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پیام وزیر امور زنان:
وزارت امور زنان خرسند است که پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت را تدوین و جهت تحقق حق
میراث و مالکیت زنان با بلند بردن سطح آگاهی عامه و به دور ساختن موانع تصرف و انتفاع زنان از میراث و
مالکیت آنرا به منصه اجرا قرار میدهد.
حق میراث و مالکیت زنان یکی از مهم ترین حقوق بنیادین فردی است که شاخه حقوق مدنی محسوب می شود
چرا که ادامه حیات و بقای انسان درگرو تامین نیازها و حوایج مادی اوست و تالش انسان در رفع احتیاجات مادی
بر مبنای برخورداری از مال و حق مالکیت استوار است .با مروری بر پیشینه برخورداری از حق میراث و
مالکیت در افغانستان می توان به این نکته پی برد ،اغلب زنان از حق میراث و مالکیت در این کشور بی بهره یا
کم بهره بوده اند.
دین مقدس اسالم بر داشتن حق مالکیت و میراث زنان تأکید نموده است که به تبع آن ماده  04و  04قانون اساسی
افغانستان نیز حق مالکیت را به رسمیت شناخته و طی ماده  22بر عدم تبعیض ،تساوی زن و مرد در برخورداری
از حمایت قانون اشاره شده است.
اسناد بین المللی حقوق بشر بشمول اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ،کنوانسیون بین
المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) بر دسترسی
حق مالکیت تأکید داشته و دولت ها را ملزم می نماید تا در راستای تحقق سایر حقوق بشری بشمول حق مالکیت و
میراث اقدامات عملی و جدی را روی دست گیرند.
در سطح ملی و بین المللی تضمین های الزم حقوقی پیرامون حق میراث و مالکیت زنان موجود بوده اما چالش
اساسی در تطبیق و اجرای تعهدات و قوانین است .زنان افغانستان در کسب و تصرف اموال خویش همواره با
مشکالت و چالش های برخوا سته از آسیب های فرهنگی ،رسوم و عنعنات ناپسند رو برو بوده اند .در بسیاری از
خانواده های سنتی در افغانستان زنانی که خواهان گرفتن سهم ارث خود باشند با تهدید و خشونت روبرو می شوند
و در بیشتر موارد ،مردان حاضر به دادن ارثیه زنان نیستند.
جهت تأمین این دسته از حقوق زنان همکاری ادارات ذیربط ،مشارکت مردم ،نهاد های حامی حقوق بشر و حقوق
زنان ضروری میباشد .وزارت امور زنان تعهد مینماید که جهت تطبیق پالیسی حق میراث و مالکیت زنان در
همکاری و هماهنگی سایر نهاد های حکومتی تالش همه جانبه نموده و کلیه موارد این پالیسی را در عمل تطبیق
مینماید.
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مقدمه
از آنجائیکه معلوم است اسالم از حقوق مالی زنان حمایتمینماید و این حقوق در قوانین نافذه کشور نیز تصریح
گردیده است ،اما از لحاظ موجودیت رسوم و عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی ،عدم آگاهی عوام از احکام
شرعی و قانونی ،عدم تطبیق قوانین به صورت یکسان باالی همه باعث گردیده است تا زنان از حقوق مالی و
حقمیراث خویش محروم گردند .تقسیممیراث برای زنان به خصوص در مناطق دور افتاده و قریهجات و قصبات
افغانستان موضوع جنجال برانگیزی است که سبب دشمنی ،خشونت ،قطع روابط و حتی کشت و خون میگردد.
یکی از دالیل عدم دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت شان که منجر به خشونت علیه ایشان میگردد ،بی
خبری مردم از احکام شرعی و قوانین نافذه کشور میباشد ،زیرا اکثراً مردم به دلیل عدم آگاهی ،بیسوادیشان و
هنجارهای اجتماعی گرفتار مشکالتی در این راستا میشوند.
جامعهههه افغانسهههتان ماننهههد بسهههیاری از جوامهههع دیگهههر متهههأثر از عوامهههل گونهههاگونی چهههون عهههرف و عنعنهههات ناپسهههند
اسهههت .اینکهههه ایهههن جامعهههه بهههه شهههدت سهههنتی مهههیباشهههد ،رسهههوم و عنعنهههات مختلهههر درمیهههان مهههردم رواا دارد کهههه
برخههههی از ایههههن رسههههوم و عنعنههههات دارای جنبههههههای مثبههههت مههههیباشههههند ،امهههها برخههههی دیگههههر بهههها وجههههود رسههههو و
نفوذشان مخالر صریح با دستورات دینی و مذهبی در جامعه است.
عنعنهههات ناپسهههند بهههه یههه

