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 1381جوزا  16

 کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان

 دفتر ساحوی کابل

 

 کنفرانس بررسی وضعیت حقوق بشری زنان در والیت پنجشیر برگزار شد

 گزارشگر: مرسل مجید

ی به فرانسکن 1397ماه حوت سال  21تاریخ ، روز سه شنبه، دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ر د والیت پنجشیر دایر نمود.مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زنان به منظور بررسی وضعیت حقوق بشری زنان در 

نفر از مقامات عالی رتبه حکومت محلی، رؤسای ادارات دولتی، اعضای شورای والیتی،  12۰این کنفرانس حدود 

های جامعه مدنی، فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان و شماری از علمای دینی و منتفذین محلی نمایندگان سازمان

 بودند.اشتراک کرده

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش افتتاحیه این کنفرانس  رئیس دفتر ساحوی ،فرزامعبداالحد محترم 

فرصتی است برای تجلیل و گرامی داشت از مقام واالی زنان و همچنان فرصتی است  هشتم مارچ» بیان داشت که؛

حقوق  های که فرا راه تأمینچالشها، مشکالت و وضعیت حقوق بشری زنان، ارزیابی پیشرفتبرای تحلیل و بررسی 

تدویر این کنفرانس بررسی وضعیت حقوق زنان در والیت پنجشیر، بررسی  اصلی هدفبنابراین،  زنان وجود دارد.

همآهنگی بین ادارات و نهاد های دولتی و غیر دولتی با  تقویت پیشرفت ها و چالش های فرا راه زنان در پنجشیر و

 .«باشدفغانستان میکمیسیون مشتقل حقوق بشر ا

 کارکردهای قابل مالحظه کمیسیون در والیت پنجشیر

 ه،پرداخت در ادامه به ارایه معلومات در مورد کارکردهای دفتر ساحوی کمیسیون در والیت پنجشیر عبداالحد فرزام

فتر در این دهفت والیت مرکز افغانستان از جمله والیت پنجشیر را تحت پوشش دارد.  دفتر ساحوی کابل »افزود:

آموزشی در این والیت تدویر نموده که نزدیک  جلسه 15یک کنفرانس ، دو کارگاه آموزشی، بیشتر از  1397سال مالی 

قربانیان در حوزه حقوق زنان، اطفال، اشخاص داری معلولیت و حقوق  در این برنامه اشتراک نموده و نفر  1۰۰۰به 

همچنان نظارت از محالت سلب آزادی و نظارت بر حقوق بشر از بخش  اند.نقض حقوق بشر آموزش و آگاهی یافته

به  است.نظارت صورت گرفته در والیت پنجشیر بار از این محالت 28 باشد که های مهم کاری دفتر ساحوی می

های ها در گزارشاین فعالیت است.خانه پری شدهپرسشنامه تحقیقی در این والیت  15۰در حدود  همین ترتیب

 «سیون به نشر خواهد رسید.کمی
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دهد که در های دفتر ساحوی کابل در حوزه حقوق زنان نشان مینتایج نظارت» آقای فرزام در یاد آوری نمود که؛

باشد. الزم است زن در نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، صحت و معارف مشغول کار می 25۰۰والیت  پنجشیر حدود 

و حضور زنان در نهادهای دولتی تقویت شود. حضور زنان در نهادهای دولتی زمینه  که در این زمینه توجه بیشتر شده

 «باشد.ساز تأمین حقوق زنان و رسیدگی عادالنه به قضایای آنان می

 ضرورت تقویت حقوق زنان در نهادهای دولتی

 دنتکمیل ش تعمیر محبس والیت پنجشیر در حال» رئیس دفتر ساحوی کابل در مورد محالت سلب آزادی گفت:

های این والیت وجود ندارد. در عین حال یک مرکزی خانه و توقیف خانه زنان در مرکز و ولسوالیاست اما نظارت

ال نیست. بنًا از مقامات و مسئولین محترم حکومت محلی می خواهیم که حمایوی برای زنان نیز در این والیت فع

 «ها عطف توجه نمایند.دراین زمینه

فرزام در اخیر از مردم و مقامات محلی والیت پنجشیر خواست که مطابق احکام قانون با دفتر ساحوی کمیسیون آقای 

 مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری کرده و در روند تحقق اهداف کمیسیون به عنوان شهروندان مسئول سهم بگیرند.

