




شـناسـنامـه
اندیشکده تعاون و توسعه

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
تعاونی ها  در افغانستان:

تعاونی ها چه سهمی در زندگی مردم افغانستان دارند؟
نویسنده: لیال عرب سرخی
ناظر علمی: حنیف عموزاده

طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم
شماره: 53                  سال انتشار: 1400

آدرس: خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع سهروردی، پالک 100، طبقه اول
www.cooptt.com :تلفن: 86074390-021                 وب سایت

تعاونی ها  در افغانستان:
تعاونی ها چه سهمی در زندگی مردم افغانستان دارند؟

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون و توسعه است
و استفاده از مطلب با ذکر منبع مجاز است.
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مقدمه

افغانستان کشوری با 652860 مساحت و 38.9 میلیون نفر جمعیت 
است. در این کشور اقوام متعددی شامل: پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق، 
ترکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی، گوجر، عرب و غیره زندگی می کنند. نزدیک 
به سه دهه است، که وقایعی چون جنگ، ناامنی های اجتماعی و بحران های 
اقتصادی و حقایقی از قبیل ناکارآمدی دموکراسی و فساد در بروکراسی، چهره 
این کشور را خاکستری کرده است. در همین راستا، عجم اوغلو در اثر معروف 
خود با عنوان »چرا ملتها شکست میخورند؟« افغانستان را در جایگاه کشوری 
مقروض به اغلب نهادهای بین المللی معرفی می کند و دموکراسی ناکارآمد آن 
را مربوط به عدم نهادینه سازی و اختالل در کارکرد نهادهای مستقر می داند )2(.

در این بستر، امکان فعالیت و تقویت جامعه مدنی در قالب سازمان هایی 
چون سمن ها و تعاونی ها با راه اندازی کسب وکارهای خرد می تواند به ویژه در 
ارتباط با حکومت های محلی کارساز باشند. در این عرصه، تعاونی ها در ارتباط 
با منابع بوده و یا به عنوان پردازنده مواد اولیه برای صنایع کوچک و بزرگ در 

حلقه های تولیدی فعالیت می کنند )9(.

برای  توافق  از  پس  راستا،  همین  در 
تشکیل دولت مرکزی و پیرو اجالس اتحادیه 
از  تعاونی ها  بلژیک،  بروکسل  در  تعاونی ها 
این  در   .)4( کردند  بکار  آغاز   2001 سال 
کمک  هدف  با  کشاورزی  تعاونی های  بازه 
برای جمعیت  اشتغالزایی  و  ملی  توسعه  به 

کثیر بیکاران در این کشور، حدود 3 هزار تعاونی برای انجام اموری چون: 
کشاورزی، آبیاری و دامداری  تأسیس شدند. اما پس از یک دهه، به دلیل 
ناکارآمدی، وزارت کشاورزی عزم جدی خود را به عنوان متولی اصلی، برای 

تشکیل تعاونی هایی با استانداردهای دقیق و بین المللی جزم کرد )3(.

با وجود فراز و نشیب های فراوان، تأسیس تعاونی ها به عنوان سازمان های 
نیمه مستقل که مبتنی بر مشارکت، مالکیت و مدیریت دموکراتیک مردم هستند، 
می توانند فرصت مغتنمی برای توانمندسازی و اشتغال به ویژه برای کشاورزان 

و  زنان باشند.

از  نفر  میلیون  زمینه کشاورزی، 3.4  در  این کشور  استعداد  با وجود 
سوء تغذیه رنج می برند و بیش از 41 درصد از کودکان دچار کوتاهی قد 
هستند )16(. امکان اجرای طرح های بین المللی مشارکت محور و تأسیس 
تعاونی های کشاورزی فراهم آورده است. کمااینکه در انجمن های مستقل در 
حوزه کشاورزی در این کشور از سابقه قابل توجهی برخوردارند. به طور 
مثال انجمن کشاورزی سویای در افغانستان از سال 2011 در والیت کاپیسا 

)Kapisa( مشغول فعالیت است )17(.

