآدرين جا عمده ترين 
  

  :اعالميه جهاني حقوق بشر
هر کس به عنوان عضـواجتماع   «" 22" ماده 

حق امنيت اجتماعي داردو جماز است وبوسـيله  
لــي، حقــوق مســاعي ملــي و مهکــاري بــني املل

اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي خـود را کـه     
الزمه مقام و رشد آزادانه شخصيت اوسـت بـا   
رعايــت تشــکيالت و منــابع هــر کشــور بدســت 

 ».آورد
  

  :عهد نامه حقوق سياسي و مدني
دولـت هـاي طـرف ايـن ميثـاق       «"2" ماده

متعهد مي شوند که حقوق شناخته شده درايـن  
قـيم در  ميثاق را در بـاره کليـه افـراد م   

قلمرو و تابع حاکميت شان بدون هـيچ گونـه   
متايزي از قبيل نـژاد، رنـگ، جـنس، زبـان،     
مذهب، عقيده، سياسي يا عقايد ديگـر، اصـل   
ومنشا ملي يا اجتماعي، ثروت نسب يا سـاير  

 »...و ضعيت ها حمرتم مشرده و تضمني بکنند
  

  :عهد نامه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ور هاي طـرف ايـن ميثـاق    کش« "  3"  ماده

متعهد مي شوند کـه تسـاوي حقـوق مـردان و     
ــوقي     ــه حق ــتفاده از کلي ــان را در اس زن

منابع  –سوم خبش 
 ...نيبراي تْام
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اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقـرر در ايـن   
 ».ميثاق تًامني منايند

  
  
  
  
  

  :کنواسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان
دول عضو در متام زمينـه هـا    «" 3" ماده 

ــي   ــاي سياس ــه ه ــاالخص زمين ــاعي، ب ، اجتم
اقتصادي و فرهنگي کليـه اقـدمات الزمـه از    

  --- مجله وضع قوانني را به منظور رشد و 
  

پيشرفت کامل زنان به عمل مي آورنـد تـا   
اجراي حقوق بشر وهبره منـدي آهنـا از آزادي   
هاي اساسي برمبناي مساوات با مردان تضـمني  

  ».گردد
  :نافغانستا توافقنامه لندن در باره

محايت جامعـه بـني املللـي،     نستان بهحکومت افغا«
مدارج بلند رشد متـداوم اقتصـادي را بـا اهـداف     

. فقر و بيکاري تعقيـب خواهـد منـود    کاهش گرسنگي،
 حکومت نقش و استعداد بالقوه سکتور خصوصي را در

هپلوي سکتورهاي حکوميت و غـري انتفـاعي ارتقـا مـي     
کنـد، ثبـات    دهد، صنعت مواد خمـدر را کـنرتول مـي   

اد عظيم را تأمني مي منايد و انکشـاف سـرمايه   اقتص
کشور را احيا و ارتقا مي  بشري، اجتماعي و فزيکي

خبشد تا از اين طريق يک اساس سـامل را بـراي نسـل    
و افراد مسلکي اجياد کند، جامعه مدني  جديد رهربان

بيجـا   را تقويت منايد و اسکان جمدد عودت کنندگان،
  .را تکميل کندشدگان داخلي و جنگجويان قبلي 
رکن هـاي انکشـاف    سرمايه گذاري عامه بر شش خبش

ــي     ــاف مل ــرتاتيژي انکش ــاعي اس ــادي و اجتم اقتص
 :بود افغانستان استوار خواهد

  زير بنا و منابع طبيعي . 1

منابع  –سوم  خبش
 ...نيبراي تْام
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 معارف . 2
 صحت . 3
 دهات زراعت و انکشاف . 4
  مصونيت اجتماعي  . 5
  حاکميت اقتصادي و انکشاف سکتور خصوصي . 6

يک از اين عرصه ها، هـدف ايـن اسـت تـا      ردر ه
 نتايج قابل مالحظه يي به منظور تأمني رشد متوازن

اقتصادي کـه موجـب فقرزدايـي، افـزايش مشـاغل و      
منطقـه   اجياد تصدي هاي خصوصي، ارتقاي فرصت ها در

   »و هببود رفاه متام افغاهنا مي شود، حاصل گردد
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  چهارمبخش 
 تاریخچه اشتغال زنان

 خيچهتار–چهارم خبش 
 اشتغال زنان



 

استقالل اقتصادی 
33  زنان در افغانستان

  
  
  
  

  چهارمبخش 
  تاریخچه اشتغال زنان

  

پيچـده  بررسي تارخيچـه کـار زنـان ارتبـاط     
ميــان کــار در خانــه و بــازار را آشــکار  

در اغلب کشور هاي جهان فـرق ميـان   . ميکند
کار در خانه وبـريون وجـود نداشـت؛ توليـد     
اقتصادي در کارخانه هـا و ادارات و ديگـر   
مراکز متمرکـز نبـود و بـيش تـر مـردم در      

از . خانه يا نزديک به آن کـار مـي کردنـد   
جدايي جنسييت ميـان کـار مولـد و کـار غـري      

هـر چنـد بعضـي وظـايف     . مولد هم خربي نبود
و برخي ديگر  زنانه مشـرده مـي    هخاص مردان
ي کارها در خدمت بقاي خـانواده  اشد ويل مهه 

اما بـا انقـالب صـنعيت سـده نـوزدهم،       ،بود
جدا و به کار خانه هـا و  کارمزدي از خانه 

مــردان و . ادارات و امثــال آن منتقــل شــد
ي ادســت کــم در طبقــه ( اطفــالزنــان حــيت 

. براي کـار از خانـه بـريون رفتنـد    ) کارگر
شد و کار مولد از کـار  جدا توليد از مصرف 

و بـه   .نـد فاصـله گرفت ) خـانگي ( غري مولد 
مردان با اويل و زنان بـا دومـي    زمان مرور

زنــان را از اشــتغال کنــار . تــداعي شــدند
شد کـه زن يـا    دانسته» طبيعي« گذاشتند و 

دست کم زن متاهل بايد در خانه مبانـد و از  
چيـزي کـه در سـده     11.فرزندانش مراقبت کند

له أمسـ  نه تنـها ي نوزدهم موجب نگراني شدا
                                                 

  .ينه حق انتخاب بود و انتخاب ميان شغل و ازدواجمزاین امر را پذیرفتند و بحث فقط در اغلب فمينيس هاي سده یي بيستم 11 

 خيچهتار–چهارم خبش 
 اشتغال زنان
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لزوم اشتغال زنان بلکه ظهـور زنـان شـاغل    
اين حضور با نظـرات  . در عرصه ي عمومي بود

 بسيار خصمانه روبرو بود و زنان شاغل، بـه 
غــري  هــل، مــادران، افــرادويــژه زنــان متا

طبيعي و غري اخالقي و والدين سهل انگار بـه  
و ضمنأ متهم مـي شـدند کـه    . مشار مي آمدند

بـدين  . کار را از دست مردان در مي آورنـد 
 يدنيا بـه دوخبـش خـانگ    1780 يگونه درساهلا

ــوم ــار  يوعم ــيمات ک ــر تقس ــيم  ياز نظ تقس
  . گرديد

 مردان بايد در قلمرو عمومي و سياست بـه 
ــود      ــانواده ي خ ــامني خ ــد و ت ــب درآم کس

قلمـرو   در زنان بايد خانه نشـني . بپردازند
به شـوهر و فرزنـدان برسـند    , خانگي باشند

  .وبه محايت مايل شوهر تکيه کنند
هر چند بسياري از زنان جمرد و حيت متاهـل  
طبقه ي کارگر جمبور بودند کار کنند ويل بـا  
 پايان سده ي نوزده کمـا بـيش مهـه ي آنـان    
اصــل زنــدگي خــانگي را پذيرفتــه بودنــد و 
ديگر انتظار نداشتند تا پايان عمـر شـاغل   

زنان متاهـل عقيـده داشـتند تعهـد     . مبانند
فقـط   نسبت به خـانواده اسـت و   اصلي ايشان

زماني به کار کردن روي مي آورند که بقـاي  
خانواده اجياب مي کرد؛ بنابر سر مشاري سـال  

اغل بودنـد  از زنان متاهـل شـ  %  25فقط 1851
ل يافتـه  يتنز%  10اين رقم  1901ويل تا سال 

با ايـن مهـه، فقـر بسـياري از زنـان      . بود
متاهل را روانه ي بازار کـار کـرد واقعـأ    

بـه رقـم ده    1940تـا   1890در فاصله ساهلاي 
از %  40. فيصد که سر مشاري نشـان مـي دهـد   

زنان در خبش از دوران تاهـل خـود کـار مـي     

 خيچهتار–چهارم خبش 
 اشتغال زنان
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 احتمـال دارد آمـاري   هم چنني  12.کرده اند
که سر مشاري از ميزان اشتغال زنان به دسـت  
مي دهد کم تر از ميزان واقعي باشد، و هـم  
به اين سبب که اگر مردي در آمد کايف بـراي  
تــأمني زن و فرزنــد خــود داشــت از منزلــت  
بيشرتي برخوردار بود و بنا بـر ايـن شـايد    
بعضي مردان متايلي به ثبت شاغل بـودن مهسـر   

بـه  . در ورقه هاي سر مشاري نداشته اندخود 
هر صورت مشارکت زنان در بازار کار بسـيار  
زياد بود چون اکثريت زنـان جمـرد کـار مـي     
کردند و در برخي ساهلاي سـده نـوزدهم مشـار    

 1871در . کـل زنـان مـي رسـيد    ¼ ايشان به 
ســال شــاغل  10از زنــان بــاالي %  31جمموعــأ

اي زنان اين ميزان بر 1931بودند و در سال 
   13.رسيده بود%  34سال به  14باالي 

با پايان سده نوزدهم تبعـيض شـغل زنـان    
را به گسرتده ي کوچک از مشـاغل پسـت و کـم    
در آمدحمدود کرده بود بسياري از زنـان پـس   
از ازدواج دست از کـار مـي کشـيدند زنـان     
شاغل در قياس با مـردان، جـوان تـر بـوده     

ــد ــه . ان ــارگري مردان ــاي ک ــه ه از  احتادي
دستيابي زنان بـه مشـاغلي کـه دسـتمزدهاي     
باالتر داشت جلـوگريي مـي کردنـد و مبـارزه     
آنــان بــراي کســب دســتمزد خــانواده بــراي 
مردان بود يعين دستمزد کـه بـراي تـامني زن    

زنـان حـيت   . غري شاغل و فرزندان تکافو کنـد 
براي کار هاي مشابه با کار مردان دسـتمزد  

ي مثال تسـاوي  برا. مساوي دريافت مني کردند
هنوز  1962دستمزد معلمان مرد و زن تا سال 

دولت هـم در  . کامأل به اجرا در نيامده بود
                                                 

  175همان اثر، ص   12
  .سالگي 14 1931سالگي بود در  10پایان مکتب در  1871 13
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خلق تبعيض شـغلي و مطلـوب تـر جلـوه دادن     
قـوانني  . مردان بـراي اسـتخدام نقـش داشـت    

حمدود کننده، که به اصـطالح بـراي محايـت از    
زنان وضع شد در عني حال آنـان را از بعضـي   

ذاشت و ساعات کار را حمـدود و  مشاغل کنار گ
فاصله ي زماني خاصي براي کار زنـان تعـيني   

مردان غالبـأ زنـان شـاغل بـه ويـژه      . کرد
غل و وجهـه ي  امتاهل ها را هتديدي براي مشـ 

خود در مقام نـان آور مـي دانسـتند و مـي     
گفتند که مشار کارهـاي مـزدي حمـدود اسـت و     
اگر قرار باشد زنان هـم کـار کننـد بعضـي     

  . ده ها بدون در آمد مي مانندخانوا
هم چنني تصور مـي شـد زنـان عمومـأ سـبب      
پايني آمدن سطح دستمزد هـا مـي شـوند چـون     
ميتوانند با مزدي کـم تـر از مـردان کـار     

پس نتيجه مـي گرفتنـد کـه زنـان را     . کنند
بايد از کارهاي مزدي کنار گذاشـت يـا بـه    

. حمــدود کــرد هــاي پســت کــم در آمــد حرفــه
کار گري در تسلط مردان بـود و  احتاديه هاي 

از شرايط و دستمزدي هـاي آنـان محايـت مـي     
زنان از پيوسنت به احتاديه ها منع يـا  . کرد

ده مي شدند و در هر حال به نظر مـي  يترسان
احتاديه ها هـم عالقـه يـي ندارنـد     که رسيد 

بنابر اين مـي  . سخن گوي منافع زنان باشند
ن انـدازه  شد گفت که اين قوانني محاييت به مها

که براي محايت از زنان وضع شـده حفاظـت از   
منافع مردان کار گر در برابر رقابت زنـان  

البتـه زنـان   . را نيز در نظر داشـته اسـت  
نيــز ســاکت مناندنــد و در مهــه ي ســطوح بــه 
مبارزه بر خاستند تا به حق مشارکت برابـر  
. با مردان در زمينه ي اشتغال دسـت يابنـد  

مبــارزه ي ايشــان  از آن مجلــه ميتــوان بــه
براي حق حتصيالت و کسـب جمـوز طبابـت اشـاره     

 خيچهتار–چهارم خبش 
 ل زناناشتغا
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زنان از سوي ديگر احتاديـه هـاي کـار    . کرد
گري خود را تشکيل دادند و عليه شرايط نـا  

امـا روي هـم   . مناسب کـار مبـارزه کردنـد   
رفته مردان و احتاديـه هـاي کـارگري دولـت     
موفق شدند بازار کـاري تفکيـک شـده اجيـاد     

سده نـوزدهم اصـل زنـدگي     کنند و با پايان
خانگي در ميان مردان و زنان مهـه ي طبقـات   

  .اجتماعي مقبوليت عام يافت
هر چند عده ي بسيار زيادي از زنـان طـي   
ساهلاي اول جنگ جهـاني کـار مـي کردنـد ويل     
پذيرفته بودند که پايان جنگ بايد اولويـت  

بســياري از کــار . کــار را بــه مــردان داد
ا دولت  مقررات منـع  فرماها از مجله بانک ه

ازدواج را به اجرا در آوردند، يعـين زنـان   
در صورت ازدواج دست از کـار مـي کشـيدند؛    

تـا زمـان    ان متاهلاين مقررات در مورد زن
مهچنـان   1944تصويب قـانون آمـوزش در سـال    

از جنگ دوم جهـاني بـه بعـد    . رعايت مي شد
مشار زنان شاغل بـه ويـژه در ميـان متاهـل     

  .بوده استروبه افزايش 
  

  :تاريخ اشتغال رمسي زنان در افغانستان
تاريخ اشـتغال رمسـي زنـان در کشـور مـا      
خيلي جوان و فراز و نشـيب را سـپري منـوده    

چنانچه تاريخ اشـتغال رمسـي زنـان را    . است
در زمان حکومت امري امان اله خـان مشـاهده   

  . مي مناييم
قابل تذکر است که امري امـان الـه خـان    «

مهســرش، زمينــه درس خوانــدن و بــا مهکــاري 
امکان حتصيل را براي زنان فراهم منـود و در  

مکاتب دخرتانـه را فعـال   »  1307«  1938سال 
منوده و جريده  را به نام ارشـاد النسـوان   
به چاپ رسانيد که اين نشريه مطالب بسـيار  

 خيچهتار–چهارم خبش 
 ال زناناشتغ
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جالب و خواندني جهـت آگـاهي زنـان چـاپ و     
   14».نشر مي کرد
که اين اجنمـن  » نسواناجنمن محايت « تشکيل 

نفر از زنـان روشـنفکر اداره مـي     12توسط 
گرديد مهه گويـاي کـار زنـان در ايـن سـده      

   15. است
  

  کميت زنان ومردان شاغل در افغانستان
کميـــت زنـــان شـــاغل در ادارات دولـــيت 
افغانستان به مقايسه مردان خيلي ها انـدک  
بوده که در جـدول زيـرين تعـداد آهنـا بـه      

