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  خالصه اجرائی

  

يش بطور عموم افغانستان از لحاظ تاريخ، فرهنگ، ادبيات، صنعت و مناظر عالی آن مشهور و مورد ستا

گی رقت بار دارند  جان شانرا از دست ميدهند يا زندافغانستان از لحاظ اينکه تعداد زياد افغانها. قرار ميگيرد

از همچو خشونت بطور آشکار چشم . نيز شهرت دارد، زيرا خشونت يک واقعيت زندگی روزمره است

 تقبيح  يا کشيده شدهچالشلتی به ت دوابطور وسيع از سوی جامعه يا ادارهم پوشی صورت نگرفته و نه 

 در قدم نخست اين فعالين حقوق بشر اند که موضوع خشونت، بشمول تاثير بخصوص و پيامد های .دردميگ

فرهنگ معافيت همچنان مسئوليت شرکا است تا . آن باالی زنان و دختران در افغانستان را پيگيری مينمايند

موکراسی سازی، ايجاد حاکميت قانون و ساير تالشها يو فراهم ساختن زمينه ادامه خشونت را که پروسه د

  . ف ميسازد مورد چالش قرار دهندياعد برای احترام به حقوق بشر تضعرا که به هدف ايجاد يک فضای مس

  

. ميباشددارای پيامد های متفاوت در بخشهای مختلف کشور  و بودهت در سراسر افغانستان فراگير خشون

خشونتی که باالی زنده گی يک قسمت . ده، دارای ريشه عميق و حاد ميباشد بوخشونت عليه زنان گسترده

وسيع زنان و دختران اثر ميگذارد از فرهنگ، عنعنات، طرز برخورد و روش های سنتی افغانی ريشه 

زنان افغان آزادی محدودی نسبت به فرار کردن از نورم ها و رسم و رواج های که زنان به . ميگيرد

زنان در افغانستان بنابر درگيری های مسلحانه که در طی   همچنان. دارند،ر کرده ميشونداطاعت از آن ام

سالهای اخير شدت گرفته است و بطور فزاينده باالی مردم ملکی تحميل ميگردد مورد خشونت قرار 

 داشته باشد محسوس  وجودارتکاب جنايتخشونت بشکل حاد آن در حالتی که هرج و مرج و . ميگيرند

 بی تفاوتی  ويت که قسمآ نتيجه چندين دهه جنگ به يک فرهنگ عميق معافهاخشونتاين  انواع تمام. ودميش

پيوند  را نيز ميسر خواهد ساخت، گذشته خط فاصل ميان گذار از  کشيدنکه همچنان ،برنامه عدلیدر برابر 

    ، نزديک دارد

  

از تمام حقوق بشری از سوی همه زنان گزارش سعی مينمايد تا بعضی از موضوعات مربوط به استفاده 

مشکالتی که در .  اجندا قرار دهد اول دوباره در سطر،افغانستان را که بطور فزاينده ای ناديده گرفته ميشوند

با اتخاذ اقدامات مناسب قانونی، اين گزارش شناسائی گرديده اند مستلزم گفتگو و بحث بيشتر عامه توأم 

در اين گزارش، بخش حقوق بشر يوناما روی دو موضوع عمده ذيل . ی ميباشدپاليسی و بلندبردن سطح آگاه

  : تمرکز نموده است

   

  خشونتی که مانع اشتراک زنان در حيات عامه ميگردد، و ) الف(
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 . خشونت جنسی در زمينه تجاوز ) ب(

  

زمينه اين موضوعات در  .ند ا تنها دو نمونه از خشونتی است که افغانها با آن مواجه اين موضوعات

سياسی که بوسيله آن حقوق زنان جهت پيشبرد منافع يا برنامه های مختص به -فرهنگ موجود اجتماعی

اين گزارش چگونگی نقش نيروهای سياسی و مذهبی . موضوع مورد معامله قرار ميگيرد بررسی ميگردند

جدال در مورد قانون بحث يا . محافظه کار را در محدود ساختن حقوق زنان نيز مورد بررسی  قرار ميدهد

  . احوال شخصيه اهل تشعيع مثال هر دو مشکل است

  

زنانيکه در حيات عامه .  در معرض يک محيط ناامن قرار دارنديافته ها نشان ميدهد که زنان بطور فزاينده

م درموارد شديد، زنان بنابر داشتن وظايف که عد. اشتراک مينمايند مورد تهديد، اذيت و حمله قرار ميگيرند

مانند ماللی کاکر و ستاره .  ميشود، به قتل رسيده اندپنداشته" غيراسالمی"رعايت از روشهای سنتی يا 

