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                  خالصۀ گزارش

، ازدواج اجباری، به )ازدواج درسنين پائين(ناپسند از قبيل ازدواج زودھنگام  تعنعنا گستردگی عرف و
 ھای ناموسی سبب تحقير، رنج وقتل ، ازدواج سر بدل و)بد دادن( تران جھت حل منازعهدخ درآوردنازدواج 
باورھای تبعيض آميز نسبت به نقش  ھا وهاينگونه عنعنات ريشه در ديدگا. شودھا زن افغان میليونيانزوای م

علمای دينی با استناد به  ھا به شمول يک تعداد ازافغاناز بسياری . دنجامعه افغانستان دار جايگاه زنان در و
بسياری از موارد اين عنعنات مطابق با  حاليکه در کنند، درتفسيرشان از اسالم اين عنعنات را تقويت می

نتيجه منجر به نقض حقوق بشری  در نبوده وھمچنان حقوق بين الملل  قوانين افغانستان و شريعت اسالمی و
  .گرددزنان می

 عنعنات ناپسند و تطبيق قانون منع خشونت عليه زن در عرف و"تحت عنوان  بخش حقوق بشر يوناما گزارش 
کند، به تصوير دختران را نقض می سراسر افغانستان که حقوق زنان و را در یعنعنات مشخص ،"افغانستان
ن را جھت پايا یپيشنھادات برابر اين عنعنات توضيح و واکنش دولت جمھوری اسالمی افغانستان را در کشيده و

، علمای دينیمصاحبه با زنان، مردان، مقامات دولتی،  اساس يک تحقيق وسيع و بر.  نمايددادن به آن ارائه می
، 2010واليات افغانستان در سال  34واليت از  29گروھای اجتماعی در  ، نھادھای مدنی وانفعاالن حقوق زن

 عرف و عنعنات در ميان تمام جوامع افغانستان اعم از شھری و چنيندريافته است که  بخش حقوق بشر يوناما
ھای اساس يافته بر. به طور فراگير وجود دارد ميان تمام اقوام افغانستان به درجات مختلف و در روستائی و

 .ترشده استتر وعميقدختران، گسترده حقوق زنان و دولت در حفاظت از نارسائیفوق، اين عنعنات به خاطر 
 گزارش ضرورت تسريع تطبيق قانون منع خشونت عليه زن را که بسياری از اين عنعنات را ،ين اساسبر ا

  . جرم دانسته، برجسته ساخته است

 مغايرت با احکام شرعی ھم در دراين گزارش عنعنات ناپسند که ھم درقوانين افغانستان جرم دانسته شده و
شرعی که مکمل  احکام ه قانون منع خشونت عليه زن وب مربوطباشند و گزارش به مواد قراردارد، درج می

کارشناسان مسائل اسالمی بحث  از یشرعی با تعداد زياد احکامدر استناد به . استناد نموده است، باشدآن می
گزارش،  ايندر. روشنائی آن صورت گرفته است از شريعت اسالمی در بخش حقوق بشر يوناماشده که تحليل 
ھم در محو عنعنات ناپسند برجسته  ينی، متنفذين و ميکانيزم سنتی حل منازعات، ھم در تداوم ونقش علمای د

کند تا دولت، اساس برداشت جامعه از عنعنات ناپسند، ارائه می ھای خويش را برگزارش يافته. ه استگرديد
را جھت خاتمه دادن  یبھتر بيرعلمای دينی، اجتماعات و تمويل کنندگان بين المللی بتوانند در روشنائی آن تدا

 .  به اين عنعنات اتخاذ نمايند

شد نمود که اگر درست تطبيق می وضع قانون منع خشونت عليه زن را ناافغانست دولت 2009ماه اگست  در
ی يرفتارھا بين بردن عنعنات، رسوم و صدد از قانون مذکور در.  بردبين می از بسياری از عنعنات ناپسند را

ھای اين قانون ازدواج. دنتناقض با دين اسالم قرار دار در د ونگردباعث خشونت عليه زنان میاست که 
فروش زنان حتی به منظور ازدواج ، اجبار به خودکشی، انزوای  و ھای زودھنگام، خريداجباری، ازدواج
منع خشونت عليه  قانون. دانددسترسی به خدمات صحی را غير قانونی می تحصيل، کار و اجباری و منع از

ت دولت جمھوری اسالمی افغانستان  به منظور تطبيق رازن صالحيت اتخاذ تدابير بازدارنده را به ھفت وز
با اينکه قانون منع خشونت عليه . ايجاد کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان، تفويض نموده است اين قانون و

 بخش حقوق بشر يوناماباشد، ولی افغانستان می درحقوق بشری زنان  راستای حمايت از زن گام بزرگی در
 که تحت نام دفاع از اعمال خالفجرم ندانستن : در اين قانون مشاھده نموده است، مانندنيز بعضی خالھايی را 
 عملبه منظور تشخيص آن از  )عناصر متشکله آن( جنسی شوند، عدم تعريف دقيق از تجاوزناموس انجام می
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وجود اين خالھا،  با. ف اقدامات عدلی عليه متھم يا مجرم در صورت انصراف متضررلزوم توق و"  زنا"
ھستند که آگاھی دھی راجع به اين قانون  اين باور بر انمدافعين حقوق زن بسياری از و بخش حقوق بشر يوناما

وجود با . باشددختران می تطبيق کامل آن درحال حاضر يک ضرورت مبرم برای حفاظت از حقوق زنان و و
-می به اين عقيده است که تضمين کامل حقوق زنان بازنگری اين قانون را ايجاب بخش حقوق بشر يوناما اين،
  .  نمايد

حقوق  مدافعقانون يا مايل به تطبيق قوانين  مجريان در موارد زيادیدريافته است که  بخش حقوق بشر يوناما
باشند که اين حالت انفعالی يکی از عوامل اساسی تداوم عنعنات نمیيا ھم قادر به تطبيق آنھا  نيستند و انزن

مقامات  واليات دوردست مردم و اين بخش مشاھده نموده است که در بسياری از مناطق و. باشدناپسند می
ماند، باقی مینشده نتيجه اين قانون تطبيق  در و دولتی از نافذ بودن قانون منع خشونت عليه زن مطلع نيستند

قانون مذکور، باز ھم  قضائی از ھای عدلی وارگان وجود آگاھی پوليس و مناطق با بعضی از حاليکه در در
  . شان ضرورت دارنددفاتر مرکزیسوی از  یآنھا جھت تطبيق درست آن به رھنمودھای بيشتر

 از یاز احکام دينی جھت توجيه تعداد یمالحظه نموده است که بعضاً تفاسير مشخص بخش حقوق بشر يوناما
نظر داشت  در با.  که اين عنعنات با تعاليم دين اسالم سازگار نيست درحالی ،شودعنعنات ناپسند استفاده می

شريعت  که در ميدارد مستند ابرازبه صورت اينکه اسالم جايگاه محوری در قانون اساسی دارد، گزارش 
از رسوم  یديگر یبعض و )بد دادن( دختران جھت حل منازعه درآوردناج به ازدو اسالمی ازدواج اجباری و
نمايد که دولت افغانستان پيشنھاد می بخش حقوق بشر يوناما ،اين اساس رب. باشدوعنعنات ناپسند ممنوع می

 نشان دھد که حقوق تضمين شده در گرفته وبدست عی شر احکام از جامع یدر انکشاف تفسير ابتکار عمل را
  .ھای دينی سازگار استبين المللی با قواعد وآموزه انين ملی وقو

يکی از شديدترين نوع خشونت عليه زنان " بد"دختران جھت حل منازعات تحت عنوان  به ازدواج درآوردن
سراسر افغانستان صورت  دادن دختران در دريافته است که بد بخش حقوق بشر يوناما. باشددر افغانستان می

وجود فراگير بودن بد دادن در افغانستان،  با. که اين عمل در قانون جرم دانسته شده است حالی رد دريگمی
. مخالفت شديد خويش را نسبت به آن ابراز داشتند ھا ومباحثات، جريان مصاحبه مردان در بسياری از زنان و

خانواده  ھرگز در"ه ميشود که به بد داد یکه دختر ندگفت بخش حقوق بشر يوناماواليت فارياب به  زنان در
اش ارتکاب آنھا وی را شريک جرمی که توسط عضو مرد خوانواده گيرد وشوھرش مورد احترام قرار نمی

شود تا با می بعضا او مجبور کنند ورفتار می يک وسيله انتقام با او به عنوان يک خدمتکار و دانند ويافته، می
  .حيوانات در طويله شب را سپری کند

بخش حقوق به  تحليل قضايای گزارش شده سراسر افغانستان صورت گرفت و که در یمباحث استفاده از با 
که به طور  یرضايت فقدانھا در افغانستان به خاطر ازدواج بخش دريافته است که بسياری ازاين ، بشر يوناما
که (دادن دختران، ازدواج زودھنگام جمله شامل بد  د که ازنباشآگاھانه ابراز شده باشد، اجباری می آزادانه و

  .شودازدواج سربدل می اش وواج با خويشاوندان شوھر متوفیداجبار زنان بيوه به از ،)طبيعتا اجباری است

 در ،سال 15سن تحت شرايط خاص زير  یبعضا در موارد محدودو سال،  16ازدواج دختران زير سن  
در بين تمام اقوام  ازدواج دختران خردسال در سراسر افغانستان و که باشد، درحالیقوانين افغانستان ممنوع می

بخش حقوق دست نيست ولی مطالعات  ھا درآمار دقيق از اين گونه ازدواج. باشدساکن در افغانستان معمول می
  .  دنشوسال به ازدواج داده می 15تکميل  دھد که تقريبا نصف دختران در افغانستان قبل ازنشان می بشر يوناما



III 
 

، اندزنانی که در اين گزارش مصاحبه شده ھای اجباری در افغانستان، تمام مردان وبا وجود وسعت ازدواج
آسيب به . افغانستان دانستند ترين عنعنات ناپسند درازدواج زودھنگام يا زير سن قانونی را يکی از جدی

 نرخافغانستان بلندترين . باشدھا میازدواج پيامدھای ماندگار اين گونهجمله  رفاه دختران از صحت، تحصيل و
سن  شود که قبل ازميرھا  دامنگير زنانی می اين مرگ و بسياری از جھان دارد و مير مادران را در مرگ و

  . اندسالگی به ازدواج داده شده 16

از عنعنات ناپسند  مصاحبه شوندگان وآنان که درمباحثات گروھی اشتراک نموده بودند طويانۀ گزاف را يکی
ھای معموال به ازدواج ،زياد ۀافغانستان، طويان نظر داشت فقر گسترده در با در. قلمداد کردندافغانستان  در

نتيجۀ اين گونه  در. شودھای خانوادگی منجر میخشونت ھای زودھنگام، فروش دختران واجباری، ازدواج
مجبور شدن به کارھای سخت جھت ادای  ن شديد وبعضا مردان به خاطر مقروض شد ،ھای گزافطويانه
  . گشايندباالی ھمسران خود می و اين عقده خويش را شدهای خويش، عقده قرض

شريعت اسالمی برای محدود کردن آزادی رفت  و افغانستان نوانيق را در یھيچ توجيھ بخش حقوق بشر يوناما
بخش به  افغانستان پارلمان عضويک زن . بيندنمی ،شودعنعنات اعمال می بر اساسوآمد مشروع  زنان که 

منزل ننگ  زن بيرون از خاطر که کاراين به  ،نکنم داده شد که کار به من اخطار" :گفت حقوق بشر يوناما
اين من بايد  باشد، بنا برکنم حرام میمعاش که من دريافت می باشد وشريعت اسالمی ممنوع می در است و

 ". درخانه بمانم

اعضای  از چند تننموده است که توسط يک يا  ثبت  ،را ھای ناموسیاز قتل یموارد حقوق بشر يونامابخش 
زنان  اين قتل ھاقربانی معموال  .گرديدندارتکاب  به باور اينکه وی مايۀ سرافگندگی خانواده شده، فاميل قربانی

يل بودن در يک رفتار  سوال برانگير دخ منزل جھت نجات از يک ازدواج اجباری و اکثرا فرار از .باشندمی
حاضر گزارش  ،روی اين ملحوظ. شودسرافگندگی برداشت می با يک مرد، منحيث رسوايی و) مشکوک(

  .کندنظرگرفته شده برای مرتکبين قتل ھای ناموسی، پيشنھاد می تخفيف در تعديل قانون جزاء را جھت حذفِ 

عنعنات ناپسند است که در بعضی نقاط کشور اين روند رو به  انگيز عرف وخودسوزی يکی از پيامدھای غم 
درمان سوختگی در افغانستان، ازدواج اجباری را عامل  ۀداکتر مسئول در تنھا مرکز ويژيک . باشدرشد می

زنان جوان در بدل گوسفند يا حتی ترياک به ازدواج مردان پير "گفت وی . اصلی خودکشی معرفی کرد
از شوراھای  ،فشار از ناحيه شوھر يا مادر شوھر برای نجات ازآنھا گاھی ... شوند میيا فروخته   درآورده

  ".گيرندخواھند که در آنجا نيز مورد تحقير و سوء استفاده قرار میمحلی کمک می

که  یآنھا يا مايل به تطبيق قوانين. اندقضائی اکثراً در تطبيق يکسان قانون ناکام بوده و ارگانھای عدلی پوليس و
 اکثراً  ارگانھای مذکور. باشنديا ھم قادر به تطبيق آن نمی ونبوده  ،دھندحقوق زنان را مورد حمايت قرار می

- مواردی که زنان منحيث ناقض ھنجارھای اجتماعی معرفی می در. ندنکاجرای عدالت  گزينشی عمل می در
دی که زنان قضايای خشونت عليه خويش را موار دھند ولی درد، آنھا قضيه را مورد پيگرد عدلی قرارمینشو

اينھا مسائل "به سادگی ميگويند  ،شوندھای زودھنگام به آنھا گزارش داده میدھند يا ازدواجگزارش می
زنانی که به  از یاين وضعيت توسط تعداد زياد. کنندو به پيگری آن اقدام نمی" خانوادگی است شخصی و

   .اند؛  بيان گرديدحابس، سلب آزادی شدهم در" جرايم اخالقی"خاطر ارتکاب 

 فرھنگی به زنان اجازه مخالفت با عنعنات ناپسند يا فرار از خشونت را مواردی که وضعيت اجتماعی و در
 منزل در که فرار ازاينوجود  با. زنندمنزل می دھد، آنھا بعضاً به خاطر نجات از خشونت دست به فرار ازنمی

 شوند؛ دستگير، توقيف ونيست ولی مجريان قانون اکثراً دخترانی را که به آن متوسل میقوانين افغانستان جرم 
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چندين . باشدمی" قصد ارتکاب عمل زنا"اين موارد معموال  اتھام وارده در. دندھتحت تعقيب عدلی قرارمی
ھام جرايم اخالقی د به اتنرسنفر می 300گان زن که تقريبا به  دھد که نصف بازداشت شدهمطالعات نشان می

ساله در يکی  17که پوليس کشف نمود که يک دختر  به طور مثال در جالل آباد ھنگامی. اندتوقيف شده
بخش حقوق تحقيقات . باشد وی را به اتھام قصد ارتکاب جرم زنا دستگير نمودمی) بدون محرم(ھا تنھا ازھوتل

عالوه بر تحمل بد  لگی به ازدواج داده شده بوده وسا 13بعداً دريافت که دختر مذکور در سن  بشر يوناما
  .رفتاری، توسط خانواده شوھرش از تمام مراودات با اقاربش محروم شده بود

نموده  ثبتمقابل عنعنات ناپسند  ھايی را نيز در قسمت عکس العمل دولت در، پيشرفتبخش حقوق بشر يوناما
حمايت کامل به عمل  ،ھای اجباری اعتراض داشتنداجکه به ازدو یبعضاً مقامات دولتی از دختران. است

با مردی مخالفت ساله با ازدواج دخترشان  12در واليت نيمروز، خانواده يک دختر  2009در دسمبر . آوردند
مرد  کهدر حالی  ه بودر آوردد مردآن که ده سال قبل در زمانی که دختر دوساله بود وی را به عقد کردند 
زمانی که مرد مذکور خواستار رسمی شدن ازدواج گرديد،  ،عقد ده سال بعد از. ساله بود 60آن زمان  مذکور

ی خانواده دختر، پول. ساله شود 70و گفت که وی حاضر نيست ھمسر يک مرد  هدختر اين خواست را رد کرد
تواند با دختر نمی آن مردد که برگرداند و پوليس نيز ھشداد دا ،جانب مقابل به اين منظور گرفته بود را که از

  . مذکور با اجبار ازدواج کند

در تداوم عرف وعنعنات ن جامعه متنفذيو  علمای دينیدريافته است که بعضی از  بخش حقوق بشر يوناما
بسياری از مردان و . حاليکه اين عنعنات در تناقض با معتقدات اسالمی قرار دارند اند، درتالش کرده پسندنا

 علمای دينیھای آموزشی و فراھم نمودن زمينه تحصيلی برای ه مصاحبه شدند گفتند که تدوير برنامهزنانی ک
تواند جامعه را نسبت به می علماءپند و اندرزھای اين . باشدعنعنات مذکور می ھای اختتام عرف ويکی از راه

