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فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول
این طرزالعمل در روشنی ماده  ۱۶مقرره مراکز حمایوی وضع گردیده است.
اهداف
ماده دوم
 – ۱ادغام مجدد مصئون مستفیدین مراکزحمایوی به خانواده وجامعه مشروط براینکه زن موافقه نماید.
 – ۲دسترسی زنان به حقوق مندرج ماده ( )۱۶مقرره مراکز حمایوی زنان.

فصل دوم
اصطالحات
اصطالحات ذیل در این طرزالعمل بکار رفته است
ماده سوم
اقارب  :زوج وزوجه وفروع آنها برای یکـدیگر الی درجه دوم ،پدر ،مادر واصول آنها الی درجه دوم وبرادر ،خواهر ،کاکا ،ماما،
خاله ،عمه ،وفروع انها الی درجه دوم می باشند.
ضامن  :شخصی که انجام امری حضور مستفید را متعهد شده و مسؤلیت اصلی را در برابر اداره ذیصالح وطلبکار به عهده میگیرد
ضمانت خط  :عبارت است از تعهد شخص ضامن در قبال احضار شخص به ادارات مربوطه و ذیصالح.
تعهد خط  :عبارت از تعهد کتبی مبنی برانجام ندادن هیچگونه خشونت و ضرر به جسم  ،مال وروان متضرر (مجنی علیه) وحمایت
از آن بعد از ادغام مجدد با شخص که متضرر را تسلیم می شود.
درخواستی  :عبارت است از مطالبه کتبی از جانب مستفید یا شخص متضرر و یا اقارب وی مبنی بر ترک مرکز حمایوی وادغام
مجدد آن در خانواده واجتماع که حاوی مطالب ذیل می باشد
 . ۱اسم ،ولد ،ولدیت ،محل سکونت اصلی وفعلی وپیشه و محل درخواست کننده.
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 . ۲شماره تذکره وکاپی یکی از اسناد مانند خانه ،پاسپورت و یا کارت هویت درخواست کننده.
 .3شماره تماس شخص درخواست دهنده
 .4نسبت شخص درخواست دهنده با شخص متضرر
 .5شهرت مکمل زن متضرر
 .۶امضاء یا نشان انگشت درخواست کننده وتاریخ درخواستی.
خطر  :عبارت است از شرایط است که بطور بالقوه سبب ایجاد یک واقعه ای ناگوار برای مستفید میشود.
تهدید  :عبارت است از بیان نیت شخص که قصد دارد به مستفید زیان و آسیب رسانده امنیت و مصؤنیت وی را از بین ببرد و یا
سبب ایجاد ترس و رعب به مستفید گردد .که شامل موارد خشونت مندرج ماده ( )5قانون منع خشونت علیه زن می گردد.
مستفید  :زن که به علت وقوع خشونت مجبور به ترک خانواده خود گردیده ،و یا در معرض خشونت قرار گرفته یا معروض به
خشونت باشد ،زن نابالغی که مادرش محبوس بوده و محل امن برای رهایش نداشته باشد ،زنی که از محبس یا مراکز اصالح و
تربیت اطفال رها ولی محل رهایش نداشته باشد الی تسلیمی وی به اقارب و یا خانواده اش به رضایت وی ،متضرر خشونت و یا
معروض به خشونت که از خدمات مرکز حمایوی مستفید شده باشد.
متضرر  :زنی که به اثر ارتکاب جرم خشونت به وی ضرر مادی ومعنوی عاید گردیده باشد.
سرپناه مصئون  :اقامتگاه اختیاری ،قانونی وشرعی است که خانم متضرر بعد از ترک مرکز حمایوی از هر لحاظ خود را در آرامش
ببیند.
ساحه تطبیق
ماده چهارم
این طرزالعمل در تمام ادارات ودفاتر ذیربطی ،که در زمینه ادغام مجدد مستفید مسئولیت دارند ،قابل تطبیق می باشد.

