
مهار کردن خشونت علیه زنان 
و دختران در افغانستان

• خشونت علیه زنان یک معضله پیچیده است که برای 
رسیدگی نمودن به آن به تطبیق نمودن یک سلسله برنامه 

ها و خدمات بصورت موازی نیاز میباشد.  
• بازماندگان خشونت در برابر انتقام جوئی ها و فشار 

های بی مورد از سوی فامیل/اجتماع آنها به محافظت نیاز 
دارند. بازماندگان باید به راه حل های حقوقی مانند فرمان 
های محافظت، تبعید و یا هم بازداشت که بصورت مؤثر 

و آنی قابل تنفیذ باشد، دسترسی داشته باشند.   
• مهار کردن توانائی مرتکبین به معافیت گرفتن از 

فامیل بازماندگان و همچنان استدالل نمودن با استفاده از 
دفاعیه انتقام ناموسی برای تسکین جزای خویش حاکمیت 

قانون را تقویت خواهد بخشید و پروسه مورد پیگرد 
قانونی قرار گرفتن مجرمین را تسهیل خواهد نمود.

• اشتراک مساویانه زنان و دختران در سایر حوزه های 
زندگی عامه و شخصی الزمی بوده در حالیکه اشتراک 
مردان و پسران نیز از اهمیت حیاتی برخوردار میباشد. 

• زنان و دختران به یک سیستم قضائی پابند به وقت 
و مبتنی بر حقوق که با استفاده از چهارچوب حقوقی، 
ساختار ها و سیستم های استوار بر اساس مبانی حقوق 

بشر فعالیت نماید نیاز دارد.
• خشونت علیه زنان یک مشکل ساختاری مزمن میباشد، 
و بنابر این ملحوظ استراتیژی های وقایوی آن باید دارای 

مشخصات ذیل باشد: مشتمل بر حمایت های اجتماعی-
ساختاری مانند تحصیل، اشتغال و مسکن گزینی؛ به 

مشکالت مشترک و فکتور های خطرات احتمالی که به 
خشونت ادامه میبخشد رسیدگی نماید؛ قوانین را ترتیب و 

تطبیق نماید که به انواع مشخص خشونت علیه زنان و 
عوامل مربوطه آن رسیدگی نماید.     

پیام های کلیدی
خشونت علیه زنان و دختران منحیث یکی از جدی ترین تخطی های حقوق 

بشری در سراسر جهان همچنان باقی مانده است که در عین حال بیشتر از همه 
مورد تحمل قرار گرفته است و هر دو عامل و نتیجه عدم تساوی و تبعیض 
مبتنی بر جندر میباشد. این پدیده هیچگاه قابل پذیرش نبوده و از آن میتوان 

اجتناب ورزید

خشونت باالی زنان میتواند تاثیرات سوء فزیکی، روانی و اقتصادی داشته 
باشد. این پدیده میتواند اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری، و دستیابی به 

فرصت ها بشمول فرصت های تحصیلی و کاری زنان را سلب نماید و آنها را 
از دست یافتن به و یا کنترول باالی منابع محروم سازد. خشونت همچنان زنان 

را متکی بر دیگران ساخته و آنها را تضعیف مینماید که این وضعیت آنها را 
در یک موقف فرعی در میان فامیل و اجتماع قرار میدهد. 

رسوم و عادات تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی مسلط بر اجتماع بصورت 
عموم زمینه را برای ازدیاد خشونت علیه زنان و دختران با اختیار نمودن 
خاموشی در برابر آن و یا هم ترویج آزادانه همچو اعمال مساعد میسازد. 
این یک مشکل ساختاری است که ریشه های عمیق و دیرینه ای با نظام 

مردساالری دارد و ازینرو نیاز است تا یک سلسله خدمات و برنامه های 
بصورت موازی روی دست گرفته شوند تا با آن رسیدگی صورت بگیرد. 

بازماندگان واقعات خشونت نیاز به دسترسی به خدمات حمایتی مؤثر و اعتماد 
باالی سیستم قضائی دارد. از برای اینکه بتوانیم از خشونت جلوگیری نمائیم 
باید برنامه های را تطبیق نمائیم که باعث ایجاد تغییر در طرز فکر و رفتار 

مردم گردد.      