و قدردانی از ریاست دفتر ساحوی کمیسیون ضمن تشکر  محمد امین صدیقی، معاون مقام والیت پنجشیرمحترم 

خن ختران به ایراد سدر مورد حقوق شرعی زنان و د مستقل حقوق بشر افغانستان از برگزاری کنفرانس در آن والیت،

هیچ نوع بی احترامی  و خشونت در  »؛تاکید نمود که در جامعه انسانی، وی با اشاره به جایگاه رفیع زنان .پرداخت

رام و ارزش قایل شد و نباید فقط همین یک دختران قابل تحمل نیست و همچون مردان باید به زنان احت مقابل زنان و

 «روز را از کارکرد و توانایی های زنان قدردانی و پاسداری نمود بلکه این یک امر مهم و الزامی برای همیشه است.

ی و پیشرفت زنان و دختران با حفظ ارزش های کارمند در ادارات دولت به عنوان وی یاد آوری نمود که کار زنان

 گردد.ترقی جامعه می اعثبسبب افتخار مردان جامعه بوده و اسالمی  

 آگاهی مردم در زمینه حقوق زنان ارتقاء یابد

 ساحوی کابل جهتضمن قدردانی از شخص رئیس دفتر ، رئیس امور زنان والیت پنجشیر محترم خاطره شیخانی

ک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث ی هایکارکرد والیت پنجشیر بیان داشت که برگزاری کنفرانس در

 نهاد ملی در راستای تامین حقوق بشری شهروندان و تطبیق قوانین نافذه کشور و تامین حق و عدالت قابل مالحظه

 ای تطبیق برنامه های کاریدفتر ساحوی کابل در راست همکاری های بیشتر را با ریاستوعده  باشد. وی همچنانمی

 شان در والیت پنجشیر ابراز نمود،

در والیت پنجشیر برای تحقق حقوق زنان کار های قابل مالحظه صورت گرفته چون والیت  وی در ادامه افزود:

های بیشتری برای زنان در این والیت فراهم شده مخصوصًا در زمینه و باشدپنجشیر یکی از والیات امن کشور می

 شونت علیه زنان کمتر می باشد.والیات همجوار آمار خ با مقایسه زنان. همچنان در ش تعلیم و تربیت و کاربخ

های رئیس دفتر ساحوی کابل در مورد میزان حضور زنان در رئیس امور زنان والیت پنجشیر ضمن تأیید صحبت

و خدمات ملکی  ، پولیس، سارنوالی، محکمهمعارف هایزنان در بخش از نفر 25۰۰ »های دولتی بیان داشت که:ارگان
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میسیون دهی کهای آگاهیوی همچنان به ریاست دفتر ساحوی کابل پیشنهاد نموده که برنامه« باشند.مشغول وظیفه می

 اشد.برا در والیت پنجشیر بیشتر نماید و ریاست امور زنان آمادگی هرنوع همکاری در این زمینه با کمیسیون می

 محاکم والیت پنجشیر حضور زنان در

 مود.ن زان دسترسی زنان به عدالت صحبتآقای ناصر عادل رئیس صاحب محکمه استیناف والیت پنجشیر در مورد می

وی از وضعیت دسترسی زنان به عدالت ابراز اطمینان نموده از فعال بودن محاکم در هر هفت ولسوالی این والیت یاد 

در والیت پنجشیر  1397محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در سال » و بیان داشت که آوری نموده

 «است.ایجاد شده

به وظیفه گماشته شده ،  که دو خانم  1396قاضی زن در سال  4در این والیت رئیس محکمه استیناف در ادامه گفت: 

توانند در والیت پنجشیر نمی های زنقاضی ا. امباشنددر دیوان خشونت علیه زن و دو خانم در دیوان امنیت عامه می

های بود و باش مناسب برای قضات زن و حتی خانوادهمحل   در این والیت به خاطر آسوده کار و فعالیت نمایند چون

  .وجود ندارد آنها

ی  در تیهیچ گونه برتری جنسیتی و تضاد جنس یت از نگاه بررسی و توجه به قضایادر این والوی همچنان گفت که 

باشد بل فقط دیدگاه احکام قانون و شریعت در رسیدگی قضایای نزد دستگاه های عدلی و قضایی و پولیس مطرح نمی

