
 

 به نام خداوند حق، عدالت و برابری

اسالمی   پیشنهادهای گروه هماهنگی عدالت انتقالی به ریاست جمهوری

 افغانستان در پیوند با پروسه صلح

 !محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان جناب محترم

 در راساتای ااامن  حاسپ سگاساگ ار     و فعااین  قواوب بشار    نخست از ابتکار شما برای گفتگو و مشورت با نهادهای مدنی

بنابر درخواست شما از نهادهای مدنی و وضعنتی که افغانستان فعال به آن روبرو اسات  گاروه همااهنگی لادایت      .هستنم

انتوایی وظنفه خود دانسته است اا یک بار دیگر پنشنهادات  نگرانی ها و نظریات خود را برای اامن  حسپ لادالنه و پایادار  

 . رائه نمایدقضوراان ا

اداوم معافنت از مجازات  کوااهی از برقراری پاسخگویی برای جنایت های گذشته و قاا  و بای التناایی باه درخواسات      

لدایتِ منسنون ها قربانی خشونت  به چرخه مداومی از خشونت و بی التمادی لمومی به هرگونه ابتکار مصایحه و حسپ در 

های مربوط به مصایحه بن  مسؤوالن بسند پایه دویتای و بعضای از گاروه هاای      اجربه کوشش. افغانستان منجر شده است

را نشاان داده  « حاسپ قباا از لادایت   »مسسپ در کشور در چند دهه گذشته پنامدهای زیانبار رویکردهای کوااه اندیشاانه   

ر قاانون اساسای   گسترش ناامنی در کشور و مخایفت آشکار گروه های مسسپ با اساسی اری  قواوب بشار موجاود د   . است

افغانستان به روشنی نشان می دهد که حسپ پایدار در افغانستان با ایغای معافنت از مجازات و اقترام باه قاکمنات قاانون    

 .من  خواهد شدأا

از ساا    ؛گروه های قرباننان جنگ اسات  و نهاد قووب بشری  زنان بنابرای   گروه هماهنگی لدایت انتوایی که متشکا از 

 :برای احوق حسپ پایدار و اوآم با لدایت چنن  پنشنهاد می نماید به ای  سو در افغانستان فعاینت داشته است  8002



  ند که اشخاحی که به طور معتبری متهم به اراکاا  نوا    ناطمننان قاحا ک بایدمردم افغانستان به ویژه قرباننان جنگ

از دست یابی به موام های دویتی باز بمانند و در دادگااه حاایپ محاکماه     فاقش قووب بشر یا جنایت های جنگی هستند

 شوند؛

  زیرا ای  قانون نااق  قاانون اساسای افغانساتان و      نماید  را یغوو ثبات مسی را فوراً قانون لفو لمومی دویت افغانستان باید

قوانن  مسی افغانستان را با اساسنامه و    پایدار استها و مانعی بر سر راه حسپ لادالنه و  در لهدنامه  ایمسسی آن اعهدات بن 

یحه اخصان  دهاد   از بودجه کشور منابع کافی برای قمایت از برنامه لما در زمننه لدایت  حسپ و مصاو  رُم سازگار کند

 ار دهد؛را در دستور کار فوری خود قر برنامه لما در زمننه لدایت  حسپ و مصایحه فعاینت هایی با هدف احوق اًو فور

  ها را به دست لدایت بسگارد و از ارائه جباران   موارد نو  قووب بشر در افغانستان را مورد احونق قرار دهد  مسئوالن آن

هایی مثا ارور  شکنجه  اهدید و قمسه به مادافعان   ای  موارد نو  قووب بشر شاما اعدی. مناسب اطمننان قاحا کند

های جنسانتی نبایاد    اسند پاشی به زنان و دختران و دیگر خشونت. شود سناسی می نگاران و مخایفان قووب بشر  روزنامه

 .بدون مجازات بماند

   هاای   هاای قواوب بشار و گاروه     در همکاری با کمنسنون مستوا قووب بشر افغانستان  جامعه مدنی افغانستان  ساازمان

ایا  گوناه راهکارهاا باه منظاور      . شنهاد و اجرا کندهای لدایت انتوایی را پن قرباننان چارچو  محکمی برای ایجاد مکانن م

های قونوت یابی  ارائه جبران به قرباننان و بنا کردن مراک  یاادبود   اوانند کمنسنون های لدایت کنفری می اکمنا مکانن م

 ۵۰۰۲ه در ساا   محور حسپ و مصاایحه را کا      ا به لنوان بخشی از ای  اعهد  دویت باید برنامه لما قربانی. را در بر بگنرند

 .اهنه شد اقنا و اجرا کند

      اقترام به قرباننان جنگ را که ننم آنان زنان هستند و قمایت از آنان را  از جمسه با اقنا برناماه لادایت انتواایی و برناماه

 های جبران خساره برای قرباننان و نن  به رسمنت شناخت  قووب قرباننان بارای دسترسای باه لادایت  ایتناام و جباران      

 خساره آنان را اضمن  کند؛

     گفتگو با هنچ گروه مسسحی را که به شرایط اعنن  شده در اوافونامه های بُ   به ویژه قووب زنان و براباری جنسانتی باه

 .دویت افغانستان نباید بگذیردشرح قانون اساسی افغانستان اقترام نگذارد  

  قضور برابر  ماوثر زناان را    و کند خودداری باید حسپ با طایباناز مصایحه بر سر قووب زنان در مذاکرات دویت افغانستان

شورای امننت سازمان مسا درباره زنان  حسپ و امننت اضمن   ۵۲۵۲در امامی مراقا گفتگوهای حسپ  براساس قطعنامه 

 نماید؛

  برناماه لادایت انتواایی و برناماه     اقترام به قرباننان جنگ را که ننم آنان زنان هستند و قمایت از آنان را  از جمسه با اقنا

های جبران خساره برای قرباننان و نن  به رسمنت شناخت  قووب قرباننان بارای دسترسای باه لادایت  ایتناام و جباران       

 خساره آنان را اضمن  کند؛

 در بشار  قواوب  تنوضاع  دربااره  ۵۰۵۲ یجناور  در مساا  ساازمان  یلماوم  یادوار یدگنرسا  در شده مطرح یها هناوح 

 آورد؛ در اجرا به را قانون تنقاکم تیاوو و افغانستان



 با فعاینتهای بننادگرایانه گروههای افراطی مثا ااسنس و گسترش مدارس دینی برای پسران و دختران موابسه نمایند. 

 احاا   های خود به قصد اجرای های مشروح درباره احسنا مودماای از وضعنت در افغانستان و فعاینت به طور منظم گ ارش

 .اکمنسی بودن مثبت برای اطالع لمومی منتشر کند

  هاای   کارهای لدایت مسی نااوانی یا لدم امایا خود را برای احونق جدی و پنگارد مراکباان جنایات    با اوجه به اینکه راه

ایمسسای ج ایای    های زیر حالقنت دادگاه بن  ایمسسی را به نمایش گذاشته اند  دفتر دادستانی باید احونق درباره جنایت بن 

 .شده آغاز کند و به نناز قرباننان برای دادخواهی پاسخ دهددر افغانستان انجام  ۵۰۰۲را که از سا  
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