فرهنههه

عمهههومی در سهههطح جامعهههه تبهههدیل شهههده اسهههت کهههه بهههر فکهههر و ذههههن جامعهههه

حکومههت نمههوده و تغییههر آن بهها چالشهههای فراوانههی مواجههه مههیگههردد .عههدم پرداخههت حقههوق میههراث زنههان ،نادیههده
گههرفتن حههق مالکیههت زنههان ،نههدادن مهههر زنههان و عههدم اعطههای حقههوق مههالی آنهاشههامل ایههن عنعنههات ناپسههند حههاکم
در جامعه میباشد که سبب افزایش خشونتها در سطح کشورگردیده است.
بهها وجههود آنکههه اسههالم اعطههای حههق مههالی بههرای زنههان را بههه رسههمیت شههناخته در امههوال و دارایههی هههای زن حههق
تههداخل غیههر را ممنههوع قههرار داده اسههت و در آیههات قههران عظههیم الشههان خطههاب بههه مههردان گفتههه اسههت کههه حقههوق
زنههان را بههه خوشههی و نیکههویی برایشههان ب ردازنههد .امهها بههاز هههم در اثههر حاکمیههت عههرف ناپسههند حههاکم در جامعهههه
افغهههانی بهههه نهههدرت زنهههان از حقهههوق مهههالی خهههویش مسهههتفید مهههی گردنهههد .تعهههداد زیهههاد زنهههان تهههاکنون نتواسهههته انهههد
حقهههوق مههههر شهههان را از شهههوهران شهههان دریافهههت نماینهههد و در بعضهههی مهههوارد بههها داشهههتن پهههول شخصهههی ،بهههازهم
ملکیت های چون ،خانه ،زمین و شرکت را بنام شان خریداری نمیتوانند.
بههها در نظرداشهههت اینکهههه زنهههان بههها محهههدویت ههههای مهههالی ،و محرومیهههت از حهههقمیراث و مالکیهههت مواجهمیباشهههند،
وزارت امهههور زنهههان بهههرای دسترسهههی زنهههان بهههه حقهههوق شهههرعی و قهههانونی زنهههان ،حمایهههت از زنهههان بهههی بضهههاعت،
بیههههوه و دختههههران یتههههیم و زنانیکههههه آگههههاهی مکمههههل از حصههههول حقههههوق شههههان در زمینههههه ندارنههههد .حمایههههت ازآنعههههده
زنانیکهههه بههها خشهههونت روبهههرو میشهههوند و نمیتواننهههد حهههق مههههر و میهههراث قهههانونی خهههویش را بدسهههت آورنهههد .ونیهههز
بهههر اسهههاس مسهههرولیت رسهههمی وزارت امهههور زنهههان در قبهههال زنهههان افغانسهههتان بهههرای تحقهههق حقهههوق ایشهههان پالیسهههی
هههذا رابهههه همکهههاری علمهههای دینهههی بمنظهههور کهههاهش و جلهههوگیری از خشهههونت علیهههه زنهههان و احقهههاق حقهههوق شهههرعی
3

و قهههانونی آنهههها بهههه خصهههوص در بخهههش حهههقمیراث و مالکیهههت زنهههان در نتیجهههه تهههدویر جلسهههات متعهههدد و متهههداوم
بهههها ادارات ذیههههربط(وزارت امههههور زنههههان ،سههههتره محکمههههه ،لههههوی څههههارنوالی  ،وزارت ارشههههاد ،حههههج و اوقههههاف،
شهههههورای علمههههها ،وزارت عدلیهههههه ،وزارت اطالعهههههات و فرهنههههه  ،اداره مسهههههتقل اراضهههههی افغانسهههههتان ،و انجمهههههن
مسهههتقل وکهههالی مهههدافع افغانسهههتان  ،ارگهههان ههههای محههههل ،وزارت امهههور داخلهههه ،کمیسهههیون مسهههتقل حقهههوق بشههههر،
اداره احصهههایه مرکهههزی  ،وزارت معهههارف ،تحصهههیالت عهههالی و جامعهههه مهههدنی) ترتیهههب نمهههوده .تههها بههها تطبیهههق ایهههن
پالیسی زنان به حقوق خویش نایل گردیده و در رشد اقتصادی کشور سهم فعال داشته باشند.

