
       

 
                                                      

 

 

 

 

 
افغان در  ، گ فت:  مقام هایت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش که امروز نشر کردهیا -۲۱۱۲دسامبر  ۱۱کابل، 

ده کر شرفتهای حاصل یتطبیق قانون منع خشونت علیه زن به منظور سپردن مرتکبین خشونت علیه زنان به پنجۀ عدالت  پ
 واقعات خشونت علیه زنان تطبیق نمی شود.  هم به تعداد زیادی از  اند، اما این قانون مهم هنوز 

 
توسط نهادهای عدلی و قضای  ی را  انای قانون منع خشونت علیه زنهم پیشرفت مثبت و هم نارسای  ی های مداوم در اجر  ،گزارش
افزون قانون  در یافته است. هر چند څارنواالن و محاکم به طور روز ۲۱۱۲الی سپتامبر  ۲۱۱۱اک تبر  – ماه گذشته ۱۲طی 

اما به طور کلی استفاده از  ؛اجرا می کنند ،ثبت می شوند فزاینده گزارش و مذکور را در قضایای خشونت علیه زنان که به طور 
له نشان می دهد که هنوز هم زنان و دختران در افغانستان برای او این مسقرار دارد  پایین درسطح قانون مذکور همچنان

 دارند.در پیش راه درازی  ،در مقابل خشونت ،حمایت کامل قانونبرخوردای از 
 
یس یوناما گ فت:" اگر پیشرفتهای که در تطبیق قانون ری غانستان ودر اف ملل متحد نن کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمایا

وردن صلح و توسعه و ،منع خشونت علیه زن شناسای  ی گردیده اند
 
 ادامه داده شوند، زنان افغان میتوانند توانمند گردیده و در ا

ت علیه زن میتواند در جلوگیری  از د " پیشرفت در تطبیق قانون منع خشونکر ملت سازی نقش فعالتر اتخاذ نمایند".  وی عالوه 
ور و خشونت علیه زنان در افغانستان که زنان را برای 

 
مدت زمان طوالنی از مشارکت در زندگی اجتماعی رفتارهای سنتی زیان ا

نها شنیدن باز داشته و مانع 
 
 موثر واقع گردد".  است،درپروسه های تصمیم گیر ی، صلح ومصالحه شده صدای ا

 
و فروش زنان به  ازدواجهای زیرسن، ازدوجهای اجباری، خرید :وضع گردید ۲۱۱۲که در اگست  انخشونت علیه زنقانون منع 

و به شمول تجاوز جنسی  ،اعمال دیگِر خشونت علیه زنان در مو  ۱۱دادن، اجبار به خود کشی و  منظور یا به بهانۀ ازدواج، بد
 است. لت وکوب را جرم دانسته

 
در افغانستان" که  هنوز راه طوالنی فرا روی تطبیق قانون منع خشونت علیه زن تحت نام "صفحه ی  ی خویش را  ۲۲یوناما گزارش 

ن  دولتی و نظارت خویش از خشونت علیه زنان در  مقام های قضای  ی، پولیس و مشوره با مقامات عدلی و ۲۱۱بیش از در ا 
در کنار معلومات راجع به تطبیق قانون در این گزارش، ست. ا کرده ، تدوینماه ۱۲راسر افغانستان موجود است، در مدت س

محاکم در قسمت تطبیق قانون منع خشونت علیه زن  جاییکه پولیس، څارنواالن و ،والیت ۱۱از  ،منع خشونت علیه زن 
والیت  22قضای  ی قضایا از  -ی عدلیرسیدگ دند؛  معلومات راجع به گزارش دهی، ثبت وکر معلوماِت با جزئیات یشتر را شریک 

وری گردید.  ۴۲از جمله 
 
ت حیاتی ریاست های امور زنان ووالیت افغانستان نیز جمع ا

 
کمیسیون  گزارش همچنان نقش و اجراا

 های منع خشونت علیه زنان را برجسته می سازد. 

  بیانیه ای مطبوعاتی
 



       

 
                                                      

 

 

 

ن هم موانع فرهنگی، تابوها و هنجارهای حوادث خشونت علیه زنان تا حد زیادی همچنان گزارش ناشده باقی می ماند و دال
 
یل ا

گسترده ی خشونت علیه زنان ، ترس از  یاجتماعی، باورهای سنتی و مذهبی، تبعیض علیه زنان می باشد که منجر به قبول
ن حوادثی که به مقام بدنامی و رانده شدن از جامعه و گاهی اوقات تهدید علیه زندگی

 
 های امانفاذ قانون و مق های می  گردد. ا

از خود جلب می کنند، تنها نشان دهنده رقم معلوم )حاد بودن یا توجه عمومی را از طریق رسانه ها به دلیل  ،می رسند قضای  ی
 ( واقعات خشونت علیه زنان در سراسر کشور است. شناور  نوک کوه یِخ 

 

های معین مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ن افزایش واقعات گزارش شده به نهادها وارگا ،با این وجود، گزارش
مبنی بر اینکه تالشهای  ،د.  این افزایش در گزارشدهی نشانۀ دلگرم کننده می باشدکر و ریاست های امور زنان در والیات را ذکر 

گاهی و حساسیت در
 
پیامد  یه زنان ومقابل خشونت عل نهادهای مدنی، دولت و کنشگران بین المللی باعث بلند رفتن سطح ا

ور شد که این افزایش ممکن باز تاب دهنده ی بی میلی دوامدار زنان در گزارش دادن 
 
ن گردیده اند. اما باید یاد ا

 
های مضر ا

 واقعات خشونت علیه زنان از طریق نظام عدالت جزای  ی، باشد. 

