




 



جمهوری اسالمی افغانستان بر این است که حفظ   څارنوالی در شرایط حساس فعلی اعتقاد لوی  

س ی جمهوری اسالمی  یافته در قانون اساهای تسجیلدستاوردهای بیست سالۀ کشور مان، ارزش 

به  قانون افغانستان،  بخش  در  افغانستان  دولت  تطبیق حاکمیت  ویژه حفظ دستاوردهای  گذاری، 

څارنوالی ویژه زنان بسیار مهم و حیاتی است. لوی قانون و حمایت از حقوق شهروندان افغانستان به 

تطبیق حاکمی  امر  در  پرتو مکلفیت خود  در  افغانستان،  را دولت جمهوری اسالمی  قانون، خود  ت 

ویژه قوانین حامی حقوق بشری تمام شهروندان افغانستان، مکلف و متعهد بر تطبیق تمام قوانین به

 زنان میداند و در این راستا 
ً
 کنند. ن ما از هیچ اقدام و تالش ی فروگذار نمی څارنوال مخصوصا

دانسته، در این راستا کد    معاینات نسایی)بکارت( را دولت افغانستان  برخالف کرامت انسانی زنان

جزا در مشوره با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای حامی حقوق زنان  تعدیل یافته و انجام  

ها مطابق تعدیالت جدید تنها در صورتی امکان دارد که هم حکم محکمه و هم رضایت این آزمایش

این رویه را محدود و ممنوع  سوشونده وجود داشته باشد. در حقیقت تعدیالت جدید، از یکمعاینه 

کند. قرار داده، از جانب دیگر از حقوق متضرران و قربانیان قضایای خشونت علیه زنان حمایت می 

موازین   څارنوالی لوی   و  اصول  رعایت  به  ملزم  را  قانون، خود  حاکمیت  تطبیق  کنار  در  افغانستان 

یکسان  بخاطر  و  دانسته  بشری  احقوق  جلوگیری  و  اجراآت   نکات  سازی  قانون،  معافیِت خالف  ز 

ها به طور کلی  های آموزش ی و کنفرانسالذکر پیرامون معاینات نسایی را در تمام جلسات، برنامه فوق 

 ن رسانیده است. څارنوال به آگاهی تمام  

از   یا کارمندان سکتور عدلی څارنوال همچنان اطمینان میدهیم، در صورتی که هر یک  قضایایی -ن 

برخال  معاینهافغانستان  رضایت  و  قانون  انجام ف  را  معاینات  این  محکمه،  حکم  وجود  و  شونده 

 بدهند؛ در پرتو قانون و با جدیت مجازات خواهند شد. 

افزایی است تا از این طریق سطح آگاهی  سازی و ظرفیتی افغانستان متعهد بر ظرفیتڅارنواللوی  

خشونت علیه زنان، افزایش یابد. بر همین   ویژه در بخش مبارزه باها به ن را در تمام بخش څارنوال 

دهی درباره خشونت علیه زنان ها برنامۀ آموزش ی پیرامون آگاهی اساس، در طی چند سال گذشته ما ده 

بین و  ملی  نهادهای  مالی  کمک  به  آموزش را  انستیتیوت  طریق  از  و  مسلکی  املللی  در  څارنوال های  ن 



نموده  برگزار  افغانستان  بر  سرتاسر  لوی ایم.  در  زنان  معنادار  افزایش حضور  بر  ما  تعهد  اساس 

% افزایش یافته و تعهد ما این است تا  20% به بیشتر از  3، امروز سهم زنان در این اداره از  څارنوالی 

  څارنوالیهای بلند چون معاونیت لوی  % افزایش برسیم؛ اکنون زنان نه تنها در موقف 25پایان سال به  

های افغانستان، حضور پررنگ و های سرتاسر ولیات و ولسوالی څارنوالی   و ریاست عمومی، بلکه در

فعال دارند؛ همچنان برای اینکه تضمین مصونیت زنان در محیط کاری گردد ما ریاست حمایت از 

ایم تا کارمندان اناث از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت  حقوق زنان را در چوکات این اداره ایجاد نموده 

کار  فعالیتدر محیط  کارکردهاو  این  تمام  که  باشند؛  نماین ی مصؤن  تحقق ها،   برای  ما  تعهد  گر 

 برابری جنسیتی است.

در قسمتی از گزارش به قضایای فرار از منزل اشاره شده است، قوانین نافذۀ ج.ا.ا. و همچنان شریعت 

وم به مجازات نشده  اسالمی، فرار از منزل را جرم ندانسته و تاکنون زنی بخاطر فرار از منزل محک

است. بنابراین ادعای پاراگراف دوم در صفحه چهارم گزارش شما که گویا شریعت اسالمی و قوانین  

نافذۀ افغانستان فرار از منزل را تحت وصف جرمی زنا مورد پیگرد قرار میدهد؛ قابل بحث است. از 

در هماهنگی با نهادهای حامی همین رو، ما حاضریم تا در این زمینه یک کمیته را تشکیل بدهیم تا  

 حقوق بشر بررس ی گردد که اگر چنین موردی وجود دارد مورد تدقیق  و تجدیدنظر قرار گیرد.

  1400ما در حدود سه هزار قضیه خشونت علیه زنان را بررس ی و از آغاز مالی    1399اداره ما در سال  

ثور   تعداد     څارنوالی لوی     1400تا ماه  به  را که شامل قضی1464افغانستان  زنان  ه خشونت علیه 

ایم و تاکنون شکایتی مبنی بر اجراآت خالف قانون شد، بطور دقیق و جدی بررس ی نموده تن می  1626

 ایم. در این زمینه را دریافت نکرده

به افغانستان، کمیسیونی  زنان  امور  وزارت  زنان در چهارچوب  علیه  منع خشونت  عالی  نام شورای 

ی افغانستان اطمینان میدهد تا در  څارنوالی مختلف در آن عضویت دارند؛ لوی  وجود دارد که نهادها

های موجود در امر تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان،  های گزارش شما پیرامون کاستیموردیافته 

 های شما و سایر نهادهای حامی حقوق بشر را در جلسات بعدی شورای یاد شده مطرح نماید.نگرانی

قضایی  - اد یک سیستم برای ثبت قضایا، در همکاری با پروژه حمایت از سکتور عدلی در قسمت ایج

جهانی     (JSSP)افغانستان   توسعه  برای  متحده  ایالت  اداره  مالی  حمایت  همکاری    (USAID)با  و 



 نیز کار روی توسعه     (IDLO)املللی توسعه حقوق  سازمان بین 
ً
سیستم ثبت قضایا ایجاد گردیده و فعال

 گردد. آن جریان داشته تمام قضایای در آن ثبت می

شود؛  مربوط می  څارنوالی ویژه به اداره عالی لوی  تا آنجا که پیشنهادهای شما به دولت افغانستان و به 

 ن، ادامه خواهیم داد. از آن استقبال نموده و ما به تالش خود برای تطبیق حاکمیت قانو 

ملل  از جمله  افغانستان  در  پایدار  توسعه  مالی  حامیان  نهادهای  به  پیشنهادهای شما  بخش  در  و 

های دونر؛ ما  متحد، ایالت متحده آمریکا، دولت شاهی متحد بریتانیا، اتحادیه اروپا و سایر سازمان

ز قانون منع خشونت علیه زنان، نظریم و معتقدیم که برای تقویت حاکمیت بیشتر و بهتر اشما هم

 تحقق موارد پیشنهاد شده از سوی شما لزم و ضروری است.