خشونت همچنان دست آورد های فعالیت های انکشافی را بطی میسازد  چون 
باالی صحت فزیکی و روانی زنان تاثیر گذار میباشد، زنان را از گماشته شدن 

در نقش های رهبری و تصمیم گیری باز میدارد و با بلند بردن هزینه های 
صحی و کاهش بخشیدن قابلیت تولید به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.

اطالعات معتبر که بصورت درست وضعیت شیوع و اشکال مختلف خشونت 
علیه زنان در افغانستان و باور ها نسبت به آن را به تصویر بکشاند، به اندازه 

خیلی اندک موجود میباشد. جمع آوری این نوع اطالعات از سنت گرائی و 
عملکرد های تبعیض آمیز که بصورت فراگیر در اکثر نقاط از کشور نهفته 

میباشد، متاثر گردیده است. 

تغییر در سطوح مختلف بمیان آمده است اما این تغییرات بطی و نامتوازن بوده 
که نمایانگر رابطه پیچیده میان فرهنگ، فکتور های اجتماعی-مذهبی و سیاست 

حاکم در سراسر کشور در عصر فعلی میباشد.    

DARI



دست به کار شدن و حامیت منودن از افرادیکه در ساحه قرار دارند

کریم هللا مدت 20 سال را در فراهم نمودن آگهی در رابطه به بی عدالتی های که 
زنان با آن بسر میبرند سپری نموده است و همچنان در پروسه تنظیم نمودن یک کمیته 

برای رسیدگی کردن به قضایای خشونت علیه زنان دخالت داشته است. تعداد 14 
عضو این کمیته نزدیک به 400 قضیه را در یک سال دنبال مینمودند و این کمیته 
در طول پروسه پیگیری منابع الزم را از ادارات دخیل بشمول حوزه های پولیس و 

محاکم برای نمایندگی نمودن از بازماندگان جمع آوری مینمودند.

یکی از مثال های فعالیت های این کمیته به داستان یک خانم جوان اشاره میکند که 
یک مال او را تهدید به همبستر شدن با او میکرد و میگفت اگر او چنین نکند او 

محکوم به ازدواج اجباری خواهد شد. این کمیته نه تنها این خانم را به گواهی دادن در 
برابر محکمه تشویق نمود – یک اقدام که به جرئت زیاد نیاز دارد – بلکه همچنان به 
وی حمایت های الزم را فراهم نمود تا به این کار اقدام نماید. مال در نهایت به محکمه 

کشانیده شد. 
* در این روایت اسم و بعضی از جزئیات دیگر آن تغییر داده شده است.   

87%

59%

57%

زنان در افغانستان در طول 
زندگی خویش نوعی از 

خشونت را تجربه میکنند. 
62% آنها گزارش داده است 
که آنها شاهد چندین نوع از 

خشونت بوده اند.1

از زنان گزارش داده اند که 
آنها ازدواج های اجباری را 

تجربه نموده اند.2 

عروس ها در افغانستان تحت 
سن 16 قرار دارند. اکثر 

اوقات دختران برای تصفیه 
نمودن قرضه های مالی و 

سیاسی وادار به ازدواج های 
اجباری میشوند.3

سالیان متمادی جنگ و ناامنی دامنه فرهنگ خشونت را در افغانستان گسترده تر ساخته است تا جائیکه 
این فرهنگ باوجود انکشافات قانونی و سازمانی مثبت مبدل به یک منبع بزرگ نگرانی گردیده است. 

زنان و دختران در فضا های عامه و شخصی در معرض خشونت قرار دارند، دختران از رفتن به 
مکتب باز داشته میشوند و زنان دسترسی خیلی کم به خدمات صحی مانند واکسین های مصوونیت 

در برابر پولیو دارند. از سوی دیگر، در انزوا قرار دادن زنان از اجتماع افزایش یافته است که این 
موضوع موانع بیشتر را در برابر زنان که خواهان کمک هستند ایجاد نموده است و سوء استفاده آنها از 

مواد مخدر را افزایش بخشیده است. زنان اکثراً از پروسه های صلح نیز در انزواء قرار میگیرند. در 
نهایت، مدافعین حقوق بشر و ادارات که خدمات حمایتی را به بازماندگان زن فراهم میکند خود طعمه 

خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته اند. 