 

ن  در را واقعه خشونت علیه زنان ۲۱۱ها څارنوالی  و پولیسدر دسترس بود  یات بیشتریکه معلومات با جز والیِت  ۱۱در 
 
ا

، نشاندهنده افزایش تعدات واقعات  ۲۱۱۱این در مقایسه با یافته های گزارش قبلِی یوناما در نوامبر  .اند کردهثبت والیات 
اند که از  دهکر قضیه را به محاکم احاله  ۱۱۴ها  قضیه  څارنوالی ۲۱۱از جمله این  ثبت شده توسط پولیس وڅارنواالن میباشد. 

ن جمله 
 
قضیه با استناد به قانون  ۱۱۴ ۀدرصد( از جمل ۲۲قضیه ) ۱۲درصد( منجر به محکومیت شده اند.  ۱۱قضیه ) ۱۱۱ا

درصد( با استناد به قانون منع خشونت  ۱۲قضیه ) ۲۲قضیه  ۱۲منع خشونت علیه زن احالۀ محاکم شده اند. از جمله این 
واالن دعوی را قسمًا یا کاماًل براساس څارنموارد که  این یافته ها نشان میدهد که در. منجر به محکومیت شده اند ،علیه زن 

قانون منع خشونت علیه زن اقامه کرده اند، تعقیب عدلِی اینگونه قضایا به احتمال زیاد منجر به محکومیت متهمین گردیده 
 است.

 

رده اند و محاکم شهری نیز محکومیت بیشتری را با استفاده از را ثبت ک واقعات بیشتر خشونت علیه زنانڅارنواالن  در حالیکه
نهم در مقایسه با    اند داشتهقانون منع خشونت علیه زن صادر 

 
کمیسیون مستقل حقوق  درثبت شده  واقعۀ  ۲۱۱۱اما با ا

با استفاده از قانون  تعداد قضایای که ی که توسط ارگانهای عدلی و قضای  ی حل و فصل شده و ی  تعداد قضایا، بشر افغانستان
کل گزارش دهِی  درین قرار دارد. یپابسیار ، همچنان درسطح والیت منجر به محکومیت گردیده ۱۱در  منع خشونت علیه زن 

 بود.  ین تربت اینگونه واقعات توسط پولیس پایواقعات خشونت علیه زنان به پولیس و ث

 

ت قانونی، پولیس و څارنوالی ها  به ارجاع قضایا به شمول بعضی گزارش همچنان دریافته است که به جای رعایت اصول 
 
اجراا

ن قضایا، همچنان ادامه د ،جرایم شدید
 
باعث تضعیف  بیشتراده است که به شوراها و جرگه ها جهت دریافت مشورت یا حل ا

 تطبیق قانون منع خشونت علیه زن و تقویت رسوم وعنعنات مضر، میگردد



       

 
                                                      

 

 

 

حالیکه پیشرفت در تطبیق قانون منع خشونت علیه زن  درحقوق بشر دفتر یوناما گ فت: " بخشیس ، ریونجورجیت گنی
گردد، اما تازمانیکه قانون منع خشونت علیه زن به طور گسترده تطبیق نگردد پیشرفت در رسیدگی به خشونت  استقبال می

 علیه زنان محدود باقی می ماند." 

 

سفارش را به دولت و شرکای بین  22زن، یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد برای بهبود تطبیق قانون منع خشونت علیه 
نها می خواهند

 
ن داده اند و از ا

 
ترویج حقوق زنان بخش جدا ناپذیِر تالشهای صلح  اطمینان حاصل نماید که حفاظت و ،المللی ا

 امنیتی کشور می باشد.   راهبردهای سیاسی، اقتصادی و و مصالحه و

 

یین شاخص ی مشترک وتعیک چارچوب نظارتاز تمویل کنندگان بین المللی می خواهد که بااستفاده از ایجاد  گزاش همچنان 
دولت تطبیق قانون منع خشونت علیه زن  فت در تساوی جنسیتی، توانمند سازی زنان وهای معین جهت سنجش پیشر 
 Tokyo Mutualسابدهی دوجانبۀ توکیو )چارچوب حدر عرصه های مذکور که در  اش افغانستان را در اجرای تعهدات
Accountability Framework )یاری رساند. ،درج می باشند   
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