قابل تذکر اسـت کـه   . ي گرددفيصدي ارقام م
ايــن ارقــام از ســالنامه احصــايه مرکــزي  
گرفته شده و صرف در آن آمـار ذکـر شـده و    

حتصـيالت تـذکر    و از  ساير متغري ها چون سـن 
  16.نرفته است

  
نوعيـــــــت 

  وظيفه
کميــــــت 
مـــــردان 

  شاغل

ــت  کميـــ
ــان  زنـــ

  شاغل
مـــــامورين 

  رمسي
75%  25%  

پرســــــونل 
  خدماتي

89.23%  10.77%  

  %27  %73  معلمني
  

 

                                                 
   84ص )  1381نا معلوم، : کابل( دین محمد جاوید، زن در تاریخ افغانستان،   14
  همانجا  15
  28ص   1382، سنبله 24،سالنامه احصائيوي نشریه شماره --------   16

يافته  – پنجمخبش 
 هاي حتقيق
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  پنجمبخش 

  قيتحق يافته های
  

ن گـزارش  يـ ا يافته هـا ين ين خبش به عمده تريا
کـه گفتـه شـد؛     يافته ها طورين يا. کندياشاره م

اسـت کـه    يها يجه مصاحبه ها، مطالعات و بررسينت
  :گردديآل خالصه ميذ
  
  : که زنان به آن مشغول اند ياقتصاد يت هايانواع فعال -1

 تـا لسـت از   ميديدر قـدم اول کوشـ  ن راپور يدر
را کـه زنـان در افغانسـتان از نظـر      يت هايفعال

ن موضـوع  يـ ا. مييه منـا يـ اشتغال دارند هت ياقتصاد
ت کار زنان در دهات و شـهر هـا   يمسلم است که نوع

آهنـا در قبـال    يت هاينکه مسوليست؛ با ايکسان ني
دهـد امـا   يل آهنا را در نقـش مشـابه قـرار م   يفام

و امکانـات آهنـا    يط زنـدگ يوجه به شرادرعمل با ت
زنان در دهات و شـهر  . متفاوت دارند يت هايمشغول

  .کننديون منزل کار مريها در داخل منزل و ب
  

  :م امور منزليکار در تنظ
له زنـان از مجلـه   يم امـورمنزل بوسـ  يتنظ

وجـود   يان متماديست که از ساليم کار يتقس
کـه  يطور. خـورده اسـت   يتيداشته ومهـر جنسـ  

و زنـان عهـده    يونريردان عهده دار امور بم
و مـردان  . باشـند  يخانه م يدار امور داخل

خانه را اجنـام   يتوقع دارند که زنان کارها

يافته  –پنجم خبش 
 هاي حتقيق
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ن يـ دهند، کـه ا 
 يهــا ينــابرابر

کارباعــث  يجنســ
شده که شـوهران  

کار زنـان   يورين
لـــک امشـــانرا 

  .شوند
قات که يدر حتق

بًا ياجنام شد تقر
ــ از % 85ش از يب

تذکر نه خازنان 
در . کنند يساعت کار م 12ش از يدادند که ب

ک يـ سـاعت  در   14ش از يگر بيد% 15که يحال
  .کنند يشبانه روز کار م

سـازد کـه زنـان وقـت      ين امر واضح مـ يا
 يخود را به کار و امـور منـزل سـپر    ياديز
ا بـه  يو کمرت ممکنست به اسرتاحت و . کنند يم

  .ح بپردازنديتفر
ه متوجـه  يـ ن ناحيـ ا از يمياما مشکالت عظ

وکـار  . د ندارنـد يـ شود خنست آهنا عا يآهنا م
ن طـرز  يـ ًا ايآهنا از انظار پنهان است؛ ثان

شـود کـه اهنـا     ياد مـ جيـ در وجودشان ا يتلق
دا شـده انـد؛ ثالثـًا    يکار در خانه پ يبرا

به مردان دانسته و طرز تفکـر   يخود را متک
ل يـ ازدر نزدشان  ييون و خود کفاريکاردر  ب

  .دشو يم
  

  :ير دولتيو غ يکار د رموسسات دولت
با توجـه بـه   

ــو س ــيج در  ياس
حال حاضر زنـان  

 يتـــهايدر فعال

يافته  –پنجم خبش 
هاي حتقيق
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ســه بــا هــر يدر مقا يو اجتمــاع ياقتصــاد
. در گذشته اشـتغال بـه کـار دارنـد     يزمان

  دولـيت ريو غـ  اشتغال زنان در موسسات دولـيت 
م خــانواده، هببــود يدر تنظــ يســهم عمــده ا

       فـا يا يکلـ  طـور ت بـه  يـ ت اقتصـاد مجع يوضع
ت يـ براساس امار بدست آمـده فعال . ديمنا يم
ن عرصه دارند، از نگـاه  يکه زنان در ا يها
 ير سـکتورها در سـطح دومـ   ينظر به سـا  يکم

ــه ب  ــرار دارد ب ــق ــان در  يان دي ــر زن گ
 يکـار مـ   يافغانستان معموًال در منابع خصوص

اشـتغال   يدر امور رمسـ  يکنند و در قدم بعد
  .دارند

نعــده از زنــان يکــه از ا يديــعا مقــدار
هـا ارزنـده    يليخ. شود يل شان ميب فامينص

 يمعاش که آهنـا بدسـت مـ    يرا در هپلوياست ز
. رسـانند  يل شان به خرچ مياورند و در فام

و  ش را بـه سرپرسـيت  يخو جمبور اند وقت اضايف
معمـوًال  . رسـانند  يکار در خانه به مصرف مـ 

خانـه   ساعت در خـارج از  8نعده از زنان يا
سـاعت   6 ايل 4و جمبـور انـد   . کننـد  يکار م

  .گر را به امور منزل اختصاص دهنديد
ن ادعــا را بــه يــقــات مــا ايچنانچــه حتق

بـًا  ي تقرنيبه استثنا معلمـ .رساند ياثبات م
ر يـ سـاعت را در دوا  8 زن نيشاغل%80ش از يب
جمبور انـد   يصدي فنيکنند و به مه يکار م يرمس

امور خانه  سرپرسيتگر را به يساعت د 6تا  4
   .اختصاص  دهند

    
     :يع خصوصیکار در صنا

ن يـ زنـان کـه در ا   يدر ساحه کـار خصوصـ  
ــا   ــا آهن ــور ب راپ
ــورت   ــاحبه صـ مصـ

يافته  –پنجم خبش 
هاي حتقيق
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ل قـرار  يـ ف ذيوظـا  يگرفته اسـت در کتگـور  
  :دارند

 خياط •
 قالني باف •
 مشغول در صنايع کوچک دسيت •
 زارع •
 مالدار •
 آرايشگر •
 نانوا •
  ساير وظايف •

ه بيشـرتين آمـار را   نشان مـي دهـد کـ    گراف
در حاليکـه در قـدم    خامنهاي زراعت پيشـه،  

دوم زنان مالدار در قدم سوم خامنهاي قـالني  
به بيان ديگـر خامنهـا   . باف دارا مي باشند

بيشرت مصروف زراعت، مالـداري و قـالني بـايف    
هستند در حاليکـه  
فيصدي خيلي کم از 
ــروف   ــا مصــ آهنــ
نــــــــانوايي و 
ــي   ــگري مـ آرايشـ

  .باشند
  

  :ر در ساحه تجارتکا
بر خالف آنچه مردم 

فـه  يک وظيـ جتارت را 
شـرت از خـامن   ي؛ امروز تعـداد ب مردانه مي دانستند

ــتان رو    ــارت در افغانس ــه جت ــبختانه ب ــا خوش  يه
دسـته از زنـان    فعاليت هـاي ايـن   .آورنديم

قبأل بشکل پراکنده بوده درحاليکه فعـأل بـا   
تأسيس شوراي زنان جتارت پيشـه تـا انـدازه    

  .م شده استمنسج

7%
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يافته  –چهارم خبش 
ته هاي حتقيق

 )1(گراف شماره 
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اين شورا که به ابتکـار چنـد زن متشـبث    
ــايل   ــک م ــه کم ب
ــونيفم در  يــــ

عرض  2003اکتوبر 
اندام منوده است 
توانســته اســت  
ورکشاپ هـاي را  
جهت بلند بـردن  
ــاي  ــت خامنه ظرفي
جتارت پيشه براه 
اندازد و عالوتأ 
بــه يکعــده از  
ــ ــبثني خصوص  يمتش

ن يـ ا. سـازد  نيز کمک هـاي مـايل را فـراهم   
شـرت  ينکـه بـه منـابع و فرصـت ب    يا زنان با

خود ضرورت دارند امـا   يت هايرشد ظرف يبرا
زنـان را   يبازهم توانسته اند نقش اقتصـاد 

در . ون کننــدريآن بــ يــيشــه ياز مفهــوم کل
ن دسـته از زنـان   يـ کـه بـا ا   يمصاحبه هـا 

اجنـام   يم؛ آهنا ابراز داشتند که بـرا يداشت
جتارت خوب و با منفعـت آهنـا ضـرورت دارنـد     

شرت را مصروف کار باشند و بـر عـالوه   يت بوق
د به مناطق خمتلـف داخـل و خـارج کشـور     يبا

   .نديسفر منا
ن گـروپ بـا آن   يـ که ا ياز مجله مشکالت اساس

اسـت   مواجه اند از مهـه مهمـرت مشـکالت مـايل    
ه يآغـاز جتـارت موفـق بـه سـرما      يرا برايز

از اسـت کـه اکثـر از    يشرت نيو پول ب يگذار
  .ندارند يآن دسرتسن خامن ها به يا

شه کـه مـورد مصـاحبه    يزنان جتارت پ% 27 
آهنـا   يامـور جتـارت   يم آخريقرارگرفتند تصم

 ييکنند و آهنـا بـه تنـها   يرا مردان اختاذ م
  .را ندارند يريم گيحق تصم

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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که مصـروف جتـارت    يمتام زنان يبه صورت کل
اند و با آهنـا مصـاحبه صـورت گرفتـه اسـت      

خـود   يت هـا يـ رفگفته اند که آهنا به رشد ظ
از دارند به طور مثـال  ياز دارند؛ آهنا نين

 يند، از علم جتارت آگـاه يه منايهت يپالن جتارت
الزم  يند و امثال آن که فرصـت هـا  يدا منايپ

  .ار ندارندينه در اختيرا در زم
نکـه چـرا   يل ايشه دليزنان جتارت پ)% 67(
 ييآورده انـد خـود کفـا    ين مسـلک رو يبه ا

  . داننديم
شـان  يل هايکنند که فاميآهنا فکر م)% 32(

ن رابطــه کمــک منــوده انــد در يــآهنــارا در
 يجتـارت  يادامه کار ها يبرا) % 35(که يحال

شان مواجـه  يل هايخود به موانع از طرف فام
  . اند

زنـان   يد گفت که جتـارت بـرا  يبر عالوه با
است و زنـان در دهـات و    يک شغل شهريشرت يب

  .ارندند يروستا ها هنوزبه آن دسرتس
     

  موانع و مشکالت - 2
ون خانـه  بـا   ريدر بـ  يدر خانـه و چـ   يچزنان 

امـا واضـح   . مشکالت در هنگام اجنام کار مواجه اند
کـه   يشرت زنان را در کار هـا ين مشکالت بياست که ا

از  يکـ ي.  از امـور منـزل اسـت ؛ مواجـه انـد     ريغ
و  يط کــاريکــه زنــان را از حمــ شــکالت ن ميبــزرگرت

دارد، نبــود هنادهــا و  ينگــه مــ ادامــه کــار دور
و مراقبـت از کودکـان    ينگهدار يمراکز مسئول برا

کـه در   يزنـان  ين مشـکل عمـدتا بـرا   يا. آهنا است
 يکننـد و بـرا   يمـ  يو دهات زنـدگ  ييمناطق روستا

از  ينگهـدار  يکـه تنـها فـرد مسـئول بـرا      يآنان
 .ل شـده اسـت  يک حبران تبديکودکان شان هستند، به 

مراقبـت از اطفـال در    يسـول بـرا  م ينبود هناد ها
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ر سـاخته اسـت کـه از    يحاالت زنان را ناگذ ياريبس
ن يـ زنان که در)% 38( چنانچه. نديکار صرف نظر منا

ل کـار نکـردن   يـ راپور با آهنا مصاحبه شده است دل
ان يـ مراقبت طفل شـان ب  يشان را عدم امکانات برا

   .کرده اند
ست که ا يگريل ديناپسند از دال يرسم و رواج ها

چنانچـه  . سـازد يط کار نـا راحـت م  يزنان را در حم
ون از منــزل کــار ريکــه در بــ ياکثــر از خــامن هــا

ان خـود قناعـت   يل و اطرافيفام يد برايکنند بايم
ند تا آهنا بـا کـار   يل خمتلف ارائه منايبدهند و دال

زنان جمبور اند بـه صـورت   . ندين خامن موافقت منايا
 شـده  ينياز وقـت تعـ  شـرت  يتابع وقت بوده و ب يحتم
ن موضـوع  يـ را ايز. نکنند يرا در حمل کار سپر يرمس

ون ريبـ  سـاعات متـوايل   يک زن برايخالف عرف است که 
  .از منزل باشد

منزل که قبال از آهنا تذکر به عمـل   يت هايمسول
اد جيـ را ا يزنـان مشـکالت فراوانـ    يز بـرا يـ آمد ن

کـه از کـار بـه     يک زن شاغل از زمـان ي. دينمايم
کـه از   يد توقوعـات فراوانـ  يگردد، بايبر مخانه 

د بـه اطفـال   يـ با. او وجود دارد به مهه آهنا برسد
د، از مهمانـان  يد، لبـاس بشـو  يه منايبرسد، غذا هت

 يت باعـث خسـتگ  ين مهـه مسـول  يـ که ا بکند ييرايپذ
. دهـد يفراوان زن شده بـه او فرصـت اسـرتاحت را من   

صـت  زنـان فر  يبرا دوامدار وکار متوايل يها يخستگ
خـود اقـدام    يت هايرشد ظرف يدهد که براينرا منيا
ت کـار زنـان بـه    يـ فيو ک يجه بازدهيند در نتيمنا

گردد و حضـور دسـت اول   يانرت از مردان ميمراتب پا
ل بـه چنـد   يدر ذ. دهندياز دست م يط کاريرا در حم

  :ديينظر در مورد توجه منا
 

 :از هرات يخامن
قتصاد فارغ شـده  ا يشود که از پوهنح يسال م 5مدت «  

. کنم، چهار فرزند دارم  يکار م ير رمسياز دوا يکيام در 
ست که فرزندامن را نگهدارد، دو طفلم که خـورد سـن   ين يکس

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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گرم که مکتـب  ياماا طفال د. باشند يهستند در کودکستان م
هر حلظه در . نديآ يروند و بعد از مکتب رفنت به خانه م يم

. متوجه فرزنـدامن نشـود   يراشکنم که حادثه دخل يدفرت فکر م
 ».توامن کار کنم ينصورت چطور ميپس در ا

 

 :از کابل يخامن
از  يکـ ينکه از مکتـب فـارغ شـدم در    يمن بعد از ا«  

باشـم و   يدو فرزنـد مـ   يکنم، دارا يکار م يموسسات خارج
که در کودکسـتان فرسـتادم   ي خور است و در زمانرياش ش يکي

ا يـ فه ام را ترک کـنم و  يا وظيرم که يناگز. ض شدياش مر
اش کند و آهنـم   يم که نگهدارريک نفر بگيطفلم  ينکه برايا

کـار  يرا شوهرم بيز. نه اش را داشته باشميست که هزيزمان
 ».است

ت يـ که در دهات مصروف فعال يب زناني ترتنيبه مه
و زراعـت،   يمثـل مالـدار   يشرت به کار هاياند و ب