. گردد، آگاه نمايدليه زنان میکه با شريعت اسالمی سازگار نيست و باعث تبعيض ع یعرف وعنعنات ناپسند
در يک کنفرانس که به . اندانجام داده یھای موثردر حمايت از حقوق زنان صحبت علمای دينیبعضی از اين 

عضو شورای علمای واليت  15بود،  گرديدهدر شھر جالل آباد داير  2010مناسبت روز جھانی زن در سال 
. در مساجد نسبت به عرف وعنعنات ناپسند به مردم آگاھی دھندھای خود ننگرھار تعھد کردند که در آموزش

ھای سربدل و طويانه شناسد که ازدواجھای با نفوذ مذھبی را میھايی از شخصيتواحد حقوق بشر، نمونه
  . کنندگزاف را تقبيح می

ھای ن ارگانسازی کارمنداگذاری زياد روی ظرفيتتطبيق درست قانون منع خشونت عليه زن مستلزم سرمايه
تواند در محکوميت بر اساس قانون مذکور می. باشدتنفيذ قانون و ارائه خدمات به قربانيان خشونت می

جلوگيری مرتکبين خشونت عليه زنان از ارتکاب خشونت، ممد واقع شود و درعين زمان بايد عامه مردم 
آگاھی عامه در . دانسته، مطلع شوند افغانستان از موجوديت قانون مذکور و رفتارھايی که اين قانون جرم

سراسر افغانستان راجع به پيامدھای اجتماعی منفی عرف وعنعنات ناپسند نيز برای رسيدن به اين ھدف 
ھمين طور برای تطبيق درست قانون منع خشونت عليه زن، جامعه مدنی بايد در قسمت . باشدضروری می

  .د حمايت قرار گيرددھی و دادخواھی مورھای نظارت، آگاھیفعاليت

به اين باور است که تا زمانی که زنان و دختران در معرض رسومی که به آنھا ضرر  بخش حقوق بشر يوناما
سازد، قرار داشته باشند؛ شان محروم میرسانده و يا آنھا را مورد تحقير و توھين قرار داده و ازحقوق اوليه

تامين حقوق زنان و دختران در . يار اندک خواھد بودعرصه حقوق زنان بس پيشرفت واقعی و پايدار در
افغانستان، مانند حق اشتراک در امور جمعی به شمول اشتراک در پروسه جاری صلح، مصالحه و ادغام 

ھای شغلی و تحصيلی، نه تنھا مستلزم ھای صحی کافی، دسترسی مساوی به فرصتمجدد، دسترسی به مراقبت
بخش حقوق . نمايدھا را نيز ايجاب میکه مھمتر از آن تطبيق درست آن ضمانتباشد بلھای قانونی میضمانت
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کند که ، مردم افغانستان و تمويل کنندگان بين المللی درخواست میعلمای دينیاز دولت افغانستان،  بشر يوناما
خير قانون منع تمام تدابير الزم را به منظور خاتمه دادن به عرف وعنعنات ناپسند و تطبيق کامل و بدون تآ

  . خشونت عليه زن، اتخاذ نمايند

  

  :  پيشنھادات کليدی

دولت افغانستان در باالترين سطح به شمول رئيس جمھور به طور علنی روی اين موضوع تأکيد  •
ھای اصلی برنامه اوليت يکی از حفاظت حقوق زنان، بخش جدا ناپذير و نمايد که انکشاف و
ھای استراتيژی فقراتن ستون يھمچن سراسر افغانستان وادغام مجدد در  صلح، مصالحه و
 . باشدامنيتی می اقتصادی، سياسی و

اتخاذ يک استراتيژی ملی برای  به ويژهدولت پروسه تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان،  •
-رئيس جمھور می ،به عنوان يک قدم فوری. تطبيق قانون منع خشونت عليه زن را تسريع ببخشد

اند، آزاد زندانی شده دستگير و" فرار ازمنزل"را که به خاطر  یدختران اند طی فرمانی زنان وتو
 ). شوندد به قصد ارتکاب عمل زنا متھم مینکنکه از منزل فرار می یمعموالً زنان. (نمايد

ر ھا دستوارنوالیڅھا و رھنمودھا به محاکم و ارنوال، ذريعه متحد المالڅستره محکمه و لوی  •
ارنواالن مطابق قانون، تمام څپوليس و . دھند که قانون منع خشونت عليه زن را تطبيق نمايند

که در قانون جرم دانسته شده و به ادارات  یعنعنات ناپسند شکاياتی را که در رابطه با عرف و
ره فوراً ارنوالی به تحقيق و تعقيب عدلی شکايات متذکڅدفتر لوی . گردد، ثبت نمايندآنھا تقديم می
 . اقدام نمايد

 ھای آموزشی ووزارت عدليه در ھمکاری با کميسيون عالی منع خشونت عليه زن بايد برنامه •
تعقيب عدلی  ظرفيت سازی را راجع به قانون منع خشونت عليه زن، به شمول شناسائی، تحقيق و

تمام کارمندان  بد دادن دختران برای ازدواج ھای زودھنگام و اجباری و ھایو قضايی ازدواج
 . ھای تنفيذ قانون، داير نمايندارگان

زنان بايد برای مال امامان مساجد و  وزارت امور و فاوقا علمای دينی ھمراه با وزارت حج و •
قانون منع خشونت عليه زن،  ھای آموزشی را راجع به حقوق زنان ومعلمان مسائل دينی، پروگرام

دينی بايد به طور صريح راجع به تناقض عنعنات ناپسند با علمای . داير نمايند انکشاف داده و
مباحث باز را راجع به حقوق زنان در ميان  اصول اسالمی صحبت نمايند و تعاليم دينی و

 .برگزار نمايند یکارشناسان مسائل اسالم
 ابتکارات دولت افغانستان که به منظور ھای خويش را ازتمويل کنندگان بين المللی بايد حمايت •

تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان روی دست  تطبيق قانون منع خشونت عليه زن و
 .شود، افزايش دھندگرفته می
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   :اصطالحات واختصارات

  اختصارات
CEDAW     کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان  

DoWA     سطح واليت زنان در نمايندگی وزارت امور(زنان  رياست امور(  
EVAW Law      قانون منع خشونت عليه زن  

MOWA     زنان وزارت امور  
NGO       سازمان غير دولتی  

UNAMA HR    افغانستان ھيئت معاونت ملل متحد در بخش حقوق بشر يوناما  
UNIFEM     صندوق انکشافی سازمان ملل متحد برای زنان  

  
  

  دری، پشتو و عربیاصطالحات 
  

  .ازدواج جھت حل منازعات ناشی از يک قضيه قتل يا ھتک ناموس دادن دختر به منظور  )بد دادن(بد 
  .تبادله دختران به منظور ازدواج بين دو خانواده با رعايت شرايط قانونی    بدل

  . که نقل و ثبت شده است) ص(گفتار و رفتار پيامبر اسالم     حديث
  .آن چيزی که در شريعت نامشروع يا ممنوع دانسته شده است    حرام

به قول . والزامی ميباشد مجازاتي است که نوع، ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است  )مع حدج(حدود 
زنا، سرقت، قذف، قطاع : مشھور ھفت نوع جرم مستوجب مجازات حد ميباشد مانند

  الطريقی، بغی، ارتداد وسکر
  .ت شرايط خاصبا رعاي) توسط مرد(و قبول آن ) توسط زن(ابراز پيشنھاد ازدواج   ايجاب و قبول

  .گردھم آيی متنفذين جھت مشاوره و حل يک مشکل    جرگه
خويشاوندان که ازدواج  زوج وزجه به يکديگر وساير، محرم عبارت از درتعريف کلی  محرم

  با آنھا حرام ميباشند شخص 
  .شودھا تشکيل میھيئت متشکل از متنفذين که برای ميانجگری بين خانواده  )معرکه(مرکه 
يا دارايی قابل تملک که پرداخت آن از طرف شوھر به زن منحيث بخشی از عقد پول   مھر

    .شودازدواج تعھد می
  تبادله دختران يا زنا ن به منظور ازدواج بدون درنظرداشتن رضايت آنھا وبدون پرداخت مھر   نکاح شغار

به آن ضرورت دارد، مانند خوراک،  يک انسانھاي متعارف زندگي است که  نيازمندي  نفقه
را نوساير نيازمندی ھا، که دررابطه زناشوئی، شوھر مکلفيت تامين آ مسکن، تداوي پوشاک،

  .دارد
 

  .به مجموع از احکام گفته ميشود که ازقرآن مجيد واحاديث وتعاليم دينی استنباط شده باشند  احکام شرعی
  )نظردبا فردمور(عمل فرار ازمنزل     شنگری

   .توسط قانون گذار تعيين ميگردد اندازه وکيفيت آن مجازات که    زيرتع
باشد مقدا پول يا مال که خانواده عروس از خانواده داماد می طلبد و اين غير از مھر می  :ولوار، قلين، طويانه

 .باشدکه از نظر شرعی و قانونی حق عروس می

). نند طفل يا افراد دارای معلوليت عقلیما(باشد سرپرست منافع شخصی که ناقص اھليت می  ولی 
  .شخصی که قانونا سلطه واقتدار اجرای امور مربوط به غيررا دارا ميباشد
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  نماينده شخص درادارۀ امورمحوله    وکيل
  .مقاربت جنسی بين زن و مرد خارج از رابطه زوجيت    زنا
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  )لوژی ميتد(روش شناسی 

در افغانستان، که در عين حال از دفتر کمينشری عالی  ملل متحد  برای حقوق بشر نيز  بخش حقوق بشر يوناما
زارش کند، با استفاده از حضور ساحوینمايندگی می ن گ ه اي ه منظور تھي اتی را ب شان در سراسر کشور تحقيق

داخت 2010در سال  ن مدت کارم 150در مجموع . به راه ان رادی و گروھی را در اي دان مصاحبه انف بخش ن
دگان اين مصاحبه. ندانجام داد حقوق بشر يوناما وق بشر، نماين الين حق ھا با زنان قربانی خشونت، مدافعين و فع

ھای صحی، اعضای شوراھای واليتی، ھای زنان، وکالی مدافع، فعاالن اجتماعی، متخصصين مراقبتسازمان
انون  ه شمول مقامات عدلی و قضائی(خبرنگاران، مجريان ق ی وزارت)ب ئولين ادارات محل ھای صحت ، مس

تان صورت  وق بشر افغانس عامه، حج و اقاف، امور زنان، اطالعات و فرھنگ و ھمچنين کميسيون مستقل حق
ه(مباحثات گروھی را  بخش حقوق بشر يوناماکارمندان  . گرفت ه طورمختلط و جداگان ردان ) ب ان وم ان زن مي

ان ھا، حی، دانشجويان مکاتب و دانشگاهھای صبشمول معلمين، کارمندان مراقبت زلزن ذين  شاغل درمن و متنف
  . در مناطق مختلف افغانستان تسھيل نمودند علمای دينیاجتماعی و 

وع در برھا تا حد ممکن نمونهمباحثات و مصاحبهتالش شدند که  د نگيربای از جمعيت افغانستان را از جھت تن
اتیو به ھمين دليل اين مباحثات و مصاحبه ير، : ھا درمناطق شھری وروستائی والي وگر، پنجش ا، ل ل، کاپيس کاب

ا، خوست،  ا، پکتيک دی، پکتي ان، دايکن پروان، وردک، کندز، تالقان، فارياب، ھرات، غور، بادغيس، فراه، بامي
د ر، صورت گرفتن ان و کن ار، لغم اب، سمنگان، ننگرھ . غزنی، نيمروز، ارزگان، سرپل، جوزجان، بلخ، فاري

ا ه من اطقی را ک وق بشر يونام د  بخش حق ی نمی توانست از نزديک ببين ه علت مشکالت امنيت ثال واليت (ب م
ام داد، اين مباحثات ومصاحبه)نورستان اطق انج ام مصاحبه. ھا را در نقاط امن با مردم آن من ات تم ا و مباحث ھ

سازند نان و دختران را متأثر میبر گستردگی، پيامدھا، رعايت و نگرش نسبت به عرف و عنعنات ناپسند که ز
اين گزارش ھمچنين حاوی نمونۀ از . ندو ھمچنين عکس العمل دولت و مردم در برابر آن عنعنات؛ متمرکز بود

اقضايای عرف وعنعنات ناپسند ميباشد که طی دوسال گذشته توسط کارمندان  وق بشر يونام ق و  بخش حق تحقي
ده است اً . نظارت ش وق بشر عالوت ابخش حق زارش يونام زارش، يک سری گ ن گ ه اي ا در تھي و مطالعات  ھ

  . اجتماعی ديگر را نيز مرور نموده است

ھدف اين گزارش طرح . باشدآور در افغانستان نمیاين گزارش يک مطالعه جامع از تمام عرف وعنعنات زيان
ه بطور جدی مانع تحقق ھا در مورد ماھيت، عوامل و پيامدھای دراز مدت  عرف وعنعنات ناپسند کنگرانی

به منظور برجسته . م اينگونه عنعنات ، ميباشدرحقوق زنان ميگردند و داد خواھی برای ازبين بردن ورفو
ھا و شريک ساختن تجربيات گزارش شده توسط قربانيان زن و مدافعين حقوق بشر، گزارش ساختن بدرفتاری

آنھا را در ھمکاری با مقامات دولتی نظارت، تحقيق  بخش حقوق بشر يونامانامبرده به يک سری قضايايی که 
  .است و پيگيری نمود، استناد کرده

 . ميباشدبه زبان دری آيات برگرفته شده از تفسير کابلی  ترجمۀ: نوت
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 زمينه .1

شود که باعث مسايل مذھبی نسبت داده میھا دارد و گاھی ھم به رفتارھای زيان آور ريشه در سنت
ترين حقوق انسانی نيمی از - گردد و ابتدائیھا زن و دختر افغان میدرد، رنج، تحقير و انزوای ميليون
رفتارھايی مانند ازدواج اجباری و ازدواج زودھنگام، بدل، به . گذاردجمعيت افغانستان را زير پا می

عرف ) ھای ناموسیقتل(ازعات و قتل تحت نام اعاده آبرو ازدواج درآوردن دختران برای حل من
ھای شديداً تبعيض آميز نسبت اين گونه رفتارھا از باورھا و ديدگاه. 1دھدوعنعنات ناپسند را تشکيل می

فقر و ناامنی گسترده در افغانستان که .  گيردزنان و دختران در جامعه سرچشمه می جايگاهبه نقش و 
کنند، باعث تشديد اين گونه رفتارھای زيان آور سال است که آن را دارند تجربه می 30 افغانھا بيشتر از

  . اندسنتی  شده

امردان و زنان افغان  که توسط  انمصاحبه شدند می بخش حقوق بشر يونام ر افغ ه اکث د ک اور گفتن ا ب ھ
ا، ريشه در  رد و در نتيجه محدود ساختن قلمرو فعاليت آنھ دارند که اطاعت زن از خواست و اراده م

ات . قرأن مجيد دارد ن عرف و عنعن ده، اي ز مشخص ش ن گزارش ني در حاليکه، ھمان طوری که در اي
دزيان آور ريشه در قواعد   ن ندارن وزهدي ا آم ی بعضاً ب ايرت، بلکه حت ی مغ ای دين د ھ عرف  و . دارن
ته میرسوم که در زمان درگيری ان پنداش رای زن ز ھای خشونت آميز به عنوان پناھگاه ب شد و بکار ني

ان را متضرر  ظاھراً  شد، اکنونگرفته می ه زن ايی ک داوم آن رفتارھ ده جھت ت انع کنن به مثابه استدالل ق
  . يک گرددشود، اما اين مسئله بايد از احکام دينی تفکسازد مطرح میمی

ان می د در حاليکه عرف وعنعنات ھرگز ثابت نمی ماند بلکه دوامدار تکامل ميکند، دين دراين جري توان
ل متحد در بر اساس گفته. به مثابه يک نيروی مثبت برای حقوق زنان عمل کند ھای گزارشگر خاص مل

ده،  ذھب و عقي ور آزادی م رآ ن مجي"ام ام ق ام از احک ت ت ه تبعي ورھايی ک دکش ی کنن الن م ... د را اع
ه در آن فراموش می دوی عرب ک ه ب ا جامع کنند که اين احکام برای آزادی و استقالل زن در دررابطه ب

قرآن مقدس برای . 2شد، وضع شده اندزن ھيچ موقفی نداشت و به مثابه يک کاالی قابل تبادله شمرده می
ی برای زنان آسيب میآداب و رسوم فرھنگی که . است 3زن حقوق زيادی قائل شده اليم دين رسانند، با تع

  . 4انداز مذھب وابسته سنتیھای مغايرت داشته و بيشتر يا کامأل به درک و برداشت

دھند که عرف وعنعنات ناپسند نشان می 5ھای ديگرو مطالعات سازمان بخش حقوق بشر يوناماھای يافته
ت رأ توسط برداش ی، بااکث د دين تباه از قواع ای اش انوادهھ ع و خ ای جوام ان، ورھ ه نقش زن ا نسبت ب ھ