تعریف اصطالحات این پالیسی
 -4میراث:میراث عبارت از قواعد فقهی و ضوابط حسابی است که ذریعه آن نصیب هر وارث در ترکه از
موروث بعد از وفات تعیین میگردد.
 -2ملکیت :ملكیت ،حقي است كه به مقتضاي آن شي تحت اراده و تسلط شخص قرار میگیرد و تنها مالك
میتواند در حدود احكام قانون به استعمال ،بهره برداري و هر نوع تصرف مالكانه در آن ب ردازد.
 -3مهر:عبارت از مالی است که شوهر بر اساس عقد نکاح و یا جماع به شبهه در مقابل حق زناشوئی برای
زن می ردازد.
 -0حصر وراثت :به معنی معلوم کردن تعداد وارث متوفی توسط مراجع ذیصالح.
 -5ترکه خط :تقسیم نمودن مال و حقوق مشترک بین ورثه درمیراث.
 -6وثایق :ی یا چند نوع دارایی  ،حقوق یا اسنادی که به عنوان تضمین تعهدات خریدار یا صادر کننده در
اختیار بان عامل قرار میگیرد.
 -7ملکیت عقاری :نوعی از اموال غیر منقول که تحت تصرف و انتفاع قرار گرفته بتواند.
 -8وراثت :وصر شرعی که به اساس آن افراد مستحق ارث از موروث معین شان میگردد.
 -9مال :هر چیزیکه قابل استفاده  ،ذخیره وارزش معامالتی باشد.
 -44نکاح خط :سند رسمی که در آن شرح عقد نکاح تحریر شده باشد.

هدف
این پالیسی به منظور دسترسی زنان به حق میراث و ملکیت تدوین گردیده است.

مقاصد
 .4افزایش آگاهی عامه دررابطه به حق میراث ،مالکیت ،مهر و نفقه زنان
 .2ایجاد سهولت در پروسه اخذ حق میراث و ملکیت زنان
 .3اطمینان از فراهم آوری مساعدتهای حقوقی برای زنان.
 .0تقویت نظام مصرون حق مالکیت برای زنان.
 .5توانمندی سازی زنان و رفع موانع عرفی در این زمینه.
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مبنی
این پالیسی در روشنی احکام شریعت اسالمی و طبق ماده  04قانون اساسی ،مواد ،4993 ،4940 ،4944
 ،4990و  4995قانون مدنی افغانستان ،قانون منع خشونت علیه زن ،ماده  ،5رکن سوم پالن کاری ملی برای
زنان افغانستان ،و در تطابق به هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار و برنامه با اولویت پالن توانمندسازی اقتصادی
زنان وضع گردیده است.

ضرورت تدوین پالیسی
در جوامع افغانی بنابر دالیل زیاد از جمله عرف و عنعنات ناپسند و فرهن

های قبیلوی ،زنان در اکثر موارد

نمیتوانند از حق ارث و مالی شان بهره ببرند .مبارزه با این مشکالت نیازمند تدوین برنامههایی است که بتواند با
برنامه ریزی دقیق و جستجوی راه هایحل مناسب ،زنان قادر به دسترسی حقوق مالی خویش گردند .بدین منظور
وزارت امور زنان با درک مشکالت فوق ،پالیسی هذا را ترتیب نموده تا با تطبیق آن زنان از حق ارث و مالی
شان مستفید گردند.

شرح پالیسی
تحلیل وضعیت
میهههراث حهههق مهههالی و شهههرعی اسهههت ،کهههه مطهههابق شهههریعت و قهههانون مهههدنی افغانسهههتان از ترکهههه مههه ثورث
بهههه انهههداز حهههق االرث بهههرای ورثهههه (مهههرد و زن) پرداختههههمیشهههود .امههها بهههه علهههت عهههدم تطبیهههق قهههوانین شهههرعی و
مهههدنی و حههههاکم بههههودن سههههنتهای نهههها پسههههند در جامعههههۀ افغهههانی ،بههههرای اکثریههههت زنههههان ایههههن حههههق داده نمههههیشههههود.
تقسهههیممیراث بهههرای زنهههان بهههه خصوصهههدر منهههاطق دور افتهههاده ،قهههرا و قصهههبات افغانسهههتان موضهههوع جنجهههال بهههر
انگیههزی اسههت کههه اکثههر اوقههات باعههث ب ههمیان آمههدن منازعهههمیگههردد ،کههه سههبب خصههومت ،قطههع روابههط و حتههی
باعهههث بهههرهم زدن نظهههام خانوادهمیشهههود .افغانسهههتان بههها وجودیکهههه یههه

کشهههور اسهههالمیاسهههتو دیهههن مقهههدس اسهههالم

حههقمیراث زنههان رابههه رسههمت شههناخته اسههتبا آنهههم بههه علههل رسههم و روااهههای نهها پسههند و عههدم آگههاهی از احکههام
شریعت اسال میزنان نمیتوانند به حقمیراث خویش دسترسی داشته باشند.
بهههر مبنهههای آمهههار ارائهههه شهههده از سهههوی اداره لهههوی حهههارنوالی طهههی سهههال ههههای  4391و  ،4397بیسهههت
و دو مههورد قضههایای منههع تصههرف زنههان در ارث و امههوال ثبههت گردیههده اسههت ،کههه نشههان میدهههد زنههان بههه دالیههل
مختلر نمی توانند جهت اخذ میراث به نهاد های عدلی و قضائی مراجعه نمایند.
5