اچکزی که به قتل رسيدند و خبر کشته شدن آنان سرخط خبرها را تشکيل ميداد، زنانی بيشماری وجود دارند 

ن را متوقف سازند و يا اينکه اطفال  تيلفون های تهديد آميز بدست آورده و برايشان امر ميشود که کارکردکه

تهديد آميز نيز بدست آورده و مورد بدرفتاری " شب نامه های"زنان . آنان مورد اذيت يا تهديد قرار ميگيرند

درنتيجه، زنان به خودسانسوری متوصل گرديده، گشت و گذار شان را . فزيکی يا لفظی قرار ميگيرند

 تهديدات و اشکال مختلف ارعاب و  موردز نظر روانی و فزيکی ا.محدود يا از ادامه کار دست ميکشند

همچو خشونت ها، برعالوه زنانيکه بطور مستقيم مورد هدف قرار .  قرار دارندآور زيان  هایحمله

حمالت باالی زنان مانع . ميگيرند، مانع اشتراک ساير زنان در پروسه های انکشافی يا سياسی ميگردد

.  مسائلی که صرف آنها بعنوان زن ميتوانند به آن دسترسی پيداکنند ميگردد در موردموجوديت اطالعات

  . حمالت عليه معلمين و کارکنان مسلکی صحی مانع دسترسی افغانها به تعليم و مراقبت های صحی ميگردد

  

فرستد  قوی را برای همه زنان ميخشهای عامه فعاليت مينمايند پيامالگو قرار دادن حمالت عليه زنانيکه در ب

 نسبت به تغير شکل در افغانستان، اولويت های بيان شده از سوی  رااين پيامد های آشکار. تا در خانه بمانند

اقتصادی را مدنظر - اگر يک نمونه انکشاف اجتماعی.  شان بجا ميگذاردمقامات افغان و حاميان بين المللی

 دست و پنجه نرم مينمايند، غيرواقعی  درصد نفوس آن در برابر فقر مطلق42بگيريم، در يک کشوريکه 

بينانه است که پيشرفت های قابل مالحظه را زمانيکه نيم حصه مردم از اشتراک به سطح محلی يا ملی باز 

 نگرانی های  زنان در خانه هايشان در دوره انتخاباتدن زندانی کر عمًال.داشته ميشوند پيش بينی کرد

ن عضو پارلمان گفته اند بعيد است که آنان در انتخابات پارلمانی که بعضی از زنا. بيشتری را ببار مياورد
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باتوجه به . تر شود برگزار گردد اشتراک نمايند، مگر اينکه وضيعت امنيتی به2010قرار است در سال 

  . وضيعت انتقالی شکننده ايکه افغانستان در آن قرار دارد اين يک نگرانی آشکار است

  

وناما در تحقيقات خويش دريافته است، باوجوديکه قضايا در اين مورد کمتر در مورد مسئله تجاوز، ي

از لحاظ .  پنهان ميگردد، اين جنايت قبيح يک اتفاق يوميه در همه بخشهای افغانستان است زيادترگزارش و

 زنان و دختران در خانه ها، جوامع و مراکز توقيف شان. تناسب، اين يک مشکل عميق حقوق بشری است

خانواده گی " آنها عداوت های  آور روشهای سنتی زيان ای دارند و در نتيجه  قرارمعرض خطر تجاوزدر 

يا در بعضی ساحات، اشخاصی که متهم يا محکوم به تجاوز ميگردند، . را حل و فصل مينمايند" يا اجتماعی

 يا هم با افراد قدرتمند که های جنايتکار و با قوماندان قدرتمند، اعضای گروه های مسلح غيرقانونی يا باند

بطور مثال، بخش .  پيوند دارند،نفوذ آنان ايشان را در برابر دستگيری و پيگرد قانونی محافظت مينمايد

 درصد قضايای که مورد تحليل قرار گرفت، مرتکبين 39حقوق بشر يوناما در مناطق شمال دريافت که در 

 از نون ميدانند و  در برابر دستگيری و محکوميت اجتماعیمستقيمآ با قدرت ساالرانی که خود را مافوق قا

    . برخورداراند پيوند داشتندمعافيت

  

 فرهنگی بوده و در موضوع تجاوز و مانع شدن تالشها برای افشای آن-يک قاعده اجتماعی" آبرو"مسئله 

قربانيان اکثرآ . کب داده ميشود نه به شخص مرت قربانيان تجاوز نسبتبهتنها  شرمساری.  داردنقش محوری

دريافته و از حق دسترسی به ) روابط جنسی نامشروع(خود را در معرض پيگرد قانونی بنابر ارتکاب زنا 

زمانيکه اجتماع قربانيان زن را در برابر لکه ننگين و شرمساری مادام العمر .  عدالت باز داشته ميشوند