انيزم انون و ميک ذ ق وليس در تنفي ردی نارسائی مسئولين قضايی و پ وق ف ه حق ر رسمی عدلی ک ھای غي
 . گرددکنند، تقويت میزنان را در برابر يک راه حل جمعی معامله می

                                                 
خشونت عليه در مورد  )ملل متحد( گزارشگر خاص ، گزارش"دباشميز میده که برای زنان خشونت آارفتارھای سنتی در خانو" 1

  .E//CN.4/2002/83، 2002سوامی، جنوری سال  راديکا کمارازنان، علل و نتايج آن؛ 
 ، توسط عبدالفتاح گزارش "عنعنات و وضعيت زنان در روشنايی مذھب و عرف و يا عقيدهدر مورد آزادی مذھب  مطالعه" 2

  .E/CN.4/2002/73/Add,April 2009، 7يا عقيده، صگزارشگر خاص ملل متحد در مورد آزادی مذھب و 
  .ھمان  3
  .ھمان 4
زنان زندانی و ادغام مجدد آنان " :به منابع ذيل مراجعه نمائيد افغانستانعرف وعنعنات ناپسند در مورد برای تحقيق بيشتر در 5

، "تاثيرات خشونت مبتنی برجنسيت باالی صحت والدی زنان" ؛2007م ملل متحد، مارچ ايمواد مخدر و جر مبارزه بادفتر "درجامعه
حقوق زنان و اطفال،  اتی، نھاد تحقيق"ھای پيش از وقت در افغانستانازدواج" ؛صندوق جمعيت سازمان ملل متحد/مديکا منديال

در " ؛2009سميت، واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، ا، ديبرا ج "انستانرسوم  ازدواج در افغ: تصاميم، آروزوھا و تفاوت"؛ 2008
  .2003، مديکا منديال "زنان و دختران در توقيف خانۀ واليت کابل: بند عنعنات
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 چھارچوب حقوقی .2

ه زن را  ع خشونت علي انون من ات ناپسندی مشخص، اين گزارش مواد مرتبط ق ه در آن عرف وعنعن ک
اه اگست . کندجرم پيش بينی  شده، ھمراه با احکام شرعی مرتبط با آن مواد  ذکر می ذکور در م قانون م

اھای تحليل. 6وضع گرديد 2009 ه در گزارش  بخش حقوق بشر يونام ه ک ان گون ام شرعی، ھم از احک
ه ھای فشرده با بيان شده، بر اساس يک سلسله بحث ائل اسالمی صورت گرفت تعدادی از کارشناسان مس

  .  است

 چھارچوب قانون اساسی مرتبط با عرف وعنعنات ناپسند 2.1

ال  ی س انون اساس ر، ) 2004(ق وق بش عه حق ت و توس رای حفاظ وقی الزم ب ارچوب حق تان چھ افغانس
الم  ن اس اير دي ات مغ رف و عنعن و ع اخته و ضرورت مح ان، را مشخص س وق زن مول حق ه بش را ب

بسياری از عرف و . قانون اساسی برای دين مقدس اسالم نقش محوری قائل است. رسميت شناخته است
  . عنعنات زيان آوری که در اين گزارش ذکر شده  با احکام دين اسالم سازگاری ندارد

  احکام شرعی 

لمان باشد پس آن گر" ه او مس د در وھرکه کند ازکارھای شائسته مرد باشد يا زن، حال آنک وه می درآين
  ) 124سوره نساء، آيه ()"پوست دانه خرما(بھشت وستم نميشوند به قدر کنجدی 

اھم  ما آفريديم شمارا از يک) ھرآئينه(ای مردمان " ا ب مرد ويک زن وگردانيديم شمارا نژادھا وقبيله ھا ت
د ب. پرھيزگارترين شما ست) ج(شناسا شويد، به تحقيق گرامی ترين شما نزد خداوند  ق خداون ) ج(ه تحقي

  )13، آيه اتجرالحسوره ( ". بھمه چيز دانا وخبرداراست

                                                 
به نشر  )989(جريده رسمی در شماره در   2009اگست  1نون مذکور به  تاريخ فرمان ريس جمھور، قا بعد از توشيح براساس 6

 .رسيد
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  قانون اساسی

  7ماده 

ھای بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و دولت منشور ملل متحد، معاھدات بين الدول، ميثاق
  . کنداعالميه جھانی حقوق بشر را رعايت می

  3ماده 

  . تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشدقانونی نمیدر افغانستان، ھيچ 

   22ماده 

وع است ر . ھر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممن رد در براب اع افغانستان اعم از زن و م اتب
  . باشندقانون دارای حقوق و وجايب مساوی می

   54ماده 

واده، باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و برای از دولت به منظور تأمين سالمت جسمی و روحی خان
  . کندبين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم تدابير الزم اتخاذ می

   130ماده 

د،  ھرگاه برای قضيه ای از قضايای مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين حکمی موجود نباش
ه محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی و در د وده قضيه را ب انون اساسی وضع نم اخل حدودی که اين ق

  . نمايد که عدالت را به بھترين وجه تأمين نمايدنحوی حل و فصل می

  

 قانون منع خشونت عليه زن 2.2 

ان در سراسر در پاسخ به نگرانی ھای گسترده در مورد عرف وعنعنات ناپسند و خشونت بومی عليه زن
انون  تان، دولت ق ال افغانس اه اگست س ه زن را در م ع خشونت علي انون   2009من ن ق ود و اي وضع نم

ھای جامعه گروه. باشدنمايانگر يک گام حقوقی مھم در جھت پايان بخشيدن به عرف وعنعنات ناپسند می
د ايی نمودن دايت و راھنم ذکور را ھ انون م اد ق ان ايج ور زن دنی و وزارت ام ود، . م داف خ ان اھ در مي

رار دارد و باعث "قانون مذکور  مبارزه عليه عرف، رسوم و رفتارھايی که در مغايرت با دين اسالم  ق
ردد ان می گ ل " خشونت عليه زن رده و قاب ع ک ان را من ه زن ان خشونت علي رده است و ھمچن را درج ک

  .7پيگرد عدلی دانسته است

آورد، چنين فھرست بار میمورد اعمالی را که ارتکاب آن خشونت عليه زنان را ب 22اين قانون  5ماده 
تجاوز جنسی، فحشاء اجباری، تبليغ ھويت متضرر بصورت زيان آور آن، وادار ساختن : نموده است

                                                 
  .2، ماده منع خشونت عليه زن قانون  7
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يک زن به انجام خودسوزی، سبب شدن جراحت يا معيوبيت، لت و کوب، فروش و خريد زنان به قصد 
اج اجباری، منع انتخاب شوھر، ، ازدو)دادن زن به منظور حل منازعه(يا تحت بھانه ازدواج، بد دادن 

ازدواج قبل از سن قانونی، بدرفتاری، تھديد، آزار و اذيت، انزوای اجباری، معتاد کردن به مواد مخدر 
بصورت اجباری، ندادن حق ميراث، ممنوعيت از حقوق آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، 

  . قانون مدنی 86کار اجباری و ازدواج با بيش از يک زن بدون رعايت ماده 

سازد تا اقدامات حفاظتی و حمايتی را به نفع متضررين دولت را مکلف می ،قانون منع خشونت عليه زن
ھای آگاھی دھی و آموزشی را در مورد عرف و عنعنات زيان آور و اشکال ديگر اتخاذ نموده و برنامه

برابر زنان را در اولويت ی قضايای خشونت در ارنوالڅخشونت عليه زنان روی دست گيرد، دفاتر 
ھای مشخصی را برای ھفت قانون مذکور مکلفيت 8.قرار دھند و به اسرع وقت به آن رسيدگی نمايند

وزارتخانه دولت پيشبينی نموده است و ايجاد کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان را با عضويت 
اساس فيصله اين کميسيون مرکزی،  به 9.ھا و ادارات کليدی دولتی نيز در نظر گرفته استوزارتخانه
  ).گردنديا ايجاد می(ھای  مشابه در سطح واليات نيز ايجاد گرديده اند کميسيون

فعاالن حقوق زن، اين قانون را به خاطر عدم تعريف واضح از جرايم و نارسائی در جرم شمردن 
به گونه مثال، . اندقراردادهگردند، مورد انتقاد ارتکاب می" دفاع از ناموس"تخلفاتی که تحت عنوان 

" اجبار واکراه "قانون منع خشونت عليه زن تعريف واضحی از تجاوز جنسی و عناصرتشکل دھنده 
ھمچنين . باشد، ارائه نکرده استمی" زنا"درعمل تجاوز جنسی که الزمه تفکيک تجاوز جنسی از عمل 
ط متضرر يا خويشاوندان وی دانسته شده در اين قانون اجراآت نھادھای دولتی منوط به ثبت شکايت توس

گيرد يا از اثر فشار خانواده يا ترس تالفی يعنی، زمانی که يک متضرر شکايت خود را پس می. است
خواھد شکايتی را درج نمايد، دولت ملزم به پيگرد عدلی و قضائی  جرم خشونت عليه زن دانسته نمی

  . باشنداين انتقادھا موجه می. نشده است

- درک اينکه ضرورت بازبينی قانون منع خشونت عليه زن برای تضمين کامل حقوق زنان الزم میبا 
و گروھايی از زنان به اين باورند که درصورتی که اين قانون بطور  بخش حقوق بشر يوناماباشد، اما 

نان تواند به مثابه يک ابزار قوی و ضروری در جھت حفاظت و ترويج حقوق زموثر تطبيق گردد، می
ھا دختر و زن افغان گردد که  به ميليونھايی میرواج رسم و عمل کند که در نتيجه منجر به کاھش

گفتند که بلند بردن سطح  بخش حقوق بشر يوناماافغانھای مدافع حقوق زنان به  . کنندصدمه وارد می
، حصول اطمينان از آگاھی مردم راجع به موجوديت اين قانون، اعمالی را که اين قانون جرم دانسته

باشند و تطبيق اين قانون مخصوصأ آن احکامی که ھدفش از بين بردن عرف وعنعنات ناپسند می
  .باشدسپردن مرتکبين به پنجه عدالت، بسيار مھم می

  

  

  

 
                                                 

  .ماده ھفتم  فقره چھارم،  قانون منع خشونت عليه زن  8.

  .، قانون منع خشونت عليه زن"تدابير وقايوی و حمايوی"فصل دوم،   9.
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 معيارھای حقوق بين الملل 2.3

باشد که تساوی مطابق تعھدات دولت افغانستان به موجب اسناد بين المللی حقوق بشر، دولت مکلف می
. 10ھای قانونی را تأمين و تضمين نمايدزنان در برابر قانون و برخورداری مساويانه آنھا از حمايت

مطابق قواعد حقوق بين الملل، دولت بايد تالش الزم را روی دست گيرد تا از خشونت در برابر زنان، 
خصوصی، جلوگيری به عمل  ھایچه توسط عوامل دولتی صورت گيرد ويا از طرف افراد و سازمان

  . مواد مرتبط حقوق بشر بين المللی در ضميمۀ اين گزارش گنجانيد شده است  11.آورد

ھای مندرجه در قانون اساسی متوجه شده است که تناقضات زيادی بين ضمانت بخش حقوق بشر يوناما
باشد با ديگر قوانين سناد میافغانستان و حقوق پيشبينی شده در اسناد بين المللی که افغانستان طرف آن ا

به گونه مثال، .  موضوعه افغانستان که حاوی احکام تبعيض آميز نسبت به زنان ميباشد، وجود دارد
باشد که با تعھدات به تصويب رسيد، دارای موادی می 2009قانون احوال شخصيه اھل تشيع که در 

و قوانين ملی به شمول قانون منع خشونت  ھای قانون اساسیحقوق بشری بين المللی افغانستان، ضمانت
  12.عليه زن در تضاد قرار دارند

ھای حقوقی بھتر و حصول اطمينان از تامين مساوات، دولت افغانستان به منظور فراھم آوری حمايت
بازنگری اسناد تقنينی توسط . ھای مھمی را جھت تنظيم و سازگار نمودن تمام قوانين برداردبايد قدم

تواند يه  با اشتراک کميسيون عالی منع خشونت عليه زن، نھادھای زنان و جامعه مدنی میوزرات عدل
در پی چنين بررسی . به طور قابل توجھی مطابقت و سازگاری قوانين و تطبيق آنھا را بھبود ببخشد

لی حقوق تواند تعديل يا لغو تمام قوانينی را که در مطابقت با تعھدات ملی و بين الملتخصصی، دولت می
  . بشری آن قرار نداشته باشند، به پارلمان پيشنھاد نمايد

  

  

  

  
                                                 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، : باشدافغانستان عضو اسناد بين المللی ذيل می -   10
اشکال خشونت عليه زنان، کنوانسيون منع  رفع کليهاجتماعی و فرھنگی، کنوانسيون رفع ھمه اشکال تبعيض نژادی، کنوانسيون 

  .طفلآميز  و کنوانسيون حقوق  اھانت يا غير انسانى رفتار ظالمانه، مجازات شكنجه،
،  مجمع عمومی A/RES/48/104 1993ھمچنان اعالميه . مراجعه نماييد) CEDAW(کميته  1992، 19به پيشنھاد شماره   -  11

که به اساس آن دولت ھا بايد سعی نمايند تا مطابق قوانين ملی از   )C(بند  4سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان، ماده 
گيرد، جلوگيری نمايند و آن را مورد پيگرد قانونی قرار داده  و مجازات سط دولت يا افراد صورت میاعمال خشونت عليه زنان که تو

  .نمايند
در جريده  2009جوالی  27قانون احوال شخصيه اھل تشيع پس از توشيح  توسط  فرمان رياست جمھوری نافذ گرديد و به تاريخ   -  12

ھای فعاالن ملی حقوق بشر در پی ابراز نگرانی. کندن، حقوق اساسی بشری را نقض میچندين مادۀ اين قانو. رسمی به نشر سپرده شد
و جامعه بين المللی، رئيس جمھور کرزی بازنگری اين قانون را تقاضا نمود تا مطابقت اين قانون را با قانون اساسی افغانستان و 

نمايد و باعث ون موادی را در بر دارد که حقوق زنان را نقض میتعھدات بين المللی دولت تامين نمايد، ولی با آن ھم ھنوز اين قان
اين قانون حق واليت بر اطفال را تنھا وظيفه اعضای مرد :  باشدشود که موارد ذيل را شامل آن میتداوم رفتارھای زيان آور می

تواند خانه را برای مقاصد مشروع تا م میمطابق اين قانون يک خان. "خانواده دانسته، آزادی رفت و آمد زنان را محدود نموده است
و برای  16سن قانونی ازدواج برای دختران  . را اجازه ميدھد 16، ازدواج اطفال زير سن "جايی که عرف محل اجازه دھد، ترک کند

فل مذکور بالغ شده سال تعيين گرديده، ولی با آن ھم اين قانون ازدواج يک طفل را در صورتی که ولی آن ثابت نمايد که ط 18پسران 
دھد تا ھمسرش را مورد حمايت قرار ندھد دھد؛ به يک شوھر اجازده میو قابليت ازدواج را دارد و ازدواج به نفع اوست، اجازه می

  ). حق زناشويی او را انکار کند(درصورتی که ھمسرش از مقاربت امتناع ورزد ) نفقه اش را تامين ننمايد(
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  عرف وعنعنات ناپسند در افغانستان . 3

  13"ده زر خريديم ده سنگ ميکشيم" 

شان را درسراسر جھان رسم ورواجھا، تاريخ، فرھنگ و نگرشھای مذھبی؛ برخورداری زنان ازحقوق
عرف وعنعنات ناپسند را چنين تعريف ) کميته سيدا(کميتۀ رفع تبعيض عليه زنان   14.سازندمتأثر می

پندارند و يا چندان نقش مھمی نگرش سنتی که بر اساس آن مردان زنان را فرمانبردار خود می: "کندمی
مانند خشونت و بدرفتاری رفتارھای خشونت آميز "م واکه باعث تد" گردندبرای شان قايل نمی

ھا ورفتارھا، ممکن خشونت مبتنی برجنسيت چنين پيش داوری... گرددگی و ازدواج اجباری میخانواد
تماميت  ھا خشونت اين گونه. را به مثابه اتخاذ اقداماتی جھت حفاظت يا کنترول زنان توجيه نمايند

شری و جسمی و ذھنی زنان را متأثر ساخته و سپس زنان را از برخورداری و اعمال مساويانۀ حقوق ب
قانون منع خشونت عليه زن تا حال نمايانگر مھمترين تالش  15".شان محروم ميسازندھای اساسی آزادی

سازد و تعريف اعمالی که خشونت عليه زنان دولت افغانستان در محو رسومی که زنان را متضرر می
  . آورد، ميباشدرا ببار می

ھايی که در سطح جامعه ط اين بخش و بحثو نظارت از قضايا توس بخش حقوق بشر يوناماتحقيق 
ھا فراگير باقی مانده و به درجات مختلف در تمام جوامع و دھد که چنين رواجصورت گرفته نشان می

چنين رسومی در اکثر جوامع افغانستان بر اين باور  ۀريش. در ميان تمام اقشار جامعه وجود دارند
ھايی که بسياری از افغان 16.استوار است که پسران نسبت به دختران از اھميت بيشتر برخوردارند