طبهههق تحقیقهههی کهههه توسهههط نههههاد تحقیقهههاتی حقهههوق زنهههان و اطفهههال در سهههال  2444صهههورت گرفتهههه اسهههت،
" %55مههههردان در مقابههههل  %05زنههههان فکرمیکننههههد کههههه زنههههان حههههقمیراث را ندارنههههد .بههههرعک  %52 ،زنههههان
در مقابهههل  %08مهههردان بهههه ایهههن باورانهههد کهههه زنهههان حهههقمیراث را دارنهههد .همننهههان باشهههندگان شههههرها و جهههواب
دهنههدگان تحصهههیل کردهمیخواهنههد کهههه بههه زنهههان حههقمیراث شهههان داده شههود در مقایسهههه بههه اشخاصهههی کههه بیسهههواد
و یههها سهههطح دانهههش /تحصهههیل پهههائین داشهههتند .تحقیهههق نیهههز نشهههانمیدهد کهههه بهههه احتمهههال بیشهههتر مهههردان صهههاحبمیراث
شههههانمیگردند نظههههر بههههه زنههههان (یعنههههی احتمههههال کسههههبمیراث شههههان بههههه ترتیههههب  %89در مقابههههل 37میباشههههد).
مطهههابق تحقیهههق نههههاد تحقیقهههاتی حقهههوق زنهههان و اطفهههال ،بهههرادران زنهههان مهههانع عمهههده در بدسهههت آوردن حهههقمیراث
زنانمیباشههند کههه بههه تعقیههب شههان سیسههتم عههدلی و قضههائی (محکمههه یهها پههولی ) ،فامیههل خسههر و شههوهر شههان بههه
ترتیب به حیث چنین موانع شناخته شدهاند.
تحقیهههق مهههذکور نیهههز نشهههانمیدهد کهههه زنهههان توسهههط ادارات حکهههومتی بههها تبعهههیض مواجهههه شهههدهاند وقتیکهههه
آنهههها بهههرای خواسهههتن حهههقمیراث شهههان بهههه ارگانههههای عهههدلی و قضهههائی مراجعهههه کردهانهههد،تقریباًاز  %33زنهههان
رشههوه خواسههته شههده بههود ،ایههن نشههان دهنههده آن اسههت کههه رشههوه نیههز یکههی از عوامههل عمههده ایسههت کههه زنههان را از
اخهههذمیراث شهههان دلسردمیسهههازد .تحقیهههق نیهههز نشهههانمیدهد کهههه اکثریهههت زنهههان ،%54 ،کهههه صهههاحب دارائیانهههد،
چنهههین دارائهههی را بههههمیراث بردهانهههد ،در حالیکهههه  %44شهههان در مههههر ،و  %39شهههان دارائهههی را بههها عایهههد خهههود
خریههههداری نمودهانههههد.در مقایسههههه %94 ،جههههواب دهنههههدگان ذکههههور دارائههههی را بهههههمیراث بههههرده درحالیکههههه فقههههط
 %9شان دارائی را باعاید خویش خریداری نمودهاند.
قسههههمیکه حههههقمیراث یهههه

امههههر شههههرعی بههههوده ،فلهههههذا زنههههان نبایههههد در گههههرفتن حههههقمیراث خههههود عههههار