از خشونت جنسی از طريق روش های زيان بار برعالوه، جامعه . قرار ميدهد مشکل پيچيده تر ميگردد

 دادن يا وادار ساختن متضرر به ازدواج با شخص متجاوز از خشونت جنسی پرده پوشی  بددر سنتی مانند 

تا طرز برخورد ها درخصوص تجاوز، مشکل نياز مهم و عاجل برای حکومت و جامعه وجود دارد . مينمايد

به يک جنايتی را که حيات قربانيان بيشمار را از بين ميبرد مورد وسيع خشونت عليه زنان و ارتباط آنان 

  . سوال قرار دهند

  

 آوردهوقوع و شيوع خشونت عليه زنان اميدواری را که نسبت به جامعه بعد از سقوط رژيم طالبان بميان 

 اکنون زمان  اين بود کهبميان ميامد حرف باره اش در زمان پيام محوری که د. ل قرار ميدهدبود مورد سوا

  سياسی در راستایهای اهميت اشتراک زنان در شکل دهی و گفتگو. تحقق حقوق زنان فرا رسيده است

سمبر سال در ماه د(از امضای توافقنامه بن  و موثر نيز موضوع محوری دوره پس   يک صلح پايدارتحقق

  . را تشکيل ميداد) 2001
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از حق انسانی . نان افغان به شدت مورد خشونت واقع ميباشدواقعيت موجود اين است که زندگی تعداد زياد ز

و بنيادی زنان انکار ميشود و در جريان جستجوی عدالت در مقابل جرايم که عليه شان به عمل ميآيد بيشتر 

با جود اميدواريهای که تقريبًا هشت سال قبل وجود داشت، حقوق و خواست . مورد خشونت قرار ميگيرند

اکثريت عظيم زنان افغان از . ن که از آنها حمايت مينمايند، تا حد زياد تحقق نيافته استهای زنان و مردا

نارسايی های حقوق بشری رنج ميبرند، و برای آنها حقوق بشر عبارت از ارزش ها، معيار ها و حقوق اند 

  . که تنها يک نظريه بوده و حتی بعضی اوقات در روی ورق نيز وجود ندارد

  

تان در مشارکت با جامعه مدنی و ديگر فعاالن بايد يک رهبری و تعهد را در مبارزه با حکومت افغانس

حکومت بايد تمام کسانی را که به زنان و دختران افغانستان آسيب ميرسانند، . خشونت عليه زنان اعالن نمايد

مايد که زنان به مورد پيگرد قانونی قرار دهد و تعهد کند که با مشکل معافيت مبارزه و يقين حاصل مين

  . عدالت دسترسی دارند

  

  فشرده اين قسمت در مورد تهديدات و حمالت عليه زنان که در زند گی عمومی اشتراک دارند

  

گرايش رو به افزايش خشونت عليه زنان در حيات عمومی نشان ميدهد که نقش اساسی زنان در روند 

الش برای صلح و ثبات بطور کامل جامه عمل تصميمگيری ديموکراتيک، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و ت

مصاحبه های که با زنان و مردان صورت گرفت، . نپوشيده و يا در جامعه يا سياست افغانستان ارزش ندارد

  . گرديده استتر نشان ميدهد که جايگاه سياسی زنان که از حقوق شان دفاع مينمايند کم رنگ 

  

. ومی اشتراک مينمايند مورد تهديد، حمله و حتی به قتل ميرسندگزارشات نشان ميدهد زنان که در زندگی عم

بسياری شان . تهديدات شامل بد رفتاری لفظی، اختار های تيلفونی، شب نامه ها و شايعات بد خواهی ميباشند

  . از حفاظت خود و خانواده شان نگران اند

  

ان، اعضای شورا های واليتی، مامورين نماينده گان زن در پارلم: زنان مختلف با چنين تهديدات مواجه اند

جامعه مدنی، ژورنالستان، زنان که با سازمان های بين المللی فعاليت دارند  به شمول ملل متحد و کسانيکه 

مرتکبين اين اعمال عبارتند از عاملين ضد دولتی،  قدرتمندان . در کار های غير اخالقی مصروف هستند

  . و جوامع خود زنان و در برخی موارد مقامات حکومتیمذهبی، محلی و سنتی، خانواده ها 
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آيا يک زن بخاطريکه برون از : داليل مشخص در عقب اين تهديدات بعضی اوقات مشکل است تا تثبيت کرد

خانه کار ميکند، مورد هدف قرار ميگيرد؟ بخاطر که نقش عمده را در اجتماع خود ايفا ميکند، مانند يک 