را به مثابه يک  رواج فرھنگی با " ارجحيت دادن پسران"مصاحبه شدند  بخش حقوق بشر يوناماتوسط 
اين برتری تا حدی بر اين عقيده استوار است که يک  17.مودندپيامدھای منفی برای زنان يادآوری ن

آورد تا خدمت شود، در حالی که يک پسر، به خانه عروس میازدواج مال کس ديگری می از دختر پس
  18.خانواده را نمايد

اند، مانند حقوق بشر يوناما نيز دريافته است که برخی از رسومی که در اين گزارش توضيح داده شده
زنان بيوه، اعمالی ھستند که بسياری از مصاحبه  ارثدختران برای ادای دين و انکار حق  فروش

اين مسئله، از کار افتادن اعتماد وحمايت متقابل را . دانندشوندگان آنھا را جزء فرھنگ خويش نمی
 19.باشددھد و نمايانگر مشکالت و نبود حاکميت قانون در پی سه دھه جنگ میانعکاس میدرجامعه 

  

                                                 
  . نقل گرديد 2010نمايندگان جامعه مدنی طی يک جلسه در نيلی مرکز واليت دايکندی در مارچ يک ضرب المثل که توسط   13
 .19، ھمان، ص، گزارش آرمورمطالعۀ آزادی مذھب يا عقيده و وضعيت زنان در پرتو مذھب و رواج ھا   14
  .مراجعه نماييد )CEDAW (کمتيۀ  1992، 19به نظريه عمومی شماره   15
برای درک بھتر اندازه فشار اجتماعی در ترجيح دادن تولد پسر نسبت به دختر و اينکه جامعه افغانی به پسران چقدر ارزش قايل   16

نوشتۀ " کننددر افغانستان، پسران با ارزشند و دختران درحاشيه زندگی می" 2010سپتمبر  20است به مقاله نيويارک تايمز، مورخ 
درمی آورند  که دختران ادای بھره مندی از آنراھايی است اھميت بيشتر در اندازه آزادی و فرصت. اييدجينی ناردبرگ، مراجعه نم

    .از آن برخوردارندواقعاً ولی پسران 
اين بحث توسط يک عالم مذھبی در ولسوالی خرم وسارباغ واليت سمنگان در گفتگو با حقوق بشر يوناما به چالش کشيده شد، او   17

  . 2010کرد که پيامبر پسر نداشت، اما نام و سلسله خانواده او از طريق دخترش بی بی فاطمه ادامه پيداکرد، اپريل استدالل می
  

  .2010واليت جوزجان، اپريل  فيض آبادگفتگو با استادان زن در ولسوالی   18
، دانشگاه لندن، SOASاز انتونی آيمن،  دنيز کنديوتی،  سخنرانی يادبود" دام و دانه؛ فعاليت در عرصه جندر درافغانستان"   19

2009.  
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  ازدواج اجباری 3.1

ھای دخترم را می دانم و من خوبی. شوددر فرھنگ ما ازدواج اجباری يک عمل زيان آور پنداشته نمی"
رود و از دنيا خبری ندارد، بناًء برايش ممکن يا قابل قبول نيست که ھمسرش را از اينکه او بيرون نمی

را انتخاب نمايد و من در موقف خوبی قرار او حق ندارد تا شريک زندگی خود . خودش انتخاب کند
  ."دارم تا برای او انتخاب نمايم

  )2010گفتگو با عضو مرد شورای واليتی واليت فارياب، اپريل (

اگر خانمی را مجبور سازند تا تمام زندگی خود را با کسی سپری نمايد که او حتی فکرش را نکرده "
او . دھدرفتارش را در مقابل اعضای خانواده تغيير می بود، اين کار او را سرخورده کرده و نگرش و

در برخی موارد، او ممکن به خودکشی . کندبيند و تنھا به انتقام فکر میھر کس و ھر چيزی را بد می
اگر او مادر . به عنوان يگانه راه بيرون رفت از دردش دست بزند، يا سعی نمايد تا از خانه فرار کند

تواند يک مادر در کل، او نمی. توان پرورش اطفال خود را نخواھد داشت ،کستهشود، از اينکه قلبش ش
  ."وھمسر خوب باشد

  )2010مرد، واليت سمنگان، اپريل  ارنوالڅگفتگو با يک (

ازدواج . شودازدواج اجباری آن است که در آن رضايت کامل يکی يا ھر دو جانب در نظر گرفته نمی 
و فشار باالی زنان بيوه ) باشدکه ماھيتاً اجباری می(بدل، ازدواج اطفال  :ماننداجباری در افغانستان 

دفتر  2008طبق گزارش . مروج ميباشد ،اشبرای ازدواج کردن با يکی از خويشاوندان ھمسرمتوفی
ھايی که در سراسر از طريق بحث 20.اندھا در افغانستان اجباریدرصد ازدواج 80الی  70يونيفم، 

دريافته است که در  بخش حقوق بشر يوناماکشور صورت گرفت و با تحليل از قضايای گزارش شده، 
ازدواج اجباری با .شودھا توافق و رضايت آزادانه و آگاھانه زن در نظر گرفته نمیبسياری از ازدواج

وانين شرعی که توافق ھر دو جانب را ورزد و ققوانين بين المللی که به رضايت آزادنه و کامل تاکيد می
-قانون منع خشونت عليه زن نيز ازدواج بدون رضايت را جرم می. داند، در تضاد قرار داردشرط می
  . شمارد

بخش حقوق بشر برای درک عوامل موثر ازدواج و اينکه يک ازدواج چگونه صورت گرفته است، 
" ازدواج آزاد"و " ازدواج مصلحتی"، "اجباری"کشيدن يک خط درشت ميان ازدواج   يوناما

باشد حتی زمانی که يک عامل ازدواج مصلحتی اکثراً اجباری نمی 21.داندرا ضروری می) بارضايت(
اکثر . اکراه در ازدواج دخيل بوده باشد به شرط آنکه درنھايت ازدواج مذکور به خرسندی منجر شود

  . پندارندآنرا يک ازدواج اجباری نمی مردم ھم

رساند، اما ازدواج اجباری و به تبع آن محروميت از حق انتخاب ھمسر به مردان و پسران ھم آسيب می
فروشند و کنند يا نمیھا، پسران خود را در ازدواج تبادله نمیکمتری، به خاطراينکه خانواده ۀبا درج

اگر يک مرد از ازدواجش . شان انقاد کنندد بر انتخاب والدينتواننازجانب ديگر پسران اکثراً می

                                                 
  . 2008جزوه معلوماتی، دفتر يونيفيم در افغانستان، " وضعيت زنان درافغانستان"  20

(http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.htm)  
، ديبراج 2009، جزوه تحقيقی، فبروری "افغانستانرسوم ازدواج در : تصاميم، آروزوھا وتفاوت ھا"تر به برای تحليل عميق  21

  . ،  مراجعه نماييدAREUاسمت، 
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تواند بار ديگر ازدواج کند ولی با آن ھم مردان نيز از يک رابطه ناراضی باشد، او به احتمال زياد می
  . شوندزناشويی خشونت آميز متضرر می

  قوانين داخلی افغانستان

  قانون منع خشونت عليه زن

  24ماده 

ه منظور يا بھانۀ ازدواج به فروش رساند يا خريداری يا وساطت نمايد، حسب احوال شخصيکه زن را ب
  .به حبس طويل که از ده سال بيشتر نباشد، محکوم ميگردد

  26ماده 

ھرگاه شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکميل نموده بدون رضايت وی نامزد يا به عقد نکاح 
ازدوسال کمتر نباشد محکوم، نامزدی ونکاح مطابق احکام  در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که

  .قانون فسخ ميگردد

   27ماده 

ھرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد ياحق انتخاب زوج را از وی سلب نمايد، حسب احوال به حبس  
  . قصير محکوم ميگردد

  قانون جزا

  517ماده 

  : ماده پنجصدو ھفدھم

شخصيکه زن بيوه يا دختری را که سن ھجده سالگی را تکميل نموده باشد به خالف رضا ورغبت وی 
  . به شوھر دھد حسب احوال به حبس قصير محکوم ميگردد

  

  احکام شرعی 

ايجاب (رضايت طرفين . باشدبراساس تعريف ازدواج در اسالم، ازدواج اتحاد داوطلبانۀ دو شخص می
ازدواج مبتنی بر يک توافق قراردادی بين عروس و . باشدی ھر ازدواج میشرط اصلی برا) و قبول

برعالوه، ھم عروس و ھم داماد . کند که زن باکره، مطلقه و يا زن بيوه باشدباشد فرقی نمیداماد می
آيات متبرکه قرآن . آزادی دارند تا ضوابط و شرايط را تعريف و آنھا را بخشی ازين قرارداد بسازند

نمايد که يک زن چه باکره باشد يا به وضاحت تصريح می) 18طور مثال  سوره النساء، آيه (مجيد 
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  . نباشد، اجازۀ وی در انعقاد عقد ازدواج الزامی است

طبق احکام شريعت اسالمی پدر زن حق دارد تا انتخاب دختر خود را تأييد کند و اين برای حفظ 
تواند جايگزين حق زن در ابرازرضايت ھرگز نمی باشد، اين حقخوشبختی و تأمين منافع وی می

  .شود) ايجاب(

،  ضرورت برای ابراز رضايت در تمام حاالت ثابت "ص"بر اساس يک حديث مشھور از پيغمبر 
پدرم مرا با خواھر زادۀ خود عروسی کرد و من ازين "اظھار داشت که   خنساء بنت خدام. ميباشد

بپذير آنچه را که . "يغمبر خدا شکايت کردم پيغمبر خدا فرمودوصلت خورسند نبودم بنابرين من به پ
." من نميخواھم آنچه را پدرم برايم انتخاب کرده بپذيرم" من گفتم، " پدرت برايت انتخاب کرده است

پس اين وصلت بی اعتبار است، برو و با ھرکس که خودت خواھش داری، "فرمود ) ص(رسول هللا 
خواستم که زنان يرفتم آنچه را پدرم برايم انتخاب کرده است، ليکن من میمن پذ"من گفتم ." ازدواج کن

، 9/194فتح الباری، شرح البخاری ." (بفھمند که پدر حق ندارد تا ھمسر دخترش را خود انتخاب کند
  ) 1/602ابن ماجه کتاب النکاح 

. اشد، داده استباعتبار میھای اجباری را که فاقد ھا اجازه انحالل ازدواجطبق حديث فوق اسالم به زن
سه شرط اساسی درانعقاد عقد  ،عالوه برعدم موجوديت حرمت بين زوج وزوجهمطابق فقه اسالمی، 
  : ازدواج ضروری است

تا وقتی که . کند زن يا وکيل ذيصالح وی باشدرا مطرح می" ايجاب"طرفی که درعقد ازدواج  .1
به زن  ايجاب اين نمايانگر آنست که امتياز . تواند انجام شودنمی" قبول"ايجاب صورت نگيرد 

بايد ايجاب از طرف . داده شده، نه اينکه زير فشار قرار داده شود تا پيشنھاد ازدواج را قبول کند
کند صورت بگيرد و بگويد که من فالن بنت زن يا ولی و يا شخصی که به نيابت زن عمل می

يا کلمات الزمه مشابه آن را و به ھمين شکل بايد ابراز قبول از فالن را به عقد شما درآوردم 
اين بدين معنی است . يا کلمات مشابه آن" من قبول کردم"طرف داماد نيز صورت گيرد و بگويد 

 .باشد که بتواند قرارداد ازدواج را منعقد کند واجد الشرايط طرفين عقد بايد افرادکه 
 .حداقل دو شاھد در يک عقد ازدواج حضور داشته باشداعالن گردد و علناً ازدواج بايد  .2
سنن ابو داود، کتاب . (ضرورت وجود مھريه که بايد داماد به عروس پرداخت آن را تعھد نمايد .3

  ).2091، شماره 11النکاح، کتاب 

  

  قضايای توضيحی

ساله در ولسوالی غوريان واليت ھرات از قبول ازدواج  15، زمانی که يک دختر 2010در اپريل 
در . وی  از خانه فرار کرد. اجباری امتناع ورزيد، پدرو و برادر وی او را مورد لت و کوب قرار دادند

و بعداً  روی را در  دريک موتر برداشته و مورد تجاوز جنسی قرار داد  اوھمان روز، مردان ناشناس 
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يکی از بزرگان قومی قضيه را به پوليس گزارش داد و پوليس دختر مذکور را . سرک رھا کردند
  22.بخاطر محافظت اش به يک منزل امن انتقال داد

ساله از ولسوالی درقد واليت تخار که در سن چھار سالگی به شکل  20،  يک زن 2009در جنوری 
ياست امور زنان در طالقان خواستار کمک و محافظت شد تا از نامزد گرديده بود، از ر" بد دادن"

دو ماه بعد، پس از تھديدات متعددی که رياست امورزنان  از ناحيه . ازدواج اجباری نجات پيدا کند
بزرگان قومی و سياست مداران دريافت کرد، دختر مذکور را به محکمه ولسوالی درقد واليت تخار 

زمانی که جلسه قضائی در شرف تدوير شدن . ازدواج وی تصميم بگيرد فرستاد تا در قسمت مشروعيت
کردند، به اداره ولسوالی حمله کرده و نفری که از ازدواج اجباری حمايت می 300بود، يک گروپ 

تمام . دختر مذکور را ربودند و جبراً باخود به خانه خسورش که درکودکی درآنجا نامزد شده بود، بردند
جھت تماس با دختر مذکور بی نتيجه ماند و محل سکونت وی نيز  حقوق بشر يونامابخش ھای تالش

  23.باشدنامعلوم می

بر . شده بودساله در واليت لوگر نامزد  65ساله با اکراه به يک مرد  16يک دختر  2009در اکتوبر 
دختر را  خواھد قبل از ازدواج ھمورزيد که او میاساس گفته ھای دختر، مرد مذکور اصرار می

اش مالقات کند به خاطر آنکه وی به پدر دختر يک مبلغ ھنگفت پول داده بوده، بناًء خود درخانۀ خانواده
زند درھمين وقت، دختر به يک راديوی محلی زنگ می. دانست که دختررا بايد مالقات کندرا ذيحق می

شود که ھر دو با ھم اين باعث می. گذاردو مشکالت خود را با ميزبان مرد راديوی مذکور در ميان می
کنند و در راه بعداً ھردو از لوگر فرار می. دوست شوند و ارتباط خويش را با تماس تيلفونی دوام دھند

در " زنا"واليت لغمان جايی که آنھا تصميم داشتند با ھم ازدواج نمايند، توسط پوليس به اتھام ارتکاب 
طبق . گرددسال و دختر به پنج سال حبس محکوم می 13ه مرد ب. شوندواليت ننگرھار دستگير می

  .گيردگزارش، دختر در زندان نيز مورد تعدی قرار می

ساله دختر ديگری را از خانواده جانب مقابل جھت  65بعداً مطلع گرديد که مرد  بخش حقوق بشر يوناما
ازدواج مرد مذکور در می پدر دختر،  دختر خردتر خود را به عقد . جبران خساره مطالبه کرده بود

  24.سال گزارش شده بود 15-14آورد که سن دختر در وقت ازدواج 

  ديدگاه جامعه

 بخش حقوق بشر يوناماباشد، با توجه به اينکه رضايت عامل تعيين کننده در يک ازدواج آزاد می
دھد، کيل میرا تش" رضايت"گيرد و چه چيز ھا چگونه صورت میتحقيقاتی را راجع به اينکه ازدواج
ھای موثر دادخواھی جھت تواند در اتخاذ پاليسیاين تحقيقات می. در جوامع مخلتف به راه انداخت

  .  ھای اجباری ممد واقع شودرسيدگی به تمام اشکال ازدواج

ھای گروپی متمرکز، رضايت انفرادی را منحيث شرط الزامی ازدواج ھا در بحثبا وجود آنکه افغان
ھا ھای اجباری که درآنھا خانوادهنساختند، اما آنھا مخالفت جدی خود را با انواع معين ازدواجبرجسته 

ھای ھا عبارتند از ازدواجاين ازدوج. گيرند، ابرازکردندمنافع پسران و دختران خود را ناديده می

                                                 
  .گزارش داده شد 2010قضيه به بخش حقوق بشر يوناما در اپريل   22
  .تحقيق گرديد  2009قضيه توسط بخش حقوق بشر يوناما يونما در ماه جنوری   23
  .يق گرديدتحق 2009قضيه توسط بخش حقوق بشر يوناما در اکتوبر   24
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دارد و  زودھنگام، بد دادن جھت حل منازعه، عروسی يک دختر با مرد متاھل که يک يا چند زن
  .دھدمواردی که پدران دختران خود را جھت حل مشکالت اقتصادی خانواده به ازدواج می

نامزدی و ازدواج در رسوم افغانستان قبل از آنکه يک حق انفرادی باشد، يک مسئله خانوادگی و 
که  واليت راه اندازی گرديد، نگفت 29ھای گروپی که در ھيچ مرد و زن افغان در بحث. گروھی است