ز بـا مشـکالت   يـ اشـتغال دارنـد ن   و غريه  بايفنيقال
  .فراوان مواجه اند

  :ديگوي منينمورد چنيازجوزجان در يخامن 
دهم يـ ه خواب اور مي طفلم راادونيدر هنگام بافنت قال" 

 ." خراب نشودنيتا فکرم را خمتل نسازد ونقش قال
ازپـروان مشـکل خـود را     يگريد يب خامني ترتنيبه مه
  :کنديان مي بنيچن

 يکه برايا ندارم ،زمانر يطفلم کس ينگهدار يچون برا"
 ."کنميوم طفلم را به پشتم بسته مريکار مزرعه م

  
  دیمقدار عا -3

ت يـ که زنان از فعال يديبه طور عموم مقدار عا
آورنـد؛  يخـود بدسـت م   يشناخته شـده اقتصـاد   يها

ــت  ــاوت اس ــيت . متف ــبختانه در ادارات دول و  خوش
موسسات در افغانسـتان تفـاوت در مـزد بـر اسـاس      

نـدارد امـا آنچـه قابـل توجـه اسـت        ت وجوديجنس
که قـبآل ذکـر شـد از     ينکه زنان به نسبت مشکالتيا

 ازات مـايل يباالتر که مسلمآ امت يبه پست ها يدسرتس
 تناسـب  نيگردنـد و بـه مهـ   يشرت هم دارند حمـروم م يب
چنانچــه . آورنــديد کمــرت از مــردان بدســت ميــعا
ــرتيب ــا را    يش ــهر ه ــاغل در ش ــان ش ــداد زن ن تع

يافته  – پنجمخبش 
 هاي حتقيق
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انرت يـ پا يدهند که در موقف هايل ميشکامروززنان ت
مادون کـار   ير پست هايت و سايسکرتر يمثل پست ها

  .کنند يم
  :ديگوي منين مورد چنيف درياز مزار شر يخامن

و امور  يليفام يشرت را نداشتم زندگيل بيامکانات حتص« 
 يلين چون اقتصاد فاميبنابر ا. شد ين امر ميمنزل مانع ا

از ادارات به پست  يکيواستم که در ف بود، خيار ضعيما بس
 2700، کـه معاشـم در حـدود    ميفه منايوظ يفايا يمامورادار

 ».باشديم يافغان
  :از کابل يخامن
تـوامن   يبلند دارم اما منـ  يت هايبا ظرف الت عايليحتص«  

 يکار کنم، چند بار به بست هـا  يجا ياضافه تر از وقت رمس
پسـت وقـت و زمـان     نيشنهاد شدم اما چون  اياول و دوم پ

خواسـتم آنـرا    يکه مير شدم با وجودياد الزم داشت ناگذيز
 ».ميرد منا

 يو اما زنان در دهات با توجه به متـام مشـکالت  
د يـ شوند، عمـدتآ عا يکه آهنا در ساحه کار متقبل م

ک يـ ع از ون موضـ يآورند که ايان بدست ميار پايبس
شود از کساد بازار کـار در اطـراف و   يم يطرف ناش

د کـه  ريگيزنان ارتبـاط مـ   يگر به بازدهيز طرف دا
ل مشابه به آنچـه در مـورد زنـان در    يبر اساس دال

د بلند تر حمـروم  يبه عوا يشهر ها ذکر شد از دسرتس
نکـه   يا ين عده زنـان شـاغل در هپلـو   يا  ،ماننديم

ند کـه در فـوق ازآن ذکـر    مصروف مشاغل خـود هسـت  
ز بـه  يـ ش را نيخـو  يف خـانگ يد وظايبا ،بعمل آمد
نصــورت فشــار عمــده کــار ينــد کــه در اريعهــده گ

کطرف جمبـور انـد   يرا از يگردد ز يل ميشان حتميباال
ر يگر نـاگز يکه مصروف امور منزل شوند و از طرف د

نمـورد  يدر.ش بربنـد يز بـه پـ  ياند مشاغل خود را ن
  :ديگوي منيازکابل چن يخامن
فه در يوظ يل فاکولته ام اجرايکه فارغ التحصيباوجود"

ت يزمسـول يرا در خانـه ن ي مشکل است ،زميون ازمنزل  براريب
 نيد برسم واجنام دوکار درعيدارم که  به اهنا با ياديز يها

 ."کندي وارد مميرا باال ياديزمان فشارز

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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ن اسـت  يکه عده از خامنها دارند ا يگريمشکل د 
ش يفه را بـه پـ  ي وقت دو وظنير اند  در عيکه ناگز
مور منزل باشندو در زراعـت،  عهده دار ا عينيبربند 

ــدار ــ يمالــ ــردان را ... ه ريو غــ ــمــ  ياريــ
پـروان   ياز سـوالنامه هـا   يکـ يچنانچه در.رسانند

  :م يخوان ي منيچن
د بـه مزرعـه   يبرعالوه اجنام دادن امورمنزل هرصبح زود با"

 ."اورميخوراک گاوهاوگوسفندامن ب يرفته وعلف برا
 

  دینحوه مصرف عا - 4
ن راپور بـر  يه ايان هتيرکه در ج يگريد يموضوع

بـه  . د دارديـ مال شده است ارتباط به حنوه مصرف عا
 اســتقالل نين موضــوع در تــاميــت کــه ايــل امهيــدل

ن موضـوع حتـت حبـث جداگانـه     يزنان دارد ا ياقتصاد
د گفـت  يـ د اما به صورت خمتصر بايخواهد گرد يبررس

زنـان بـه    يد از مجله مشکالت اساسيکه حنوه مصرف عا
نکه با قبول متـام مشـکالت و   يآنان با ا. ودريمشار م

در  يدهند امـا نقـش اساسـ   يموانع به کار ادامه م
  .د ندارندين عوايمصرف ا
       

   ياستفاده از حقوق مساو يزنان برا ينقش استقالل اقتصاد -5
 :از کابل يخامن
 3 يباشـم دارا  يسـال دارم و لسـانس مـ    27من « 

 ات دولـيت از ادار يکـ يفرزند هستم و شـوهرم در  
 يکه کار منيدر زمان طالبان زمان... کند يکار م

که يزمان م حيتريکردم جمبور بودم از شوهرم پول بگ
. رفتم يار به مشکل نزد داکرت ميشدم بس يض ميمر

ل ين مسايرا متام ايبروم ز يتوانستم جا يمن و حيت
از  يکـ يامـا حـاال در   . منـود  ياب مصرف را مـ جيا

تـوامن متـام    يمـ . نمکـ  يکـار مـ   يموسسات خـارج 
ز يگران را نيد امت را برآورده بسازم و حيتيضرور

ا خـود و اطفـامل   يتوامن نظر بدهم و  يکمک کنم م
تـوامن   يمـ  کـنم حـيت   يتـداو  يضيرا در هنگام مر

ح يح گاههـا بـروم و تفـر   يمجعه بـه تفـر   يروزها
  ».کنم
  

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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 : از جوزجان يخامن
 به شوهرم بودم و از خـود پـول   يکه متکيزمان« 

 يمنـ  در خانـه نداشـتم حـيت    يچ نوع حقينداشتم ه
که يم و زمانريه فرزندان سهم بگيتوانستم در ترب

 ين بار اجازه مـ يد چنديخواستم بروم با يم يجا
 ميکه پدرم فوت منود و برادرهـا ياما زمان. گرفتم

ه متام يرو. ت پدرم دادندياث مرا هم بنابر وصريم
 يحـاال مـ   . کرده اسـت يريل با من  تغيفام ياعضا

ا آهنـا را  يـ . ميدن منـا يازاقارمب د يتوامن به خوب
  کـنم حـيت   يتـوامن خـود را تـداو    يکنم م يمهمان

را  يخواست و يدخرتم که تازه جوان شده و پدرش م
شوهر بدهد ممانعت منودم و گفتم دخرتخـورد اسـت و   

  ».ستيوقت ازدواجش ن
 

 :از قندهار يخامن
 يسـات خـارج  از موس يکـ يسال دارم ودر  25من «  

دو . سـه خـواهر و دو بـرادر دارم   . کنم يکار م
ت شـان  يپدرم بدون رضا. کار بودنديخواهرم که ب

 يسـتادگ ياما من در مقابلش ا. آهنا را شوهر داد
. کـنم  يگفتم با مرد دخلواه ام ازدواج مـ . منودم

  ».پسندم نامزاد شده ام يکه م يحاال با پسر
  

 يهـا که در مثال يبه اقتصاد طور يدسرتس
شود زنان را در مبارزه آهنـا  يده ميفوق د

. کنـد يکمـک م  يبه حقوق مساو يدسرتس يبرا
مستقالنه به اقتصـاد زنـان    يبرعالوه دسرتس
 يت هـا يرشد ظرف يسازد تا برايرا قادر م

مـات  يند؛ تعليمنا يه گذاريشرت سرمايخود ب
 يريسـهمگ . نـد ي منانيفرزندان خـود را تـام  

ده نقش آهنا را  مصارف خانوانيزنان در تام
بـا   يدر موقـف مسـاو   يک زندگيث شريبه ح

بــرعالوه  . دهــديمــردان خــانواده قــرار م
 منــابع نيتــام يزنــان بــرا يت هــايــفعال

          آهنـــــا را بـــــه کـــــار  ياقتصـــــاد
کشاند کـه  يشرت به اجتماع ميشرت و متاس بيب
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رشـد درک و   يک طـرف بـرا  يـ ن موضوع ازيا
د واقـع  يـ زنـان مف  يت هـا يظرفاز  يآگاه

گــر حضــور زنــان در يشــود و از طــرف ديم
کـه در  را دوامـدار   يت هـا ياجتماع حساس

 يزنـان در طـ   يرابطه بـه حضـور اجتمـاع   
 خواهـد  نيان جنگ شکل گرفته است از بيسال

ق اشـرتاک در  يـ برد و برعالوه زنـان از طر 
خودشـان   يت هـا يساحه کارمهارت ها و ظرف

 يفـ ين موضوع حضور کيه ادهند کيرا رشد م
 ياسيو س يات اجتماعيزنان را در ح يو قو

 . خواهد کردنيز تاميکشور ن
خشـونت   يايقضـا  ياريب در بسـ ي ترتنيبه مه

ان يـ م کـه قربان يکنيه زنان مشاهده ميعل
اسـتند   يار باال زنـان يخشونت تا سرحد بس

برخـوردار   ياقتصـاد  يکه خود از توامننـد 
کــه از نظــر نيا يســتند و اکثــرآ بــراين

ر يوابسته به مـردان انـد ناگـذ    ياقتصاد
را در ياند مهه خشونت ها را متحمل شوند ز

ات آهنـا  يـ ادامـه ح  يان صورت منبع براريغ
موجود خنواهد بود چون زنان چـه در منـزل   

ث يـ شرت بـه ح ين و چه در منزل شوهربيوالد
 يشوند و در صورتيده ميمصرف کننده گان د

ــد ــه توامنن ــاد يک ــته الز ياقتص م را نداش
باشند در هـردو حمـل مـورد خشـونت واقـع      
خواهنــد شــد و در رابطــه بــه زنــان کــه 

ل شـوهر انـد ؛   يـ فام يخشونت هـا  يقربان
آهنا  يز به روين نيخانه والد يدروازه ها

 .بسته خواهد ماند
 

از ارقـام و معلومـات    يل به بعضيدر ذ
 يزنان به حقـوق بشـر   يدر رابطه به دسرتس

در  يسويکه به طور مقا ميکنيشان اشاره م
و  ياستقالل اقتصـاد  يرابطه به زنان دارا

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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د؟   راز نمايي ه اب            آيا ميتوانيد نظر تان را ازادان

42.37%

57.63%

بلی
نخير

ــان ــد  يزن ــتقالل و توامنن ــد اس ــه فاق  يک
 :ه شده استياند هت ياقتصاد

 
  :دهيحق ابراز نظر و عق - 1

ــاد        ــتقالل اقتصـ ــد اسـ ــان فاقـ            يزنـ
  ياستقالل اقتصاد يزنان دارا

  
  
  

 يش استقالل اقتصـاد نکه هبرت نقيا يحاال برا
 حقـوق و بـه خصـوص حـق ابـراز      نيرا در تام

 يات خامن هـا يم الزم است تا نظريده بدانيعق
  .ميهر دو سنخ را مطالعه منائ

  
 يکـه اسـتقالل اقتصـاد    يات خامنهاينظر :الف

  .دارند
  :ازکابل يخامن
کـنم، و   يکار مـ  ياز موسسات خارج يکيمن در« 
% 75بـًا  يظرامت تقرن. معاش دارم يافغان 20000مبلغ 

  » .شود يق ميدر خانه تطب
  :ازکابل يخامن

بود و قبل از وفات اش مبا  يپدرم که جتار پولدار« 
حـاال  . دميداد خري جامياث داد و من از پولش براريم

 » .شود يدر خانه اراده کنم مهانطور م يهر چ
  
 يکــه اســتقالل اقتصــاد يات خامنهــايــنظر: ب

  .ندارند
  :ازپروان يخامن
کـنم   يرا نه کار ميز. کند يبه گپ من من يکس «

 ».ده استيمن ارث رسه ب يزيو نه از پدر چ
  :اترهاز  يخامن

راز نماييد؟    ه اب          آيا می توانيد نظر تان را آزادان

78.47%

21.53%

بلی
نخير

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

گراف مشاره 
)2(

گراف مشاره 
)3(
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کـنم و   يب بوده و کـار منـ  يسواد و غر يمن ب« 
را به آن عمل يخواهم در خانه نظر بدهم ز يهرگز من

 »..شود يمن
  
  :حق سياسي - 2     

مـرد و زن  ( با وجوديکه استفاده يکسـان  
قوق سياسي در متام قوانني و عهدنامـه  از ح) 

هابه خصوص عهدنامه حقوق سياسي زنان بطـور  
  :تسجيل شده است و چنني مشعر است که  حواض
زنان بايد بدون تبعيض مساويانه بـا مـردان    «

در متام انتخابات سهم گرفته و حق راي دهي داشـته   
 17 ».باشند

اما پژوهش موجـود حـاکي از ايـن اسـت کـه      
قتصادي زنـان بـر برابـري سياسـي     استقالل ا

 يبـه حقـوق سياسـ    يدر دسرتسزنان با مردان 
حتقيقـات نشـان   . تاثري بسزايي گذاشـته اسـت  

ــتقالل     ــه از اس ــده زنانيک ــت آنع داده اس
اقتصادي برخوردار انـد فعاالنـه در سياسـت    

ا يـ د منوده انـد و  يگرفته خود را کاندسهم 
کـه  يدر حال. داده انـد  ياسيل احزاب سيتشک
 يکــه اســتقالل اقتصــاد يعــده از خامنهــاآن 

 يد کردن خـود در پسـت هـا   يندارند از کاند
صـرف نظـر     ياسيس يت هايا فعاليو يپارملان

  .منوده اند
 کــه بــر مهگــان معلــوم اســت يرا طــوريــز
و  ياسـت مجهـور  ير يپسـت هـا   د شدن بهيکاند

مستلزم مصـارف   ياسياد  احزاب سجيا يپارملان
 ها،مصاحبه هـا،  ن، نشر پوسرتيل کمپاياز قب
 يه مـ ريع بروشـورها و غـ  يـ ها، توز ييگردمها
ن آنعــده از خامنهــا کــه يــبنــابر ا. باشــد

تواننـد بـه    يندارنـد منـ   ياستقالل اقتصـاد 
کـه  يدر حال. د شـوند ين حق مستفياز ا يخوب

                                                 
  88ص ) ت  کميسيون حقوق بشر، ب: لکاب( ان، ویژه اسناد بين المللي حقوق بشر، عهدنامه حقوق سياسي زن  17

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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بــر  کــه از منــابع خــوب مــايل يگــريعــده د
تواننـد از آن  يم يخوردار انـد و هـم خبـوب   

د يـ خـود را کاند  تواننـد يم. د شـوند يمستف
  .نديمنا
  
  :حق مسکن - 3

اين حق در قرار داد بني املللـي رفـع هـر    
آن وضـاحت   5مـاده   35نوع تبعيض در فقـره  

