جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور زنان
معینیت پالیسی ومسلکی
ریاست امور حقوقی
سکرتریت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

گزارش هفتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن
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هدف :



مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و ارایه طرح مبارزه با آن
تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات در امر مبارزه با خشونت

تاریخ ۲۷ :قوس ۱۳۹۸
ساعت ۹:۳۰ :الی  ۱۱:۰۰قبل از ظهر
مکان جلسه :تاالر کنفرانس های وزارت امور زنان
ترتیب دهنده  :مژگان آریا
اعضای حاضر در جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن :
الحاج دلبر نظری ،وزیر امور زنان و رئیس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن
دکتور احمد سیر مهجور ،معین مالی واداری وزارت تحصیالت عالی .
داکتر ذکیه عادلی ،معین اجتماعی وزارت عدلیه
مژگان مصطفوی ،معین مالی و گردیشگری وزارت اطال عات و فرهنگ
غالم حیدر جیالنی ،معین وزارت کار و امور اجتماعی
شبنم صالحی  ،کمیشنر حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر.
رحیمه رضایی ،رئیس دیوان استیناف فامیلی ستره محکمه .
گلجان بخشی ،رئیس جندر ریاست محترم اجرائیه
صغری عطایی ،رئیس جندر اداره مستقل ارگان های محلی .
داکتر نایله غازی ،مسوول صحت مادر در وزارت صحت عامه
خالد بارکزی ،امر تحقیق در اداره امور ریاست جمهوری
حفیظ اهلل شهر یار ،کارشناس از نظارت مساجد در وزارت ارشاد حج اوقاف
مجیب الرحمن هوتک ،امر مصئونیت اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی
مژگان آریا ،سکرتر کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن
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اعضای که در جلسه حضور نداشتند:
حسنا جلیل ،معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله .
مرجان متین ،معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم .
روح اهلل قاریزاده ،رئیس انجمن مستقل وکالی مدافع.

اجندای جلسه:
موضوعات مورد بحث






مرور به تصامیم جلسه قبلی
پیشکش استراتیژی ملی مصؤنیت اجتماعی
غفلت وظیفوی مؤظیفن پولیس در قبال جلوگیری از قتل خانم گلشاهی که در صحن محکمه به قتل رسید.
ارایه گزارش از جلوگیری سیم کارت های غیر مجوز که توسط آن خشونت علیه زن اعمال می گردد.
طرز العمل گروپ داد خواهی رسیدگی عاجل برای قضایای حاد خشونت علیه زنان.
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صورت مجلس:
هفتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن ،تحت رهبری الحاج دلبر نظری ،وزیر امور زنان با ا اشتراک تعدادی از اعضای
محترم کمیسیون عالی به تاریخ  ۲۶قوس سال  ۱۳۹۸هجری خورشیدی ،در تاالر کنفرانس وزارت امور زنان ،دایرگردید.
در جلسه مذکور پس از مرور بر فیصله های جلسات قبلی ،رئیس جلسه کمیسیون عالی از فعالیت های پالن شده ادارات دولتی و
غیر دولتی که پیرامون کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زن و شریک سازی گزارشات به وزارت امورزنان سپاس گزاری نمود
و اضافه کرد :
قرار است گزارشات جمع آوری شده ادارات در مورد کمپاین شانزده روزه محو خشونت توحید و به ریاست محترم جمهوری شریک
گردد همچنان ایشان افزود اند :
الزم به ذکر است تا پالیسی ها و استراتیژی ها که وزارت امورزنان با ادارات مربوطه به امضاء رسانیده است با شما به عنوان عضو
کمیسیون عالی شریک نماید.تا در قسمت تطبیق آن توجه شما را داشته باشیم در طی سال جاری سه پالیسی و تفاهمنامه با ادارات
به امضاء رسیده است .
همین اکنون روی بازنگری قانون منع خشونت علیه زنان در کمیته تسوید وزارت امورزنان کار جریان دارد و قرار است تا بعد از
مطالعه و بررسی موارد یکسان در قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت زنان ،وزارت امور زنان در تالش است تا با
مشورت با مقامات بلند رتبه دولتی به جمع از نهاد ها و فعالین مدنی در مورد ادغام این دو قانون داد خواهی را روی دست گیرند
این در حالیست که از قانون خانواده از  ۱۰سال بدینسو می گذرد اما الی اکنون این قانون به تصویب نرسیده است در این قسمت
داد خواهی شما اعضای کمیسیون و مدافعین حقوق زن نیز نیاز است تا قوانین که از جمله دست آورد زنان میباشد از بی سرنوشتی
رهایی بخشیم .
بند اول آجندا به دلیل عدم حضور معین وزارت امور داخله به جلسه بعدی موکل گردید و بند دوم آجندا ،پالیسی مصنونیت اجتماعی
توسط محترم مج یب الرحمن هوتک ،امر مصونیت اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ارایه گردید .
آقای هوتک پالیسی مصئونیت اجتماعی را یک پالیسی در صدر تمام پالیسی ها در کشور عنوان نمود طوریکه مصؤنیت اجتماعی
بخش از برنامه ملی دارای اولویت سرمایه بشری میباشد و ادارات مختلف در عرضه انواع مختلف خدمات مصؤنیت اجتماعی
دخیل اند :برنامه های پراگنده و هماهنگی محدود میان ادارات و برنامه های مصؤنیت اجتماعی  ،معلومات محدود در مورد
پوشش سرتاسری خدمات مصؤنیت اجتماعی ،عدم ثبت و راجستریشن اجتماعی ملی ( ،)single social registryبخصوص
آسیب های اجتماعی که بعد از خشونت علیه زن ،متوجه این قشر گردیده است  ،مستلزم مصونیت اجتماعی میباشد
دالیل مذکور نیازمند به وجود یک پالیسی ملی مصؤنیت اجتماعی غرض همسویی ،رهبری و مدیریت تمامی برنامه های سکتور
مصؤنیت اجتماعی می گردد
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قابل ذکر است که وزارت کار و امور اجتماعی مسؤلیت رهبری و پیگیری انکشاف پالیسی را به سطح ملی در هماهنگی با سایر
ادارات به عهده دارد .این وزارت تالش دارد تا از طریق دو کته گوری ذیل به تدوین پالیسی جامع  ،عملی و قابل تطبیق دست
یابد:
ارایه شواهد برای تدوین پالیسی ملی مصؤنیت اجتماعی:
•