پسران و دختران بايد ھمسران خود را خودشان انتخاب نمايند ولی بسياری از آنھا گفتند که والدين نبايد 
   25.اطفال و فرزندان خود را مجبور به ازدواج نمايند، البته زمانی که آنھا اعتراض دارند

- احترامی میيا بیکند جامعه آن را بد اگر يک دختر با تصاميم والدين يا بزرگان خود مخالفت می"
  ).2010شاگرد ليسه نسوان، واليت باميان، اپريل ." (پندارد

-ھيچ کس بدون اجازۀ والدينش ازدواج کرده نمی. يک قاعده است) X(ازدواج اجباری در  ساحه "
  ).2010معلم ليسه نسوان در ولسوالی سروبی، واليت کابل، مارچ ." (تواند

آيد که والدين دخترش را در انتخاب شوھر مشورت ه شمار میدر عرف وعنعنات ما، اين عمل ننگ ب"
  ).2010فعال اجتماعی زنان، واليت بلخ، اپريل ( ."دھد

ت ازدواجش با انتخاب پدرش مخالفت کند، بخت وی متعلق به خانوادۀ وی می ماگر يک دختر در قس"
باشد دختر ناگزير است مطابق اگر ن... اگر پدر مھربان باشد به حرفھای دختر خود گوش ميدھد ... باشد

  ).2010عضو شورای زنان، واليت کابل، اپريل ." (ميل پدرش ازدواج نمايد

انجام داد، ثابت گرديد که پيدا کردن  بخش حقوق بشر يوناماھا و مباحثات گروپی که در جريان مصاحبه
اين ديدگاه مردان بطور عموم از . در جامعه دشوار است" رضايت"تعريف جامع برای اصطالح 

خاب پدرش ابراز نکند، کردند که تا زمانی که دختر مخالفت شديد خود را در برابر انتحمايت می
اند اتفاق نظر ای از مردانی که در رشته شرعيات تحصيل نمودهعده. اجباری ندارد ازدواج وصف

وق بشر بيان گرديده داشتند که کسب رضايت شرط است، اما نه به شدتی که در معيارھای بين المللی حق
يک اشتراک کننده ديگرازميان ). جھت دريافت معيارھای بين المللی به ضميمه مراجعه نمائيد(است 

توانند منحيث نمايندگان کامال با صالحيت پدران می 26مردان، استدالل نمود که مطابق به احکام شرعی،
  . نيز است" ايترض"شان عمل نمايند که اين خود در برگيرنده پسران و دختران

افغانستان صورت گرفت نشان داد که والدين اکثرأ رضايت  27ھايی که در مناطق مرکزیمصاحبه
پرسند، اما کسب رضايت به اين شکل صرفا بعد از اينکه شان را جھت نامزدی و يا ازدواج میدختران

در چنين موارد، کسب . گيردوالدين آنھا با خانوادۀ نامزد آينده دخترشان به توافق رسيدند، صورت می
رضايت صرفا جنبه نمايشی دارد، چون که در عمل امکان مخالفت دختر با تصميم والدينش چندان 

                                                 
دھد که در عمل گرايش والدين اين است که بيشتر با اعتراضات دختر نسبت به پسر مخالفت تحقيق حقوق بشر يوناما نشان می  25

ً می. نمايند رضايت . تواند که با ظرافت به والدين خود اعتراض نمايد و نظرات وی ممکن است در نظر گرفته شوديک پسر طبيعتا
و دختری که جرئت کند که با انتخاب والدين خود اعتراض کند، بی " منحيث يک عالمت افتخار تلقی شود خاموشانۀ دختر ممکن

  .  شوداحترام قلمداد گرديده و نظريات وی به سادگی ناديده گرفته می
شته تصاميم نادرست اتخاذ شان در گذاند، با وجود آنکه آنان در مورد ازدواج فرزندانپدران و پدربزرگان معموال تصميم گيرندگان   26

واحد تحقيق و جھت دريافت تحليل مفصل به گزارش اسمت، از . شوندزنان نيز گاھی دراين قسمت صالحيت داده می. کرده بودند
 شان- در کابل، تحقيقات يک محقق نشان داد که زنان بيوه از طبقه متوسط ، در مورد ازدواج دختران. ارزيابی افغانستان مراجعه نمائيد

  . گيرندخود تصميم می
  .  ھای باميان و دايکندی ميگرددبه منظور اين گزارش مناطق مرکزی شامل واليت   27



12 
 

در صورتی که در چنين وضعيت دختر از خود مخالفت نشان دھد، والدينش او را وادار . متصور نيست
با عده از افغانھا صورت گرفت، با وجود آن، در مشورتی که . دھد" رضايت"سازند تا به ازدواج می

دختران بطور " رضايت"، پرسيدن 28آنھا به اين باور بودند که حتی اگر تصميم قبال گرفته شده باشد
  . رسمی يک روش مثبت است

کنند که در مباحثی که در واليت نيمروز صورت گرفت معلوم گرديد که تعداد زيادی از مردان فکر می
نمايند درآورند، آنھا ھيچگاه با شان را به عقد ھر کسی که آنھا انتخاب میاين حق آنان است که دختران

با وجود آن، اشتراک کنندگان تأيد نمودند که اکثراً ازدواج اجباری منجر . کنندشان مشورت نمیدختران
ا زنانی که با آنھ. گردد که دختر تمام عمر باقی ماندۀ خود را با ناخوشنودی سپری نمايدبه اين می

ھای اجباری در مناطق جنگ مصاحبه صورت گرفت، گفتند که ميزان ازدواج 29مرکز کشور ساحاتدر
اند، مانند ھايی که تحت کنترول حکومت بودهھای لوگر و وردگ در مقايسه به واليتزده مانند واليت

  . واليت پنجشير، به مراتب بيشتر است

ن، پوليس و بزرگان محل ازدواج ارنواالڅدر واليت ارزگان، گروھی از مردان متشکل از قضات، 
گروه مذکور ھمچنين . بارترين روش عرفی در آن واليت شناسائی نمودنداجباری را به عنوان زيان

ھا در ديگر ساحات تقريبأ ھمه ازوداج -ينکوتتر -متذکر شدند که به استثنای چند محل در مرکز واليت 
 30يک موسفيد گفت که دختر اولش را بدون کسب رضايت. گيرندبدون کسب رضايت زنان صورت می
  .داند که قرآن کريم ازدواج اجباری را ممنوع قرارداده استوی به نکاح داده بود ولی او اکنون می

  

  جھت حل منازعات بد دادن يا به ازدواج درآوردن دختران  -3.2

گيرد که ادعای وقوع عمل زنا وجود داشته باشد، اما مدعی قادر به اثبات بد دادن زمانی صورت می"
عضو ." (ادعای خويش نباشد وی مجبور است که دو دختر را جھت اعاده حيثيت خانواده ديگر بدھد

  )2010شورا درولسوالی تگاب، واليت کاپيسا، ماه اپريل 

قاتل مورد مجازات قرار بگيرد، يک دختر معصوم و بيگناه مورد مجازات قرار گرفته و بجای اينکه "
." شود که تمام عمر خود را در بردگی بسر برده و مورد خشونت ظالمانه قرار گيردمجبور می

  ). 2010مصاحبه با گروھی از زنان بشمول معلمين، ولسوالی خلم، واليت بلخ، ماه اپريل (

                                                 
و ھمچنين مباحث گروھی متمرکز با مردان موسفيد در  -نيلی -مباحث گروھی متمرکز با زنان در مرکز باميان و مرکز دايکندی   28

  . 2010اپريل /ماه مارچ. ان، واليت دايکندی صورت گرفتولسوالی کھمرد، واليت باميان، ولسوالی شھرست
  .  ھای کابل، کاپيسا، لوگر، پنجشير، پروان و وردگ ميشودبه منظور اين گزارش ساحات مرکزی شامل واليت   29
  . بيان گرديد 2010از سوی يک مرد موسفيد در جريان بحث گروھی متمرکز با مردان در واليت ارزگان در ماه مارچ    30

و قبول صورت  ايجابدر صورتی که . جاب و قبول استييکی از اصول اسالمی و شرعی ازدواج ا"
اسالمی و شرعی اکثريت ازدواج ھا در مناطق روستائی  احکاممطابق . نگيرد، ازدواج باطل است

دھند يا ھيچگاه رضايت آنھا شان رضايت نشان نمیھا معموال به ازوداجباشند، زيرا عروسصحيح نمی
  ).2010واليتی، مناطق شمال، اپريل معاون محکمه ."   (شودپرسيده نمی
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تا منازعات ) که تحت کنترول طالبان قرار دارد(عام است، به ويژه در دره اشپی  بد دادن يک عمل"
مصاحبه با يک ملک محل، ." (ناشی از قضايای قتل، فرار از منزل و تجاوزجنسی حل وفصل گردد

  ).2010واليت کاپيسا، ماه مارچ 

ونت فاحش در برابر عرف يا رسم بد دادن يا دادن دختران بمنظور حل و فصل منازعات، نوعی از خش
دھد تا ھا اين فرصت را میاين رسم از لحاظ نظری به جوامع يا خانواده. باشدزنان در افغانستان می

ھای منازعه از طريق جرايمی چون قتل را ظاھراً حل و فصل نمايند و صلح و نظم را در بين طرف
خانواده " حيثيت"اعاده نمايند و انتقال مجازات جرم از مجرم به يک زن يا دختربی گناه،  دوباره 

مذکور به خاطر جرمی که او اصال مرتکب نشده  دخترمتضرر را نيز از طريق مجازات نمودن 
  . کنند" اعاده"

شود، اما بد دادن عمدتا جھت خاتمه بخشيدن به منازعات ناشی از جرايم سنگينی مانند قتل بکار برده می
بطور مثال فرار از (زنا، تجاوز جنسی و فرار زنان از منزل  از قبيل" اخالقی"اين رسم برای جرايم 

جنبه حل و فصل منازعات اين عرف يا رسم شديدأ ترديد آميز . شودنيز بکار برده می) ازدواج اجباری
   31 .کندھا پيوسته ادامه پيدا میھا يا گروهاست به اين دليل که اختالف و عداوت ميان خانواده

بد (دريافته است که به ازدواج درآوردن دختران جھت حل و فصل منازعات  بخش حقوق بشر يوناما
رغم شايع بودن اين رسم،  علی. گيرددر سراسر کشور در ميان  تمام جوامع ساکن آن صورت می) دادن

دريافت  بخش حقوق بشر يوناما. ھا مخالفت شديدشان را در برابر آن ابراز داشتندتعداد زيادی از افغان
به حيث يک روش غير رسمی حل و فصل منازعات،  در ساحات مرکزکشور جاھايی که  " دادن بد"که 

ای چون زدهمانند ساحات جنگ(شود درگيری وجود داشته و حاکميت دولت در آنجا بسيار کم اعمال می
ور و ساحات د)  ولسوالی تگاب و اله سای واليت کاپيسا، قريه اوزبين در ولسوالی سروبی واليت کابل

    32 .شوددست که نھادھای حاکميت قانون در آنجا خيلی ضعيف است، بيشتر انجام می

که شرط مھم و اوليه برای " رضايت"به ازدواج در آوردن دختران جھت حل و فصل منازعات با اصل 
يک ازدواج مشروع و سالم ميباشد، در تناقص بوده و در اين رسم با زنان به عنوان يک متاع يا جنس 

اين روش در قوانين . گيرد که در حقيقت  در شريعت اسالمی ممنوع استبرخورد صورت می
افغانستان، منجمله قانون منع خشونت عليه زن، قانون جزاء و ھمچنين مطابق تعھدات بين المللی حقوق 

ق به بد دادن، حقوق اساسی بشری زنان را نقض و مطاب. بشری افغانستان غير قانونی پنداشته شده است
  . تواند منجر به بھره گيری و برده داری زنان شودحقوق بين الملل، می

                                                 
ھايی  که در سراسر کشور صورت گرفت گزارش داده مصاحبه/اين مطلب به بخش حقوق بشر يوناما در جريان تعداد از مباحثات  31
  . شد
ھای قومی با اقشار مختلف اعم از ذکور و اناث که نمايندگی از گروه 2010مصاحبه ھا و مباحثات در ماه ھای مارچ و اپريل   32

  .  نمودند، صورت گرفتھای کابل، کاپيسا، لوگر، پنجشير، پروان و وردگ میت در واليتھا و محالمختلف، ولسوالی
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  قوانين داخلی افغانستان

  

  قانون منع خشونت عليه زن 

  : ماده سوم، فقره چھارم

به شوھر دادن زن است در بدل ديت يا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی يا ساير احوال : بد دادن
  . ادات ناپسندبه پيروی از رسوم، عرف، و ع

  : ماده بيست و پنجم

شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح دھد يا بگيرد، مرتکب حسب احوال به حبس طويل که از  )1
 . ده سال بيشتر نباشد، محکوم ميگردد

ھريک حسب ) شاھد، وکيل، مصلح و عاقد(اين ماده، اشخاص ذيدخل ) 1(در حالت مندرج فقره  )2
م و عقد نکاح درصورت مطالبۀ زن بد داده شده مطابق احکام قانون احوال به حبس متوسط محکو

 . فسخ ميگردد

  قانون جزاء

  : ماده پنجصدو ھفدھم

شخصيکه زن بيوه يا دختری را که سن ھجده سالگی را تکميل نموده باشد به خالف رضا ورغبت  )2
  . وی به شوھر دھد حسب احوال به حبس قصير محکوم ميگردد

فقره فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به حبس متوسط که ازدوسال بيشتر نباشد اگر جرم مندرجه  )3
  .محکوم ميگردد
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  احکام شرعی

در اسالم به نکاح درآوردن دختران به منظور حل و فصل منازعات خانوادگی يا قبيلوی و تبادله آنان بر 
  : اساس اصول ذيل اکيداً ممنوع است

- تلقی شده نمی" جنس يا کاال"بنأ انسان تحت ھيچ عنوانی منحيث باشد، يک انسان دارای کرامت می •
به نکاح دادن يک . اين اصل بايد در ھمه کردارھا و برخوردھای انسانی مد نظر گرفته شود. تواند

زن به منظور حل و فصل يک منازعه در تضاد با کرامتی است که  دردين اسالم  به يک زن داده 
 . شده است

کند به اين دليل ک زن به منظور حل و فصل منازعات، اصل رضايت را نقض میبه ازدواج دادن ي •
مد نظرقراردادن اصل رضايت برای باطل شمردن .شودکه زن با  اجبار به ازدواج وادار ساخته می
در صورتی که زن در ازدواج جھت . گيرد، کافی استازدواجی که در فقدان رضايت صورت می

حل و فصل يک منازعه از خود رضايت نشان بدھد، در اين صورت از لحاظ تخنيکی شرط اسالمی 
در خصوص رضايت تکميل خواھد شد، اما ابراز رضايت وی بايد به ميل و رغبت خود وی باشد و 

 . به ھيچ صورت به اين کار وادار نشود
باشد، اين بدين معنی است که عمل بد مشروع نمی" به ارث بردن زن"صل شرعی که با توجه به ا •

. و نميتوان زنان را مانند مال به خاطر حل منازعه استعمال نمود باشددادن نيز مخالف نظر اسالم می
ريم قرآن ک. شدندگرديد و عمالً به ارث برده میقبل از ظھور اسالم با زنان به مثابه اموال رفتار می

برعالوه ). رجوع شود 9م، کتاب النکاح، فصل به صحيح مسل. (از ميان برداشترا اين عنعنه مضر 
در اسالم مسئوليت جزايی متوجه خود مجرم ميباشد و به شخص ديگر سرايت نمی کند درحاليکه در 

ن درقرآ) ج(خداوند . بددادن مجرم معاف ميگردد وپيامد ھای عمل او متوجه شخص ديگر ميگردد
وھرکه گناه ميکند برذمه اوست وبرندارد ) و نمی کند عمل ھيچکس مگر برخود(" کريم ميفرمايد 
باز به سوی پروردگار شما رجوع شماست پس خبردار کند شمارا به . بار ديگری راه ھيچ بردارند

 سوره االنعام  164 آيۀ".  آنچه که درآن اختالف داريد

است تا در راستای تأمين منافع اوالدشان به بھترين وجه آن،  بر اساس احکام شرعی بر والدين الزم
نامزدی و عروسی تنھا برای مقاصد مالی مخالف احکام شرعی بوده و موجوديت . عمل نمايند

  . باشدرضايت، که در اسالم يک اصل غير قابل انکار و تغيراست،  در ھر عقد نکاح شرط الزم می

شان اقدام نمايند که شامل ھر ايد که والدين بايد در جھت منافع خانوادۀنمآيۀ قرآن کريم در ذيل تأکيد می
  . اين اقتضاء به شکل اجباری می باشد نه اختياری. فرد خانواده ميشود

ای مؤمنان نگھداريد نفسھای خودرا واھل خانه خودرا از آتشی که آتش انگيز آن مردمان "
  ) 66:6(آيه ششم سوره التحريم ..." وسنگھاست

با آنان مشوره نموده اين آيه را طوری تفسير  بخش حقوق بشر يونامااسالمی که  کارشناسانعضی از ب
می نمايند که ھرگاه يک دختر به اساس ھر نفع شخصی و در تضاد با خواست وی به ازدواج داده شود 