بيان کننده تسـاوي بـني مـرد و    . يافته است
  . زن در استيفا اين حق مي باشد

مي نشـان  ددر حاليکه آمارکـه مـا بدسـت آور   
ميدهد که برخـورداري از ايـن حـق در متـام     

ري هاي زنان يک سان نيست يعـين آنعـده   کتگو
گـر  يان ديا به بيت دارند و يمالکزنان که 

از   باشـند  يداد مـ يـ  خانه و جانيزم يدارا
  .هستنداستقالليت اقتصادي برخوردار

د هـد  يگراف نشان م
 يت خامنهـا يکه اکثر

ــکن    ــک مس ــه مال ک
ت يهستند از استقالل

ــاد ــر  ياقتصــ بــ
را يــز. خوردارانــد

ر ن امر آهنـا راد يا
مقابــل خشــونتها و 

 ياقتصـاد  يفشار ها
ــ ــرپناه يو بـ  يسـ

  .سازد يمقاوم م
عــالوه بــرآن داشــنت ســرپناه و مســکن در  

امــر مهــم پنداشــته شــده و  يط فعلــيشــرا
گـردد کـه ممکنسـت     يمـ  يه ثابـت تلقـ  يسرما
ن يـ بنـابر ا . ديـ د خوب از آن بدسـت آ يعوا

ت نـه تنـها   يـ ن نـوع مالک يـ متلک زنان بر ا
حقوق شـان و   يه در تساواست بلک مثبيت يگام

بررسی استقالل اقتصادی خانم های که مسکن دارند

استقالل دارند

استقالل ندارند
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اد يـ ر حقـوق کمـک ز  يشان از سـا  يبرخوردار
خامنهـا  %  7.88ق يـ ن حتقيـ که در ا. منوده است

  .د شده اندين حق مستفياز
را  يشرت موضوع، نقل قول هـا يوضاحت ب يبرا

  :مين جا درج منوده ايدر
  :از کابل يخامن
سال است  کـه   5استم که مدت  يساله ا 30 يخامن«

را  ينيفراوان توانستم قطعه زم يزمحتکشدراثر کار و
 ومشکالت نداشنت ميخودم اباد منا يده وبا پول شخصيخر

ه يـ  که رومينمايمسکن را مرفوع سازم، حال احساس م
 منوده يريورفتار شوهرم نسبت به سابق بامن کامال تغ

ر يدر سـا  وحـيت  يليفـام  يهـا  يريم گـ ياست ودر تصم
ل يـ  ارزش قامياد مربوط من شود بـر يکه نبا يليمسا

 ».دينمايبوده ونظرات ام را بدقت گوش م
  :از بدخشان  يخامن
از پـدر   ينيسـت کـه قطعـه زمـ    يساله ا 38 يخامن«

ــرا ــت يب ــده اس ــه ارث مان ــن .ش ب ــود چ ــامن خ  نيخ
ل شوهرم از مقام يدر فام ي پدرنيباداشنت زم:ديگويم

.  ر عروسان خانه برخوردار شـده ام ي سانيدرب  يخوب
« 
  
  :جحق ازدوا - 4

 ياعالميـه جهـان   16اين حق کـه در مـاده   
 :وچنني مي نگارد حقوق بشر وضاحت يافته است

 
ــوهردر کل.... «  ــزن وش ــه  ي ــوط ب ــور مرب ه ام

ازدواج بايـد   .باشنديم يحقوق مساو يازدواج،دارا
ــع    ــرد واق ــه زن و م ــل و آزادان ــايت کام ــا رض ب

اجتماع اسـت وحـق    يواساس يعيخانواده رکن طب.شود
  18» . امعه ودولت هبره مند شودت جدارد از محاي

قابل تذکراست که اسـتفاده ازايـن حقـوق    
نيــز دربــني متــام خامنهــا يکســان نبــوده ،  

                                                 
  16همان منبع، ماده   18

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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وگرافهــاي زيــرين بــه ايــن موضــوع وضــاحت 
  .خبشيده است

  
  

گراف نشاندهنده هبره مندي زنان که اسـتقالل  
اقتصــــــــــادي 
ــق   ــدازاين ح دارن

  .مي باشد
گراف نشان مـي  
ــدي  ــه فيصـ  دهدکـ

مالحظــه  از قابــل 
ــه   ــي کــ دخرتانــ
اســتقالل اقتصــادي 
دارنــد؛ بــه رضــا 

در . يت  شوهران خويش را انتخاب منوده انـد 
ازدواج  آهنا نظر فيصد  29حاليکه تقريبأ در

  .سايرين شرط است
ــراف ــر گـ  ديگـ

ــره   ــاندهنده هب نش
ــه   ــان ک ــدي زن من
اســتقالل اقتصــادي 
ندارند از اين حق 

چنانچـه   .مي باشد
شـرت  يوضاحت ب يبرا
ــرنظ ــده يــ ک عــ

ازخامنها را مـرور  
  .مييمنا يم
  
 ياز دفـاتر خـارج   يکيساله که در  34استم  يخامن«

 ياز مهکارامن که انسـان خـوب   يکيکنم و با  يکار م
 يلم مهواره کسانيکه فاميبود ازدواج منودم با وجود

کردند اما نظـر خـودم شـرط     يشنهاد ميرا پ يگريد
 ».بود اويل

  

                    در ازدواج تان کی تصميم گيرنده بود؟

23.34%

70.99%

5.67%

والدین
خودخانم
اقارب

يافته  –م پنجخبش 
 حتقيقهاي 

يافته  –چهارم خبش 
 هاي حتقيق

گراف مشاره 
)5(

         در ازدواج تان کی تصميم گيرنده بود؟

38.45%

22.36%

39.19% خانم
اقارب
والدین

گرا
)6(
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 ر دولـيت يـ از دوا يکـ يدر ساله که  26استم  يدخرت«
م گرفتند که ينم تصمين بار والديچند. کنم يکار م

ل يرا مسـا يـ مرا ازدواج کنند اما قبـول نکـردم ز  
و بـه مهـني خـاطر    کـنم  ي منيتام يخود را خبوب يزندگ

 يميم مهيشـه مشـوره مـ   اوالدينم با من در اخذ تصـ 
 35ت خودم با مرد ين اواخر به رضايدر ا ،کهمنايند

خود را خوشبخت احساس واقعًا و د شده امساله نامزا
 ».ميکنم

 
 يزنده گـ کشورون از ريساله که در ب 30استم  يخامن«
ــرايم ــنم ب ــم يک ــودن تص ــه يازدواج من ــرفتم ب م گ

م ريبگـ  ياز مهوطنامن رابه شوهر يکي و ميکشورعودت منا
م ي کار را منودم و با پول خود متام مصارف عروسـ نيمه

 ».دارم يبخو يو فعالزنده گ را منودم
  
  :حق حفظ ا لصحه- 5

حق دسرتسي به خدمات صـحي بـراي مهگـان در    
اکثر قوانني ملي و بني املللي وضـاحت يافتـه   

  .است
مرد و زن بدون تبعيض ميتواننـد از ايـن   

 25ايـن حـق در مـاده    . حق هبره منـد شـوند  
اعالميه جهاني حقوق بشر تسجيل شـده و چـنني   

  :مينگارد
 
سالميت و رفأ خـود   ،رد که سطح زندگياهر کس حق د« 

و  نو خـــانواده اش را از حيـــث خـــوراک و مســـک
... مراقبتهاي طيب و خدمات الزم اجتماعي تأمني کنـد 

«19   
در حاليکه استفاده از ايـن حـق کـه بـه     
صحت و سالميت انسـان ارتبـاط ناگسسـتين دارد    
در متام انساهنا به خصوص خامنها يکسان نيسـت  

منهائيکه اسـتقالل اقتصـادي   زيرا آنعده خا. 
زمانيکه مريض مي شوند خودشان نـزد  . دارند

                                                 
  54همان اثر، ص   19

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

گر
)8
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دکتور رفته و به معاجله خويش مـي پردازنـد   
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
و در حاليکه آنعده ديگـر از خامنهايکـه    

استقالليت اقتصادي ندارند و جمبور انـد کـه   
يکي از مردان خـانواده ويـرا نـزد دکتـور     

دازد و آهنم بعـد از  بربد و به معاجله اش بپر
  . چند روز گذشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرز برخورد فاميـل خـامن    ذيلمهچنان گراف 
  .را هنگام مريضي با وي نشان مي دهد

  

             زمانيکه مريض می شويد کی شما را تداوی می کند؟

55.46%

44.63% خودم تداوی می کنم
فاميل تداوی می کند

         زمانيکه مريض می شويد کی شما را تداوی می کند؟

29.87%

70.13%

خودم تداوی می کنم
فاميل تداوی می کند

يافته  –م پنجخبش 
گراف مشاره  هاي حتقيق

)7(

گراف مشاره 
)8(



 

استقالل اقتصادی 
58  زنان در افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گراف نشان مي دهد آنعده از خامنهـاي کـه   
استقالل اقتصادي ندارند و فاميل شـان اهنـا   

در هنگـام تـداوي بـا    . را معاجله مي کننـد 
خوب نکرده و آهنـا را بـه اکـراه     آهنا رويه

   .نزد دکتور مي برند
ن موضـوع رابطـه   يـ قابل تذکر اسـت کـه ا  

. دارد ييبـا اقتصـاد و خـود کفـا     يميمستق
و  يمت در عرصه خدمات صـح يرا بلند رفنت قيز

س يل فـ يـ عرضه آن به افـراد جامعـه  از قب  
نــات بسرتشــدن در يدوکتــور، نســخه دوا، معا
نـه  يلزم  مصـرف هز شفاخانه ها مهه و مهه مست

کـه اسـتقالل   ين آنعـده زنان يـ بنابر ا. است
دارند نظربـه آنعـده کـه ندارنـد      ياقتصاد
  .د شوندين حق مستفيتوانند از ا يخوبرتم

 
  )کار بدون مزد(زن در منزل  ينقش اقتصاد - 6
  
کـار   –د آن را اجنـام داد  يست که بايزيچ کار" .1

  "يزمحت است نه لذت و وقت گذران
صـبح   9ان روز، از يست که در جريزيمهان چ کار" .2

   ".افتد يعصر اتفاق م 5تا 
افت يکار است که در بدل آن پول در يکار زمان" .3

  ".کين

            چطور شما را نزد دکتور می برد؟

81.76%

18.23%

به اکراه می برد
به خوبی می برد

گرا
)9(

يافته هاي  –م پنجخبش 
گراف مشاره   حتقيق

)9(
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 يمـ  يسـت کـه در خـارج از منـزل رو    يزيکار چ" .4
   ".دهد

ات مردم دررابطه به يد نظريآنچه در باال خواند
 يت زنـدگ يـ واقع ات بـا يـ نظرن يـ شرت ايب. کار است

شـرت زنـان بـه    يکـار ب ا ريـ ز. زنان تطابق نـدارد 
م نشـده اسـت و   يان روز تقسـ يـ در جر ياوقات مشخص

به صورت دوامـدار و بـدون وقفـه کـار      شرت آنانيب
که کار مردان سـاعات مشـخص دارد   يدر حال. کننديم

ن يـ آهنـا ا  يون از منـزل بـرا  ريو برعالوه کار در ب
افراد اجتمـاع   ريسابا کند که يامکان را فراهم م

ن کـار  يـ اوقـات ا  ياريکه بسـ  دا کننديپسر و کار
. باشـد  يمـ  زين حيتوام با تفر ون از منزلريب يها
شـرت  يبکند؛ يدر مورد زنان صدق منن موضوع يا

 يرا مهزمـان اجنـام مـ    ياديز يزنان کارها
ار خسـته کننـده   يکه اکثرآ هـم بسـ   دهند

ن کارهـا،  يـ از ا يبعض نکهيباشد؛ با ايم
و  يباغــداربــا کودکــان و  يماننــد بــاز

تواند لذت خبـش و تـوام بـا     يمآن  امثال
 ين، کارهـا يـ ح باشد اما در کنـار ا يتفر

د که زنان در داخـل  يآ يش ميز پين يگريد
د و در بـدل آن  د اجنام دهيخانه آن را با

ح يچ نـوع تفـر  يو ه کنند يافت منيدر يمزد
 . در آن وجود ندارد

بدون مزد زنان را  يکار ها يبه طور کل
کـار در  : کـرد م يسه خبـش تقسـ  توان به يم

 يداخل خانه، مراقبت از کودکـان و مهکـار  
 . خانواده يبا اعضا

 نين چنيا يکارها يارزش مادکه ييز آجناا
در مباحث وقت برآورد نشده است چ يزنان ه

ث يـ شـرت بـه ح  يمربوط به اقتصاد مـردان ب 

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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. شـوند يگرداننده گان اقتصـاد شـناخته م  
 يد بـرا يـ نکه منبـع عا يل ايمردان به دل

شرت مورد احرتام يشوند بيده شناخته مخانوا
شه سخن آخر مربـوط آنـان   يقرار دارند؛ مه

د يـ نـد با يآيکه بـه منـزل م   ياست، زمان
ل يد وسـا يـ ند، زنان منـزل با ياسرتاحت منا

. نـد يآهنا فراهم منا يآرامش و اسرتاحت برا
ن امر مسلم است کـه مـردان در جامعـه    يا

را  ي منابع اقتصـاد نيافغانستان فشار تام
در  يا زنـان نقشـ  يـ ؛ آبر دوش دارنـد ويل 

که از بـام تـا   يا آن زنيمورد ندارند؟ آ
د و مهــه روز يــربايون منريشــام از خانــه بــ

در اقتصـاد   يمصروف امور منزل اسـت نقشـ  
کند که زنان ين راپور استدالل ميندارد؟ ا

خانــه بــه مراتــب نقــش بــزرگرت در چــرخش 
ن نقش به ياقتصاد منزل دارند که البته ا

ز نقـش  يه خود در گردش اقتصاد کشور ننوب
 .دارد

در منونه گريي که ما اجنام دادمي بر عالوه 
فيصد مردم کارهاي خـانگي را بـدون    81.99

ديگـر   18.01دانسـته و صـرف   و ارزش مفاد 
فاميـل دانسـته   اقتصاد آنرا ذينفع براي 

ترسـيم  ذيـل  که اين موضوع در گراف . اند
 .مي گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

               آيا کارهای خانه گی مفاد دارد؟

81.99%

18.01%

نخير 
بلی

گراف مشاره 
)10(
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را  يت هـا يطور منونه لست فعال نجا بهيدر
ک روز اجنـام  يـ ان يـ ک خامن خانـه در جر يکه 

آن عرضــه  ي ارزش اقتصــادنيدهــد بــا ختمــيم
  :ميداريم
  

  يتلفعا مشاره
  ساعت/مدت 

در يک 
  شبانه روز

ارزش 
 ياقتصاد

ت بهيفعال
  يافغان

1  
ه يهت

 يناشتا
  صبح

در  ساعت 1
يافغان 250  روز

در  ييصفا  2
امور منزل

 در ساعت2
يافغان 250  روز

ه نان يهت  3
  چاشت

 ساعت 1
يافغان 500  درروز

 قهيدق 30  شسنت ظروف  4
يافغان 250  در روز

به  يوارس  5
  اطفال

 ساعت3
يافغان 250  درروز

6  
 يآمادگ

نان  يبرا
  شب

 ساعت 1
  درروز

1000 
  يافغان

ساعت  4- 3  شسنت لباس  7
  در هفته

1000 
  يافغان

 ساعت 3- 2  ياتو کار  8
يافغان 300  در روز 

 يداريخر  9
مواد الزمه

 ساعت 2
يافغان 100  درروز

  3900 17.30  جمموع  10
  

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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دهد کـه زنـان خانـه در    يلست باال نشان م
و  . نــدينمايمتــام روز بــدون وقفــه کــار م
ــاد  ــايز ارزش اقتص ــان ح ــت  يکارش ــز اس ني
متـام امـور    يچنانچه اگر قـرار باشـد بـرا   