ه يک مسلک معين دارد مثلی يک مامور ملکی؟ بخاطر که حقوق ساير زنان را کارمند منتخب؟ بخاطر ک

توسعه ميدهد؟ بخاطر که طرز برخورد جامعه و مردان را مورد سوال يا چالش قرار ميدهد؟ يا بخاطرکه 

  ديگر زنان را توانمند ميسازد تا حق شان را ادعاء نمايند؟

  

مذهب تقويت ميگردند به شمول تعبير محافظه کارانه و در عقايد سنتی جنسيت، اکثرًا با حکم خود سرانه 

برخی موارد سوء تعبير از اسالم از طرف رهبران مذهبی و جامعه ممکن عوامل باشند که در محدودسازی 

  . اشتراک زنان در حيات عمومی کمک نمايند

 

ارگان های تنفيذ قانون و .  با معافيت، نبود حمايت کافی دولت از زنان آنها را در خطر می اندازدتو ام 

اين نهاد ها غير . مقامات قضايی توجه الزم را در برابر گزارشات تهديدی و حمله عليه زنان نه مينمايند 

گذشته از اين، نهاد های مذکور فاقد کارمندان و منابع . موثر، بی کفايت، نا کارا و فاسد خوانده شده اند

بسياری از زنان از . سی از محروميت قضايا را تامين نتوانندشايسته و ورزيده اند که ممکن آگاهی اسا

  .گزارش تهديدات که متوجه شان است خود داری ميورزند تا مبا دا با تهديدات بيشتر مواجه گردند

  

در نتيجه، بسياری زنان اقدامات پيش گيرانه حفاظتی خود را اتخاذ مينمايند تا از سطح خطر کاسته باشند 

.  شان در منظر عام، محدوديت در گشت و گذار، خود سانسوری يا توقف کار و فعاليتمانند کاهش حضور

برعالوه، بعضی زنان ممکن از حمايت خانواده بر خوردار باشند يا تا حدود توسط قدرت و نفوذ فاميلی شان 

تر با تعداد ديگر ممکن وظايف مناسب را مانند اشتغال در سکتور های صحی که تماس کم. محفاظت گردند

  . مردان دارد، انتخاب نمايند

  

نبود اشتراک کافی زنان در وظايف معين، به شمول : تاثيرات غير مستقيم تهديدات عليه زنان عميق است

کسانيکه در بخش های حقوق بشر و سياسی فعاليت دارند، بيانگر اينست که مسايل جنسيتی بقدر کافی در 

خود سانسوری در رسانه های آگاهی عامه . ظر گرفته نميشودمباحثات سياسی يا روند تصميم گيری در ن

در سطح فردی، ممکن توانايی اشتراک زنان در تصاميم که . مسايل مربوط به جنسيت را محدود ميسازد

زندگی خود و خانواده شان را متاثر ميسازد، محدود شده باشد يا دسترسی يکسان يا برابر به خدمات اساسی 

بطور مثال، نبود کارمندان صحی کافی زن عامل .  و تربيه يا مراقبت صحی نداشته باشندعامه از قبيل تعليم

  . است که در مرگ و مير مادران روستايی کمک مينمايد
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  تجاوز: خالصه فصل خشونت جنسی عليه زنان 

  

آنها دفاع واقعيت برای اکثر قربانيان زن موارد نقض حقوق بشر اين است که نهادهای دولتی نمی توانند از 

. هيچ موضوعی اين را به اندازه موضوع خشونت جنسی و مخصوصا تجاوز به روشنی نشان نمی دهد. کنند

معلومات اوليه نشان می دهد که تجاوز و ساير اشکال خشونت جنسی در تمام بخش ها، محالت و گروههای 

 به نبود معلومات جامع و قابل با اين وجود ابعاد اين مشکل با توجه. اجتماعی افغانستان رايج می باشد

اعتماد، تابوهای اجتماعی، و عدم گزارش به دليل نبود منابع رسيدگی به شکايات يا حمايت، نامعلوم می 

  . باشد

  

عالوه بر اين، از آنجا که جامعه افغانی زنان را نگهبان فرهنگ و حامل آبروی خانواده می داند، خشونت 

اين اکثر اوقات باعث می شود تا زنان حوادث . نواده و محل زن می باشدجنسی به معنای بی آبرو ساختن خا

  . کنندپنهان خشونت بار را 

  

ساير فاکتورهای .  رفتن به کار يا مکتب در خطر می باشندزنان در خانه و محل و در سرک ها به هنگام

خطر شامل سن، سابقه حمالت جنسی در گذشته، زنان تنها مانند زنان بيوه، مطلقه، يا زنانی که شوهرانشان 

به همين منوال، دخترانی که از خانه فرار می کنند به شمول کسانی که . در خارج از کشور هستند می باشند