وی وی اين موضوع با اصول شريعت در تناقض بوده و فضايی را ايجاد می نمايد که به زندگی معن
  .صدمه وارد ميگردد
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-دختر ھيچگاھی مورد احترام فاميل شوھر قرار نمی"
گيرد زيرا آنان وی را با مرد يا پسری که مرتکب قتل 

مرتبط دانسته و به ھمان اندازه او را نيزمجرم گرديده، 
برای گرفتن انتقام با او ھمانند برده رفتار . نمايندتلقی می

شود تا با حيوانات در گاھی وی مجبور می. نمايندمی
 " طويله بخوابد

مصاحبه با جمعی از زنان پشتون، ولسوالی قيصار، (
  ) 2010واليت فارياب، اپريل 

  :قضايای توضيحی

در قريه پريان واليت پنجشير يک خانواده در بدل دختری که به خاطر نامزدی اجباری  2010در اپريل 
. دختر متذکره با دوستش فرار نموده بود. دختر ديگری را گرفته بود) شنگری(از خانه فرار نموده بود 

گرفت که خانوادۀ پسری که دختر مذکور با وی فرار نموده به اساس گزارشھا شورای محلی تصميم 
را به خانوادۀ پسری که ) شوددالر امريکايی می 11600که تقريباً معادل (افغانی  500،000بود، بايد 

بعداً شورا تصميم گرفت که عالوه بر جريمه نقدی، پدر پسری که . دختر با وی نامزد بود، بپردازد
بر اين تصميم توافق . يکی از دخترانش را نيز بدھد" جبران خساره"بود جھت دختر با او فرار نموده 

پدر پسر شکايت دارد . ساله در آورده شد 13ساله به نامزدی پسر  19صورت گرفت و در نتيجه دختر 
که وی بايد ھمه مواشی و مقداری از زمين خود را به فروش برساند و يا به اجاره دھد تا پول الزمه را 

وی ھمچنان به حقوق بشر يوناما گفت که او با باشندگان قريۀ متذکره منازعه مسلحانه نيز . نمايد فراھم
  .33خواھد خانوادۀ خود را بخاطر مصئونيت آنان به کابل انتقال دھدداشته است بناًء وی می

-نهدر رسا 34يک واقعه ديگر در واليت ارزگان بعد از نشر عکس قربانی در صفحه اصلی مجله تايمز
سال داشت پدرش او و خواھرش  12زمانی که عايشه . ھای بين المللی تحت پوشش وسيع قرار گرفت

کاکای عايشه يک تن از اعضای خانواده ای را . را به ازدواج داد تا يک قضيۀ  قتل را حل و فصل نمايد
ھای شوھرشان اين هدر خانۀ شوھر خانواد. عروسی داده شده بود، به قتل رسانده بود بهدر آن که عايشه 

نمودند و آنان را به کردند، از آنان بقسم برده استفاده میدو دختر را يکجا با حيوانات نگھداری می
عايشه فرار نمود ولی شوھرش او . نمودندخاطر جرمی که کاکای شان مرتکب شده بود، لت و کوب می

گفته (ريزی شديد او بيھوش گرديد را دستگير و ھر دو گوش و بينی وی را قطع نمود که بعد از خون
- شود که مردی که ھمسرش او را شرمسار سازد در حقيقت بينی او را بريده، و اينطور به نظر میمی

برد؛ عايشه از اين مجازات جان بدر ). رسد  که شوھر عايشه به وی عين ھمان جزا را داده است
احی ترميمی به اياالت متحده امريکا فرستاده ھای زنان افغان به او کمک نموده و به منظور جرسازمان

-ساله وی با خانواده خسورش که بدرفتارمی باشد، ھنوز ھم در واليت ارزگان بسر می 10خواھر . شد
  .برد

  ديدگاه جامعه

ر، بد دادن در ميان در ساحات مرکز کشو
، پشۀ )واليت پنجشير(اقوام پشتون، تاجيک 

و سيد ) اله سای در واليت کاپيسا(ای 
بخش . گزارش داده شده است) واليت پروان(

ھا و از خالل مصاحبه حقوق بشر يوناما
ھای گروھی دريافت که مخالفت شديدی بحث

در مقابل به ازدواج درآوردن دختران برای 
بيشتر زنان و . د داردحل منازعه وجو

-مردانی که با آنان مصاحبه صورت گرفت اظھار داشتند که خانوادۀ شوھر، دختری را که به بد می

                                                 
   2010قضيه به بخش حقوق بشر يوناما گزارش داده شد که به تعقيب آن مصاحبه با پدر ودختر فراری صورت گرفت، اپريل   33
عکس افغان مثله شده درصفحۀ اول "،  و راد نورلند، 2010آگست  9، مجله تايمز "زنان افغان و بازگشت طالبان" آرين بيکر،  34

  .  2010آگست  4،  نيويارک تايمز "مجله، بحث داغ را برانگيخت
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شوند به نمايند، آنان ھمچنين گفتند از زنان و دخترانی که به بد داده میگيرند، مانند مال يا جنس تلقی می
- ی، خشونت فزيکی و رفتار تحقير آميز صورت میبا آنان بد رفتار. آيدشکل برده استفاده به عمل می

 35مثالً در جنوب. گيرد تا انتقام جرمی را که يکی از مردان خانوادۀ آن دختر انجام داده، گرفته باشند
سازد اشتراک کنندگان زن و مرد در مباحثات گروھی گفتند که بد دادن خطر جدی را متوجه دختر می

. قتل عضو فاميلی است که وی در آن به ازدواج داده شده استزيرا برادر و يا اقارب وی مسئول 
تا آخر عمر با دختر باقی " بد داده شدگی"گردد و لکه ننگ برگزار می باشکوهعروسی بدون مراسم 

کند، ولی درعمل عالوه بر آن از لحاظ نظری، بد دادن خصومت و منازعه را حل و فصل می. ماندمی
. گشايند که به بد داده شده استی از جرم ارتکاب يافته را باالی دختری میھای ناشخانواده شوھر عقده

تحقير و لت و کوب عام بوده و در بعضی حاالت خانواده خسور، دختربد داده شده را از برقراری 
  .   36نمايندارتباط با پدر،  مادر، خواھر و برادروی ممانعت می

          

 توسط که آنانی از بعضی

 در بخش حقوق بشر يوناما

 مصاحبه کشور مختلف نقاط

 مزايای مورد در گرديدند

 سنتی ھایميکانيزم گونه اين

 برای منازعات حل

 ھایدشمنی از جلوگيری

 ھافاميل ميان بيشتر خونی

37نمودند صحبت
 به آنان. 

 بد گفتند يوناما بشر حقوق

 ساختن محکم خاطر به دادن

 اقوام و ھافاميل ميان روابط

 سبب و بوده مثمر متخاصم

 چنين ميان در خون اختالط

 اکثر ليکن. گرددمی اقوام

ٌ  که اشخانواده مرد عضو جای به شود،می داده بد به که دختری که نمودند تائيد شوندگان مصاحبه  اساسا

 او شودمی داده بد به آنھا به دختر  که متضرر فاميل. گيردمی قرار مجازات مورد گرديده، جرم مرتکب

 برده را او و نداشته قبول عروس حيث به را وی آنان. گيرندمی انتقام وازاو داده قرار استفاده سؤ مورد را

 .نمايدمی ازدواج ديگری زن با زياد احتمال به نيز پسر سازند؛می

اظھار داشتند که بد دادن  بخش حقوق بشر يونامازنان پشتون در جريان گفتگو با  38در مناطق شمال
وی . شوداش آگاه میگيرد که شوھر از عدم باکره بودن ھمسر تازه عروسی شدهوقتی صورت می

                                                 
  .2010ھای ارزگان و نيمروز، اپريل و می پژوھش و مباحثات در واليت   35
  .2010بر اساس مباحثات گروپی در واليت ارزگان، مارچ    36
  .نمايدبعضی حاالت بد دادن خوب است زيرا چنين کاری از خونريزی بيشتر جلوگيری می در  37
باشد که ولسوالی می 54واليت بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان، فارياب و در مجموع  5در اين گزارش مناطق شمال دربر گيرنده   38

  . شتون و تاتار در آن سکونت دارندھای مختلف بشمول ازبک، تاجيک، ترکمن، ھزاره، عرب، پمردمی با قوميت

گروھی متمرکز که توسط بخش حقوق بشر يک اشتراک کننده در مباحثه 
يوناما در واليت ارزگان داير گرديده بود، بد دادن را در منطقه خويش قرار 

 :ذيل شرح داد
  
دختران بعضاً جھت جبران خساره به منظور فروکش کردن يا جلوگيری از "

معموالً يک ھيئت از خانوادۀ قاتل به . گردندمنازعات ناشی از قتل، مبادله می
نام داشته و با خود پول نقد، ) معرکه" (مرکه"اين ھيئت . آيدانوادۀ مقتول میخ

ھرگاه فاميل مقتول مصالحه را قبول نمايد، گوسفند . آوردتفنگ و گوسفند می
احتمال قبول تفنگ نيز . گرددقربانی شده و با آن رضايت و خوشی ابراز می

گيرد به خاطر که رار نمیرود ولی عموماً پول در اين ميان مورد قبول قمی
-ھر گاه چنين گردد ھيئت تصميم می. توان با پول خريدزندگی انسان را نمی

گيرد تا يک يا چند دختر از خانوادۀ قاتل را به ازدواج افراداز خانواده مقتول 
  .  می گويد" بد"در آورد که آنرا 

  
ه اندازی مباحثه گروھی متمرکز با مردان که توسط حقوق بشر يوناما را( 

  ) 2010اپريل . گرديده بود
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- اش را به شکل تاوان به ھمسری خويش میگرداند و خواھر باکرهعروس را دوباره به خانه پدر برمی
گان منطقه، مال امامان، رؤسای قريه، قومندانان محلی و مردانی از ھر دو فاميل در تمام بزر. 39گيرد

با . 40ھای متخاصم صورت ميگيرد اشتراک می نمايندکه به منظور تأمين روابط فاميلی ميانجيگری ھا 
 ھمۀ آنانی که صحبت گرديد گفتند؛ در حالی که دانش وسيع در مورد عدم مشروعيت بد دادن وجود

ت بدر قانون منع خشونت عليه زن نيز صح" بددادن"دارد؛ حتی بعضی ازآنھا از غيرقانون بودن 
  .نمودند ولی با آنھم گفتند که بد دادن در ھر پنج واليت مناطق شمال وجود دارد

يک خانم  41.بيننداعضای شورای محلی گفتند که آنان بد دادن را ديگر منحيث يک رسم قابل قبول نمی
. 42يک دستگاه راديوی محلی بود گفت که در مناطق روستايی اين رسم ھنوز ھم جريان دارد که رئيس

  :طوری که يکی از اعضای شورای واليتی گفت

به طور مثال فعال بد دادن در جوامع زياد . کندحقيقت اينست که اين رسم به مرور زمان کاھش پيدا می«
ورزند به اين دليل که آنھا مناطق دور دست، مخالفت میمردم در مقابل بد دادن، حتی در . دھدرخ نمی

  43.انداش نيز ارزش قايلبه پيامدھای منفی بد دادن پی برده اند و به اعضای زن خوانواده

  

  )به منظور ازدواج  تبادله زنان يا دختران(بدل   3.3

شان زمانی که در سنين ھايگفتند که آنان را خانواده بخش حقوق بشر يوناماسه تن از زنان ترکمن به 
آنان گفتند که به آنھا گفته شده بود که ازدواج آنان به نفع . ددنپائين قرار داشتند به ازدواج بدل داده بو

ھمچنان اظھار داشتند که بخاطر اين که جھزيه کافی با خود نياورده بودند، . باشدھايشان میخانواده
توانستند، مورد خانه را بصورت درست انجام داده نمی آوردند و يا کارھایھای زياد بدنيا نمیطفل

چنانچه . گرفته و از اين ناحيه زجر زيادی کشيدندھای خسورشان قرار شکنجه فزيکی و روانی خانواده
 44."به جز از فرار راه ديگری نداشتم مگر اينکه خشونت را تحمل می کردم"ھا گفت يکی از خانم

. باشدميان خانواده ھا برای تبادله دختران شان به منظور ازدواج میازدواج بدل، موافقت دو جانبه 
. نمايندخانواده ھا با اين کار از چانه زنی در مورد پول و ھزينه و بيم قرضدار شدن جلوگيری می

ھای بدل در سراسر افغانستان با آنھامصاحبه نموده گفتند که  ازدواج بخش حقوق بشر يونامای که آنھاي
ھمه خانواده ھا . باشدھای فقير روستايی معمول میپيوندند ولی بيشتر در بين خانوادهمیبه وقوع 

دھند، مثالً در بين اکثريت نفوس ازبک واليت جوزجان چنين رسمی وجود ازدواج بدل را انجام نمی
  .ندارد

و شريعت چنين کاری زنان را از ازدواج مبتنی بر رضايت آنان که حقوق بين الملل، قوانين ملی 
ازدواج بدل ھمچنين متناقض با مقتضيات شريعت اسالمی است که . داردکند باز میاسالمی ايجاب می

                                                 
  . 2010مصاحبه با جمعی از زنان پشتون از ولسوالی چمتال واليت بلخ، اپريل   39
  . 2010مصاحبه با وکيل مدافع از سازمان حقوق بشر افغانستان در واليت بلخ، اپريل   40
  .  2010يت سمنگان، اپريل وال ولسوالی خررم و سرباغمصاحبه با اعضای شورای محلی از يک قريه تاجک،   41
  . 2010مصاحبه با رئيس راديوی محلی در واليت بلخ که يک زن ميباشد، اپريل   42
  . 2010، اپريل )زنان و مردان(تن از اعضای شورای واليتی واليت سرپل  5مصاحبه با   43
   .2010، اپريل قريه عرب قلخ، ولسوالی خواجه دو کوه واليت جوزجانمصاحبه جمعی ،   44
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نمايد، زيرا شخص را از به ازدواج دادن دخترش به شخص ديگری به منظور اجتناب از مھر منع می
  .مھر حق شخصی زن است

ری با عروس توسط خسوران وی در مقابل ھا بدرفتايکی از پيامدھای بيشتر گزارش شدۀ چنين ازدواج
به طور مثال ھرگاه زنی که به ازدواج بدل . گيردھر نوع بدرفتاری است که با دختر آنان صورت می

باشد داده شده مورد لت و کوب قرار گيرد، خانواده پدر او ممکن است زنی را که بدل او در آن خانه می
اگر يک شوھر زن خود را طالق بدھد، شوھر ديگر . دھدبه خاطر گرفتن انتقام مورد لت وکوب قرار

دارد در اين عمل که زنان را از حق ازدواج مبتنی بر رضايت باز می. نيز ممکن چنين کاری کند
  . باشدحقيقت محرک خشونت عليه زنان نيز می

 
  قوانين داخلی افغانستان

  قانون منع خشونت عليه زن 

  26ماده 

انونی را تکميل نموده بدون رضايت وی نامزد يا به عقد نکاح درآورد، ھرگاه شخص زنی را که سن ق
حسب احوال به حبس متوسط که ازدوسال کمتر نباشد محکوم، نامزدی ونکاح مطابق احکام قانون فسخ 

  .ميگردد

  قانون جزاء

  517ماده 

شخصيکه زن بيوه يادختری را که سن ھجده سالگی را تکميل نموده باشد به خالف رضا  )1
  ورغبت وی به شوھر دھد، حسب احوال به حبس قصير محکوم ميگردد 

  

  احکام شرعی

" ازدواج اجباری"به (در اسالم فقط ازدواج که مبتنی بررضايت جانبين  باشد قابل قبول می باشد 
  ). درفوق مراجعه نماييد

صحابی (عبد هللا ابن عمر . نکاح شغار، تبادله زنان بدون رضايت آنان و بدون مھر الزم منع می باشد
ين معنی است ھيچ مرد نمی تواند دختر شغار را منع نموده، که بد) ص(پيامبر : گفت) ) ص(پيامبر 

خود رابه عقد مردديگربدون مھريه در آورد به شرط که او نيز دخترش را به عقد وی بدون مھريه در 
  )3295شماره  7، کتاب النکاح، فصل 008صحيح مسلم کتاب . (آورد

  .رضايت و پرداخت مھر را نقض ميکند ازدواج ھای بدل در حقيقت ايجابات
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  توضيحی قضايای

سالگی از واليت  14و  13گزارش شد، دو دختر  درسنين  2010در يک قضيه حساس که در ماه می  
 در آوردهھای مقابل غور مجبور به ازدواج بدل گرديدند، ھر دو دختر به ازدواج مردان مسن خانواده

رزيدند، مورد لت و شوھران اين دو دختر آنان را زمانی که از وصلت اجتناب و يشدگفته م. شده بودند
ی محلی و يک جنگ شان برگرداند در آنجا مالھاپوليس دختران را به قريه دور دست. کوب قرار دادند

قضيه زمانی آشکار گرديد که . را در مالء عام به جرم فرار از منزل شالق زدندساالر سابقه آنھا 
ختر بسيار خوشبخت بودند زيرا در اين دو د.  ويديوی شالق زدن آنھا به بيرون از ولسوالی درز کرد