 يبـرا منزل مستخدم استخدام گرديده و اجرت 
پول بيشرت از حـد معمـول در    مقرر گرددشان 

امور منزل بايد به مصرف برسـدکه بـر اثـر    
زنان ايـن مبلـغ هنگفـت پـول      ياز خود گذر

ن امر مسلم است که کـار  ياو گردد  يصرفه م
م امـور منـزل از مجلـه امـور     يخانه و تنظـ 

امـا چـون ارزش   . ودريطاقت فرسا به مشـار مـ  
ده يســنج يت هــايــن نــوع فعاليــا ياقتصــاد

شــود معمــوآل امــور منــزل از ارزش کمــرت  يمن
  . برخوردار است

ــا ارز  ــاال ب ــت ب ــرعالوه لس ــب ارزش  يابي
ک يـ که زنان در خانـه در   يکار ها ياقتصاد

 يريدهـد کـه سـهمگ   يدهند نشان ميروز اجنام م
انـدازه   يزنان در امورمنزل به چـ  ياقتصاد

  .است
را که لست بـاال   يگريب موضوع دي ترتنيبه مه

نست کـه زنـان در افغانسـتان    يدهد ايشان من
غري شـاغل  ايـ واستند شاغل نکه يصرف نظر از ا

آنعده که شاغل هستند صرف . خانه دار هستند؛
در وقت رمسي جمبور هستند وظايف اداري و رمسـي  
خويش را به پيش بربند و زماني که بـه خانـه   

 يدگيد رسـ يـ به متام امور منزل بامي آيند ، 
آهنا  ياقتصاد يريب سهمگين ترتيند که به ايمنا

   .شوديشرت از مردان ميبه مراتب ب
نکـه زنـان در   ياما آنچه قابل توجه است ا

که قرار دارنـد و بـدون توجـه بـه      يهرموقف
 شاغل هرگـز در اجنـام   ريا غينکه شاغل اند يا

. نشان نداده اند يامور منزل از خود خسته گ
ان ها، کـار بـدون مـزد    يبا وجود موانع و ز

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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آهنا ادعـا  . زنان قناعت خبش است ياريبس يراب
نـه را  يکـار در داخـل خانـه، زم   کنند که يم

ه يـ سـازد تـا در ترب   يفـراهم مـ  شـان   يبرا
 نينـد و در چـن  ريما سـهم گ يکودکان شان مسـتق 

 يخـانواده هـا   ياعضـا  يکه از سو ط حمبيتيشرا
قناعت خبـش تـر از    يليکنند خ يافت ميخود در
 . پول است

  
 ا مصرف کنندهيمولد و  ثيزن به ح -7

از  را نـان تقريبأ اکثريت مردم کشور ما ز
مـي   ا مصـرف کننـده  يـ  مسـتهلک  ينظر اقتصاد

دانند و به اين بـاور انـد کـه نقـش زنـان      
البته . است زياندک و ناچخيلي ها اقتصاد در

اين موضوع فعأل هم با وجوديکـه جريـان جـذب    
ــه روز   ــد زا روز ب ــاي در آم ــان در کاره زن

بايد اضـافه منـود   . ابد ادامه داردفزوني مي
زيـاد تـر   . آنانکه زن را مستهلک مي داننـد 

روي اين طرز تلقي تاکيد دارند که چون زنان 
بنأ آهنـا   مصروف وعهده امور منزل اندمعموأل 

مستهلک مي باشند  اما بايد گفت که حتقيقـات  
 :ما ثابت منوده اند که زنان مؤلد اند زيرا

و قصبات مهگام  اکثر زنان کشور در قرا .1
با مردان فاميلشان کار مي کنند و در توليد 

 .سهم دارند
فيصدي قابل مالحظه از خامنها در دهـات   .2

و قريه جـات مـردان فاميلشـان را بـه شـکل      
مستقيم و غري مستقيم دراجنام وظايف شان ياري 

 .مي رسانند
کارهاي خانگي زنان چون در آمد ندارد  .3

و نقـش آن در  از چشم اکثر مردم پنهان بوده 
در . رفا خانواده و جامعه غري حمسوس بوده است

حاليکه حتقيقات مـا بـه اثبـات رسـانيد کـه      



 

استقالل اقتصادی 
64  زنان در افغانستان

که از انظار مردم پنهان زنان کارهاي خانگي 
در تـامني اقتصـاد خـانواده     يسهم بزرگـ است 
 .دارد

 

خـاطرات زنـان موفـق در جتـارت و     (ما  يقصه ها - 8
  )اقتصاد

ت يـ از دهـات وال  يکيو در  ساله هستم 19 يمن دخرت« . 1
  بـايف نيباشم، مهارت من در قال يم  بايفنيجوزجان مصروف قال

را مادرم مرا کمک کرده و پدرم حمصوالت ام را يز. اد استيز
حاضـر   يرا کسياد داشتم زيز يقبًال مشکالت. رساند يبفروش م

از آن  يد کمي ها را خبرد و ما عانيمت خوب قاليشد به ق يمن
   خوب شـده اسـت  نياما حاال که بازار قال. ميدورآ يمبه دست 

ميتـوامن عايـد    بلـد شـده ام   يبازارياب يبه شيوه هاومن 
  ».خوبي از ان بدست بياورم

  
. ساله هستم  در شهر کابل کالن شده ام 28من دخرت « . 2

 توانستم مي آموخته هانيدر علم جتارت دارم و از مه يمن ماسرت
و  يک شـرکت بـزرگ جتـارت   يـ به  ام را يافغان 50000ه يسرما

  ».ميل منايتبد يآموزش
 

شـهر   ياز نـواح  يکـ يساله هستم و در  33من خامن « . 3
داشـتم و   يمن عالقه به امور جتـارت . کنم يم يکابل زنده گ

قـبًال مشـکالت در   . اد منـود يـ شوهرم که جتار بود مبـن کمـک ز  
ش ک شرکت را بـدو ي يه داشتم و اما فعًال مستقالنه رهربيسرما
 ».دارم

  
اقتصادي و استقالل اثرات منفي عدم تساوي - 9

  باالي زنان 
از  طوريکه آمار نشان ميدهد يکعده قليلي

خامنها وجود دارند کـه مـزد و يـا در آمـد     
اما از حلـاظ مصـرف   . مساوي با مردها دارند

و بر آوردن حوائج منيتوانند ماننـد مـردان   
که ايـن حالـت   . فاميل از آن هبره مند شوند

ک سلسله تاثريات سو را از چند حلاظ متوجـه  ي

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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کـه مـا در ايـن خبـش ايـن      . آهنا ساخته است
  :سي ميگريميربره تاثريات را ب

ن يـ زنـان مصـاحبه شـونده در   % 15.35تنها 
د آهنــا و مــردان يــراپورگفتــه انــد کــه عا

ن موضـوع زنـان را   يـ ا. اسـت  يل مسـاو يفام
دهـد و  ير قـرار م يب پـذ يشرت در موقف آسـ يب

ت يبآل تـذکر داده شـد، عـدم مصـون    که قيطور
زنــان را در موقــف حســاس قــرار  ياقتصــاد

اتکا به خـود را از دسـت    ييدهد و توانايم
 ييبه توانـا  يچنانچه در عدم دسرتس. دهنديم

شـرت  يج خـود ب ي حـوا نيتام يآهنا برا ياقتصاد
ــردان م  ــه م ــته ب ــديوابس ــدر ذ. گردن ل ي

 نيتـام  ين دسـته زنـان بـرا   يـ م که اينيبيم
  :مشکالت مواجه اند يود به چج خيحوا

 

  :از کابل يخامن  "ن"  :""
را يـ م زيکنـ  يک اداره کـار مـ  يمن و شوهرم در « 

حاال معاش . بود يکيما در دوره پوهنتون  يرشته ها
جمبور بـه شـوهرم حسـاب     اما من. مريگ يزمين يمساو

 ».مصرف کنم يتوامن مانند و يبدهم و من
 :از جوزجان يدخرت "و"

کنـد   يک نوع کار ميبرادرم و من  يپدرم باال« 
 يم اما مـن منـ  يکن  بايفنيش قالي که براميو ما جمبور

کـه بـرادرم   يتوامن مانند برادرم مصرف کنم در حال
 ».خرد يز نو خبود ميهر روز هر چ
  حـيت ميکـه در آغـاز اشـاره منـود    ياما طور

قـرار   يکه از نظر درآمد در سطح مساويزنان
نکـه قـدرت   يا دارند بـازهم بـا توجـه بـه    

در مصـرف و   يمساو
 يم بـرا ياختاذ تصم

مصــرف را ندارنــد 
ر يب پــذيز آســيــن

 ياديتعداد ز. اند
ــان ــه  ياز زنـ کـ

 يدرآمد ماد يدارا

      چی گونه مصرف می کنيد؟

27.92%

72.08%

مستقالنه مصرف می کنند

به اجازه مردان فاميل مصرف می
کنند

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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د يـ افت عايکنند که به جمرد دريت مياند حکا
د و ريگيل تعلـق مـ  يـ د به مرد فامين عاي، ا
د کـه  ريگيم مـ يتصـم  يب تنـها و ين ترتيبه ا

  . ودد مصرف شيپول چگونه با
ــدر  ــنجي ــر س ــدود  يک نظ ــا ح ــن  1400ب ت

آهنـا فکـر   % 40شـرت از  يم که حدود بيافتيدر
د مصـارف خـود را بـا    يـ کنند که زنان بايم

ل يــ دلنيبــه مهــ. اجــازه شــوهر اجنــام دهنــد
مصـاحبه شـونده مـا     زنـان % 72م که ينيبيم
بـه اجـازه شـوهر، پـدر يـا      د خـود را  يعا

    .برادر مصرف ميکنند
از خامنهـا را در ايـن   چنانچه نظـر يکعـده   

  :مورد مرور مي منامي
  :خامني ازکابل  

د ماهانـه  يـ کنم و عايث معلم کار ميمن به ح «
سـاعت در   5معمـوآل  . شـود يم  يافغان 2700ام حدود 

م آنـرا  ريگيکه معاش مـ  ياما زمان. کنميروز کار م
ت مصـرف را او دارد و  يرا صـالح يدهم زيبه شوهرم م

جمبـورم در هنگـام مصـرف     وم؛ريم يداريخر ياگر برا
متوجه باشم که زيـاد خـرچ نکـنم زيـرا در خانـه      

 ». شوهرم از من حساب مي گريد
  :دخرتي ازهرات 

کار  از ادارات دوليت يکيث مامور در يمن به ح«
اسـت   يافغان 2500د ماهانه ام در حدود يکنم عا يم

هنگـامي   . کـنم   يساعت در روز کار م 8و در حدود 
رت پيـداکنم بسـيار بـه اضـطراب     که به  چيزي ضرو

آنرا مي خرم زيرا جمبور به برادرم حساب بدهم کـه  
 » . پول را چه کردم
  :خامني از کابل 

زمانيکه براي گرفنت يـک کمـي از پـول معـاش     « 
خودم نزد شوهرم مي روم واقعأ خود را ضـعيف فکـر   

 پـول  ميمصارف خودم بـرا  يرا شوهرم براي؛ زمي کنم
کند و  يم يه رويار حاشيهم بسدهد و اکر بدهد  يمن

 ». کند يخلقم را تنگ م

گراف
)11(

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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  :دخرتي ازبدخشان 
زمانيکه ميخواهم چيزي خبرم منيتوامن جرئت کنم « 

راپـدرم از  يز. و به پدرم بگومي که برامي پول بدهد
 يچ يکنم و برا يم يپرسد که پول را چ ياد ميمن ز

که از پـدرم پـول    يضرورت دارم  اما برادرم زمان
بـه   ينکه  کـدام  ضـرورت  يدن ايد بدون پرسخواهيم

 ». شوديش پول داده ميپول  دارد   برا
ن راپور ما کمرت با يه ايان هتيکه در جريدر حال

 که از حنوه مصرف پـول خـود بـه    ميمواجه شد يمردان
  . خامن خود معلومات بدهند

  :از کابل يمرد
ــ«  ــارغ التحص ــن ف ــيل يم ــوهنح يک ــا ياز پ  يه

 15000د ماهانه ام در حدود يعام پوهنتون کابل هست
 يکبـار هـم بـرا   ياما تا به حال . باشديم يافغان

 يزيـ خامن اجازه نداده ام که در مورد معـاش مـن چ  
 ».نکه در مورد مصارف اميا ايبپرسد و 

  :از کابل يگريد يمرد
د يـ کنم و عايکار م ياز موسسات خارج يکيدر « 

از  است اما بعـد  يافغان 30000ماهانه ام در حدود 
 ».خامن  ام گزارش بدهم يدامن  برايمصرف الزم من

 ميمواجـه شـد   يق با زنانيان حتقيما در جر
له شوهرانشـان  يکه پول درآمد آهنـا بـه وسـ   

ح تنـها خـود شـوهر    يو تفر يخوشگذران يبرا
جـه زن بـا فرزنـدانش    يشود و در نتيمصرف م

ج يرفع حـوا  يبرا يبازهم فاقد امکانات ماد
مصـاحبه   يما بـا زنـان  . ماننديم يخود باق

بافنـد،  ي منيقال ساعات متوايل ي که براميمنود
ه و حمبـت بـه طفـل خـود را     يترب يفرصت برا

د يـ جـه عا يکنند امـا در نت يز صرف کار مين
آن توسط شـوهر کـه معتـاد اسـت بـه مصـرف       

  .سدريم
از تکـان   يکـ ينجا توجه مشا را بـه  يدر ا

م يکنـ يجلـب م  يت هـا ين واقعين ايدهنده تر
  :شوديت مياز زنان حکا يکيزبان  که از

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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شود يام م يسال از عروس 15سال دارم و  35من " 

 از ادارات دولـيت  يکـ يدر . باشميطفل م 4 يو دارا
ل مـا  يـ فام يت اقتصـاد يباشـم؛ وضـع  يمصروف کار م

ن مشـکل  يـ رفع ا يانرت از حد نورمال بود و برايپا
ک مقـدار پـول ضـرورت داشـت تـا بـا       يـ شوهرم به 
 يد کمکـ يـ د و فروش اجناس عايآن و خر استفاده از

با مشوره بـا شـوهرم   . مييه منايمصارف خود هت يبرا
. کوتاه مدت مصروف کـار شـدم   ياز پروژه ها يکيدر
مدت شش ماه دوام داشت و مبلغ حق  ين پروژه برايا

 نيتـام  يافت کـردم بـرا  ين بابت دريالزمحه که از ا
بـه  قرار برنامـه پـول را   . بود ما کايف يازمندين

از آن  يشــوهرم دادم تــا بــر اســاس برنامــه قبلــ
از  يکـ ي ين منظـور او راهـ  يد و به اياستفاده منا

 ياما زمـان . اجناس شد يداريخر يبرا يات سرحديوال
ه يـ کـه مـن هت   ماه برگشت با پويل 4که بعد از مدت 

منوده بود و اورا  يعروس يگريد يکرده بودم با دخرت
خود  يبا خامن دومامروز او . با خود به خانه آورد

کند و اصال توجه به من و اطفامل نـدارد و  يم يزندگ
 يکـنم زنـدگ  يکه دارم کوشـش م  يزيمن با معاش ناچ

 ."مي منانياطفامل را تام
  

ــدال- 10 ــاوي ــدم تس ــاد يل ع ــان در  ياقتص زن
  افغانستان

عـدم اسـتقالل   بر اساس نتايج ايـن حتقيـق   
منشـأ مـي    يخمتلفـ از عواملي  اناقتصادي زن

  :ابديين آهنا تذکر ميعمده ترکه گريد 
در جامعـه   که مردان به طور سنيتيياز آجنا - 1

ل شـناخته شـده انـد    يس فاميث ريما به ح
زنـان را   ين عامل استقالل اقتصـاد يبنآ ا

. دهـد ياز ابعاد خمتلف حتـت سـوال قـرار م   
موجــود در  يعنعنــات و رســم و رواج هــا