 .این والیت قضایای حاد خشونت علیه زنان ثبت نگردیده است شود. به همین دلیلمعیار عمل قرار داده می

 زنانه ایجاد محالت سلب آزادی

شر از دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق ب ءدر ابتدامحترم شمس اهلل جاوید، رئیس سارنوالی والیت پنجشیر 

 باشیم.همکاری با کمیسیون در والیت پنجشیر مینموده و گفت که آمادهبرای برگزاری کنفرانس حاضر ابراز قدردانی 

رکه یکی الیت پنجشیوباید یاد آور شوم که تا حال در » ت:وی با اشاره به سخنان رئیس دفتر ساحوی کابل بیان داش

از امن ترین والیات کشور است برای نگهداری زنان جای وجود ندارد در صورت که یک زن مرتکب یک خطای می

محبس والیت ، همچنان در خانه زنانه  دراین والیت وجود نداردنظارت خانهد در کجا نگهداری شود کدام توقیفشو

ا اقدام جدی در ضرورت است تشوند. نگهداری می ¾ندانی وجود دارد که در اتاق های نفر ز 138حدود  پنجشیر

 «زمینه اتخاذ گردد.

خوشبختانه در والیت پنجشیر زمینه های کار برای زنان  »رئیس حارنوالی استیناف والیت پنجشیر در ادامه گفت:

ضو جداگانه موجود نمیی وهای زنان مثل تشناب و جاندیهم خدمات الزم جهت رفع نیاز م وجود دارد ولی باز

 .ستاباشد که خود یک مشکل عمده است و تاحال کدام اقدام عملی هم برای رفع این مشکل روی دست گرفته نشده

به یک گفنمان تبدیل شود تا تمام مسولین در جریان  موضوعات مهم حقوق بشریباید این  هابا توجه به این چالش

 «عملی بردارند.گام های جدی و حل آن گیرند و همه با هم برایقرار ب
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 نقش شورای والیتی تأمین حقوق زنان

یک روز  هحقوق زن وابسته ب» ، عضو شورای والیتی والیت پنجشیر در ابتدای سخنرانی خویش گفت:راحله عطایی

 «احترام شود.خاصی نیست بلکه در تمام روزها باید حقوق و کرامت انسانی زنان رعایت و 

باشد که نه مشروع و مستقل می ،از طرف مردمشورای والیتی والیت پنجشیر یک نهاد انتخابی » وی در ادامه افزود:

های فراوان برای زنان بوده در این نهاد دارای دست آورد باشد،عضو آن مردان و دو عضو آن زنان می 7 ،عضو دارد

صدای زنان پنجشیر بوده است. یکی از دستاوردهای این شورا برای و به صورت خاص  صدای مردم هاهمه عرصه

 «باشد.زنان این است که از مدت چهار سال به این طرف معاون شورای والیتی پنجشیر یک زن)بنده( می

 ها نیز در مکاتب و تحصیالتظرفیت خانم شورای والیتی پنجشیر در ارتقاء» معاون شورای والیتی در ادامه بیان داشت:

های همکار برای زنان والیت پنجشیر کارکرد های خوبی و تطبیق پروژه ها و نقش کلیدی داشته و به همکاری نهاد

ابریکه های کوچک و بزرگ را ایجاد ف های واضح از جملهداشته است، و برای رشد اقتصادی این خانم ها پیشنهاد

 «است.داشته

 دسترسی زنان به حق کار

نجشیر ار در والیت پدر مورد میزان دسترسی زنان به حق ک ر و امور اجتماعی والیت پنجشیررئیس کا ،مجتبی نظامی

ن به کار، در اند با آن هم میزان دست رسی زناپیکر یک جامعه با وجودی که زنان نیم»سخنرانی معلومات داده گفت:

کار زنان در کاهش خشونت ها  های سیاسی در والیت پنجشیر خیلی پایین است در حالی کهمشارکت ها و فعالیت

 «تواند خیلی موثر واقع شود.می

باشند به تن آنان از طبقه اناث می 97بست خالی به اعالن رفته که به تعداد  311به 1397در سال » وی در ادامه افزود:

وی وعده « د.دهنفیصد را مردان تشکیل می 7۰ل دارند و بقیه درصد خانم ها در این والیت اشتغا 3۰طور میانگین 