نماینههد .امهها سههوال اینجاسههت کههه چههرا ایههن حههق بههرای زنههان داده نمههیشههود؟ بایههد گفههت کههه زنههان از تههرس و حیههائی
کهههه دارنهههد نمهههیخواهنهههد از راه قهههانونی حهههقمیراثشهههان را از خهههانوادهب پهههدر بخواهنهههد ،و یههها ههههم از تهههرس اینکهههه
رابطهههههههه شهههههههان بههههههها خهههههههانوادهب شهههههههان خهههههههراب شهههههههود،لذا از حهههههههقمیراث ،مالکیهههههههت ،نفقهههههههه و مههههههههر خهههههههود
منصرفمیگردند.
زنهههان تنهههها بخهههاطر گهههرفتن حهههقمیراث از سهههوی پهههدر شهههان بههها مشهههکالت مواجهههه نبهههوده بلکهههه بسهههیاری
زنههههان بیههههوه بخصههههوص آنعههههده زنههههانی کههههه فرزنههههد پسههههر ندارنههههد ،از سههههوی فامیههههل شههههوهر شههههان از حههههقمیراث
محروممههیگردنههد .عههالوه براینکههه بههرای ایههن گونههه زنههان و دختههران حههقمیراث داده نمههیشههود ،خههود و دختهههران
شان خالف رضایت آنها به حیث حق ارث در عقد ازدواا توسط اقارب شان آوردهمیشوند.
زنههان فکرمههیکننههد کههه در تقسهههیممیراث ،هههر چههه کههه بههرادر و یههها پههدرمیگوینههد و الزممههیداننههد ،همهههان
درسهههت اسهههت کهههه بنهههابر همهههین منظهههور ،زنهههان زیهههادی از حهههقمیراث محروممهههیماننهههد و یههها سههههم انهههدکی برایشهههان
دادهمههیشهههود.بهههرای اینکهههه ههههر شهههخص بتوانهههد از حهههقمیراث بههههرهمنهههد شهههود ،بهتهههر اسهههت خانوادههههها بهههرای تقسهههیم
مههالمیراث بههه محههاکم خههانوادگی مراجعههه نماینههد تهها قضههات مطههابق بههه احکههام شههرعی و قههوانین نافههذه کشههور ایههن
معضل را حل نمایند.
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کلیهههه موانهههع و مشهههکالت فهههوق در دسترسهههی زنهههان بهههه حهههق تعلهههیم ،وظیفهههه ،عایهههد،میراث و دارائهههی سهههبب گردیهههده
تههها زنهههان در ایفهههای نقهههش خهههود در تمهههام عرصهههههای اجتمهههاعی ،اقتصهههادی ،فرهنگهههی و سیاسهههی حضهههور کمرنههه
داشهههته باشهههند و در نتیجهههه عهههدالت و برابهههری بهههین مهههرد و زن در جامعهههه تحقهههق پیهههدا نکند.بهههدین لحهههاظ وزارت
امهههور زنهههان بههها همههه هنگی ادارات ذیهههربط مصهههمم بهههرآن گردیهههد تههها روی پالیسهههی دسترسهههی زنهههان بهههه حهههقمیراث و
مالکیهههت کهههار نمایهههد تههها بعهههد از تطبیهههق ایهههن پالیسهههی ،زنهههان بتواننهههد حهههقمیراث خهههویش را بدسهههت آورنهههد و ههههی
نوع موانع در تصاحب حقمیراث شان وجود نداشته باشد.
برای تقویت خود کفایی و استقاللیت اقتصادی زنان و تطبیق احکام دین مبین اسالم در افغانستان ،باید طبق شریعت
اسالمیو قانون مدنی افغانستان به تمام زنان حقمیراثشان داده شود ،و حق مالکیت ایشان مراعات و حفظ گردد.
طبق قانون طرزتحصیل حقوق ،ماده هجدهم؛ احضار معروض علیه و اخذ ضمانت احضار از وی ،تحصیل حقوق
و تطبیق حکم محکمه تحت نظر اداره حقوق توسط پولی صورت میگیرد .هرگاه تطبیق حکم قطعی و نهایی
محکمه ایجاب تنفیذ اجباری را نمایند اداره پولی مکلر به اتخاذ تدابیر امنیتی خاص و تامین امنیت هیرت موظر
می باشد .وزارت امور داخله مکلر است به منظور تطبیق حکم قطعی و نهایی محکمه ،قطعه خاص پولی را در
مرکزو والیات ایجاد و در ادارات حقوق وزارت عدلیه توظیر نماید.

ریشه و عوامل مشکل و راه حل ها
جهت دست یابی به اهداف و مقاصد پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت ،مشکالت ذیل شناسایی و برای
هری آنها راه حل ها پیشنهاد گردیده است.

 .8پائین بودن سطح آگاهی عامه
با وجود وضاحت احکام شریعت اسالمی و قوانین نافذه کشور ،زنان در سراسر کشور در دست یابی به حق میراث
و مالکیت با چالش های گوناگونی روبرو اند .شماری از خانواده هها زنهان را مسهتحق میهراث نمیداننهد و یها بهه دادن
مال اندک به آنها اکتفا میکنند .همننان تقاضای حهق میهراث از نگهاه فرهنگهی شهرم و عهار پنداشهته میشهود .تقاضهای
زن به حق میراث موجهب صهدمه رسهیدن و یها قطهع رابطهه وی بها خهانواده اش میگهردد .بهه منظهور تهأمین دسترسهی
زنان به حق مالکیت و میراث بلند بردن سطح آگاهی عامه امر الزمی پنداشته می شود.