 . 45ھايشان فرستاده شدندنھايت آنان مطلقه اعالن گرديده و به خانه

نمايندگان جامعه مدنی در واليت باميان به دفتر حقوق بشر يوناما قضيۀ را شريک ساختند که در آن دو 
سال سن داشتند در ولسوالی پنجاب به يک ديگر به  14و  13 حدوداً  شان را کهساله دختران 50مرد 

  .46ازدواج بدل داده بودند

  ديدگاه جامعه

ازدواج . 47ھای بدل تلقی نمودندھا در مناطق مختلف، نيازمندی اقتصادی را سبب اصلی ازدواجافغان
ايی که مصاحبه ھبعضی افغان. 48بخشدھا را از بار پرداخت ھزينه گزاف عروسی رھايی میبدل فاميل

پندارند اما مصارف گزاف ھا ازدواج بدل را آخرين گزينه میشدند اظھار داشتند که اکثر فاميل
در جريان مباحثه با افراد در واليت ارزگان، . سازدازدواج بدل را ھر چه بيشتر خوشايند می 49عروسی

ات به ازدواج درآوردن مبادله می تنھا تعھد ،شوندھا طور فوری انجام نمیازدواجتمام آنھا گفتند که 
بسياری از مردم به شمول يک تعداد زنان  بخش حقوق بشر يونامادر گفتگو و مصاحبه با . 50گردد

ديگران اين . 51دفاع نمودند" منفعت مردم و کاھش ھزينه عروسی"پشتون از ازدواج بدل به عنوان 
  . 52نستندعمل را تقليل ارزش ازدواج به منزله يک معامله اقتصادی دا

                                                 
 2010می   30، راد نورلند ، روزنامه نيوياک تايمز، " توانند ولی از شالق نهھای خرد سال از ازدواج فرار میعروس"به   45

  .مراجعه نمائيد
  

  .2010چنانچه به حقوق بشر يوناما در جريان گفتگو با فعالين جامعه مدنی گزارش داده شد، می   46
درجريان مباحثه گروھی، فقر و نيازمندی اقتصادی . 2010در واليت فارياب، اپريل مصاحبه با عضو شورای واليتی زنان   47

، و در مصاحبه با نمايندگان جامعه مدنی 2010اپريل /منحيث عامل اصلی ازدواج بدل در ساحات مرکزکشور گزارش گرديد، مارچ
ند که ازدواج بدل خانواده ھا را از بار قروض رھايی ، آنان گفت)2010مارچ (درگفتگو با مردان در واليت ارزگان . در واليت باميان

  .  با ھم مساوی نباشند) شونددختران که مبادله می(گردد در صورتيکه جفت - بخشد و بعضی اوقات يک مقدار پول ھم مبادله میمی
بدل را برای تقويت حيثيت و ھای ثروتمند پشتون در ولسوالی خلم واليت بلخ ازدواج يک گروه از مصاحبه شوندگان گفتند فاميل  48

  .2010موقف اجتماعی خويش انجام ميدھند، اپريل 
  .دالر امريکايی گردد 28000افغانی يا  1،200،000که ميتواند به بسيار سادگی بالغ بر    49
  .2010مباحثه گروھی، واليت ارزگان، مارچ   50
اقدام خوبی است زيرا اين عادت به ما "اشتند که ازدواج بدل يک گروه از زنان در ولسوالی چمتال واليت بلخ ھمچنان اظھار د  51

  . 2010اپريل ." دھدامکان ازدواج دختران و پسران را بدون مصارف گزاف می
مقدار قلين وابسته به چگونگی دختر می . "فارياب خان چھارباغ واليتمصاحبه با يک گروه از علما و استادان ازبک، ولسوالی   52
يک تن از ". ، قلين وی نيز زياد خواھد بود)مثال قالين باف، خياط، بافنده باشد(ر زيبا باشد و يا درآمد خوب داشته باشد ھرگاه دخت. باشد
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  ازدواج زود ھنگام      3.4

  53."، پس زمان عروسی وی فرا رسيده)به زمين نخورد(اگر دختر را با کاله زدی و او چپه نشد " 

ازدواج زودھنگام يکی از شديدترين اشکال سؤ استفاده از اطفال را تشکيل داده که تأثيرات منفی 
شديدترين نوع تبعيض جنسيتی ) علت و معلول(پيامد  اين ھم عامل و ھم. گذاردنامتناسب باالی دختر می

اين رسم به دختران صدمه زده و آنان را از مستفيد شدن کامل دوران طفوليت محروم نموده و . باشدمی
توانند در مورد ھمسر به سبب اينکه آنان در دوره طفوليت قرار دارند، نمی(نمايند وادار به ازدواج می

گردند، چون آنان ھمچنين از حق تعليم و صحت نيز محروم می). اتخاذ نمايندآينده تصاميم آگاھانه 
گردد که از لحاظ روانی و فزيکی ازدواج زودھنگام نيز منجر به طفل دار شدن در سن پائين می

" فروش"به  گاھی به سبب فقر فراگير، ازدواج زودھنگام نيز. دختران زير سن آمادگی آن را ندارند
امد، خصوصاً به مردان مسنی که در بدل ازدواج با دختران زير سن به خانوادۀ فقير وی انجدختران می

از آنجائی که مردان مسن دختران کم سن و سال را به شکل ھمسر اضافی . نمايندپول پرداخت می
ھايی که با آنان مصاحبه صورت گيرند، رواج تعدد زوجات، به گفته افغانبه ازدواج می) ھوسی(

  54.سازد، ازدواج زودھنگام را بيشتر میگرفتند

. ھای قومی رايج استازدواج زودھنگام در سراسر افغانستان در ھمه مناطق و در ميان ھمه گروه
ھا را ازدواج درصد ازدواج 57مطابق به گزارش يونيفم و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

در يک پژوھش . 55باشدسال می 16ين زير سن دھد که در آن حداقل يکی از زوجزودھنگام تشکيل می
درصد آنان  40تن از دخترانی که زير سن به ازدواج داده شده بودند، معلوم گرديد که  200در مورد 
در صد در سن پانزده سالگی به  27.5درصد در سن چھارده سالگی و  32.5سال،  13تا  10بين سنين 

واج زودھنگام در افغانستان،  بيشتر اشتراک کنندگان با وجود وسعت ازد. 56ازدواج داده شده بودند
مباحثات گروھی متمرکز اظھار داشتند که ازدواج زودھنگام يکی از مضرترين رسوم عليه اطفال در 

  . باشدافغانستان می

ھا و تناقضات حقوقی زيادی در رابطه به ازدواج زودھنگام در قوانين افغانستان وجود پارادوکس
از جمله  18شخص زير سن " تجاوز به ناموس"و " زنا"بطور مثال  به اساس قانون جزاء، . 57دارد

                                                                                                                                              
در ميان اقوام ترکمن، ھزينه ازدواج زن بيوه نسبت به دختر عروسی نشده بيشتر "مصاحبه شوندگان با تأکيد بر جنبۀ مالی ازدواج گفت 

افغانی  470000به اين اساس ھزينه ازدواج زن بيوه در مناطق شمال تقريباً به . افتن قالين تجربه بيشتر داردزيرا زن بيوه در ب. است
  ).  دالر امريکايی 10000تقريباً (بالغ می گردد 

  .2010اين ضرب المثل در جريان گفتگو با جمعی از زنان افغان ولسوالی چمتال واليت بلخ نقل قول گرديد، اپريل   53
فتگو با تعدادی از زنان و مردان در واليات مختلف کشور اين را روشن ساخت که تعدد زوجات يکی از عوامل ازدواج زودھنگام گ  54
شان پسر و يا ھيچ طفلی بدنيا به گفته يک آموزگار دينی که توسط بخش حقوق بشر يوناما مصاحبه شد، مردان زمانی که زنان. باشدمی
مردانی که حقوق بشر . نمايند و يا اينکه به خاطر اين ديدگاه که آنان اجازه دارند تا چھار زن بگيرنداقدام می آوردند به ازدواج دومنمی

يوناما با آنان مصاحبه نمود گفتند که اسالم برای يک مرد حق ازدواج الی چھار زن را داده البته مشروط بر اينکه بتواند با زنان خود 
گفتگو با علمای دينی و مباحثه جمعی متمرکز با مردان در واليت ھای بلخ . ت را در ميان آنان تأمين نمايدمساويانه رفتار نموده و عدال

نکاح کنيد کسی را که خوش آيد به شما از زنان دو دو وسه سه وچھار "... آيه سه ) 4(سوره النساء:  قرآن مجيد ميگويد. و فارياب
و ھرگز نمی توانيد که عدالت کنيد " 129سوره النساء آيه ..." يد پس نکاح کنيد يک زن راچھار، پس اگر ترسيديد که عدل کرده نميتوان

برگرفته شده از تفسير  ".پس می گذاريد آن زن را مانند معلقه ، ميل مکنيد به تمام ميل) پس(ميان زنان واگر چه در آن حرص کنيد 
  کابلی ترجمۀ دری آن

  . 2008جزوه معلوماتی،  يونيفم افغانستان " وضع زنان در افغانستان"يونيفم افغانستان،   55
  . 2008ازدواج قبل از وقت در افغانستان، نھاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال   56
  . 2008ازدواج اطفال و قانون، سری نشرات يونيسيف راجع به اصالح قوانين، جنوری   57
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ھمين طور در قانون منع خشونت عليه زن تجاوز جنسی صريحاً جرم دانسته . گرددجرايم شديد تلقی می
ولی عين . باشدباشد، اين جرم مستحق اشد مجازات می 18، در صورتی که متضرر تحت سن 58شده

. 59يعنی مقاربت جنسی با يک طفل در تحت پوشش ازدواج مورد پذيرش قرار گرفته است روش،
بخش حقوق بشر . ماندافزون بر آن، عمال، ازدواج دختران افغان زير سن ھنوز بدون مجازات باقی می

نمايد که برای جلوگيری از چنين تناقضات و حفاظت از حقوق اطفال الزم است تا پيشنھاد می يوناما
اعالم نمايد تا با تعھدات بين المللی  18را اعم از پسر و دختر زير سن " طفل"مه قوانين افغانستان ھ

  .حقوق بشر افغانستان مطابقت داشته باشد

که افغانستان به آن ملحق (عمومی راجع به مقتضيات ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  ۀيک نظري
  :نمايدبيان می) شده است

ھا تعھد دارند تا از چنين حقی دولت. نان حق دارند تا به رضا و رغبت خود ازدواج نمايندمردان و ز"
- عوامل زيادی زنان را از ازدواج بصورت آزادانه باز می. به صورت مساويانه محافظت بعمل آورند

معيار  اين سن بايد توسط دولت ھا بر اساس. يکی از اين عوامل مرتبط با حداقل سن ازدواج است. دارند
اين معيارھا بايد قابليت زنان را برای اتخاذ تصاميم آگاھانه و . مساوی برای مردان و زنان تعيين گردد

عامل دوم در بعضی از کشورھا، بر اساس قوانين موضوعه يا عرف، وجود . بدون اجبار تضمين نمايد
رارميگيرد، که در باشد به جای رضايت خود زن قکه معموالً مرد می" ولی يا سرپرست"رضايت 

            60."داردنتيجه زن را از اتخاذ تصميم آزادانه باز می

را در مورد ازدواج ھر " ازدواج زودھنگام"اصطالح » رفع ھر گونه تبعيض عليه زنان«کميته 
 16برد، اما در قانون مدنی افغانستان حداقل سن را تکميل است به کار می 18شخصی که تحت سن 

قانون مدنی افغانستان نيز به پدر دختر يا . سال بران پسران تعيين نموده است 18تران و سال برای دخ
دھد، ولی " رضايت"دھد تا در ازدواج دختری که پانزده سال سن دارد محکمۀ با صالحيت اجازه می

  . 61اين به اين منظور است که تنھا بايد در شرايط خاص به کار برده شود

  قضايای توضيحی

ای را به ازدواج ساله 13، يک شورا در واليت بغالن تصميم گرفت تا دختر 2010ری سال در فبرو
دختر . دالر امريکايی را از بابت ازدواج با طفل مذکور داده بود، درآورد 3000ساله که مبلغ  65مرد 

خواست زمانی که برادر دختر می. نمودسالگی يتيم شده بود و ھمسايه وی از او مراقبت می 3به سن 

                                                 
شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت ) 1: " (خشونت عليه زن تصريح ميکند کهقانون منع  17ماده   58

شخصی " 2فقره  17ماده ." قانون جزاء به حبس دوام ودرصورت فوت مجنی عليھا به اعدام محکوم ميگردد) 426(حکم مندرج مادۀ 
قانون جزاء به حد اکثر حبس دوام ودرصورت ) 426(مندرج مادۀ که مرتکب تجاوز جنسی برزن نابالغ گردد، با نظر داشت حکم 

قانون منع خشونت عليه زن عناصر تشکيل دھنده تجاوز جنسی را واضح تعريف نکرده ." فوت مجنی عليھا به اعدام محکوم ميگردد
ده  يا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سالگی نرسي) 18(ھرگاه مجنی عليھای جرم مندرج فقره اين ماده به سن ) " 5(فقره  17مادۀ .  است

سوم، مربی، معلم، مستخدم يا طبيب مجنی عليھا بوده يا به نحوی باالی مجنی عليھا نفوذ و اختيار داشته باشد، فاعل حسب احوال به 
  ".سال بيشتر نباشد محکوم ميگردد حبس طويل که ازده

  .ھمان، ازدواج زودھنگام و قوانين، يونيسيف 59
نظر . CCPR/C/21/Rev. سند سازمان ملل متحد) 3ماده (برابری حقوق مرد و زن . 28بشر، نظريه عمومی شماره  کميته حقوق  60

  .باشدميثاق حقوق مدنی و سياسی، که افغانستان به آن ملحق شده،  می 3در مورد ماده 
واناث شانزده سالگی را تکميل  18اھليت ازدواج وقتی کامل می گردد، که ذکور سن : " قانون مدنی تصريح می نمايد 70ماده  61

اين قانن را  70ھرگاه دختر سن مندرج ماده  ) "1( 71ماده "  قانون مذکور با جزئيات بيشتر تصريح ميکند 71ماده ." کرده باشند
) 2(بند  71ماده "  ه با صالحيت صورت گرفته می تواندوی تنھا توسط پدر صحيح التصرف يا محکم تکميل نکرده باشد عقد ازدواج

  "سال به ھيچ وجه جوازندارد 15عقد نکاح صغيره کمتر از  "قانون مدنی
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ساله دختر را به آنھا  10وی را از خانه ھمسايه بيرون نمايد، ھمسايه تقاضا نمود تا پول نگھداری 
قضيه بعداً توسط شورا حل گرديد و ھمسايه و برادر دختر پول ازدواج را ميان ھم تقسيم . پرداخت نمايد

   62.نمودند

ساله وی را جبراً به  13دختر  يک) ناپدری(در واليت پروان مادر و پدراندر  2010در جنوری 
. ھمسراول مرد مذکور وفات نموده بود و چھار طفل از خود بجا گذاشته بود. ساله دادند 32ازدواج مرد 

شوھر دختر معتاد به مواد مخدر بود و وی . مادر دختر از بابت ازدواج دخترش پول دريافت نموده بود
با توجه به اينکه . شکايت خويش را درج نمود را لت وکوب می نمود؛ دختر به رياست امور زنان

حقوق بشر يوناما با ھمکاری  بخششوھر دختر با حمايت قومندان محلی دختر را دوباره خواھد برد، 
پوليس و رئيس امور زنان، مادر دختر را متقاعد نمود تا اجازه دھد دخترش به مرکز زنان برود؛ جايی 

با تائيد اوضاع و احوال قضيه، مقامات محلی توافق نمودند . مودکه وی در آنجا چندين ھفته را سپری ن
که سکونت دختر با شوھرش بھتر است تا با مادر وی، زيرا پدر اندر او نيز رفتار خشونت آميز داشته 
و مادر دختر می خواست تا دختر طالق خود را از شوھرش بگيرد تا بتواند دخترش را به کسی ديگر 

به اساس تضمينی که از طرف بزرگان محل مبنی . عده داده بود، به ازدواج دھدوی که منافع پولی به  و
بر اينکه شوھر دختر ديگر از خشونت استفاده نخواھد کرد، ارائه داده شد بود، مقامات محلی دختر را 

شبکه محافظت اطفال قضيه را تعقيب و از محفوظ بودن دختر اطمينان . دوباره به شوھرش تسليم نمودند
   63.کندحاصل می

  

  قوانين داخلی افغانستان

  قانون منع خشونت عليه زن

  28ماده 

قانون مدنی به  71ھرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکميل ننموده وبدون رعايت حکم ماده 
عقد نکاح درآورد حسب احوال به حبس متوسط که ازدوسال کمتر نباشد محکوم ونکاح درصورت 

  .ق احکام قانون فسخ ميگرددمطالبه زن، مطاب

  قانون مدنی

  70ماده 

  .واناث شانزده سالگی را تکميل کرده باشند 18اھليت ازدواج وقتی کامل می گردد، که ذکور سن 