 شود.و کودکستان محل کار برای کارمندان زن ایجاد و افتتاح میسپرد که در هفته پیشر

 دسترسی زنان به خدمات صحی در والیت پنجشیر 

در مورد میزان دسترسی زنان به حق صحت در والیت  صحت عامه والیت پنجشیر رئیس ،ترم داکتر شیر دل دانشمح

های ها، مراقبتزارت صحت عامه خدمات صحی، واکسیندر مراکز صحی و» ان داشت:ه بیپنجشیر ایراد سخن نمود

ها و اطفال ی تغذی ایجاد گردیده و برای خانممشوره ده هگردد همچنان یک بستزنان باردار و اطفال نوزاد، عرضه می

 .«باشنددهند و هویت بیماران محفوظ میمشوره می

در دهد،را زنان تشکیل می والیت پنجشیر فیصد پرسونل ریاست صحت عامه 16» وی در ادامه معلومات داده افزود:

والدت ( %585) 381۰اند، الدت و زمان والدت مستفید گردیدههای قبل از و( از مراقبت% 95نم )خا 6511 سال گذشته

دور اول خانم خدمات   39۰5صورت گرفته است، برای در مراکز صحی والیت پنجشیر تحت نظر ماهرین والدی 

واقعه والدی  235 خانم از خدمات وقفه دهی بین والدت ها استفاده نموده اند، 1235۰والدت صورت گرفته است. 
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ریاست صحت وی در اخیر اطمینان داد که « های باال تر در جریان یک سال انتقال داده شده است.اختالطی به قدمه

 باشد.ها در این والیت مییت برای خانمهای صحی با کیفامه متعهد به عرضه خدمات و مشورهع

 جامعه مدنی و حقوق زنان

ضمن قدردانی از دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر  های جامعه مدنیل نهادمسئو ،حکیم حکیمی

ی نموده ان در والیت پنجشیر سخنرانهای موثر برای بهبود وضعیت زنر مورد کارد برگزاری کنفرانس، افغانستان بابت

باید به مفاهیم توجه، و رعایت حق یکدیگر را نماییم، ترویج و تامین عدالت جنسیتی در جامعه صورت گیرد، » گفت:

 در ادارات با خانم ها همکاری صورت گرفته میزان مشارکت خانم ها باال برده شود.

 ی مناسبضروری دانسته و از مسولین خواست تا فرصت هاموضوع مشارکت زنان در حکومت محلی را ی همچنان و

تبعیض مثبت را در نظر بگیرند تا حضور فراهم کرده و  های اداری دولتی والیت پنجشیررا برای جذب زنان درنهاد

 زنان در بست های دولتی بلند رفته وحقوق زنان تأمین گردد. 

 مندی زنان از خدمات آموزشیمیزان بهره

اه دگموضوع زنان را از دیمعاون شورای علمای والیت پنجشیر ضل الرحمان، معاون ریاست معارف و محترم مولوی ف

در دین  »را را تشریح کرد و گفت: و آموزه های دینی که در مورد تعلیم زنان گفته شده دین مقدس اسالم تحلیل نمود

 «ع برای تعلیم زنان وجود ندارد.مبارک اسالم هیچ گونه تبعیض و مان

باشد و تعداد فیصد می 5۰فیصدی مشارکت زنان در بخش تعلیم تربیه در سطح والیت پنجشیر  ی در ادامه افزود:و

 4۰113نفر اناث و در بخش تعلیمات اسالمی    22925نفرذکور و 26292درمجموع   مکاتب در این والیت ردانشاگ

 .باشدنفر اناث می 1227نفر ذکور و

 محترم ضمیر مجاهد، رئیس منابع بشری مقام والیت پنجشیرو  خالده بخشی، فعال مدنیمحترم در ادامه کنفرانس 

 پیرامون موضوعات مطرح شده به صورت کوتاه ابراز نظر نمودند.

ر ساحوی رئیس دفت محترم عبداالحد فرزام، کنفرانس باجمع بندی و ارائه پاسخ به سواالت اشتراک کنندگان توسط

بشر افغانستان و با قرائت دعائیه توسط محترم عبدالواحد سیرت آمر بخش نظارت و  کابل کمیسیون مستقل حقوق

 برسی دفتر ساحوی کابل پایان یافت.