فصل سوم
تکمیل شرایط تسلیم دهی
ارایه مشوره های حقوقی برای جانب مقابل قضیه مستفید
ماده پنجم
در صورت که مشاهده گردد جانب مقابل قضیه مستفید از لحاظ روحی و روانی مشکل دارد در همچو حالت نیاز به مشوره های
روحی و روانی می باشد که برایش ارایه گردد تا بعد از چندین مشاوره روانی وی حاضر به پذیرش مستفید گردد.
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ضمانت خط و تعهد خط
ماده ششم
 -۱شخصی که به منظور تسلیمی زن مستفد ضمانت میدهد .این ضمانت ها شامل قباله خانه ،قباله زمین و دکان ،ویا ضمانت یک
نفر کارمند دولت  ،کارت بانک و تذکره تابعیت میباشد ُ در صورتیکه ضمانت کننده ولسوال ها  ،بزرگ قوم  ،ارباب محل باشد،
در برابر این طرزالعمل مسؤلیت و مکلفیت یک سان باسایرین را دارد.
 -۲در قضایای که ارباب محل و بزرگ قوم ضمانت میدهند عامل خشونت باید تعهد خط مبنی بر عدم تکرار خشونت ارایه کند.
 -3آن عده از زنان که مشکل حقوقی ندارند ،اسناد طالق بدست دارند سن قانونی را تکمیل نموده باشند و خطری هم آنها را
تهدید نکند ،میتواند به خودش تسلیم شود.
 -4زن که بخودش تسلیم میشود ،مسولیت و مصؤنیت زندگی اش متوجه خودش بوده تعهد میکند که تالش نماید تا بخودش
ضرر نرساند ُ این کتگوری شامل زنان بیوه ،زن طفل دار ،دختر که سن قانونی را تکمیل نموده اما خانواده و اقارب اش وی را
نمی پذیرد که از این زنان فقط تعهد خط اخذ میگردد و اظهارات وی توسط ادارات ذیربط بشکل ثبتی و تصویری اخذ گردیده
بخودش تسلیم داده میشود .همچنان زنان که به خودشان تسلیم داده می شودند باید شرایط ذیل را داشته باشند
 -۱توانایی مالی یا کار مشخص داشته باشد -۲ .محل اقامت شان واضح بوده وبه مرجع تسلیم کننده ویا وزارت امور زنان کتب ًا
معلومات ارایه کنند -3 .دریک محل امن زندگی کنند.
 -5متعهد در صورت عدم رعایت تعهد خویش مسؤل و در برابر قانون جوابگو میباشد .مستفید که به خانواده اش مدغم میشود از
اقارب وی تعهد خط اخذ میگردد .
 -۶مسوولیت های تسلیم گیرنده شامل موارد ذیل می باشد -۱ :تسلیم گیرنده به تعهدات اش عمل کند -۲ .تسلیم گیرنده با مستفید
برخورد نیکو داشته باشد -3 .تسلیم گیرنده محرمیت را حفظ نماید.
 -7مسوولیت های ضامن -۱ :ضامن از وضیعت مستفید نظارت نماید  -۲ضامن درصورتیکه متوجه میشود که خانم به مشکل
مواجعه است باید ریاست مرکز حمایوی را درجریان بگذارد.
 -8در صورتیکه مستفید یکی از موارد ذکر شده فقره یک این ماده را تکمیل نماید نیاز به تکمیل سایر موارد نیست.
تثبیت قرابت
ماده هفتم
در تمام قضایای که تثبیت قرابت الزم دانسته شود ،دراین مورد نهاد های اداره ثبت و احوال نفوس ،حوزه های امنیتی مربوطه ،وکیل
گذر و ائمه مساجد معلومات ارائه نمایند.
تکمیل شرایط توسط مرجع معرفی کننده
ماده هشتم
ادغام مجدد متضررین ومستفیدین به فامیل هایشان و جامعه در صورتیکه باشنده شهر کابل باشد توسط وزارت امور زنان و در
صورتیکه مستفید باشنده والیات باشد با تکمیل شرایط پروسه مدغم سازی توسط ریاست های امور زنان در والیات صورت میگیرد
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مستفید با موجودیت شرایط ذیل توسط ریاست حمایوی وزارت امور زنان در مرکز وریاست های امور زنان والیات به خانواده
شان مدغم میگردد .