  .  اند در خطر می باشندفرار کرده اند ای اجباری از ازدواج ه

  

. مطالعه موارد نشان می دهد که اکثر عاملين اين جرائم اعضای نزديک فاميل يا آشنايان قربانيان می باشند

، تعداد زيادی از موارد تجاوز توسط پدران و يا ساير اعضای ذکور فاميل صورت گرفته به طور مثالبرای 

ت های جنسی همچنان افرادی هستند که بايد از زنان و کودکان مراقبت کنند مانند عاملين خشون. است

افراد قدرتمند محلی، . کارمندان زندان ها، مراکز حبس اطفال و نوجوانان، حوزه های پوليس يا يتيم خانه ها

 عامالن قومندانان قدرتمند، اعضای گروههای مسلح غير قانونی يا گروههای جنايتکار همچنان در ميان

تجاوزهای جنسی ديده می شوند اگرچه ممکن است به دليل روابط خود با افراد قدرتمند بتوانند از چنگال 

  . قانون فرار کنند
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 مانند جنگ بين خانواده ها يا در ميان محالت همچنان دليل و انگيزه خشونت های -خانوادگی  های خشونت

ز به عنوان انتقام از جرم گذشته از طريق بی آبرو ساختن در چنين شرايطی، تجاو. جنسی قرار گرفته اند

  . خانواده، قبيله يا طايفه ديگر استفاده می شود و اغلب چرخه بی پايان جرم و جنايت را ايجاد می کند

  

قربانيانی که پس از غلبه بر موانع و تابوهای متعدد از تجاوز گزارش می دهند اغلب با موانع جدی در به 

مقامات دولتی توانايی و اراده ارائه کمک به قربانيان به شمول . افی و درست روبرو هستندکسب حمايت ک

تنها در چند مورد نهادهای دولتی . کمک های طبی، مشاوره های روانشناسی و اقدامات قانونی را ندراند

 تهديد مخصوصا بعضی از شاکيان به صورت جدی از ادامه اقدامات خود با. اقدامات مناسب اتخاذ کرده اند

عالوه بر اين، مقامات مخصوصا پوليس، نگرانی های خود را . تهديد به متهم شدن به زنا بازداشته شده اند

مبنی بر نبود ظرفيت برای تحقيق موارد تجاوز به شمول کارمندان واجد شرايط زن و تخصص طب عدلی 

  . اعالم کرده اند

  

ارتباط با تجاوز و در نتيجه عدم آگاهی نهادهای عدلی از نبود وضاحت در احکام قوانين افغانستان در 

 هيچ افغانستان1976در قانون جزای سال . چگونگی تطبيق آنها مشکل مصئونيت را وخيم تر ساخته است

در موارد ارتباط جنسی اجباری، مقامات قضايی و . حکم صريحی برای جرم خواندن تجاوز وجود ندارد

 مفهوم رضايت را در بر نمی  مطلقًابا اين وجود، زنا. به مفهوم زنا می شوندپوليس در نتيجه اغلب متوسل 

گيرد که يکی از عناصر اصلی تجاوز می باشد و تنها به افرادی اشاره می کند که دارای روابط جنسی 

 عالوه بر اين، در اصل هر دو نفری که دست به زنا زده باشند از لحاظ قانونی. خارج از ازدواج می باشند

مشخص . مجرم می باشند اگرچه اگر ثابت شود که اجبار در کار بوده، قربانی مسئوليت جنايی نخواهد داشت

  . نيست که اين تمايز بين زنا اجباری و اختياری در محاکم افغانستان چگونه تطبيق می شود

  

 محاکم با بدنامی و عالوه بر مشکالت فساد و عدم استقالل سيستم جزايی، زنان به هنگام جستجوی عدالت در

دسترسی به نهادهای عدلی رسمی در افغانستان همچنين محدود است . روابط قدرت نابرابر روبرو می باشند

  . و استقالل قوه قضائيه ممکن است متاثر از فساد و اجبار باشد

  

اده ها و به دليل اين مشکالت، اکثر افراد به مکانيزم های خصوصی و سنتی حل و فصل منازعات بين خانو

 نتيجه يک ازدواج از پيش ترتيب داده شده ااکثر. در سطح محل از طريق جرگه ها و شوراها تکيه می کنند

بين فرد تجاوز کننده و قربانی است که نا گفته پيداست که ممکن است چه عواقب وخيم و منفی برای زن 

ای رسيدگی به موارد تجاوز در اقدامات ديگر بر. داشته باشد به شمول خطر باالی خشونت های خانگی
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به شمول کشتن هر دو طرف،  يا با توافق طرفين برای تسليم يک يا ) قاعده رفتاری پشتونها(پشتونوالی آمده 