ما به مشکل به زنـان   يل هايجامعه و فام
ون از منـزل را  ريط کـار بـ  يشـرا اجازه و 
  . کنديفراهم م
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ذيــل در چنانچــه ايــن موضــوع در گــراف 
  . به خوبي وضاحت يافته استرابطه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها فيصد از خامن 58گراف واضح مي سازد که 
را عامـل  نداشنت جمـوز کـار از طـرف فاميـل     

. کننــديدر کــار نکــردن قلمــداد م ياساســ
مشـکالت   فيصـد از زنـان   26تنـها  درحاليکه 

فيصد آهنا از مشکالت  16ناشي از بي امنييت و 
ل کــار يــت مراقبــت از اطفــال را دليمســول

  .ان داشته اندينکردن خود ب
ون از ريکـار بـ   يدر نبود امکانـات بـرا   - 2

بـه   يافـت مـزد و دسرتسـ   يدر يمنزل فرصت ها
ــاد ــابع اقتص ــرا يمن ــر   يب ــدود ت ــان حم زن

مثـل   يجه زنان به کـار هـا  يدر نت. گردديم
دسـت   ات و غريهيه لبني، هتياطي، خيسوزن دوز

ن نــوع يــنکــه ايا يزننــد کــه بــا وجــوديم
طلبـد  يشـرت م يب يوقـت و انـرژ   يت هـا يفعال
بـه بـار    يرا از نظـر اقتصـاد   يد کمـرت يعا
 يجه زنـان از نظـر اقتصـاد   يدر نت. آورديم

  .ند ريگ يف تر قرار ميدرموقف ضع
دخـرتان   يدسرتسـ  يحمدود بودن امکانات برا - 3
از  يکـ يث يـ بـه ح  يو مسلک مات عايليه تعلب

آهنـا   ياقتصاد يل در ناتوانين داليتر ياساس
قبـل از وقـت،    يازدواج هـا . ودريبه مشار مـ 

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

ان               عمده ترين عامل عدم استقالل اقتصادی زن

58%26%

16%

نداشتن مجوز فاميلی
تربيه فرزندان
بی امنيتی

گراف مشاره 
)12(
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د؟         زنان می توانند بيرون از خانه کارکنن

18.23%

81.78%

بلی
نخير

از  يض در هبرمنــديفقــر خــانواده هــا، تبعــ
ان فرزنـدان دخـرت و پسـر    يم يامکانات مساو

ت را يـ در اکثر خانواده ها امکان رشـد ظرف 
 يز فرصـت هـا  کند وآهنا را اياز زنان سلب م

 يبـ  يبـه امکانـات مـاد    يدسرتس يمساعد برا
آمـار   در حاليکـه بـر اسـاس    .سازديب مينص

کـه سـواد    ياز زنـان  يتعداد کمـ اين حتقيق 
  .حمروم اند ياقتصاد يها ييدارند از توانا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
زنـان   78.46%نشـان مـي دهـد کـه     فـوق  گراف

 يکه با آهنا مصاحبه شده اسـت دارا  يباسواد
بوده انـد و تنـها    ياقتصاد ييواناشغل و ت

  .آهنا از آن حمروم مانده اند %21.54
  
ــالوه   - 4 ــر ع ب

حمـــدود بـــودن 
انتخــاب مســلک 

ز يزنان ن يبرا
ل عــدم يــاز دال

ــا  ييتوانـــــ
زنـان   ياقتصاد

در کشور ما به 
. ودريمشـــار مـــ

بعبـاره   ع ويبه طور وسـ جنسييت ساخنت مشاغل 
و تصـور   تيکارها بر مبنا جنسـ م يتقسديگر 

گراف مشاره 
)14(

گراف مشاره 
)13(

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

      نقش سواد و تعليم در استقالل اقتصادی زنان

21.54%

78.46%

باسواد 
بی سواد 
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زنان بايد کارهاي را اجنام دهند کـه  نکه يا
بــا وظــايف خــانگي ياخانــه داري شــان در  

زنـان   ينه کار را بـرا يمهه زم تناقض نباشد
ت از يـ نکـه اکثر يبـا ا  .حمدود سـاخته اسـت  

خمـالف کـار   % 81مصاحبه شوندگان مـا حـدود   
ــد   ــراف بع ــا در گ ــد ام ــوده ان ــان نب  يزن

 اکثرآ ترجيح ميد هنـد کـه  م که آهنا ينيبيم
خامنهــا بايــد معلــم کودکســتان يــا مکتــب  

معمــوأل آنعــده خامنهــاي کــه اوالد . باشــند
دارنــد بايــد شــغلي را جســتجو مناينــد کــه 

ن نـوع مشـاغل   يـ ا. ساعات کاري آن کم باشد
شرت خسـته  يد کم دارد و بينکه عايا يدر هپلو

رشـد   يبرا يزنان فرصت کمرت يکننده است برا
د اکثـر  حمـدو ن انتخـاب  يو ا. سازديمساعد م

  .دهديسوق م يکاريزنان را به ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 65تقريبـآ م ينـ يبيمفوق چنانچه در گراف 

شوندگان طرفداربودندکه زنـان   فيصد مصاحبه
فيصد آهنا طرفدار بودند کـه  23معلم باشند و

زنان بايد مشاغل طيب را اجراکننـد وفيصـدي   
کمــي ازاهنــا ســاير وظــايف را بــراي زنــان 

   .ندپيشنهاد منوده بود

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

نظرات مردم پيروامون نوعيت اشتغال زنان

27.36%

23.17%
38.24%

11.23%

معلم مکتب 

معلم کودکستان 

طبابت

سایر وظایف 

گراف 
(مشاره
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نـه  يحمـدود بـودن زم   يگـر بـرا  يک مثـال د ي
زنان که از اذهـان مـردم    يانتخاب شغل برا

. د در رابطه به جتارت زنـان اسـت  ريگيمنشا م
اشتغال زنـان در   يخ اسالمينکه در تاريبا ا

ابـد  ييشه تذکر مياست که مه يجتارت از مثاهلا
کنند جتارت کار مناسـب  ياما مردم عام فکر م

   .ستيزنان ن
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
افـت  يکه تا حال تـذکر   يليبه ادامه دال - 5
 ينـاتوان  يگـر بـرا  يد يل اساسـ ياز دال يکي
آهنـا   ي روش زنـدگ يريزنـان تغـ   ياقتصاد يها

از خـامن   ياديـ تعداد ز. بعد از ازدواج است
ا ازکـار کنـاره   يشاغل بعد از ازدواج  يها
ا هم اجازه کـار کـردن از آهنـا    يند و ريگيم

ه يـ ان هتيـ در جربه هـاي  مصاح. شوديگرفته م
ن دسـته از زنـان صـورت    يـ ن راپور بـا ا يا

  :کندير ميت را تصوين واقعيگرفته است ا
  

  :خامني از هرات
سـال عمـر دارم مـدت    35و من اجننري هسـتم  .....«

 ماهانـه ديعا يافغـان 5000سال کارکردم و در حدود 6
ويل شوهرم اجازه منيدهد که کار منامي زيرا وي  داشتم

خواهم  يحاال من يک زن نبايد اجننري باشد مي گويد که

آيا خانمها می توانند تجارت نمايند؟ 

6.13%

93.86%

بلی
نخير

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

گراف 
(مشاره
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ن حلاظ از مهـه اقـارب   يپول کنم بد يازشوهرم تقاضا
 » .کنم يم يزندگ ييده ودرگوشه تنهايدل بر

 
  :خامني از کابل

سـال عمـردارم ودرحـدود     38من داکرت طب هستم،« 
داشتم امـا بعـد ازفـوت    ماهانه د يعا يافغان10000
اجنـام بـدهم   انه راچون مني توامن نـوکري شـب   شوهرم

فه ام يحمبور شدم وظ اطفامل به من نياز دارند رايز
م ريدامـنگ  يم اقتصـاد ي وفعًال مشکالت عظـ ميرا ترک منا

کننـد   يلم ازخـارج مـ  يکه فـام  ياست ؛وصرف ازکمک
 ».ميمنا يت ميشيامرارمع

 
  :خامني از کابل

سـال عمـر دارم مـدت    30،من داکرت وترنـر هسـتم  «
اما پـدرم   معاش داشتم  يانافغ2500کماه کارکردم ي

مـي گويـد   ... اجازه مني دهد که در کلينيک بـروم  
دخرتان نبايد اين وظيفـه را اجـرا مناينـد کاشـکي     

م ريخواهد ازپدرم پول بگـ  يحاال دمل من. معلم مي شدي
 » .ستا مريدامنگ يم اقتصاديعظ يمشکالت نيبنابرا

  
کـه در   يو شـرع  يق حقوق اسـالم يعدم تطب - 6

بـه زنـان داده    ينات اقتصاديتامرابطه به 
ــت در فام ــده اس ــش ــوع در ي ــا و در جمم ل ه

ت يـ اجتماع ما زنان را به طور کـل در موقع 
طوريکه قبأل در اينبـاره  . دهديحساس قرار م

مفصأل حبث شد زنان نظر بـه احکـام شـرعي از    
کـه   حق مرياث، مهر و نفقه بر خـوردار انـد  

 ين راپور دسرتسـ يج ايدر عمل و بر اساس نتا
هـر زن در افغانسـتان    ين حقـوق بـرا  يبه ا

  . ستيسهل و مقدور ن
 

  :حق مهربه  يدسترس: الف
ــاس   ــر اسـ بـ
معلومات ارائـه  

ل يذگراف شده در
ميزان هبره مندي 

ميزان بهره مندی زنان از حق مهر

17.80%

82.19%

بلی
نخير

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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در حاليکه سد ريمفيصد  17به زنان از حق مهر
  . فيصد آهنا از اين حق مستفيد نشده اند 83

بـه  زنان  يخمتلف در عدم دسرتسداليل البته 
ل شـامل عـدم   ين داليحق مهر وجود دارد که ا

ل يـ فام ين حق و چشم پوشـ يزنان از ا يآگاه
  .باشدين حق به زنان ميا يها از اعطا

  
  : خامني از قندهار در اينباره چنني گفت

خدا نکند که مهرم را بگريم زيرا شکر طـالق نشـد   « 
 » ...ام
  

خامني از کابل در اين باره چنني ابراز نظـر  
  :کرد
ــدود  « ــ5درحـ ــال ازعروسـ ــذردومهرم يام م يسـ گـ

اگر تقاضا مهـر کـنم   . است يون افغانيليم1درحدود
 آن ريشود درغيخانه مکدر م يو فضاشوهرم باالمي قهر 

 ينـدارم جمبـورم هرحلظـه بـرا     چون ازخود کار وکسيب
 و ميپـول منـا   يامت ازشـوهرم تقاضـا  يبرآوردن ضـرور 
  ».نداشتم ي مشکلنيگرفتم چن ياگرمهرم را م

  :خامني از جالل آباد در اين باره چنني گفت
ام  يسـال ازعروسـ  12سال عمردارم ودرحدود 29من  « 
رواج  ما ماا.است  يلک افغان5گذرد ومهرم مبلغ يم

 ».مهر گرفنت را ندارمي
 يد کرد که نقـش علمـا  يالبته فراموش نبا

ت يـ زنـان و مکلف  ين حق برايا در معريف ينيد
ن حـق  يـ ا ياعطا ل ها در قباليمردان و فام

 ي و اعطـا ينيفلسـفه تعـ  . اسـت  يار اساسيبس
بـه   ي اسـالم ريزنـان کـه در دسـات    يمهر برا

د بـه  يـ صراحت بـه آن اشـاره شـده اسـت با    
ده يمـردم رسـان   ين به آگاهيد يله علمايوس

 يعلمـا  يفـه اساسـ  ين موضـوع وظ يشود؛ که ا
 ي اسـتقالل و توامننـد  نين را در قبال تـام يد

راپـور نشـان   . دهـد يل ميزنان تشک ياقتصاد

گ
مش
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از مال امامان مساجد در  % 32دهد که فقط يم
  .ه منوده اندين رابطه به مردم توصي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :حق مرياث زنان به يدسرتس: ب

کند که با وجود تـذکر  ين راپور افشا ميا
 يت هبره منـد يبه امهقرآن کرمي قاطع و آشکار 
زنان در افغانسـتان بـه    ،اثريزنان از حق م

ايـن  .د شـده انـد  ين حـق مسـتف  يـ از اندرت 
  :ديل مشاهده کنيذدر گراف را موضوع 

گراف نشان مي دهد 
فيصد زنـان   72که 

از حــــق مــــرياث 
ــده و   ــتفيد نش مس

فيصد آهنـا   28صرف 
از اين حق مستفيد 

  .شده اند
ز يــنمــورد نيدر

ل يـ فام يچشم پوشـ 
حـق   يها از اعطـا 

خـود   ياث بـه دخـرتان شـان و عـدم آگـاه     ريم
ل عمـده در  يـ ن حـق دال يـ نان از ادخرتان و ز

 .شـود ياث مشـرده م ريت زنـان از حـق مـ   يحمروم
عــالوه ميکــانيزم هــاي روشــين کــه زنــان بــر

ميزان بهره مندی زنان از حق ميراث 

28.52%

72.47%

بلی 
نخير

                       بررسی ميزان توصيه های مال امامان در مورد حق مهر

23%

67%

توصيه کرده اند

توصيه نکرده اند

ف گرا
(مشاره

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق

گراف 
)19(مشاره
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رادرين بـاب کمـک کنـد تـاهنوز بـه ميـان       
  . نيامده است

 
  : چنني گفتدرمورد خامني از بدخشان 

ما  يم وضع اقتصاديما دو خواهروسه برادرهست «
را يـ من خوب اسـت ز ست اما ازبرادرايخواهران خوب ن

اگر ادعـاي مـرياث   اما.ت پدرم نزد آهناست يمتام ملک
 » .امن قهر مي شوندرکنم براد

 
  :خامني از ميدان چنني ابراز نظر منود

 يم وضع اقتصاديماسه خواهر وچهاربرادر هست  «
اد ازآهنـا بـه مـا    يداد زين ما خوب بود وجايوالد

مـا  کـه   يشان زمانيارث داده شد اما بعد ازفوت ا
مبا گفته شد که شوهر کردي بـاالي    ميارث کرد يتقاضا

  ».ما حق نداري
باالخره خامني از جوزجان در اين بـاره چـنني   

  : مي گويد
که وضـع  يم با وجوديما دوخواهر ودوبرادرهست« 

در حمل ما رواج نيست که ست اما يما خوب ن ياقتصاد
ن زيرا مـردم بـه آ  . دخرت از فاميل پدري ارث بگريد

 ». به نظر خوب سيل مني کننددخرت
  
ت تعداد يحمروم - 7
شرت زنان از حق يب

ــمالک ــر ي ت براث
کــه تــا  يعــوامل

افـت  يحال تـذکر  
توانـــد يز ميـــن

ــه   ــان را بـ زنـ
مشـــکالت مواجـــه 

نکـه  يبا ا. سازد
ن يـ در يو شـرع  يقـانون  يخوشبختانه مـوانع 

سـت امـا در عمـل زنـان در     يرابطه موجود ن
 يـي و دارا تيـ ار حاالت حمـدود صـاحب ملک  يبس
ک طـرف در اثـر   يـ ن موضـوع از  يـ که ا. اند

آيا خانمی را می شناسيد که زمين يا ملکيتی داشته باشد؟ 

20.35%

79.64%

بلی
نخير

گراف 
مشاره

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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اث، مهـر و  ريبـه مـ   يت زنان از دسرتسـ يحمروم
هـم عـام نبـودن داشـنت      درآمد است از طـريف 

از  ياديـ عـده ز . له زنان استيت به وسيملک
 يتيکنند که زنان به داشـنت ملکـ  يمردم فکر م

که بـه نـام خـود شـان ثبـت باشـد ضـرورت        
کــه ازآهنــا  وهــم چنــان درســوايل .ندارنــد

پرسيده شد که خامني را مي شناسيد کـه زمـني   
ــت    ــد اکثريـ ــته باشـ ــييت داشـ ــا ملکـ ويـ