.۱حضور نماینده وزارت امور زنان و مرکز حمایوی مربوطه.
.۲نامه تائیدی شورای والیتی والیت مربوطه در رابطه به تسلیم شدن شخص متضرر.
.3ارائه ضمانت معتبرشناسایی متضرر ویا ضامن به مرجع معرفی کننده ( قباله خانه ،جواز شرکت و غیره اسناد معتبر ضمانت
ولسوال  ،ارباب محل  ،بزرگ قوم با تعهد کتبی عامل خشونت علیه زن ).
. 4در تکمیل شرایط تسلیم دهی با در نظر داشت وضعیت قضیه ( خفت و شدت ) مستفید و اقارب اش باید یکی از اسناد
مندرج فقره  3همین ماده حاضر نماید .
درخواست تسلیمی مستفید به محارم شرعی
ماده نهم
( )۱در صورت درخواست محارم شرعی ،مستفید می تواند موافقه خود را بدون جبر و اکراه در حالت صحت عقل کتبآ ابراز نماید.
بعد از اخذ تعهد از درخواست دهنده که اقارب شرعی مستفید می باشد ،مستفید از مرکز حمایوی مرخص می گردد.
( )۲درصورتیکه مستفید از اهلیت کامل قانونی خود برخوردار باشد ،به اساس درخواست کتبی موصوفه مبنی بر ترک مرکز
حمایوی ،بعد از اخذ تعهد خط از وی می تواند از مرکز حمایوی مرخص گردد .این درحالی صورت می گیرد که مرکز
حمایوی از متضرر شدن دوباره اش در بیرون از مرکز حمایوی مطمئن گردد.
( )3تثبیت سن اهلیت قانونی مستفید بر اساس تذکره هویت و یا نظر اهل خبره چون :طب عدلی .
برطرف شدن خطر و تهدید
ماده دهم
در صورتیکه محارم شرعی ،اقارب یا خود مستفید از برطرف شدن خطر و تهدید کتباً اطمینان داده وتعهد نماید ،مستفید مذکور از
مرکز حمایوی مرخص می گردد .غرض تشخیص و ارزیابی رفع خطر ریاست مراکز حمایوی زنان کمیته ای متشکل از نماینده
ریاست حمایوی وزارت امور زنان،نماینده از مراکز حمایوی ونماینده وزارت امور داخله را تعیین تا از محل که مستفید میخواهد
زندگی نماید را ارزیابی نمایند ،در صورت مناسب بودن مکان برای بود و باش زن کتباً اطمینان داده وپروسه ادغام مجدد ( تسلیمی
عملی گردد.
تسلیم دهی مستفید تبعه کشور خارج
ماده یازدهم
اتباع خارجی (مستفی د از خدمات مراکز حمایوی) با همکاری وزارت امور زنان از طریق وزارت امور خارجه و مجری دیپلوماتیک
تحت شرایط ذیل به کشورمتبوع شان تسلیم داده می شوند.
 -۱توانایی مالی یا کار مشخص داشته باشد.
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 -۲محل اقامت شان واضح بوده وبه مرجع تسلیم کننده ویا وزارت امور زنان کتباً معلومات ارایه کنند.
 -3دریک محل امن زندگی کنند.
ترک مرکز حمایوی توسط مستفید اخراج شده از کشور های خارج
ماده دوازدهم
زن تبعهء افغانستان که از کشور های خارجی اخراج گردیده و درافغانستان اقارب ویا محل سکونت نداشته باشد .بعد از رفع مشکل
و دریافت اقارب اش تسلیم داده میشود در صورتیکه اقارب و محل سکونت نداشته باشد و تقاضا نماید که بخودش تسلیم شود
مطابق مواد و پروسیجر این طرزالعمل بخودش تسلیم داده میشود.
تسلیم دهی مستفید بخودش
ماده سیزدهم
مستفید که اقارب اش وی را نمیپذیرد ،مشکل حقوقی اش حل گردیده و خطری وی را تهدید نمی نماید در صورتیکه خودکفاء
شده شرایط ادغام مجدد این طرزالعمل را تکمیل نموده باشد بخودش تسلیم داده میشود .اما این مورد استثنا در بعضی قضایا میتواند
قابل تطبیق باشد.
