برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش
ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت  34والیت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به اساس جز فعالیت های دادخواهی خویش برای زنان متشبث و تجارت پیشه ،برنامه افتتاحیه
تدوین اجندای ملی تجارت زنان را به روز یکشنبه مورخ  ۱۵سرطان ۱۳۹۹ ،به ساعت ۹:۰۰بجه صبح از طریق نرم افزار زوم
برگزار نمود.

در این برنامه افتتاحیه جاللتماب روال (بی بی گل) غنی ،بانوي اول کشورمحترمه حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان،
محترم ملکیار سرپرست وزارت تجارت ،خانم افسانه رحیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان  ،آقای محمد
نصیب رئیس دفتر سایپ در افغانستان وخانم منیژه وافق رئیس  ،اتاق تجارت زنان  ،وبیشتر از ۵۰زن تجارت پیشه از
بیشتر از ۲۰والیت افغانستان حضور داشتند.
رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  ،خانم افسانه رحیمی جلسه را با استقبال از شرکت کنندگان آغاز
کرد .عالوه بر این ،وی افزود" :ما به عنوان یک اتاق ملی تجارت زنان مصمم هستیم که با تعهد ملی در زمینه دادخواهی
برای بهبود وضعیت زنان در عرصه تجارت کار نماییم .از آنجا ییکه قبال اقدامات همچون :ظرفیت سازی و همکاری در
عرصه های تولیدات ،بسته بندی و نمایشگاه ها صورت گرفته است .وی همچنین خاطرنشان کرد که امروز ما در آستانه
افتتاح برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان هستیم.اجندای ملی تجارت زنان بعنوان یک سند ملی چالش های زنان
تجارت پیشه را در سطح والیات و سطح ملی توضیح ونوع رسیدگی به این چالش ها را در سطح ملی و والیات بیان
میدارد .وی از حمایت جاللتماب ریس جمهورغنی و بانوی اول و یکتعداد وزارت ها مانند امور زنان و صنعت و تجارت
ابراز خرسندی نمود.
متعاقبا ،خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان از جاللتماب روال (بی بی گل) غنی ،بانوي اول کشور
به دلیل حمایت مستمرشان از زنان تجارت پیشه تشکر نمودند .او همچنین به طور خالصه روند کار سند اجندای ملی
تجارت زنان را برای شرکت کنندگان توضیح داد.
«اجندای ملی تجارت زنان بعنوان یک سند ملی چالش های زنان تجارت پیشه را در سطح والیات و سطح ملی توضیح
ونوع رسیدگی به این چالش ها را در سطح ملی و والیات بیان میدارد .این سند ملی دادخواهی با سی وچهار فصل والیتی
و یک فصل ملی باهمکاری مالی و تخنیکی مرکزبین المللی برای تشبثات خصوصی (سایپ) ترتیب میگردد ،که نه تنها
چالش ها و راه حل ها را در سطوح ملی ووالیتی شناسایی بلکه این چالش ها را بر اساس زمان کوتاه مدت الی درازمدت
نیز دسته بندی می کند.
این سند دادخواهی نه تنها یک سند کارآمد اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان برای حمایت سیستماتیک از زنان تجارت
پیشه است ،بلکه دولت و جامعه بین المللی را درطراحی پروگرام های توسعه ای برای زنان تجارت پیشه نیزکمک میکند.
دربخش والیتی ،زنان کمیته ای برای دفاع از چالش های دریافت شده را در والیات های خودشان تشکیل خواهند داد .آنها
درخصوص مهارت های رهبریت و ارتباطات آموزش می گیرند تا از این طریق حمایت مؤثر انجام دهند».