افغانستان  در  تعاونی ها  بررسی وضعیت  به  تا  برآنیم  نوشتار  این  در 
بپردازیم. الزم به ذکر است که اطالعات این بولتن مربوط به پیش از استقرار 

حکومت طالبان در تابستان سال 1400 شمسی است.

1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

18 26 32 25 32 7 تعاونی

1716 1759 1483 2062 2787 1339 اعضا

جدول 1: اطالعات تعاونی ها در افغانستان )3(

تعاونی ها در افغانستان:

با توجه به درگیر بودن افغانستان در جنگ های متعدد در مدت طوالنی، 
بیش از سه دهه، این کشور، همواره نیازمند کمک های بین المللی به لحاظ 
با وجود هدف گذاری  نیز  تعاون  بوده است.  در حوزه  استشاری  مالی و 
دولت در تأسیس 5 هزار تعاونی در فاصله سال های 2008 تا 2013، دستاورد 
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چشمگیری حاصل نشده است )4(. 

در حوزه تعاون نهادهایی چون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در 
امور افغانستان )UNAMA(، سازمان خواروبار جهانی )FAO(، صندوق 
 ،)ADF( صندوق توسعه کشاورزی ،)IFAD( بین المللی توسعه کشاورزی
آژانس توسعه بینالمللی ایاالت متحده آمریکا )USAID( و ... به ویژه در 
تعاونی های کشاورزی برای زنان همکاری های قابل توجهی انجام شده است.    

قانون تعاون در افغانستان:

قانون تعاونی در افغانستان فعالیت در دسته هایی چون: کشاورزی، صنعتی، 
را مجاز می شمارد. بخش کشاورزی،  استهالکی و حمل ونقل  ساختمانی، 
حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد، بخشی 

که عمده ترین میزان صادرات افغانستان را به خود اختصاص می دهد. 

در این قانون، تعاونی متشکل از افرادی است که داوطلبانه دور یکدیگر 
کنترل  و  مدیریت  تشکیل یک سازمان تحت  از طریق  تا  می شوند  جمع 

دموکراتیک به یک هدف مشترک برسند.

در این قانون مقرر شده که دپارتمان توسعه تعاون تأسیس شود تا در 
کمک،  تعاونی ها  یکپارچه  عملکرد  و  هماهنگی  مدیریت،  سازمان،  مورد 

راهنمایی و مشاوره الزم را ارائه دهند.

شرایط ثبت نام شامل عضویت 11 نفر و تایید ثبت کننده است. در حالیکه 
برای ثبت یک تعاونی ثانویه تنها عضویت حداقل 3 نفر کفایت می کند. 

در این قانون کلیه جزئیات مربوط به مجامع عمومی، کمیته مدیریت، امور 
سرمایه ای و مالی، حساب ها و حسابرسی، حل اختالفات، بازرسی و تحقیق و 

نحوه ارائه تسهیالت مالی اعم از وام شرح داده میشود )10(. 

باغ-آشپزخانه ها در بدخشان:

در بدخشان، یکی از 34 والیت، در شمال شرق افغانستان، صدها زن زیر 
چتر تعاونی مورد حمایت قرار گرفته اند. در اینجا باغی تأسیس شده که در آن 

46 زن تعاونگر مشغول فعالیت های باغداری و کشاورزی می باشند. 

با کمک سازمان خواروبار جهانی)FAO(، تعاونی هایی در قالب باغ-
آشپرخانه ها )Kitchen-garden( و مهدکودک هایی تأسیس شدند که در 

مجموع 750 زن را تحت حمایت قرار دادند )15(. 

تعاونی های لبنیات در ننگرهار:

با کمک و حمایت IFAD در استان شرقی ننگرهار، 14 تعاونی دامداری 
زیر چتر اتحادیه لبنیات خطیز در شهر جالآلباد تأسیس شدند )8(.