شرایط تسلیم دهی مستفید بخودش
ماده چهاردهم
زنان که بخودشان تسلیم داده میشوند باید شرایط ذیل را مدنظر داشته باشند
الف ارایه تعهد خط مبنی بر داشتن سرپناه مصؤن
ب جلوگیری از رفتن و گشت و گذار در محالت مشکوک و محالت خطر آفرین.
ج در صورت بروز هر گونه خطر به ریاست های امور زنان در والیات و وزارت امور زنان د رکابل اطالع دهند
د تکمیل سایر موارد و شرایط که در طرزالعمل ادغام مجدد مستفیدین ذکر شده است.
ه داشتن خانه مناسب و درآمد کافی برای زیستن
مستفیدین که نمیتوانند بخودشان تسلیم داده شوند
ماده پانزدهم
الف مستفید زیر سن
ب مستفید که حالت روانی خوب ندارند
.ج مستفید مجهول الهویه .
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ازدواج
ماده شانزدهم
ازدواج حق شرعی وقانونی زن است که به سن اهلیت ازدواج رسیده باشد .وزارت امور زنان و شبکه هماهنگی مراکز حمایوی در
قسمت ازدواج مجدد مستفید سهولت های را مهیا مینماید تا به حل مشکالت مستفیدین رسیدگی نمایند .مستفید که میخواهد ازدواج
نماید مکلف است از مجرد بودن خود اسناد ارایه کند.
مبنی قانونی ازدواج
ماده هفدهم
طبق ماده  ۱۶مقرره مراکزحمایوی زنان درصورت می توانند مجدداً ادغام شوند که ازدواج نمایند ،مستفیدین طبق حاالت ذیل
میتوانند از حق ازدواج برخوردار شوند
فقره اول :طبق ماده 7۰قانون مدنی افغانستان ،ذکور بعد از تکمیل سن( )۱8واناث بعد از تکمیل سن ( )۱۶سالگی حق ازدواج دارند.
فقره دوم  :طبق ماده  8۰قانون مدنی اگر یک دختر سن ازدواج را تکمیل نموده وازدواج نماید ،ازدواج وی قانونی میباشد ،با
وجودیکه موافقه ولی را نداشته باشد.
فقره سوم :هر گاه دختر سن مندرج ماده ( )7۰قانون مدنی را تکمیل نکرده باشد ،عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف
یا محکمه با صالحیت صورت گرفته میتواند .اما عقد نکاح صغیره کمتر از ( )۱5سال به هیچ وجه جواز ندارد .
فقره چهارم  :در صورتیکه مستفید ولی ندارد .در اینصورت طبق ماده  78قانون مدنی افغانستان ،قاضی ولی اشخاصی است که ولی
نداشته باشند .عقد ازدواج این مستفید میتواند بر اساس موافقه قاضی صورت گیرد ،به شرط که وی سن ازدواج را تکمیل نموده در
قید نکاح و عدت غیر نباشد.
فقره پنجم :عالوتاً طبق ماده  ۹۰قانون مدنی أفغانستان بر نکاح صحیح ونافذ تمام آثار آن از قبیل ،نفقه زوجه ،حقوق میراث ،ثبوت
نسب وحرمت مصاهره مرتب می گردد .در صورتیکه خانواده مستفید به محکمه حاضر نگردد ،محکمه باید  ،نماینده محکمه و
مرکز حمایوی را به محل بود وباش مستفید غرض کسب معلومات مورد نیاز محکمه ارسال نماید.
تقاضای ازدواج که پذیرفته میشود
ماده هژدهم
تقاضای ازدواج از مستفید مرکز حمایوی پذیرفته می شود که مطابق مواد (  )8۰ ،77 ،7۰قانون مدنی صورت گرفته باشد.
عدم موجودیت موانع برای ازدواج مستفید
ماده نوزدهم
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زنیکه حایز صالحیت های قانونی وشرعی خود بوده وهیچ نوع مانع در برابر ازدواج وی موجود نباشد ،می تواند در مرکز از طریق
ریاست حمایوی زنان و در والیات از طریق ریاست های امور زنان درخواست ازدواج را با شخصی که او نیز شرایط قانونی ازدواج
را تکمیل نموده باشد  ،بدهد.