زنان معموال در چنين پروسه های تصميم گيری . چند دختر به خانواده قربانی برای جبران صدمه وارد شده

  . الی مانند قتل های ناموسی يا تبعيد بيشتر قربانی گردندشرکت ندارند يا ممکن است به واسطه اعم

  

جامعه افغانی معموال به دليل اين الگوی اجتماعی فرهنگی، قربانيان خشونت های جنسی را ناديده می گيرد 

عدم . و اين توسط نبود چهارچوب های مناسب قانونی و پاسخ کافی و مکانيزم های جبرانی تقويت می شوند

برای اقدام در اين موارد به شمول افزايش آگاهی عامه از حقوق زنان فضای مصئونيت فعلی را اراده دولت 

  . وخيم تر کرده است

  

  نتايج و پيشنهادات 

  

، زنان و دختران افغانستان به اشکال گوناگون از تغيئرات 2001از زمان امضای توافق نامه بن در دسمبر 

بت شامل آغاز طرح های متعدد دولتی برای بهبود حکومت داری، تغئيرات مث. به وجود آمده سود برده اند

فقر زدايی و رسيدگی به جرائمی که زنان افغانستان را در حد بسيار پائين نگاه کرده بود و افغانستان در رده 

  . دوم پائين ترين کشورها از لحاظ انکشاف جنسيتی قرار داشت می شود

  

گ های مسلحانه و ناامنی، بی قانونی و فضای جرم و جنايت در با اين وجود، همچنين آشکار است که جن

حال افزايش هستند و همزمان سطح خشونت که جان افغانها، مردها زنان و کودکان را به خطر می اندازد 

در اين زمينه، افغانستان منعکس کننده تجربيات ساير مناطق است که نشان دهنده . در حال افزايش است

  ."ن جنگ بيشتر و ناامنی و خشونت عليه زنان می باشدرابطه هميشگی بي"

  

خشونت چه به شکل ساختاری آن در مفهوم هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و غيره که تعصبات جنسی را 

دامن زده و نقش محدودی را به زنان اعطا می کنند يا خشونت که جدی است به مفهوم تهديد فوری به 

خطر هستند يک فاکتور غالب در زندگی تعداد زيادی از زنان و سالمت و امنيت جسمی کسانی که در 

  . دختران در سرتاسر افغانستان می باشد

  

ماهيت خشونت وارده به زنان افغان و صدمه ای که آن به زندگی فردی آنها و خانواده، محالت و جامعه آنها 

ت شباهت ها و تفاوت هايی در الگوهای خشون. وارد می کند در اين گزارش به صورت کلی ثبت شده است
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در سرتاسر کشور ديده می شود اما نکته مشترک اين است که زنان و دختران از ارزش مساوی منحيث فرد 

  . با حقوق بشری بالفطره برخوردار نيستند

  

اری عظيمی را از خود                 ده تحمل و بردب تجربيات نيز نشان ميدهد که زنان در برابر خشونت های متحمل ش

ا    " شخصيت" با توجه به ماهيت و شکل جرم، بيرحمی، تحميل بی عدالتی و همچنان              . اندنشان داده    عاملين ي

شی   ی گراي ای دولت اد ه نتی حل اختالف و نه ای س انيزم ه انواده، اجتماعات و در ميک ع خشونت، در خ منب

قابل در واقع يک بخش . وجود دارد تا قربانيان را جريمه کنند و يا نياز برای جبران يا عدالت را تنزل بخشند  

سئولين                       توجهی ا م د و ي درت ان ه دارای ق سانی مربوطه می شود ک ه ک ان ب ه زن ده علي ه ش  از خشونت نهادين

ه   دارد، ب ردان ن وق م ر از حق ه ارزش کمت ان را ک ان افغ وق زن د حق ند و نمی خواهن ده می باش صميم گيرن ت

  . پذيرند و تائيد کنند

  

ه ماهيت تبعيض و                  تحقيقات انجام شده از سوی يوناما      ره شده ک دهای   و همچنان يک سلسله تحقيقات ذخي پيام

ود                     سله عوامل را مشخص نم . شديد آن را برای زنان و جامعه بطور کلی نشان ميدهد، بطور واضح يک سل

ان مضر و در                رای زن ه ب ردد ک اين مسئله بطور خاص شامل معيار های فرهنگی و فعاليت های سنتی می گ

د            . ار می باشد  بعضی موارد مرگب   ا مانن د هر چند بعضی از سنت ه رأ             ب ته، اکث ل از اسالم وجود داش  دادن قب

د                     شده، بکار می برن شابه، يک    . دين را با هدف تقويت مجدد اين سنت ها که بر احکام اسالمی منع ن بطور م