اتحادیه تعاونی های لبنی در کندز )قندوز(:

این اتحادیه متشکل از 600 دامدار است که از 9 تعاونی از خان آباد، 
علی آباد، مرکز والیت قندوز و سه تعاونی ثانویه تشکیل شده اند. این اتحادیه 
شیر به دست آمده از گاوهای اعضاء تعاونی را جمع آوری کرده و پس از 
فرآوری و انجام آزمایشات بهداشتی به واحد بسته بندی منتقل کرده و سپس 

روانه بازار مصرف می کنند. تولیدات 
این اتحادیه شامل: شیرتازه، ماست، 
کره  و  سرشیر  دوغ،  پنیر،  کشک، 
خود  فعالیت  اتحادیه  این  میباشد. 
را به تولید بطری آب، آب معدنی، 
خوراک دام و ... گسترش داده است 

.)1(
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اتحادیه تعاونی های لبنیات در کابل:

اتحادیه تعاونی های لبنیات کابل از سال 2006 متشکل از 7 تعاونی و 416 
عضو با تالش مشترک سازمان خواروبار جهانی )FAO( و وزارت زراعت و 

دامداری افغانستان تشکیل شد )8(.

مناره، نخستین تعاونی شیر با مدیریت زنان:

زنان در افغانستان حدودا نیمی از نیروی کار کشاورزی را  به ویژه در 
پرورش و دوشیدن شیر گاو و گوسفند تشکیل می دهند. با این وجود در 

مالکیت احشام و بهره مالی از تولیدات عواید اندکی دارند.

 ،)Manara Milk Producers’ Cooperative( مؤسس این تعاونی مناره
زنی دامدار است که پس از شرکت در کالس های آموزشی فائو مهارت های 
پرورش دام، نحوه بهینه تکثیر آن ها و تغذیه سالم آن ها را آموخت. وی پس از 
آن اقدام به پرورش و تکثیر نژادی پر شیر از گاو کرد و طی اقدامات ترویجی-
آموزشی توانست 80 نفر را آموزش داده  و نخستین تعاونی زنان در تولید شیر 

را در افغانستان راه ندازی نماید. 

اکنون تعداد اعضاء این تعاونی به 135 نفر زن رسیده و میزان تولید 
روزانه آن از 34 لیتر در روز اول کاری، به حدود 400 لیتر در روز رسیده 
است. باقیمانده تولید روزانه نیز به تولید فرآورده های لبنی همچون: ماست، 

قره قروت، کشک و ... استفاده می شود )6(. 

بخش جدیدتر این تعاونی، دربرگیرنده اعضائی است که دامی ندارند و 
مشغول کشاورزی و باغداری می باشند. این زنان نیز مشغول تولید محصوالتی 

چون: ترشی، مربا، ژله و مواردی از این قبیل می باشند.

این تعاونی که همواره درصدد فرصت آفرینی برای درآمدزایی برای زنان 
است،  پس از بروز و شیوع ویروس کووید 19 نیز اقدام به تولید ماسک های 

بهداشتی برای مردم نمود )7(.

تعدادتعاونیها تعداداعضا

2010-2011 2009-2010 2008-2009 2010-2011 2009-2010 2008-2009

33 31 26 3374 3449 2710

جدول 2: اطالعات تعاونی ها در والیت ُکنر )5(

تعاونی های تولید عسل در بامیان:

در کوهستان های بامیان، یکی از توسعه نیافته ترین اما لیبرال ترین مناطق در 
افغانستان، زنبورداری و کشت سیبزمینی امکان تعاونگری را برای زنان فراهم 

کرده است. در این منطقه 200 زن به تولید عسل طبیعی اشتغال دارند )14(.

در سال های اخیر، با حمایت سازمان های غیردولتی و اغلب بین المللی 
4 تعاونی تولید عسل راه اندازی شده اند که با تولید ساالنه 14 تن عسل، برای 

400 نفر که نیمی از آن ها زن هستند، امکان کار فراهم نموده اند. 