جواب منفي داده انـد کـه ايـن    %)80تقريبًا(
 سـت و وضـاحت يافتـه ا  فـوق  موضوع درگـراف  

ک عـده ازخامنهـا را   يـ شرت نظريوضاحت ب يبرا
  :مييمنا يمرور م

 :ازهرات يخامن     
د امـا  يارث رس کوچک به يليک حويبه من ازپدر«

را يـ د که قباله آن را بنام من کن زيگو يشوهرم م
ت ضـرورت ندارندونفقـه شـان بـدوش     يزنان به مالک
  ».باشد يشوهران شان م

  
  :ازقندهار يخامن      
دادهارا يـ کرد متام جا يت ميهنگام که پدرم وص«

داد ضـرورت  يبه برادرامن داد ومبن گفت که تو به جا
ــدار ــرا. ينــ ــتوز يبــ ــرامورات يــ   ».دهميــ

  

يافته  –م پنجخبش 
 هاي حتقيق
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 پيشنهادات

  ششمبخش 
  نتيجه گيری  و پيشنهادات



 

استقالل اقتصادی 
79  زنان در افغانستان

  
  
  
  
  
  ششم بخش

  وپيشنهادات يگير نتيجه
  
  :يريجه گينت

و هبره مندي خامنها بدون دخالـت ديگـران    يدسرتس
در منابع مايل و ايفا و استيفا اين حق نـه تنـها   
از مجله حقوق طبيعي شان حمسوب شده است بلکـه آهنـا   

مـي   ر حقـوق شـان کمـک   يسارا در جهت بدست آوردن 
د که به صورت مسـتقالنه و  ينمايکمک م؛ به آهنا کند

ند، دربلند بـردن  يمنا ين زندگيريبدون اتکا به سا
جـه  يل و کشور ممد واقع شـوند و در نت ياقتصاد فام

ک عنصر کار آمد و فعـال از نظـر   يث يبا آهنا به ح
آواز شـان  . دريبرخورد صورت گـ  يو اجتماع ياقتصاد
  .اشدمستقل قابل شناخت و مسع ب يث انسان هايبه ح

خـامن هـا    ي منابع اقتصـاد نيتام ين اسالم برايد   
ارشادات روشن و مشخص داشته و در هر مـورد زنـان   

بـه طـور    يق کرده است که در امور اقتصاديرا تشو
  .م باشنديفعاالنه سه
زنان که در ظاهر کم ارزش جلوه  يخانگ يکار ها

 ياقتصـاد  يار اساسـ يکند در واقـع از ارزش بسـ  يم
 يکــه در نبــود آن نظــام اقتصــادبرخــوردار اســت 

  .گردديدآ متضرر ميل ها شديفام
رشـد   يرا برا نسيب ي افغانستان ضمانت هانيقوان
چ نـوع مواظبـت   يزنان در خود ندارد و هـ  ياقتصاد
  .کندي ارائه منريسرپرست فق يرا از زنان ب يحقوق

جه و نتي –ششم خبش 
 پيشنهادات
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ک شـبانه روز  يـ ان يشرت از مردان در جريزنان ب
 از مـردان بـه دسـت    از کمـرت يکنند اما امتيکار م

  .آورنديم
عنعنات و رسوم خمتلف موجـود در افغانسـتان فرصـت    

 نيزنـان را از بـ   يرشـد اقتصـاد   يمناسب بـرا  يها
ن يـ گـر ا يد از طـريف . سـازد يا هم حمدود ميربد و يم

  .سازديعنعنات ساحه اشتغال زنان را حمدود م
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   پيشنهادات        
  

در  يديـ ه عنصـر کل يم و تربيکه تعل يياز آجنا .1
 يگردد و عامل عمده عقب مـان يرشد اقتصاد حمسوب م

آهنـا بـه    يزنـان را حمـدود بـودن دسرتسـ     ياقتصاد
  :گرددتايشنهاد ميدهد؛ بنًا پيل ميمات تشکيتعل
ت دخـرتان از  يـ فيبـا ک  يمسـاو  ينه دسرتسيزم: الف
ش تعداد مکاتب نسـوان در حمـالت قابـل    يق افزايطر

  .عد گردددسرتس به دخرتان از طرف دولت مسا
شـت  يل معيبد يق ارائه برنامه هايدولت از طر: ب

 يل هــا آهنــا را بــرايــبــه فام يو کمــک اقتصــاد
  .ديق منايفرستادن دخرتان شان به مکتب تشو

قبـل از وقـت کـه     يد از ازدواج هـا يدولت با: ج
جـه مـانع   يل و در نتيدخرتان بـه حتصـ   يمانع دسرتس

بـا طـرح   گردد؛ يم يآهنا به استقالل اقتصاد يدسرتس
  .ديمنا يريمعقول جلوگ يها يسيپال
  
ــت با .2 ــدول ــانيد مي ــيک ــا، پروس جرها و يزم ه

بـا   ار بلند دوليتيرا در سطح بس يمل يساختار ها
ن يـ د تـا ا يـ منا يزيـ طـرح ر  ارائه امکانات کـايف 

ل را بـه هـدف   يذ يت هايهنادها و ساختار ها فعال
  :نديزنان اجرا منا ياقتصاد يتوامنند

م يحضور زنان در متام سـطوح تصـم  ات ريبه تاث: الف
  .دولت را متوجه و واقف گردانند يريگ
ــع: ب ــاديوض ــا را در   يت اقتص ــش آهن ــان و نق زن

  .نديمنا يابياقتصاد کشور به طور منظم ارز
نـد کـه   يرا طـرح منا  يها و برنامه ها يسيپال: ج

ض در برابـر زنـان در متـام    يله آن از تبعيبه وس
ار و اشـتغال  عرصه هـا و بـه خصـوص در عرصـه کـ     

  .ديبه عمل آ يريجلوگ
  

نتيجه و  –ششم خبش 
 پيشنهادات
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 ياقتصـاد  يت استقالل و توامننـد يبه منظور تقو .3
ژه و مشـخص مثـل   يـ د از اقدامات ويزنان دولت با

ه زنـان در متـام   يض مثبت، مشـخص کـردن سـهم   يتبع
ث راه يـ امور مربوط به اشتغال و امثال آن بـه ح 

له ينوسـ يد؛ تا بديحل کوتاه مدت استفاده منا يها
زنــان در امــور مربــوط بــه  يمســاونقــش و ســهم 

  . گرددنياقتصاد و اشتغال تام
  
قـات مـا ثابـت    يج حتقيبر اسـاس جتـارب و نتـا    .4

نـه  ين مشـکل خـامن هـا در زم   يد که عمده تـر يگرد
آهنا است؛ بنـًا   يده گرفنت نقش اقتصادياقتصاد ناد

ر ادارات يمدافع حقوق زنان و سـا  يدولت، هناد ها
را طـرح، انکشـاف و    يها يسيمربوط پال يو هنادها

ل يــله آن مــوارد ذينــد تــا بــه وســيق منايــتطب
 :ده شوديمردم رسان يده و به آگاهيگرد ييشناسا
  زنان  ياقتصاد يتوامنند: الف
نـه اشـتغال   يارقام و معلومات در زم يمجع آور: ب

   يو سکتور خصوص يف رمسيزنان در وظا
  حضور زنان در بازار اشتغال و جتارت: ج
  در انکشاف  يتينسج ينقش تساو: د
  زنان  يت هايفعال يارزش اقتصاد: ه
در آمـد زا را   يالزم شغل يد فرصت هايدولت با .5

 .زنان مساعد گرداند يبرا
 کننـده  نيزنان از منابع تام يبلند بردن آگاه .6

. ت فـوق العـاده برخـوردار اسـت    يـ اقتصاد از امه
 يند که حقـوق اقتصـاد  يحاصل منا يد آگاهيزنان با

 ي افغانسـتان و اسـتندردها  ني، قـوان آهنا در اسالم
نـد بـه آن   نتوايکدام هـا انـد و چطـور م    يجهان
ن منظـور دولـت و   يـ بـه ا . داشـته باشـند   يدسرتس

ق راه يـ  حقـوق زنـان از طر  نيموسسات مهکار در تام
زنـان   يدهـ  يو آگـاه  يريتنو يانداخنت برنامه ها

 .ن فرصت ها بسازنديرا متوجه ا

نتيجه و  –ششم خبش 
 پيشنهادات
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  ضمایم

  ميضما 
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 وق زنان و اطفالحتقيقاتي حق هناد
 استقالل اقتصاديپروژه حتقيقاتي 

 سوالنامه براي 
 افراد عام

   ) 1( پرسشنامه مشاره         
               :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
وقت                :        شهر/ ولسوايل 
 :مصاحبه

                                                :          ناحيه      
 مرد            زن

 : جنس 
چه کارمي کنيد و اندازه در آمد  .1

 ماهانه تان چند است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفأ نظر تان را در باره استقالل اقتصادي زنان  .2

 ابراز منائيد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کار کنند؟بريون از خانه آيا زنان ميتوانند  .3

 خنري
 بلي 
 را اجنام دهند؟ يکارها ياز نظر مشا بايد چ: الف   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنان ميتونند از پول در آمد خويش مصرف  به چي ميزان  :ب  
 کنند؟

a .متام پول. 
b .نصف آن. 
c .اندازه کم آن. 
d .به اجازه شوهر. 
e .مني توانند. 

خامنهاي که کار مني کنند ميتوانند  از پول  آنعده .4
 شوهر مصرف منايند؟

  ميضما 

ضميمه مشاره
)1(
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 بلي 
 به اجازه شوهر: الف

 بدون اجازه شوهر: ب
 خنري

به کدام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ند وصرف خودشان آيا خامنها ميتوانند دارائي داشته باش .5

 از آن هبر مند شوند؟
 بلي 

: به کدام دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 خنري

: به کدام دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

در فاميل تان چند نفر خامن زيست مي منايند؟ با تذکر  .6
 نوعيت کار آهنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
a .کارهاي که در بريون کار مني کنند چي نوع  يمنهااعده خآن

 را در خانه اجنام ميدهند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ

b . مشا مي شود؟فاميل  از کار آهنا چي مفادي عايد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ

)  شوهر و خامنييا و  هر، برادراوخ  ( مشاآيا در فاميل  .7
 وجود دارد که معاش و يا در آمد مساوي داشته باشد؟

 خنري
 بلي

 يدر صورت بل

  ميضما 
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a .د مصرف کندنمي توان هم مساوي با. 
b .کندمي مصرف  پسر و يا شوهر بيشرت. 
c .حق مصرف را دارندخواهر و يا خامن . 
d .خواهر و يا خامن کمرت مصرف مي کند. 

 ؟در فاميل مشا چند نفر ازدواج کرده اند .8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ
     a .شان از حق مهر خود عمأل مستفيد شده  يآيا خامنها
 اند؟

 بلي 
(                     مهر اش به کدام اندازه بود؟ 

 ( 
 خنري

: به کدام دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 از حق مرياث مستفيد شده اند؟ رتانخدر فاميل تان د .9

 بلي 
 خنري

: دام دليلبه ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
آيا کسي را سراغ داريد در فاميل تان از طبقه  .10

 خامنها که جتارت منايد؟
 خنري

 بلي
 .لطفأ يکي از قصه ها و خاطره هاي شان را بيان منائيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
آيا خامني  را مي شناسيد  که زميين، خانه و يا ملکييت  .11

 داشته باشد واز آن استفاده منائيد؟
 خنري

 بلي

  ميضما
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a . شي حتت ملکيت اش چي مي باشد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

b . مي کند؟ استفاده   ملکيتچگونه ازاين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
c.  د؟دارصالحيت در ان  ميزان  به چه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
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 هناد حتقيقاتي حقوق زنان و اطفال

 استقالل اقتصادي پروژه حتقيقاتي
 سوالنامه براي 

 علماي دين و مال امامان
   ) 2(پرسشنامه مشاره        

              :  ندهآدرس مصاحبه شو
 :تاريخ مصاحبه

                :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

                 :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه

:                                                             ناحيه
       

نابعي ميتواند مستفيد شود از نگاه اسالم زن از چه م .1
 تا استقالل اقتصادي بدست آورد؟

      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نظر مشا چي موانع و مشکالتي وجود دارد که خامنها در  .2

 شوند؟افغانستان مني توانند ازاين حق مستفيد 
      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از نگاه شريعت اسالم آيا زنان ميتوانند بريون از منزل  .3
 کار منايند؟ 

 خنري
 بلي 

 چه کارهاي را ميتوانند اجنام دهند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

 آيا زن ميتواند جتارت منايد؟ .4
      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن استفاده  آيا زن ميتواند مالکيت داشته باشد واز .5
 منايد؟

  ميضما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفأ به شکل مقايسوي حقوق مايل زنان را در دوره  .6

جاهليت قبل از اسالم و حقوق را که اسالم برايشان داد 
 .بيان منائيد

 
 
 
 
 
 

 اسالم            اهليت دوره ج 
                                                    :حقوق مرياث. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                ـ
 :نفقه. 2            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مهر. 3             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :حق. 4             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ميزان سهمگريي زنان در مصارف خانه به چه پيمانه است؟ .7

.               زنانيکه کار ميکنند         
 .زنانيکه کار مني کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زن چقدر از مالش را ميتواند هبه منايد؟ .8

   :حقوق مرياث. 1
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 ـ
             2 .

 :نفقه
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 ـ
:مهر3

  ميضما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختمينأ در طول  يک سال چند بار در مسجد در باره  .9

 استقالل اقتصادي زن حبث منوده ايد؟
 

   
فصل : ب            ماه يکبار              : الف       

سال يکبار          : ج            يکبار                    
 هيچ وقت: د

از چه منابعي عالوه بر نفقه، مرياث و مهر زنان  .10
ديگري ميتوانند مستفيد شوند تا استقالليت اقتصادي 

 .پيدا کنند
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در افغانستان براي آنعده زنانيکه از استقالليت  .11
 يشنهادي ارائه مي منائيد؟مايل برخوردار نيستند چه پ

      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هناد حتقيقاتي حقوق زنان و اطفال    
 استقالل اقتصاديپروژه حتقيقاتي 

 سوالنامه براي 
  زنان شاغل

         ) 3(ره پرسشنامه مشا      
             :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه     
            :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده     
            :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه     
                                    :                          ناحيه

 :يحالت مدن      
 چند سال داريد؟ .1
 در باره ازدواج تان معلومات بدهيد؟ .2

      a .در آن وقت چند ساله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.بوديد

  ـــــــــــــــــــــــــــ
b       .ازدواج به رضايت تان صورت گرفته است. 

 بلي
 خنري 
c     . در ازدواج کي تصميم گرينده بوده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.است
 ــــــــــــــــ

d     . فعأل شوهر تان چند زن
دارد؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 حتصيالت تان تا کدام حد است؟ .3

 لسانس  
 ماسرت

 بکلوريا
 بي سواد

 وظيفه تان چيست؟ .4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ميضما 
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 معاش و يا عايد ماهانه تان چند است؟ ردامق .5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ
a .ميزان معاش درآمد ماهانه شوهر تان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

b .ميزان معاش و درآمد ماهانه پدرت تان؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ
 ايد؟ آيا مهر تان را گرفته .6

 بلي
: خنري به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آيا از فاميل پدر ارث گرفته ايد؟ .7
 بلي

: خنري به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يا پول و دارائي داريد؟آ .8

 خنري
 بلي

       a . a .شوهر تان خرب دارد                                   .
 . تان خرب داردويابرادرپدر

    b . b .                                   شوهر تان خرب ندارد
 خرب ندارد ويابرادرتانپدر

 نيد؟مشا مزد کار تان را چه مي ک .9
 خودم مي گريم: الف

 اجازه مصرف آن را داريد؟
 بلي 
 خنري 

چرا؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .به شوهرم مي دهم: ب

 به مشا اجازه مصرف را ميدهد؟
: بلي تا چه اندازه

  ميضما



 

استقالل اقتصادی 
94  زنان در افغانستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنري 
چرا؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .به پدرم و يا به فاميل پدرم مي دهم: ج

 .مشا اجازه مصرف راداريد
: بلي تا چه اندازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خنري 
چرا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيا به کانديد مورد نظر تان به پست رياست مجهوري و  .10
 پارملان راي داديد؟

 ليب
 خودتان تصميم گرفتيد -

 شوهر به مشا گفت که به کي راي بدهيد -
  پدريا برادرتان به مشا گفت که به کي راي بدهيد -

خنري 
چرا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در فاميل تان کسي است که به اندازه مشا معاش و عايد .11

 داشته باشد؟
 برادر 
 شوهر

 هيچ کدام
a .ميتوانيد مانند وي  مصرف منائيد. 
b .ميتوانيد نصف وي مصرف منائيد. 