راه حل ها
الهر :وزارت امهور زنهان بهها ادارات ذیهربط حکههومتی بهه ویه ه وزارت معهارف ،وزارت تحصههیالت عههالی ،وزارت
ارشاد ،حج و اوقاف ،وزارت عدلیه،وزارت اطالعات و فرهن  ،کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای علما جهت
بلند بردن سطح آگاهی عامه هماهنگی و همکاری الزم ایجاد نموده و تفاهم نامه های همکاری را به امضاب برساند.
ب :وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،وزارت عدلیه ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت معارف در همکاری با وزارت
امور زنان مواد آگاهی دهی عامه را بر اساس قانون و در روشنی احکام شریعت اسال می تهیه نماید.
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ا :وزارت امور زنان از طریق ریاستهای والیتی برنامههای آگاهی دهی عامه را در هماهنگی با ریاستهای
والیتی ارشاد ،حج و اوقاف ،معارف ،پوهنتون والیات ،عدلیه ،اطالعات و فرهن  ،کمیسیون حقوق بشر و
شورای علما تدویر نماید.
د .وزارت ارشاد ،حج و اوقاف نیز مطابق طرزالعمل انتخاب خطبهها برای مساجد مواد آگاهی دهی عامه را در
تقسیم اوقات مال امامان مساجد در نظر گرفته تطبیق نماید.

 .1رسوم و عنعنات ناپسند
افغانستان دارای ی جامعه سنتی است که بیشتر مردم آن تابع رسم و رواا های حاکم در جامعه اند .اثرات سوب
رسوم خالف اصول شریعت اسالمی و قوانین نافذه همه افراد جامعه را متأثر ساخته و مانع رشد فرهنگی آنان
میگردد ،اما در این میان بیشترین صدمه را بر زنان وارد می نماید .رسوم و عنعنات ناپسند همانطوریکه مانع سهم
گیری و اشتراک فعال زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی میگردد؛ مانع دست رسی آنها به حق میراث و
مالکیت نیز می گردد.

راه حل ها
الر :وزارت امور زنان ،وزارت حج و اوقاف ،وزارت اطالعات وفرهن  ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،وزارت
عدلیه ،وزارت امور داخله و شورای علما باید تدابیر الزم قانونی را به منظور مبارزه و جلوگیری از رسم و
رواا های ناپسند که مانع حق میراث و مالکیت زنان می گردد روی دست گیرد.
ب :رسوم و عنعنات ناپسند مانع حق میراث و مالکیت زنان باید جرم انگاری گردیده و عاملین آن مورد تعقیب
عدلی قرار گیرند.
ا :نهاد های فوق الذکر باید برای روشن ساختن اذهان مردم و جلوگیری از رسوم و عنعنات خالف شریعت
اسالمی و قوانین نافذه آگاهی دهی نمایند.

.9پروسه اخذ میراث
اخذ و تقسیم میراث در خانواده های افغان به وی ه در سطح والیات موضوع جنجال برانگیری است که سبب
دشمنی ،خشونت ،قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد ،که در این میان باز هم زنان صدمۀ بیشتر را می
بینند .در صورتیکه میراث عین باشد ،با وجود صراحت قانون و میکانیزم های موجود در قسمت انتقال ملکیت،
سند (قباله عرفی ) تبادله نمی شود ،ویا جهت تعیین حصر وراثت و قباله شرعی به محاکم مراجعه نمی گردد .بناب
نیاز است تا محاکم و واحد های اداری ذیربط در این زمینه اقدامات الزم را اتخاذ و با مردم همکاری نمایند:

راه حل ها
الر :ادارات ذیربط حکومتی باید اقدامات الزم را روی دست گیرند تا پروسه تقسیم ترکه و حصر وراثت از طریق
ادارات رسمی (محاکم و واحد های اداری مربوط) صورت گیرد و سند قباله و یا مالکیت تبادله گردد.
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ب :وزارت امور زنان ،وزارت عدلیه ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،انجمن مستقل وکالی مدافع ،اداره اراضی و
لوی سارنوالی باید زنان را در امر دست رسی به محاکم و یا مرجع مربوطه جهت اخذ میراث و کسب سند به نام
خود شان همکاری نمایند.
ا :محاکم و سایر ادارات ذیربط حکومتی به قضایای میراث و مالکیت زنان اولویت بدهند.
د .محاکم و ادارات ذیربط جهت تسهیل و تسریع روند تثبیت ،اخذ و انتفاع حق میراث و مالکیت زنان تفاهم نامه
های همکاری را عقد نمایند.