چهار فکتور عمده بستر آسیب پذیری زنان و ادامه خشونت علیه زنان را در افغانستان تشکیل میدهد: 
سلسله مراتب سنتی نسبت به جندر که در تمام ساحات مردان را نسبت به زنان ارزش بیشتر میدهد؛ 

فرسایش میکانیزم های محافظتی اجتماعی؛ حاکمیت ضعیف قانون؛ غربت و ناامنی.  

یک فیصدی شگفت انگیز یا %87 زنان افغان خشونت را در زندگی های روزمره خویش تجربه 
مینمایند، بخصوص از دستان اعضای فامیل و افرادی که ادعا دارند که آنها را از همه بیشتر دوست 

دارند. این خشونت ها مشتمل بر موارد ذیل میباشد: خشونت های ناشی از و یا وابسته به ازدواج های 
قبل از وقت و یا ازدواج های اجباری – بشمول بد دادن )تبادله دختران برای حل نمودن/فرونشاندن 

اختالفات( و بدل )ازدواج های بدلی(؛ قتل های ناموسی؛ تجاوز جنسی و قتل زنان؛ اذیت و آزار جنسی 
در محل کار و فضا های عامه و خودسوزی و یا انواع دیگر آسیب رسانی به شخص خود بنابر تجارب 

بد از خشونت. 

تحریم ها و یا تعذیرات اجتماعی در برابر بعضی از انواع جرایم اخالقی – مانند سوء ظن ها نسبت به 
روابط عاشقانه و یا جنسی خارج از عقد نکاح )زنا( – نه تنها به یک فرهنگ کلی خاموشی در برابر 
خشونت علیه زنان بلکه همچنان به معافیت بیشتر برای مرتکبین انجامیده است. این تحریم ها همچنان 

به خشونت های ثانوی مانند آزمایش های بکارت برای رد نمودن اتهامات زنا انجامیده است. 

اکثر اوقات سیستم های قضائی سنتی نظم اجتماعی فعلی را برقرار نگهمیدارد که به ضرر حقوق زنان 
تمام میشود طوریکه اصالحات حقوقی رسمی را زیر سوال میبرد. به عوض حمایت حاصل نمودن از 

پولیس، نهاد های قضائی و مقامات دولتی، زنانیکه سعی میکنند تا از وضعیت های سوء فرار نمایند 
اکثر اوقات متوجه بی تفاوتی و یا تعذیرات جزائی برای مرتکب شدن جرایم اخالقی میشوند. 

اگرچه قضایای دردناک اخیر بشمول قتل حولناک فرخنده ملک زاده در منظر عامه، سوء استفاده رضا گل 
و تجاوز گروهی باالی چهار زن در ولسوالی پغمان، واکنش ها و خشم مردم را بسطوح ملی و بین المللی 
برانگیخت اما هنوز نیز این رویداد ها به اصالحات حقوقی و پروسه های قضائی مناسب نانجامیده است. 
کمبود دسترسی مناسب به عدالت و سیستم های ضعیف تنفیذ قانون در این قضایا یک هشدار و یادآوری 

برای تضمین نمودن دسترسی به عدالت برای زنان میباشد.  

وضعیت برای زنان و دختران در افغانستان
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26%

74%

با وجود عظمت چالش های موجود، تغییرات زیادی در حال رخ دادن است؛ دولت همواره در صدد 
انکشاف بخشیدن پالن کاری ملی، قانون و پالیسی مهار کردن خشونت علیه زنان میباشد. 

• قانون اساسی سال 2004 افغانستان اصول حقوق بشر و کرامت انسانی برای همه را مورد تائید قرار 
داده است و از ایجاد یک جامعه عاری از هر نوع تبعیض و خشونت تضمین مینماید. منع خشونت علیه 
زنان و دختران در هر دو محالت شخصی و عامه یکی از اهداف مهم هر دو قانون اساسی افغانستان و 

تعهدات بین المللی میباشد. 

• قانون پیشنهادی جزا و احوال شخصیه مورد بررسی قرار دارند، پیامد های این دو قانون پیشنهادی 
برای زنان هنوز نامعلوم میباشد.