تعاونگران در این منطقه، به دلیل ارتفاع 2600 متری از سطح دریا، همواره 
نگران سرمای زمستان هستند، چرا که در این منطقه برف سنگین باریده و 

عالوه بر دشواری در حمل ونقل به محصوالت نیز آسیب می رسد )11(.

ارزان، کشت  قیمت  کیفیت موجود و  با  دلیل کود  به  بامیان،  والیت 
صندوق  از  سرمایه گذارانی  میزبان  والیت  این  است.  گسترده  سیبزمینی 
توسعه کشاورزی )AFD( در تعاونی های تولید سیب زمینی بوده است. در 
طول 8 سال فعالیت این نهاد، 53 تعاونی کشاورزی با 1674 عضو عمدتًا 

سیب زمین کار هستند، معادل 183 میلیون افغانی، وام دریافت کردند )4(.
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تعاونی رؤیا در کابل:

با وجود آنکه بسیاری از ظرفیت های بومی افغانستان از جمله تولید 
ابریشم در طول سه دهه جنگ از بین رفته است، بافت منسوجات، به عنوان 

یک هنر-صنعت در ابعاد خرد قابل احیاء است.

در سال 2005 ، یک امدادگر سازمان ملل متحد در کابل، به همراه دو 
زن داوطلب تعاونی رویا را با دو هدف اصلی شامل: احیاء تاریخ غنی کشور 
در منسوجات و گلدوزی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای زنان محلی، 

اقدام به تأسیس یک تعاونی با نام رؤیا )Royah( نمودند.

این تعاونی برای 20 زن در رده سنی 18 تا 52 سال در کارگاه های تولید 
کت، کاپشن، جلیقه و پارچه های دستباف ابریشم امکان اشتغال را فراهم کرده 
است. این تعاونی در ابتدا فقط می توانست کاالهای خود را در داخل کشور 
بفروشد، اما به تدریج با شرکت در هفته های مد پاریس و میالن نشان داد که 

قابلیت مشارکت در عرصه های بین المللی را نیز دارد.

دیگر اهداف مهم رؤیا مربوط به بکارگیری بیشتر زنان در طول زمان و 
تأسیس مرکزی برای آموزش صنایع دستی افغانستانی به دختران و جوانان 

است )12(.

تعاونی های خدمات در ُکنَر:

شرق  در  جنگلی  و  کوهستانی  والیتی   ،)Kunar( ُکنَر  در  تعاونی ها 
افغانستان، اغلب از نوع خدماتی هستند. در واقع آنها برای دستیابی به سودهای 

حاصل از فروش محصوالت و بازاریابی فعالیت می کنند )5(.

تعاونی ارغند در قندهار:

تعاونی ارغند از سال 2005 با هدف کمک به توسعه والیات جنوبی 
افغانستان در شهر قندهار آغاز بکار کرد. این تعاونی که به ابتکار یک زن 

تأسیس شده، به تولید مواد طبیعی از روسری های دستباف تا محصوالت 
مراقبت از زیبایی می پردازد. در مورد روسری ها، مواد اولیه شامل ابریشم را 
از چین وارد کرده و آنها را رنگ آمیزی می کنند. در ادامه اعضاء به طراحی آن 

پرداخته و باغندگان حرفه ای از هرات نیز با آنها همکاری می کنند.

تعاونی های کشاورزی در بلخ:

 Rural Rehabilitation( افغانستان  روستایی  احیاء  نروژی  انجمن 
چون  بخش هایی  در  تعاونی   22  )Association for Afghanistan

بلخ  والیت  در  کوچک  کسب وکارهای  و  قالیبافی  دامداری،  کشاورزی، 
راه اندازی نمودند. در پایان این پروژه 4392 نفر خانوار مشارکت کننده، ضمن 

دریافت کمک های مالی و فنی، درآمد بیشتری کسب کردند )13(.
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