سپس سخنرانی افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان توسط جاللتمآب بانوی اول افغانستان روال (بی بی گل) غنی ارایه گردید.
بانوی اول کشور طی سخنرانی شان در این مراسم از زحمات اتاق تجارت زنان و از اینکه این اتاق توانسته زنان را در
والیات کشور در قسمت تجارت و تولیدات شان کمک نماید ،اظهار خرسندی نموده،مورد تحسین قرار داده و افزودند:
"متأسفانه وضعیتی که ازشیوع ویروس کرونا بوجود آمده است باعث گرددید که این جلسه به صورت حضوری
برگزارنگردد و خوشحالم که از طریق فناوری جدید ،همه شما را مالقات میکنم .به یاد می آورم چند سال قبل زنان تجارت
پیشه برای فعال کردن حوزه تجارت جمع شده بودند و تنها هدف ایجاد اتاق تجارت وصنعت بود و آنها در ایجاد مراکز
اداری و آموزشی این اتاق در چهار زون کشورموفق شدند .امروز یک هزار و چهارصد زن از سراسر کشور به اساس
معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعال هستند هستند ،من از سخت کوشی آنها تعجب نکردم ،در حالی که برخی از
آنها مشغول فعالیت های تجارتی از خانه های شان هستند .ما در حال حاضر در وضعیت بدی هستیم که از شیوع کووید -
 ۱۹بوجود آمده است ،وضعیت که برای همه سؤال ایجاد نموده است ،که آیا در صورت باقی ماندن ویروس وضعیت
یکسان یا متفاوت خواهد بود.
در ادامه جاللتمآب بانوی اول افغانستان روی سه نکته پرداختند:
اوال  ،در بازارهای خارجی و داخلی اگر حمل و نقل تغییر کند ،زنان تجارت پیشه نباید خود را محدود به شرایط کنند.
ثانیا  ،شما باید در زمینه خدمات صحی و آموزش ابتکار عمل کنید .ثالثا  ،کشورهای خارجی حامیان و همکاران خوبی در
افغانستان بوده اند  ،اما وقتی زمان که چنین شرایطی فرارسیده است ،آنها اولویت های خود را دارند .بنابراین شما باید
ایستادگی کنید و خودمختار باشید.
وزیر امور زنان  ،خانم حسینه صافی ،رهبری اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان را به دلیل افتتاحیه برنامه اجندای ملی
تجارت زنان تبریک گفته وخاطر نشان ساختند که این اتاق برنامه گسترده و طویل مدت برای زنان تجارت پیشه
افغانستان دارد .عالوه بر این ،خانم صافی اضافه نمودند ،این اتاق با امکانات محدود این سند بی نظیر را ایجاد خواهد
کرد ،اگر همه زنان تجارت پیشه چالش ها و واقعیت وضعیت والیات شان را به اشتراک بگذارند ،می توانند این سند را
عملی تر و ملی تر بسازند .بدینوسیله من به نمایندگی از وزارت امورزنان آماده پشتیبانی همه جانبه هستم  ،زنان تجارت
پیشه میتوانند از طریق اتاق تجارت وصنایع با مامشکالت خویش را در میان بگذارند .افتتاح اجندای ملی تجارت زنان
نشان می دهد که شما قدم های را برای دادخواهی درازمدت برداشته اید .محترم خانم صافی صحبت های شان را در مورد
اهمیت دادخواهی ادامه داده زنان را تشویق نمودند تا منسجم و متحد اقدامات شان را انجام دهند.
عالوه بر این  ،آقای عبدالکریم ملکیار  ،سرپرست وزارت صنعت و تجارت  ،دیدگاه دولت جمهوری اسالمی افغانستان را
توضیح داد" .افغانستان باید از بازار واردات به بازار صادرات تبدیل شود .براساس این دیدگاه ،وزارت صنعت و تجارتبر
روی سه اصل اساسی كار كرده است .اصل اول تجارت بود ،ما توانستیم هزینه های کسری را به مازاد تغییر دهیم که
درنتیجه سال قبل افغانستان دارای رشد صادرات به ارزش یک میلیارد بود .اصل دوم  ،بهبود وضعیت کار/تجارت است ،
قبل از کسانی که متقاضی مجوز کار بودند باید سه ماه منتظر میبودند ،اما حاال براساس اصالحاتی که ما انجام دادیم ،یک
شخص می تواند آن را در سه ساعت دریافت کند .اما سال گذشته افغانستان جزء بهترین کشورهای(ریفورم) اصالح شده
بود .اصل سوم صنعت است ،همانطور که می دانیم تجارت بدون صنعت بی معنی است .وی همچنین افزود :ما صنعت
کار و تجار نیستیم اما ما کی هستیم؟ ما موظف به ارائه خدمات به بخش های خصوصی هستیم".
آقای نصیب رئیس دفتر سایپ (مرکزبین المللی برای تشبثات خصوصی) درافغانستان بیان داشتند "من افتخار دارم که در
مراسم افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان شرکت میکنم .این سند بی نظیر بسیار مهم است و این یک سند جمع آوری
مشکالت زنان تجارت پیشه در سراسرافغانستان محسوب میگردد اجندای ملی تجارت زنان نه تنها یک اصل بلکه ریشه
اساسی است ،همانطور که وزیرمحترم امور زنان ذکر نمودند ،که این سند باید به عنوان یک سند ملی و عملی باشد.
عالوه بر این  ،این سند عملی است و خیالی نمیباشد ویک سند برای باز کردن درب برای سایر فعالیت محسوب میگردد .

مهم تر این است که اگر برای دادخواهی عمل صورت نگیرد ،فقط یک سند باقی می ماند .برای دادخواهی باید اقدام جمعی
انجام شود .مشارکت نماینده گان بخش های دولتی و خصوصی دراین عرصه الزامی است .نقش هر شخص در دفاع
ودادخواهی باید روشن شود .برای اجندای ملی تجارت زنان باید سیستم پیگیری ایجاد کنیم بنآ وقتی سند ایجاد شود پس می
توانیم آن را تجزیه و تحلیل نماییم ،می توانیم این سند را در حالی که بعد از چهارم تا شش ماه آماده می شود و بعد از آن
همچنان میتوانیم پدیده ها و موارد تازه را بگنجانیم ،و ما آماده همکاری همه جانبه با اتاق تجارت و صنایع افغانستان
خواهیم بود".
برنامه با دریافت تعدادی از سواالت و نظریات متفرقه از جانب اشتراک کننده گان این جلسه ازوالیات مختلف به پایان رسید.