چگونگی تسهیل ازدواج مستفید
ماده بیست
ریاست حمایوی وزارت امورزنان ومراکز حمایوی زنان جهت حل موضوعات مربوط به ازدواج ،مستفید را طبق موارد ذیل تسهیل
مینماید:
.۱مستفید میتواند ذریعه درخواست  ،خودش ویا از طریق وکیل مدافع مرکز حمایوی وزارت أمور زنان را از موضوع مطلع
سازد.
.۲وزارت أمور زنان درهمکاری با وکیل مدافع ویا مستفید جلسه ای مقدماتی قبل از محکمه را دایر و روی موضوع
رضایت ،تهیه موارد مورد نیاز محکمه کار نماید.
.3مستفید متقاضی با اتخاذ تدابیر امنیتی مراکز حمایوی و در صورت موجودیت حاالت خاص توسط پولیس وزارت داخله
به محکمه فرستاده می شود.
.4انعقاد عقد نکاح مستفید در محکمه میتواند متضمن آثار عقد ازدواج برای مستفید باشد.
ختم تعلیم یا تحصیل و یا دسترسی به کار
ماده بیست و یک
مستفید که اقارب ندارد و یا اقارب وی او را نمی پذیرند در صورت ارائه اسناد مصدقه تعلیمی و تحصیلی ،یا سند که نشان دهنده
استخدام خانم به کار باشد از مرکز حمایوی مرخص می گردد.
دسترسی به سرپناه مصئون
ماده بیست و دو م
در صورت دسترسی به سرپناه مصئون مستفید از مرکز حمایوی مرخص می گردد .مصؤن بودن سرپناه توسط یکتن از کارکنان مراکز
حمایوی تشخیص می گردد.
کاریابی برای مستفید
ماده بیست وسه
مرکز حمایوی درهمکاری با ریاست حمایوی وزارت امور زنان برای مستفید که به کانون خانواده اش برگشت مینماید زمینه کار
یابی را مساعد سازد ،زیرا مستفید در مرکز حمایوی از پروگرام خود کفایی مستفید شده است.
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فصل چهارم
نحوه تسلیم دهی مستفید
اداره مربوط تسلیم دهی
ماده بیست وچهارم:
نحوه تسلیم دهی زن مستفید قرارآتی باید صورت گیرد:
 .۱قضایای که از ادارات ذیربط به مراکز حمایوی و وزارت امور زنان معرفی می گردد ،بعد ازحل وفصل و رفع مشکل،
تسلیمی مستفید در مرکز توسط ریاست حمایوی وزارت امور زنان و در والیات ،توسط ریاست های امور زنان در حضور نهاد
معرفی کننده آن صورت می گیرد .در صورتیکه مستفید مرکز دروالیات مدغم میشود معلومات و اتمام پروسه به همکاری
ریاست های امور زنان در والیات صورت گیرد.
 .۲ریاست حمایوی وزارت امور زنان در مرکز و ریاست های امور زنان در والیات مکلف اند از چگونگی تسلیمی مستفید
نهاد های معرفی کننده را درجریان قرار دهند .ویژگی های ادغام مجدد همراه با اسناد مورد نیاز محکمه در فورم ادغام مجدد
تسجیل گردیده است
 .3ریاست حمایوی در شهر کابل و والیات مربوط به وزارت امور زنان ارگان ذیصالح در پروسه مدغم سازی است.
درخواست تسلیم دهی مستفید به محارم شرعی
ماده بیست وپنجم
 -۱در صورت درخواست محارم شرعی ،مستفید می تواند موافقه خود را بدون جبر واکراه در حالت صحت و عقل کتباً ابراز
نماید .بعد از اخذ تعهد از در خواست دهنده که اقارب شرعی مستفید میباشد مستفید از مرکز حمایوی مرخص میگردد .
 -۲در صورتیکه مستفید از اهلیت قانونی خود برخوردار باشد به اساس درخواست کتبی موصوفه مبنی برترک مرکز حمایوی
مرخص میگردد.