اين حالت چه تاثريي در زندگي مشا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دارد

 ـــــــــــــــــــــــــ
c .بسيار کم مصرف مي کنيد. 

اثريي در زندگي مشا اين حالت چه ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دارد

  ميضما
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 ـــــــــــــــــــــــــ
d .هيچ مصرف مني کنيد. 

اين حالت چه تاثريي در زندگي مشا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دارد

 ــــــــــــــــــــــ
e .ي توانيد مانند آهنا چه داليل وجود  دارد که مشا من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمصرف منائيد؟
زمانيکه به چيزي ضرورت پيدا مي کنيد چگونه عمل مي  .12

 کنيد؟
 .خودتان در هتيه آن تصميم مي گريد

 : جمردين
a. از پدر اجازه مي گرييد 
b.  از برادر اجازه مي گرييد 
c. از هر دو اجازه مي گرييد 

 متاهلني
 .ن در هتيه آن تصميم  مي گريدخودتا

a.  ازشوهر اجازه مي گرييد 
b.  از فاميل شوهر اجازه مي گرييد 
c.  از هر دو اجازه مي گرييد 

 آيا ميتوانيد از دارائي تان به کسي قرض دهيد؟ .13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
آيا ميتوانيد از دارائي تان چيزي را به کسي خبريد يا  .14
 منائيد؟) خبشش ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 زمانيکه خسته مي شويد ميتوانند تفريح منائيد؟ .15

 بلي 
 خنري 

گرفته مي شود تا چه  در تصاميم که در خانه .16
 اندازه نظر مشا ارزمشند است؟
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زمانيکه مريض ميشويد، چطور نزد داکرت مراجعه مي  .17
 کنيد؟

a. تنها 
b.  مهراه با شوهر ــــــــــــــــــــــــــــــــ با

 .مشا چگونه برخورد مي کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ

c.  مهراه با پدر و يا برادر ــــــــــــــــــــــــــ
 .با مشا چگونه برخورد مي کند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
در فاميل تان مي توانيد نظر تانرا آزادانه ابراز  .18

 منائيد؟
 خنري 

 بلي 
 پيدا مي کند؟ يعملتا کدام اندازه جنبه 

 اکثرأ            
 گاه گاهي   

 به ندرت
 هيچ وقت  

نظر تان تا چه اندازه دخيل  ه اطفال تاندر تربي .19
 است؟

%100        %75            %50                  %25                 
%0 

لطفًا يکي از خاطره هاي زندگي تان را در مورد مصارف  .20
 .تان قصه کنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
خريد چه  يورت خانه را ممورد ضر زمانيکه اشيا قيميت .21
 گريد؟ يتصميم م يکس

 يي خودت به تنها
 شوهر

 پدر و يا برادر 
 ...ديگر يو يا طور

  ميضما
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 هناد حتقيقاتي حقوق زنان و اطفال
 پروژه حتقيقاتي استقالل اقتصادي

   خامن هاي بيکار سوالنامه براي
   )4(پرسشنامه مشاره               

 :حالت مدني
            :  ندهآدرس مصاحبه شو

 :تاريخ مصاحبه     
            :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده     
            :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه     
                                                                      

       
 چند سال داريد؟ .1
 يد؟در باره ازدواج تان معلومات بده .2

 a .در آن وقت چند ساله بوديد. 
b .ازدواج به رضايت تان صورت گرفته است. 

 بلي
 خنري 

c .در ازدواج کي تصميم گرينده بوده است. 
d .فعأل شوهر تان چند زن دارد؟ 

 حتصيالت تان تا کدام حد است؟ .3
 لسانس  

 ماسرت
 بکلوريا
 بي سواد

 آيا به کار کردن عالقه داريد؟ .4
 خنري

 بلي
 مانع کار تان کدام اشخاص و عوامل است؟ .5

 پدر و يا برادر 
 شوهر

 فاميل شوهر
 دوري راه
 بي امنيت 

 عرف حاکم در حميط 

  ميضما 

  ميضما 
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 . . . و يا 
) پدر تان (معاش و يا عايد ماهانه شوهر تان  مقدار .6

 چند است؟
 آيا مهر تان را گرفته ايد؟ .7

 بلي
 به چي اندازه بوده است

: دليل خنري به کدام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گرفته ايد؟ رثآيا از فاميل پدر ا .8

 بلي
: چراخنري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داريد؟ دارائي شخصيآيا پول و  .9
 خنري

 بلي
  a .و يا پدر a .شوهر تان خرب دارد                                   .

 . تان خرب داردبرادر
 b  و يا پدر b .         شوهر تان خرب ندارد                          

 دتان خرب نداربرادر
c .مدرک عايد مشا چيست. 

د و يا پول بدست شوهر تان زمانيکه معاش مي گري .10
 مي آورد آنرا چي ميکند؟

 .نزد خود نگهميدارد. 1
 .به مشا ميدهد. 2 

 .آزادانه مصرف مي کنيد: الف
 .به شوهر حساب مي دهيد: ب
 .صرف نگهداري مي کنيد: ج

آيا به کانديد مورد نظر تان به پست رياست مجهوري و  .11
 پارملان راي داديد؟

 بلي 
 خودتان تصميم گرفتيد

 به مشا گفت که به کي راي بدهيد شوهر
  پدريا برادرتان به مشا گفت که به کي راي بدهيد

 خنري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:چرا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ

 ؟تر دخالت داشتدزياکي  نظرانتخاب حمل بود و باش در  .12
                                        متاهل          

 جمردين
شوهر                :الف
 متام اعضاي فاميل: الف

               خامن : ب
 صرف رئيس فاميل: ب
       هر دو                                       : ج         

 در انتخاب حمل نظر خودت دخيل بوده است                       :ج
زمانيکه به چيزي ضرورت پيدا مي کنيد چطور آنرا به  .13

 دست مي آوريد؟
 متاهل

 .خودت هتيه مي کين
 .شوهر هتيه مي کند

 .با خشونت هتيه مي کند: الف
 .به خوبي هتيه مي کند: ب

 جمردين
 .خودت هتيه مي کين

 .فاميل هتيه مي کند رئيس
 .با خشونت هتيه مي کند: الف

 .به خوبي هتيه مي کند: ب
 زمانيکه خسته مي شويد ميتوانيد تفريح منائيد؟ .14
           بلي
 خنري

در تصاميم که در خانه گرفته مي شود تا چه  .15
 اندازه نظر مشا ارزمشند است؟

%100        %75            %50                  %25                
%0 

چطور نزد داکرت مراجعه مي . زمانيکه مريض مي شويد .16
 کنيد؟

متاهل                                                           
 جمردين

تنها                                                    : الف تنها: فال
مهراه با رئيس فاميل پدر :ب مهراه با شوهر                                                   : ب

 و يا برادر

  ميضما
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                       .     با مشا چگونه برخورد مي کند       
با مشا چگونه برخورد مي  .کند

                          با اکراه مي رود                       
 با اکراه مي رود

به خوبي                                                            به خوبي
نظر تان تا چه اندازه در تربيه اطفال تان  .17

 دخيل است؟
    %100        %75            %50                  

%25                 %0 
 معموأل چه کارهاي را در خانه اجنام مي دهيد؟ .18
a. از اين کارها چي مفادي عايد مشا مي شود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
b. يل تان ميشود؟ازاين کارها چه مفادي عايد فام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
ميتوانيد نظر تانرا آزادانه در فاميل ابراز  .19

 منايئد؟
 خنري

 بلي
 تا کدام اندازه جنبه عمل پيدا مي کند؟

 اکثرًا
 گاه گاهي 
 به  ندرت
 هيچ وقت

طفًا يکي از خاطره هاي جالب زندگي تانرا در ل .20
 مورد مصارف تان قصه کنيد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
خريد  يمورد ضرورت خانه را م زمانيکه اشيا قيميت .21

 گريد؟ يتصميم م يچه کس
 خودت به تنها

 شوهر
 پدر و يا برادر 

  ميضما 
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 ...ديگر يو يا طور
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 هناد حتقيقاتي حقوق زنان و اطفال
 استقالل اقتصاديپروژه حتقيقاتي 

 )دهات( سوالنامه براي زنان شاغل 
. . مالدار، زارع، نانوا، قالني باف، صنايع دسيت و غريه( 

( . 
   ) 5( پرسشنامه مشاره       

جمرد          اهلمت :   حالت مدني
آدرس مصاحبه              :  شونده

 :تاريخ مصاحبه     
            :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده     
            :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه     
     :                                     ناحيه

 چند ساله هستيد؟ .1
 

 آيا درس خوانده ايد؟ .2
 خنري 

بلي ــ تا کدام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.حد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در کدام سال عروسي کرده 

ــــــــــــــــــــــــــــــايد؟ــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تصميم گرينده  يتان ک يدر عروس
بود؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ
شوهر تان چه کار مي  .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پدر تان چه کار مي کند؟ .4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بغري از مشا شوهر تان چند زن ديگر .5

ــــــــــــــدارد؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

  ميضما
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بغري از کارهاي خانه چه کار مي  .6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنيد؟
 ــــــــــــــــــــــ

a .از اين کار به مشا چه فايده مي رسد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
b .از اين فايده کي استفاده مي کند. 
 خودم                . 1
 شوهر              . 2
 پدر. 3

 آيا مهر تان را گرفته ايد؟ .1
 بلي 

  خنري
 :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 از فاميل تان پدر مرياث گرفته ايد؟ .2

 بلي 
 خنري 

 :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ

آيا به کانديد مورد نظر تان به پست رياست مجهوري و  .3
 پارملان راي داديد؟

 بلي 
 خودتان تصميم گرفتيد        

 شوهر به مشا گفت که به کي راي بدهيد
  پدريا برادرتان به مشا گفت که به کي راي بدهيد

 خنري 
ـــــــــــــــــــــــــچرا؟ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

 زياد کار مي کنيد يا برادر تان؟ مشا .4
 من زياد کار مي کنم

  ميضما 
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 .برادرم زياد کار مي کند
 .کار مي کنيم يمساو

a . کي زياد مي تواند مصرف کند و يا ضرورياتش را تکميل
 .کند
 من 

 برادر 
 هر دو

 مشا زياد کار مي کنيد يا شوهر تان؟ .5
 کنم يمن زياد کار م

 کند يشوهرم زياد کار م

 کنيم يکار م يمساو
a .تواند مصرف کند و يا ضرورياتش را  يزياد م يک

 .برآورده سازد
 من 

 شوهر
 هر دو 

زمانيکه به چيزي ضرورت پيدا مي کنيد چگونه عمل مي  .6
 کنيد؟

 .ميم مي گريدخودتان در هتيه آن تص
 : جمردين

 از پدر اجازه مي گرييد
 از برادر اجازه مي گرييد 

 از هر دو اجازه مي گرييد
 .خودتان در هتيه آن تصميم  مي گريد

 ازشوهر اجازه مي گرييد
 از فاميل شوهر اجازه مي گرييد 
 از هر دو اجازه مي گرييد 

 آيا ميتوانيد از دارائي تان به کسي قرض دهيد؟ .7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
آيا ميتوانيد از دارائي تان چيزي را به کسي خبريد يا  .8

 منائيد؟) خبشش ( 

  ميضما 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 زمانيکه خسته مي شويد ميتوانند تفريح منائيد؟ .9

 بلي 
 خنري 

در تصاميم که در خانه گرفته مي شود تا چه  .10
اندازه نظر مشا 

 ارزمشند است؟
%100        %75            %50                  %25                 
%0 

نزد داکرت مراجعه مي  زمانيکه مريض ميشويد، چطور .11
 کنيد؟

b .تنها 
c. مهراه با شوهر 

 .با مشا چگونه برخورد مي کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
d.  مهراه با پدر و يا برادر 

 .با مشا چگونه برخورد مي کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

در فاميل تان مي توانيد نظر تانرا آزادانه  .12
 ابراز منائيد؟

 خنري 
 بلي 

 پيدا مي کند؟ يتا کدام اندازه جنبه عمل
 اکثرأ            

 گاه گاهي     
 به ندرت
 هيچ وقت

بيه اطفال تان نظر تان تا چه اندازه در تر .13
 دخيل است؟

  ميضما 
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%100        %75            %50                  %25                 
%0 

تان را در مورد  يزندگ ياز خاطره ها يلطفًا يک .14
 .مصارف تان قصه کنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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 هناد حتقيقاتي حقوق زنان و اطفال
 پروژه حتقيقاتي استقالل اقتصادي

 زهناي جتارت پيشه سوالنامه براي
          ) 6( پرسشنامه مشاره            

 :   حالت مدني      جمرد         متاهل
آدرس مصاحبه       :  شونده

 :تاريخ مصاحبه       
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
                           :        شهر/ ولسوايل 

:                                                        مصاحبه وقت
 چند سال داريد؟. 1
 حتصيالت تان تا کدام حد است؟.2

بکلوريا             لسانس             بي سواد             
 ماسرت             و باالتر از آن

 
 

 تعداد اعضاي فاميل پدري تان؟ . 3
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد فرزندان. 4       
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظيفه شوهر .4
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظيفه پدر .5
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود داشت و به مشا کمک  يچه زمينه ها و  امکانات .6
 منود تا تاجر شديد؟

  ميضما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سر راه مشا وجود داشت؟ يقبأل موانع و مشکالتآيا  .7
 خنري
 يبل

a .لطفأ آن را نام بربيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 فعأل  چه موانعي فرا راه مشا وجود دارد؟ .8

          
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در آمد ماهانه تان چند است؟ .9
 از پول عايد تان چگونه مصرف مي کنيد؟ .10

 مستقالنه 
 به نظر شوهر

 به نظر پدر و يا برادر
 در فاميل تان چند نفر جتارت مي کند؟ .11

 .ر و چند نفر اناث هستندچند نفر ذکو: الف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 .چگونه مصرف مي کنند: ب

 مساوي
 .پسران زياد مصرف مي کنند
 دخرتان زياد مصرف مي کنند

 مهر تان را گرفته ايد؟ .12
 بلي 
 خنري 

 به کدام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از فاميل پدري مرياث گرفته ائيد؟ .13

 بلي 
 خنري 

: چرا 

  ميضما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي تانرا در هنگام جتارت شرح لطفأ يکي از خاطر .14
 دهيد؟
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استقالل اقتصادي خامنها چي کمک در جهت تساوي حقوق  .15
 آهنا مي کنند؟

        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يابوت، پـامال و مکـرواالس، جامعـه شناسـ     .1
  ، هترانيزنان، مرتجم منيژه جنم عراق

جاويد، دين حممد، زن در تاريخ افغانستان  .2
 )1381نا معلوم : کابل( 

، حممد، حقوق زن در کشاکش سنت و حکيم پور .3
 1382و انديش، نغمه ن: دد، هترانجت

ــائيو .4 ــالنامه احص ــاره يس ــريه مش ، 24، نش
 1382سنبله 

، ، وزارت عدليه، مطبعه دولـيت يقانون مدن .5
1355 

، موالنا حممـد حسـن   يقرآن کرمي، تفسري کابل .6
 1382، چاپ هنم، يديو بند

: بشر، کابـل  ، حقوقيويژه اسناد بني امللل .7
  ت کميسيون حقوق بشر، ب
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  ميضما
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  ميضما

ضميمه مشاره
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