• تأسیس دفتر سارنوالی ویژه منع خشونت علیه زنان، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، کمیسیون 
منع سوء استفاده جنسی از اطفال و زنان، واحد های رسیدگی به قضایای فامیلی در حوزه های پولیس، 

وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر.

• اهداف جدید انکشافی پایدار مجدداً باالی منع خشونت علیه زنان منحیث یک محور اساسی انکشاف 
پایدار تاکید نموده است، که این تاکید یک فرصت تاریخی را برای تطبیق نمودن یک رویکرد 

سیستماتیک برای جلوگیری و واکنش نشان دادن در برابر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان 
فراهم میکند.  

قانون منع خشونت علیه زنان )2009( 

قانون منع خشونت علیه زنان با صدور یک فرمان توسط رئیس جمهور اسبق کشور در سال 2009، 
همراه با تعدیالت جدید در قانون اجراآت جزائی تصویب گردید. این قانون 22 نوع از خشونت علیه 

زنان بشمول تجاوز جنسی، ازدواج های زیرسن، ازدواج های اجباری و خود سوزی های اجباری 
را منحیث اعمال جرمی تعریف نموده است. اما این قانون هنوز باید توسط پارلمان کشور تائید گردد. 

تاخیر ها در تائیدی این قانون توسط پارلمان باالی سطح تطبیق این قانون در عمل تاثیرات ناگوار داشته 
است. 

با وجود این نیز مقامات قضائی آغاز به تطبیق نمودن احکامات این قانون نموده اند. در طی سال اول 
تطبیق این قانون، از 21 مارچ 2010 الی 21 مارچ 2011، از مجموع 2,299 رویداد های گزارش 

داده شده به کمیسیون حقوق بشر، %26 دارای قضایای باز بودند. اتهام نامه های رسمی در 7% این 
قضایا درج گردیده در حالیکه تنها تحت %4 این قضایا تصامیم اتخاذ شده عملی گردیده میباشد. اما روند 
مثبت استفاده هر چه بیشتر این قانون در عرصه گزارشدهی و ثبت قضایا به افزایش بالمثل در عرصه 

استفاده آن برای حل نمودن قضایا توسط سارنواالن و محاکم نانجامیده است.    

چالش ها در عرصه تطبیق این قانون همچنان باقیمانده است و هیچ طرزالعمل های استندرد و میکانیزم 
های مناسب برای عملی ساختن این قوانین و پالیسی ها به نظر نمیرسد؛ از سوی دیگر فقدان بودیجه در 

راستای تطبیق این قانون به تسهیالت فزیکی و خدمات ضعیف منتج گردیده است. 

وضعیت سیاسی و پیشرفت ها تا اکنون 

مقام افغانستان در رده بندی 
شاخص جهانی عدم تساوی 

جنیستی. افغانستان این مقام را 
در میان 155 کشور که شامل 
این شاخص میباشد کسب نموده 

است.4

از مجموع 2,299 رویداد های 
گزارش داده شده به کمیسیون 
حقوق بشر در جریان سال که 

به تاریخ 21 مارچ 2011 
به پایان رسید ) سال 1389 

هجری شمسی(، 26% آن 
دارای قضایای باز بود.5 

از زنان گزارش دادند که 
آنها خشونت های روانی را 
بخصوص از سوی همسران 

خویش تجربه مینمایند.6



سفارشات 

محافظت
• فراهم نمودن محافظت های الزم برای بازماندگان خشونت در برابر 

انتقام جوئی ها و فشار های بی مورد از سوی فامیل/اجتماع آنها از 
اهمیت اساسی برخوردار میباشد. بازماندگان باید به راه حل های حقوقی 
مانند فرمان های محافظت، تبعید و یا هم بازداشت که بصورت مؤثر و 

آنی قابل تنفیذ باشد، دسترسی داشته باشند.   

• به منازل، دیگر امکانات بودوباش و تدابیر میانه الی دراز مدت برای 
تضمین نمودن اینکه بازماندگان میتوانند زندگی خود را دوباره بدون 

خشونت بسازند نیاز میباشد. تضمین ها در برابر حساسیت ها و محرمیت 
بازماندگان را تشویق به کمک خواستن خواهد نمود. 