 -3تثبیت اهلیت قانونی مستفید بر اساس تذکره هویت ویا نظر اهل خبره چون طب عدلی صورت میگیرد و سن قانونی وی
تثبیت میگردد.
رهایی مادر از حبس
ماده بیست و ششم
بعد از دریافت مکتوب اطمینانی از اداره مربوطه (څارنوالی ،ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه اناثیه) که صراحت به رهایی زن
از حبس داشته باشد ،ادغام مجدد طفل مطابق مصلحت طفل از طرف ادارات ذیربط صورت می گیرد.

فصل پنجم
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تسلیم دهی اجناس مستفید
ماده بیست و هفتم
مستفید اجناس را که در زمان معرفی و پذیرش درمرکز با خود داشت و در حضور هیات سه نفری تسلیم مرکز حمایوی نموده بود
و این اجناس یکی از اشیا و اجناس ذیل بود  ،پول نقد ،اسناد بهادار ،تیلفون ،زیورات وغیره بعد از حل وفصل قضیه اش ،اجناس
متذکره در حضورداشت نمایندگان نهاد ذیربط ،نماینده وزارت امور زنان در مرکز و ریاست امور زنان در والیات به مستفید تسلیم
داده می شود.
مسؤلیت هر گونه عواقب خشونت بار بعد از تسلیم دهی
ماده بیست و هشتم
بعد از ادغام مجدد مستفید ،هر گونه عواقب خشونت بار وحادثات ناگوارعلیه وی به دوش شخص متعهد و مرتکب آن می باشد،
مراکز حمایوی وادارات ذیربط در این خصوص هیچ گونه مسؤلیت ومکلفیت ندارند ،تا زمانیکه متضرر دواطلبانه دوباره به مرکز
حمایوی برگشت نماید ،مراکز حمایوی برای وی (سهولت های حقوقی ،تحصیلی ،صحی و محل بود و باش تهیه مینماید و برای
پیگیری جهت رسیدن متضرر به حق اش همکاری و حمایت مینماید.

فصل ششم
نظارت و پیگیری از قضیه مستفید
نظارت و پیگیری قضیه بعد از ادغام مجدد
ماده بیست ونهم
مراکز حمایوی و نمایندگان هیئت ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی که توسط ریاست حمایوی وزارت امور زنان تعیین
گردیده اند مکلف می باشند تا از مصونیت مستفید در محل اقامت وی بعد از مرخص شدن از مرکز حمایوی نظارت و پیگیری
نموده و به ریاست حمایوی وزارت امور زنان گزارش ارایه نمایند .نظارت باید تا یکسال توسط مراکز حمایوی ادامه یابد .در
صورتیکه شرایط امنیتی نامناسب مشاهده گردد ،مستفید میتواند تقاضای برگشت به مرکز حمایوی را نماید.
شیوه های نظارت
ماده سی ام
نظارت از پروسه ادغام مجدد میتواند در فواصل زمانی مختلف به اشکال مختلف صورت گیرد .زمانیکه مستفید مرکز را ترک مینماید
الی شش ماه نظارت و پیگیری از وضعیت زندگی مستفید بعد از ادغام بشکل حضور و در فواصل زمانی کوتاه بعد از هر یک هفته
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صورت گیرد که بعدآ این نظارت به شکل دو هفته بعد صورت می گیرد و زمانیکه کارکن مرکز حمایوی و نمایندگان نهاد های که
مسؤلیت نظارت را دارند چه بطور حضوری یا از طریق سایر وسایل ارتباطی ،مطمین شوند که مستفید بار دیگر متضرر نمیشود و
درآخرین مدت نظارت و پیگیری توسط تیلفون صورت میگیرد .در برخی موارد نظر به نیازمراکز حمایوی نظارت و پیگیری توسط
پولیس و کارکن اجتماعی صورت می گیرد.

فصل هفتم
احکام نهایی و انفاذ
ماده سی و یکم
این طرزالعمل از تاریخ تائید نافذ است.

با احترام
الحاج سپوژمی وردک
معین پالیسی ومسلکی
وسرپرست وزارت امور زنان
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