م يا سنت برنامه    ائتالف نا مقدس سياستمداران محافظه کار، رهبران اجتماعی و مذهبی، به نام دين مبين اسال              

ه و                          ا تعيض ديرين ارزه ب ده جهت مب هايی را منعقد و دنبال می کنند تا با منع و حمله بر فعاليت های طرح ش

  . فاسد عليه زنان، قدرت و نفوذ خود را حفظ کنند

  

وذ          درت و نف تاريخ امروزی افغانستان نشان ميدهد که وضعيت و نقش زنان جهت تقويت يا به چالش کشيدن ق

رود                        سرس ه شمار مي ز ب شگی، مناسب و مصلحت آمي در . خت گروه ها و بهره کشان قدرتمند يک مسئله همي

شگی                      ذيری همي ر پ ه " عمل، حقوق زنان در بدل حمايت سياسی يا اهرم نفوذ در ساختاری با تغيي می  " معامل

ی نم                         . شود ود در جهت عمل ه اصالح و بهب ن است ک وق   در نتيجه، کشمکش های سياسی به معنی اي ودن حق

  . زنان می تواند به سادگی روند معکوس بگيرد

  

ت؛ يعنی      حوادث و تاريخ اخير نشان ميدهد که فعالين حقوق و ديگر موضوعات چه در داخل و خارج از دول

ان شان، در يک محيط                 م پيمان ر ه ل تغيي ه علت ماهيت قاب أ ب کسانی که در برابر تبعيض مخالفت دارد دائم

ا    .  کنند سيال و دشوار کار می     در نتيجه، کسانی که طرفدار پيشرفت حقوق زنان هستند، به مشکل يک بحث ي
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وق            گفتگوی عمومی را به راه بياندازند تا دولت افغانستان، نهاد های عامه، فعالين جامعه مدنی، نهاد های حق

  .بشر و شرکای جامعه بين المللی را به رعايت و ترويج حقوق زنان ترغيب کند

  

ه                    ماهيت مقطع  ردن ب ی ب ی مباحثات پيرامون حقوق زنان جهت ابتکارات طرح شده برای کمک به زنان در پ

وقتی تبعيض عليه زنان با ارقام، نهاد ها يا مسئولين که در فکر کسب  . توانمندی کامل شان داللت سريع دارد    

  . قدرت اند تصديق ميشد، از خشونت عليه زنان به طور کامل چشم پوشی صورت می گيرد

  

ا              يک جمع بندی اجتناب ناپذير يافته های گنجانيده شده در اين گزارش اين است، تا زمانيکه دولت افغانستان ب

ل                          ر قاب ان غي ه زن ه خشونت علي د ک شان نده ه و محسوس ن ه روش معقوالن حمايت شرکای بين المللی خود ب

  . قبول است، بدرفتاری و حمله بر زنان ادامه خواهد داشت

  

ر ه گي ن نتيج د   اي ستان باي ران افغان ان و دخت ه زن ده خشونت علي ناخته ش شکالت ش ون م ه سکوت پيرام ی ک

ران خردسالی است           . شکسته شود، غير قابل تکذيب است      ه دخت ساکت ماندن به معنی همدستی در تجاوز علي

ردان    " آبرو" تا  " فروخته می شود  " که بعد ها در يک توافق برای ازدواج به تجاوز کننده             ار م انواده   يا وق  خ

درت و صالحيت شان را                 . قربانی اعاده شود   ساکت ماندن به معنی حمايت از کسانی است که قصد دارند تا ق

ز و        . با محدود نمودن زنان به امور خانه حفظ کنند         سی های تبعيض آمي ی حمايت از پالي ه معن ساکت ماندن ب

د                 ان چشم پوشی می کن ه زن دن  . منظم است که بر  خشونت علي انی      ساکت مان ذاری زن ی ترک و واگ ه معن  ب

ا                                 انی ايف ه افغ ان در جامع وق زن شی را بخاطر رشد حق ا نق است که با درک کامل خطر را متقبل می شوند ت

  . کنند

  

  پيشنهادات 

  

ی می              شنهادات کل سله پي يافته ها و نتيجه گيری های گنجانيده شده در اين گزارش باعث مطرح شدن يک سل

ا                         گردد که بخاطر کمک به شر       ه مکلف است ت ستان ک ه دولت افغان رای کمک ب دم اول ب کای مختلف و در ق

ا           . ستظت و اعاده کند، طرح ريزی شده ا       حقوق زنان را رعايت، حفا     ان ب در اين تالش، بايد با زنان و همچن