• فراهم نمودن معیشت مؤثر نه تنها از رسیدگی کردن به هراس ها و 
نیازمندیهای بازماندگان تضمین خواهد نمود بلکه اعتماد آنها باالی پروسه 

های تقنینی و قضائی را افزایش خواهد بخشید.

• محافظت ازمدافعین و فراهم کننده گان خدمات حقوق بشر از اهمیت 
حیاتی برخوردار میباشد و اعتماد مردم باالی حاکمیت قانون را بیشتر 

میسازد.  

وقایه 
خشونت علیه زنان یک مشکل ساختاری مزمن میباشد، و بنابر این 
ملحوظ استراتیژی های وقایوی آن باید دارای مشخصات ذیل باشد:

• مشتمل بر حمایت های اجتماعی-ساختاری مانند تحصیل، اشتغال و 
مسکن گزینی باشد؛

• به مشکالت مشترک و فکتور های خطرات احتمالی که به خشونت 
ادامه میبخشد، مانند عدم تساوی جندر، اعتقادات و باورهای کلیشه 

ای، باور های فرهنگی نسبت به زنان، فقر، تحصیل زنان و وابستگی 
اقتصادی آنها باید رسیدگی نماید؛ 

• قوانین را ترتیب و تطبیق نماید که نه تنها به انواع مشخص خشونت 
علیه زنان رسیدگی نماید بلکه عوامل مربوطه آنرا نیز مورد توجه قرار 

دهد.

• بلند بردن سطح آگهی مردم و فراهم نمودن آموزش برای آنها در 
رابطه به چهارچوب تقنینی و همچنان آموزش دهی پرسونل برای تسوید 
استراتیژی های وقایوی و همچنان برای تطبیق مؤثر این استراتیژی ها 
مهم میباشد. موجودیت این خدمات همچنان باید از طریقه های مختلف 

به اذهان مردم رسانده شود طوریکه در عین حال محرمیت قضایا حفظ 
گردد و بازماندگان در برابر آزار و اذیت ها حفظ گردند.       

طرزالعمل

• پروسه گزارش دهی و جمع آوری شواهد نباید تنها به دخالت 
بازماندگان مربوط شود. دولت نمیتواند که به نظر شخص بازمانده برای 
اینکه آیا مرتکب را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و یا خیر اکتفاء نماید. 

دولت مسوولیت نهائی خاتمه بخشیدن خشونت علیه زنان را دارد و 
ازینرو باید این تصمیم را اتخاذ نماید چون در برابر آن پاسخگو میباشد.

• محدود ساختن امتیازات حقوقی تنها به شخص متهم و یا همسران به 
پروسه های بیشتر مؤثر جمع آوری شواهد خواهد انجامید و از وارد 

نمودن فشار های بیجا و غیرمعقوالنه باالی اقارب آنها برای مورد پیگرد 
قرار دادن شخص متهم جلوگیری مینماید. این همچنان اقارب بازماندگان 
را در برابر عواقب منفی کمک نمودن در عرصه تحقیقات و پیگرد های 
قانونی محافظت مینماید چون قانون میتواند که خویشاوندان بازماندگان را 

وادار به فراهم نمودن شواهد و گواهی دهی در برابر محکمه نماید. 

• وساطت و یا میانجیگیری ها باید با استناد از قانون صورت بگیرد 
و تنها باید در قضایای غیر جنایی مورد استفاده قرار بگیرد. این روند 

توانائی مرتکبین به معافیت گرفتن از فامیل بازماندگان و همچنان استدالل 
نمودن با استفاده از دفاعیه انتقام ناموسی برای تسکین جزای خویش 

را از آنها میگیرد و آنها دیگر قادر به توجیه نمودن خطا/جرم خویش 
با استناد از اینکه شخص قربانی از نورم های اجتماعی سرکشی نموده 

است نمیباشند. سرانجام همچو یک وضعیت به تقویت یافتن حاکمیت 
قانون منتج میگردد و زمینه را برای مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن 

مرتکبین فراهم میسازد.      

For more information please contact:
UN Women
UNOCA Compound
Jalalabad Road, Kabul
Afghanistan

asiapacific.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenasia
www.twitter.com/unwomenasia
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