 .0مساعدت حقوقی
زنان جهت دست یابی به حق میراث و مالکیت خویش نیاز به مساعدت های حقوقی به وی ه مشوره های حقوقی و
وکیل مدافع دارند .اکثریت این زنان از نگاه اقتصادی در وضعیتی قرار ندارند تا وکیل مدافع استخدام نمایند .از
سوی هم در دست رسی به نهاد های عدلی و قضائی با مشکل مواجه اند زیرا بر مبنای فرهن حاکم مراجعه به
محاکم جهت کسب میراث منجر به تنش های خانوادگی خواهد گردید .پ به صورت جدی نیاز به همکاری و
مساعدت های حقوقی دارند.

راه حل ها
الر :وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی مدافع باید مساعدت های حقوقی رایگان را برای زنان متقاضی حق
میراث و مالکیت در سطح مرکز و والیات فراهم نماید.
ب :ادارات ذیربط در زمینه ارائه مساعدت های حقوقی برای زنان متقاضی حق میراث و مالکیت با هم همکاری
و هماهنگی الزم بر قرار نمایند.
ج :بعد از امضای تفاهمنامه همکاری دوجانبه بین وزارت امور زنان و وزارت عدلیه ،ادارات مذکور
مسرولیتهای ذیل را دارامیباشند.
 وزارت عدلیه برای متقاضیان حق میراث که از طرف وزارت امور زنان به آن اداره ارجاع داده
میشود ،مساعدتهای حقوقی را فراهم میسازد.
 وزارت عدلیه اعداد و ارقام مساعدتهای حقوقی را که بر اساس تقاضای وزارت امور زنان فراهم نموده
و قضایایی را که وزارت عدلیه به آن رسیدگی نموده به دسترس وزارت امور زنان قرار دهد.
 وزارت عدلیه به خصوص ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی طبق سند تقنینی مساعدتهای حقوقی
رابرای زنان درقسمت دسترسی به میراث و مالکیت درسطح مرکز و والیات ارائه نمایند.
 وزارت عدلیه درصورت نیاز وبراساس تقاضای وزارت امور زنان مساعدتهای حقوقی را درقسمت
ارائه مشورههای حقوقی برای دسترسی زنان بهمیراث و مالکیت شان فراهم میسازد.
 وزارت عدلیه اعداد و ارقام قضایای حل و فصل شده را ،که در نتیجه آن زنان صاحب زمین و مالکیت
جایداد میگردند ،به دسترس وزارت امور زنان قرارمیدهد.
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د :وزارت امور زنان با انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان ی تفاهمنامه همکاریهای دوجانبه را درقسمت ارائه
مساعدتهای حقوقی درحل قضایای دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت امضاب نماید تادرصورت نیاز به همکاری این
انجمن با وزارت امورزنان درقسمت توظیر وکالی مدافع رایگان کم نمایند.





انجمن مستقل وکالی مدافع مطابق به تفاهمنامه همکاری دوجانبه وکالی مدافع رادرقسمت ارائه
مساعدتهای حقوقی درقضایای دسترسی زنان به میراث ومالکیت تشویق مینمایدوتعداد مساعدین
خاصی راسالیانه درحل وفصل این قضایا اختصاص دهد) .وزارت امورزنان براساس نیازدررابطه به
تعدادمساعدین حقوقی باانجمن توافق نماید(
انجمن مستقل وکالی مدافع اعداد و ارقام مساعدتهای حقوقی را که بر اساس تقاضا وزارت امور زنان
فراهم نموده و قضایای را که وزارت عدلیه خود شان به آن رسیدگی نموده به دسترس وزارت امور زنان
قرار دهد.