نقشه بندی برنامه ها ،پالیسی ها و پروژه های موجود در بخش مصؤنیت اجتماعی
•

تقویت معلومات در مورد پوشش سرتاسری مصؤنیت اجتماعی

•

تقویت معلومات در مورد برنامه های موجود

•

بررسی ساحات حساس مصؤنیت اجتماعی در افغانستان برای اطفال و زنان

نیاز سنجی مصؤنیت اجتماعی
•

مروری بر یافته های اندیکس فقر چند بعدی

•

تحلیل و مطالعه انواع و عمق آسیب پذیری ها در افغانستان

•

بر اساس سروی وضعیت زندگی  ۱۷-۲۰۱۶و سایر مطالعات انجام خواهد شد.

به تعقیب آن اعضای محترم کمیسیون عالی در مورد پالیسی نظریات خویش را شریک ساخته که قرار ذیل بیان می گردد.
معین محترم تحصیالت عالی با ابراز تشکری از وزارت کار و امور اجتماعی از بابت تدوین پالیسی نموده افزود:
تشخیص یک فرد بی بضاعت آن هم با توجه به نفوذ کشور یک کار خیلی سخت و چالش برانگیز است بنأ باید برای تشخص فرد
بی بضاعت باید معیار تعین گردد .
معین محترم وزارت عدلیه گفتند :تا بشتر روی راه کار و مکانیزم های پیش گیرانه در تمام بخش خدمات صحی  ،فرهنگی  ....کار
صورت گیرد و بیمه اجتماعی را می توان یک میکانیزم جواب گو خواهد بود که باید مشمول پالیسی قرار گیرد .
همچنان ایشان افزودند در تمام کشور وزارت کار و امور اجتماعی مراکز حمایوی برای زنان و مردان دارند خوب است اگر روی ایجاد
چنین مراکز نیز کار صورت گیرد.
کمیشنر محترم کمیسیون حقوق بشر از آسیب های اجتماعی که برای قربانیان جنگ رسیده اند یادآوری نموده همین اکنون با
تبعیض اجتماعی مواجه اند و درقسمت آمار وارقام از جنگ زده گان با وزارت کار و امور اجتماعی همکار خواهد بود.

5

به سلسله صحبت ها  ،خانم وردک ،معین پالیسی و مسلکی وزارت امورزنان از چالش هایکه فراه روی مراکز حمایوی زنان است یاد
آوری نموده و بیان داشتند که ادغام زنان متضرر از خشونت ها با خانواده های شان میباشد و برای این چالش نیز اگر مکانیزم ویا
پالیسی در نظر گرفته شود ،اقدام نیک خواهد بود.
معین محترم وزارت اطالعات و فرهنگ پالیسی را یک پالیسی خیالی و آرمانی خواند که فعال زمینه تطبیق آن ناممکن میباشد .
در اخیر رئیس کمیسیون عالی از وزارت کار امور اجتماعی بابت شریک سازی پالیسی مذکور با کمیسیون عالی اظهار سپاس گذاری
نموده فیصله صادر نمود تا کاپی اصالحی پالیسی با توجه با شمولیت نظریات اعضای کمیسیون عالی ،در اختیار سکرتریت سپرده
شود تا یک بار دیگر مرور گردیده و شامل آجندای جلسه ربعوار کمیته کمیسیون عالی گردد.
بند اخیر آجندا نظر به کمبود وقت به جلسه بعدی موکل گردید .
فیصله های و تصامیم جلسه :
شماره
۱

۲

۳

مسول

فعالیت
استراتیژی ملی مصؤنیت اجتماعی شامل آجندای جلسه ربعوار کمیسیون عالی گردد.



وزارت محترم امور داخله از اقدامات خویش پیرامون جلوگیری از فروش سیم
کارت های غیر مجوز که از طریق آن خشونت علیه زنان اعمال گردیده است،
گزارش ارایه دارند .



ارایه گزارش از تغافل موظفین امنیتی در مورد خانم گلشاهی که در صحن
محکمه به قتل رسید .

گزارش از پذیرش لست اطفال که والدین شان معتاد اند در پرورشگاه توسط وزارت محترم
کار و امور اجتماعی ارایه گردد .

تهیه و ترتیب کننده  :مژگان آریا سکرتر کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن.
تائید کننده  :گلرخ بدخشی وارسی کننده ریاست امورحقوقی
مالحظه کننده  :الحاج سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی
الحاج دلبر نظری ،وزیر امور زنان و رئیس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن .
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تاریخ اجرا

سکرتریت کمیسیون عالی منع
خشونت علیه زن

اول جدی ۱۳۹۸

وزارت محترم امور داخله

در جلسه بعدی

وزارت محترم کار و امور
اجتماعی

در جلسه بعدی