ش   ی م ين الملل انی و ب دنی افغ ه م ازمانهای جامع ودن   ورهس شخص نم رای م رين راه را ب وان بهت ا بت ود ت  ش

ا کمک       .  شناخته شده در اين گزارش يافت      مشکالت ن تالش ه جامعه بين المللی بايد دولت افغانستان را در اي

  .  کند و در برابر کمک به دولت برای حفظ حقوق بشر به مثابه يک اولويت بايد تعهد کنند
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  : به مثابه اولويت دولت افغانستان بايد چنين کند

  

ران   طرح و عملی نمودن پروگرام و کمپاين ه   ان رهب ا با هدف رشد آگاهی در جامعه بخصوص در مي

ا و                     انه ه مذهبی و اجتماعی در مورد حقوق زنان، تبعيض جنسيتی و خشونت عليه زنان از طريق رس

 . نصاب تعليمی

 

ردان                           ان و م رای زن ساويانه ب وق بطور م ام حق ا هدف تضمين اينکه تم ا ب سی ه اصالح قوانين و پالي

ی                  جزا انونقحفاظت شده و بر اساس       رای ب دامات الزم ب اذ اق  تجاوز يک جرم سنگين می باشد؛ اتخ

ه  تأثير و دلسرد نمودن    ا و      جرگ ا      ه ق روش های                شورا ه ودن جرم تجاوز از طري جهت مشخص نم

 . سنتی حل اختالفات که حقوق زنان را رعايت نمی کنند

  

نسی را جرم پنداشته ، ويک   يقينی سازی آنکه مسوده قانون محو خشونت عليه زنان صريحًا تجاوز ج       

ود      ده ش انون گنجاني ن ق ی دري ين الملل وانين ب ه ق ابق ب سی مط اوز جن ف واضح از تج ان . تعري همچن

ورد    ح در م ود واض رو   " رهنم اطر آب شتن بخ ه       "  ک د ک انيزم باش امل ميک ته و  ش ود داش را در خ

 .مسولين دولتی برای پنهان ساختن جرم تجاوز جنسی مسول قرار بدهد

 

ان بخصوص                تق  ه زن ودن خشونت علي رای مشخص نم ضايی ب ذار و ق انون گ ويت ظرفيت نهاد های ق

ان سازش و                         ا مصئونيت و امنيت قرباني ه هيچ صورت ب تجاوز، به يک روش موثر و حرفه ای که ب

تخدام و  ان و اس وق زن ورد حق ه يک آموزش مفصل در م امل اراي د ش سئله باي ن م د؛ اي مصلحت نکن

 . ن به افراد قانون گذار و قضايی باشدآموزش کارمندان ز

 

ورد                          سی را م ق عاملين خشونت جن حسابده يا مسئول قراردادن مسئولين عامه که بطور مناسب و دقي

 . پيگيرد و تحقيق قرار نمی دهند

  

وقی جهت تحقق            –تقويت ظرفيت نهاد های روانی        رام های کمک حق  اجتماعی عامه و همچنان پروگ

 . شتن يک جبران مناسب و سريعحقوق قربانيان به دا

  

د                      ده و متعه تضمين اينکه نيرو های امنيتی برای ارايه حمايت از زنان در زندگی عامه کامأل تجهيز ش

می باشد و بخصوص برای حمايت زنانی که در معرض خطر قرار دارند مانند مسئولين انتخاب شده                   
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ه             و کارکنان بلند رتبه ملکی؛ اين مسئله بايد شامل تضمين            ردد ک رادی گ ری اف ات و پيگي مناسب تحقيق

 . زنان را مورد تهديد، آزار، ارعاب و حمله قرار ميدهند

  

ری شکايات و                     ع آوری اطالعات، پيگي رشد ظرفيت نظارت نهاد های افغانی بخاطر تضمين بهتر جم

 . بررسی جرايم خشونت عليه زنان

  

  .تصحيح عدم توازن جنسی فعلیپذيرش و تطبيق قوانين و پاليسی های عمل موثر با هدف  

  

ه                د ک ری ان تضمين اينکه زنان، بخصوص مسئولين اناث انتخاب شده يک بخشی از پروسه تصميم گي

ه فعاليت های صلح و مصالحه                        اط ب ه در ارتب انی، منجمل ه افغ ان و جامع ر زن می تواند بطور کامل ب

 .تأثير بگذارند

  

ا                       تقديم راپور روی ميثاق بين المللی ر        و تهيه  ار ب ه طور عاجل  ، و ک ان ب ه زن وی محو خشونت علي

ه در              مرشرکای زيربط برای تطبيق سفارشات راپور      ستان ک شر در افغان حله وار روی برسی حقوق ب

          . ميالدی انجام يافته است2009می سال 

  