 .5حق مالکیت زنان
در افغانستان متأسفانه زنان به دالیل عرفی و فرهنگی حق مالکیت محدود دارند .چون حق مالکیت محدود دارند بهه
همین دلیل در فعالیت های اقتصادی و تجارتی نیز نقش مؤثر ندارند .بخهش عمهده از حهق مالکیهت زنهان را مههر کهه
جز ملکیت زن به شمار میرود ،تشکیل میدهد .در بعضی موارد دیده شده که مهر بصورت خیهالی تعیهین مهی گهردد.
زیرا در عمل دیده شده است که مهر ی خانم زمین ،درخت ،دکان و یا خانه است که اصالً زوا مال آن نمیباشهد
و یا همان مال مهر چند خانم در ی خانواده تعیین گردیده است.
ازسوی هم شماری از زنان که فعالیت های اقتصادی دارند ویا بیرون از منهزل شهاغل انهد بها وجهود داشهتن پهول امها
زمین ،خانه و یا موتر؛ به نام پدر ،برادر و یا شوهرشان خریداری می گردد .دولت باید هر نوع اقهدام الزم قهانونی،
اداری و مالی را روی دست گیرد تا زنان کشور بتوانند به حقوق خویش از جملهه حهق مههر ،مالکیهت و انتفهاع عهین
دست یافته و از لحاظ اقتصادی ،توانائی های الزم را به دست بیاورند.
راه حل ها
الههر :سههتره محکمههه بایههد تههدابیر الزم قههانونی را انجههام دهههد تهها ثبههت ازدواا ههها در سراسههر کشههور اجبههاری گردیههده و
میهزان مهههر زنههان ثبهت نکاحنامههه رسههمی گهردد .در صههورتیکه مهههر زن زمهین ،خانههه و یهها دوکهان باشههد در صههورت
امکان سند ملکیت آن بنام زن تغییر یابد.
ب :ستره محکمه ،اداره اراضهی بها همکهاری ادارات ذیهربط در قسهمت ثبهت دارایهها و امهوال زنهان بنهام خودشهان و
اولویت دهی در رسیدگی به قضایای ملکیت زنان ،تدابیر الزم اتخاذ کند.
ا  :وزارت امور زنان در هماهنگی و همکاری با سایر ادارات ذیربط در سراسر کشور آگاهی دهی نماید کهه زنهان
حق معامالت اقتصادی و تجارتی دارند.

جوانب ذیدخل پالیسی
وزارت امهههور زنهههان و تمهههام ادارات ذیهههربط دیگهههر بهههه شهههمول سهههتره محکمهههه ،لهههوی څهههارنوالی  ،وزارت ارشهههاد،
حههههههج و اوقههههههاف ،شههههههورای علمهههههها ،وزارت عدلیههههههه ،وزارت اطالعههههههات و فرهنهههههه  ،اداره مسههههههتقل اراضههههههی
افغانسههههتان ،و انجمههههن مسههههتقل وکههههالی مههههدافع افغانسههههتان  ،ارگههههان هههههای محههههل ،وزارت امههههور داخلههههه ،کمیسههههیون
مسههههتقل حقههههوق بشههههر ،اداره احصههههایه مرکههههزی  ،وزارت معههههارف ،تحصههههیالت عههههالی و جامعههههه مههههدنی بعههههد از
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امضهههای تفاهمنامهههههای همکهههاری دوجانبهههه و بهههر اسهههاس چنهههین تفاهمنامههههها در تطبیهههق ایهههن پالیسهههی نقهههش خهههود را
ایفابمینمایند.

ساحه تطبیق
ایهههن پالیسهههی در تمهههام نقهههاط افغانسهههتان بهههه سهههطح والیهههات ،ولسهههوالی هههها و قریهههه جهههات مهههورد تطبیهههق قهههرار مهههی
گیرد.

تطبیق و نظارت
تطبیق
بعد از نهائی شدن این سند پالیسی ،وزارت امور زنان مسؤلیت دارد تا ی

پالن ملی عمل مشخص را برای تطبیق

پالیسی دسترسی زنان به حقمیراث و مالکیت بسازد .در این پالن باید تمام فعالیتها مشخص گردیده باشد ،وقت و
تطبیق کنندگان فعالیتهای مذکور باید بر اساس توافق و تفاهم متقابل بین وزارت امور زنان و ادارات ذیدخل تعیین
گردد .این پالن تطبیقی در رابطه با مناطق و زونها نیز معلومات مشخص را در بر گیرد که در کدام والیات چه
نوع برنامهها برای آگاهی و تطبیق این پالیسی مد نظر گرفته و تطبیقمیشوند.
بودجه
ادارات تطبیق کننده این پالیسی ،مسرول اند تا بودجه فعالیتهای مرتبط به تطبیق پالیسی را در پالن های ساالنه
خویش بگنجاند.
نظارت
بعد از نهائی شدن این سند پالیسی ،وزارت امور زنان مسرول است تا ی

پالن جامع را برای نظارت از تطبیق

پالیسی دسترسی زنان به حقمیراث و مالکیت در سراسر کشور بسازد .پالن مذکور باید شاخصهای مشخصی
داشته باشد که بر اساس آنها پیشرفت تطبیق این پالیسی سنجش خواهد گردید.

مقررات نهائی
تنفیذ
وزارت امور زنان و سایر شرکای کاری و ادارات ذیربط دولتی مکلراند تا بعد از تصویب و امضاب این سند
توسط کمیته جندر کابینه و وزیر امور زنان ،پالیسی مذکور را در همه ساحات کاری مربوطه خویش تطبیق نمایند.
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تجدید نظر /مرور
این پالیسی برای مدت  5سال تهیه و تدوین گردیده است که هر سال بنابر شرایط و حاالت از سوی وزارت امور
زنان مورد تعدیل و بازنگری قرار میگیرد.
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