   71ماده 

اين قانن را تکميل نکرده باشد عقد ازدواج وی تنھا توسط پدر  70ھرگاه دختر سن مندرج ماده  -1

                                                 
  .توسط حقوق بشر يوناما بررسی گرديد 2010قضيه در فبروری   62
  .ی گرديدتوسط حقوق بشر يوناما بررس 2010قضيه در فبروری   63
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 .صورت گرفته می تواندصحيح التصرف يا محکمه با صالحيت 
 . سال به ھيچ وجه جوازندارد 15عقد نکاح صغيره کمتر از  -2

  

  

  احکام شرعی

در رابطه به ازدواج اجباری خاطر نشان گرديد، در اسالم رضايت ھردو جانبی عقد برای  فوقاً چنانچه 
ميباشد،  واجدالشرايط  ازدواج توافق بر قراردادی بين عروس و داماد. انعقاد ھر ازدواج الزامی ميباشد

 . صرف نظر از اينکه عروس باکره بوده  يا مطلقه و يا بيوۀ باشد

ازدواج  علمای دينیبا آنکه قرآن کريم در مورد حد اقل سن ازدواج به وضاحت تذکر نداده، بعضی 
بخش حقوق بشر که   کارشناسان دينیبا تعداد از . دختری را که به سن بلوغ جسمی رسيده مجاز ميدانند

يوناما با آنان صحبت نموده به اين باوراند که به دليل که طفل دارای پختگی و فھم نمی باشد تا آزادانه 
  .ازدواج نمايد پس ازدواج آنان نبايد اجازه داده شود

  

  ديدگاه جامعه  

و زنان  در مباحثات گروھی متمرکز که به منظور تھيه اين گزارش راه اندازی گرديده بود، مردان
اشتراک کنندگان در مناطق شمال گفتند که . دانستندافغان ازدواج زودھنگام را يک رسم زيانبار می

ھای شھری که از لحاظ اقتصادی وضعيت ازدواج اطفال در ساحات روستايی فقير نشين نسبت به فاميل
رسيده ) puberty(غ جسمیاطفالی که به بلو اما ازدواج زودھنگام. 64باشدبھتر دارند، بيشتر مرسوم می

و بناًء سن مناسب ازدواج ) adulthood(به نظربسياری از افغانھا بلوغ جسمی معيار بلوغ کامل (
آنان ھنوز طفل پنداشته ميشوند، يک ھنجار پذيرفته شده  ،ولی ازلحاظ قوانين داخلی افغانستان)  ميباشد
خواھند دخترانشان را اکثر خانواده ھا میيک عضو شورای واليتی در واليت سمنگان گفت که . باشدمی

  . 65سالگی به ازدواج دھند 14در سن 

راه اندازی گرديده بود، ولسوال منطقه گفت  بخش حقوق بشر يونامادر جريان يک ورکشاپ که توسط 
کنند و که قوم گوجر در واليت نورستان معموالً دختران خردسال را با پسران خردسال باھم نکاح می

وی . دھند که باھم باشند تا آنان منحيث زن و شوھر زندگی نموده و به سن بلوغ برسنداجازه می آنان را
را از جامعه خود " رسوم منفی و غير اسالمی"خواھد چنين گفت که او می بخش حقوق بشر يونامابه 

  .   66ريشه کن نمايد

                                                 
  .2010مباحثه گروھی متمرکز، واليت بلخ اپريل    64
  .2010مصاحبه با عضو شورای واليتی، اپريل  65
  .در جريان ورکشابی که توسط حقوق بشر يوناما در ھماھنگی با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تدوير گرديده بود  66
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نموده بود، از اين رسم دفاع عضو يکی از شوراھای واليتی که دخترش را در سن چھار سالگی نامزد 
باشد که در آن کدام عمل نادرستی وجود پدرم چنين کاری را نموده بود و اين يک عرف می: "نمود
يک تن از کارمندان دولتی . سايرين بشمول مدافعين حقوق زن عمالً اين رسم را توجيه نمودند 67."ندارد

شان را در سنين پائين به ازدواج شناسد دخترانزن گفت که وی و چندين فاميل ديگری را که او می
- اند تا آنان را از آدم ربايی، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری با قومندانان محلی و اعضای گروهدرآورده

  .68ھای مسلح غير قانونی محافظت نمايند

ھر اندازه که با آنان مصاحبه نمود گفتند که دختر به  بخش حقوق بشر يوناماھايی که تعدادی از افغان
و در نتيجه  69ديرتر ازدواج نمايد، به ھمان پيمانه احتمال از دست دادن بکارت وی بيشتر شده

شان را در سنين پائين دھند تا دخترانعده ديگر گفتند که آنان ترجيح می. 70شودخواستگار او نيز کم می
-ضی ھم گفتند که مردان ترجيح میبع. 71به ازدواج دھند تا اينکه آنھا در خانه بدون خواستگار بمانند
  . 72توانند اقتدار خود را بر آنھا تحکيم نماينددھند تا با دختران خردسن ازدواج نمايند زيرا به آسانی می

در واليت ارزگان زنان و مردانی که در مباحثه گروھی متمرکز شرکت کرده بودند، اظھار نمودند که 
اين  ھا درروستا ھا بهو تخمين زدند که نصف ازدواج 74باشددر تمام واليت مرسوم می 73ازدواج اطفال
مردان و . ھا را در کاھش اين رسم در روستاھا مثمر دانستندآنان نفوذ مثبت رسانه. شوندشيوه اجراء می

شوند زنانی که در اين مباحثات اشتراک داشتند گفتند که رسم چنين است که پسران و دختران وادار می
ھدف آن در مورد : ازدواج نمايند، البته ھدف اين تعجيل در ازدواج مختلف ميباشدکه ھرچه زودتر 

دختران اينست که آنان را از برقرار کردن رابطۀ قبل از ازدواج منع کنند و در مورد پسران برای 
ن ھمچنا. ھای قريه اين پديده به يک رقابت تبديل گرديده استباشد زيرا در بين فاميلآوردن افتخار می

  .   75آورندتذکر دادند که پسران، زن را بخاطر کمک در کارھای خانه نيز به ازدواج در می

در واليت نيمروز مردان و زنانی که در مباحثه گروھی متمرکز اشتراک نموده بودند و با آنان مصاحبه 
دھند اج میسالگی به ازدو 15تا  10شان را بين سنين صورت گرفت،  گفتند که بيشتر والدين دختران

. 76آورندخردتر از آن را نيز به ازدواج درمی دختران  -زرنج -ولی حتی بعضی در مرکز واليت

                                                 
  .  2010ناطق شمال، اپريل مصاحبه با يک تن از اعضای مرد شورای واليتی در م  67
شان را وی گفت که او و چندين فاميل ديگر دختران. 2010مصاحبه با عضو يک نھاد حقوق بشر داخلی در واليت جوزجان اپريل   68

گويد در ميمنه، مرکز واليت فارياب می (NGO)رئيس يک نھاد غير دولتی . اندبه ھمين خاطر در سنين پائين به ازدواج درآورده
شان با قومندانانی که داشتن چند زن و زن خردسال را نماد قدرت ھا اين رسم را برای جلوگيری از ازدواج اجباری دخترانبيشتر فاميل

  .   دھندپندارند، انجام میو توانايی خويش می
دختر باکره، مجبور کردن دختران  بعضی از کارکنان صحی گفتند که يکی از پيامدھای شديداً تحقير آميز تمايل شديد به ازدواج با  69

مصاحبه با کارکنان بخش صحی واليت جوزجان، . باشدزيرنظر داکتران متخصص می"  آزمايش بکارت"مجرد به سپری کردن 
  .2010اپريل 

  .2010واليت بلخ اپريل  UNHCRمصاحبه با کارگردان اناث دستگاه راديويی واليت بلخ، مصاحبه با فوکل پاينت عمومی   70
  . 2010ازبک، در ولسوالی خواجه سبز پوش واليت فارياب، اپريل  مصاحبه با اشتراک کنندگان زن در مباحثه گروھی، از قوم  71
  2010مصاحبه با آموزگار مذھبی، سوزما قلعه کمپ بيجاشدگان داخلی، واليت سرپل، اپريل   72
- ساله می 12تا  8سمی نرسيده باشد به اين اساس حتی اطفال گردد که به سن بلوغ جبه کسی اطالق می" طفل"در واليت ارزگان   73

-بالغ اطالق می 16و دختران زير سن  18در جريان گفتگو با اشتراک کنندگان، آنان به پسران زير سن . تواند بالغ در نظر گرفته شود
  .2010اپريل . نمودند

از طرف واليت ارزگان اداره (خاص ارزگان و گيزاب  -نشيناشتراک کنندگان مباحثه گروپی متمرکز گفتند که در مناطق ھزاره   74
رقم ازدواج اطفال نسبت  -ترين کوت- در مرکز. ، رسم ازدواج زودھنگام وجود ندارد)باشدشود با آنکه بخشی از واليت دايکندی میمی

  .2010باشد، مارچ ھا بسيارکمتر میبه ولسوالی
  .2010صورت جداگانه، واليت ارزگان، مارچ مباحثات گروھی متمرکز با زنان و مردان ب  75
ای را با جمعی از زنان تحصيل کرده و استادان، علما، اعضای جامعه مدنی زن و مقامات حکومتی و مرد بشمول يوناما جلسه 76

  .2010رياست امور زنان داير نمود، اپريل 
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از  بخش حقوق بشر يوناما. باشدازدواج دختران خردسال با مردان بزرگسال در دھات معمول می
 -زرنج -نيمروزساله در مرکز  10ای که با دختر ساله 45بعضی از اين قضايا به شمول قضيه مرد 

  .ازدواج نموده بود، مطلع است

شان را بين دھند تا دختراندر مناطق شمال در ميان قوم ترکمن، بعضی والدين گفتند که آنان ترجيح می
آموزند و منبع دختران ترکمن از سنين پائين بافتن قالين را می. سالگی به شوھر بدھند 20تا  18سنين 

-با آنھايی که مصاحبه صورت گرفت گفتند که فاميل. 77شوندی خويش میدرآمد پولی برای خانواده ھا
ھم . نمايندھای ترکمن به ھمين خاطر در بدل دختران خويش از داماد آيندۀ شان پول بيشتری تقاضای می

نمايد، اين مھارت ھای اين دختران آنان را از ازدواج قبل از وقت محافظت میزمان با اينکه مھارت
بخش حقوق زنانی که با آنھا مصاحبه صورت گرفت به  78.داردرفتن به مکتب نيز باز می آنان را از
شوند سالگی از رفتن به مکتب مانع می 13شان را در ھای ترکمن دخترانخانواده"گفتند  بشر يوناما

با مردان شان را از دست دھند و سرانجام شان بد اخالق گرديده و پاکدامنیزيرا آنان بيم دارند دختران
بخش . باشدتعليم دختران يک عامل مھم تأثير گذار بر سن ازدواج می.  79"ارتباط جنسی برقرار نمايند

از چندين مکتب دخترانه در ولسوالی کوه بند واليت کاپيسا ديدن نمود که در آن به جز  حقوق بشر يوناما
  .بودند ھيچ کدام نامزد نشده 16ساله ساير دختران زير سن  14از يک دختر 

  نامزدی اطفال    

شوند يا حداقل قرار ريشه کن نمودن ازدواج زودھنگام نيز متأثر از سنی است که دختران نامزد می
گيرد ولی ازدواج در بعضی موارد نامزدی در سنين بسيار پائين صورت می. شودمی گذاشتهازدواج 

شود که اين مد نظر گرفته نمی در چنين حالت رضايت دختر. گيردبعد از مدت طوالنی صورت می
مسئله در تناقض مستقيم با احکام شرعی قرار داشته و حق ازدواج آزادانه دختر با فرد مطلوبش نقض 

افغانستان را مکلف ساخته است تا اطمينان حاصل نمايد که زنان و مردان  موازين بين المللی. گرددمی
ھای با وجود فقدان رضايت در ازدواج. اج نمايندبه صورت مساوی به رضا و رغبت خود آزادانه ازدو

  . زودھنگام، بازھم نامزدی درکودکی در قوانين افغانستان صريحاً منع نگرديده است

گفتند که دختران در سنين کودکی  بخش حقوق بشر يونامادر واليت دايکندی، نمايندگان جامعه مدنی به 
مصاحبه . 80شوندبه خواستگاران  وعده داده می آيند ياحتی در سنين يک سالگی به نامزدی درمی

شان را در سنين پائين به منظور حل مخاصمات يا ھا دخترانشوندگان در مناطق شمال گفتند که خانواده
در بعضی حاالت والدين طفل، حتی نامزدی دخترشان را . نمايندتحکيم روابط خانوادگی، نامزد می

چنين ترتيبات ميان خانوادھای نزديک صورت گرفته و به ندرت  .81دھنداندکی بعد از تولد ترتيب می
   82.گرددبر اساس تقاضای دختر فسخ می

  
                                                 

  .2010ولسوالی آقچه، واليت جوزجان، اپريل ھای انفرادی بخش حقوق بشر يوناما با کارکنان ساختمانی، مصاحبه  77
پرورانند بلکه آنان را به شود نمیشان را، به منظور اينکه فردا آنھا، دختر، مادر يا زن کسی میمردمان ترکمن اطفال اناث"  78

  .2010مصاحبه با رئيس يک ان جی او، واليت بلخ، اپريل " کنندعنوان ماشين قالين بافی و برده کارگرتربيه می
مباحثه گروھی بخش حقوق بشر يوناما با زنان، مصاحبه ھای انفرادی با کارکنان ساختمانی، ولسوالی آقچه، واليت جوزجان،   79

  .2010اپريل 
  .2010ھای خدير، بندر و سنگ تخت واليت دايکندی اشاره نمودند، مارچ اشتراک کنندگان مباحثات به طور خاص به ولسوالی   80

  . 2010واليت بلخ، اپريل  )ACTED(ھای انکشافی و تخنيکی اجتماعی آژانس ھمکاریارمند مصاحبه با ک  81
  .2010خشونت ھای فاميلی، واحد پاسخ دھی خانواده، پوليس ملی افغانستان، واليت بلخ، اپريل  مصاحبه با رئيس بخش  82
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  جامعه ديدگاه

ھا گزارش دادند که در بعضی حاالت نامزدی اطفال با جاری کردن خطبه نکاح انجام افغانبرخی از
ھر گاه نامزدی رسمی نگردد، . نمايندسازد که بعداً با ھم ازدواج شود که ھر دو طرف را ملزم میمی

از لحظه اعالن نامزدی، عزت . دارندبعضاً اعضای فاميل اطفال، نامزدی را در يک اجتماع اعالن می
خورد و ھر گاه دختر بعداً به اين ازدواج مخالفت ورزد و وقار ھر دو فاميل به اجرای ازدواج  گره می
ليتش انتخاب کند، متھم به نقض عزت و شرف خانواده شده و يا شوھر ديگری غير از نامزد دوران طفو

خبر داد که وی  بخش حقوق بشر يوناماعضو شورای واليتی به . 83گرددو با عواقب آن مواجه می
ساله بود ترتيب داده بود تا دخترش آينده خوبی  4اش را ھنگامی که دختر وی ساله 14نامزدی دختر 

   84.داشته باشد

گفته شد که تعداد رويدادھای ناشی از نامزدی قبل از  بخش حقوق بشر يونامار به در ساحات مرکز کشو
کشند تا دخترشان به سن والدين معموالً انتظار می(باشد وقت حتی بيشتر از ازدواج قبل از وقت می
ق بخش حقودرولسوالی سروبی واليت کابل، با آنانی که ). بلوغ رسيده و محفل ازدواج را برگزار نمايند

صحبت نمود گفتند که ترتيبات نامزدی در سنين پائين عام است و معموال به منظور تحکيم  بشر يوناما
کنند و شان را به کسی وعده میھا حتی پس از تولد، نوزادانخانواده. گيردھا صورت میروابط خانواده

  .85دھندسالگی عمال آنھا را به ازدواج می 16بعداً قبل از سن 

با آنھا مصاحبه نمود گفتند که در مرکز  بخش حقوق بشر يونامايمروز، اشخاصی را که در واليت ن
شوند و در اکثر ساحات روستايی بيش از يک سوم اطفال در سنين پائين نامزد می -شھر زرنج-واليت 

آنان گفتند که باورھای متعددی وجود دارد که اين رسم را . باشدميزان اين امر بيش از دو سوم می
-با ساير افراد تلقی می پدرھا اين رسم را به عنوان وسيله تقويت ھر چه بيشتر دوستی: نمايدتقويت می

کنند ھرگاه پدر و مادر خوب باشند اطفال آنھا نيز خوب خواھند بود و سپردن تعھد نمايند؛ مردم فکر می
پدران ھمچنين فکر . باشدجھت به ازدواج درآوردن اطفال کم سن و سال آنھا، در آينده بدون خطر می

  .  86ورزنددانند و به چنين اقدامی مبادرت میبھتر می را کنند که آنان منافع اوالدشانمی

 

  فقر و ازدواج زودھنگام

چھار دختر  ،والدينيک حقوق بشر يوناما قضيۀ را مورد بررسی قرار داد که در آن  2010در جنوری 
زمانی که . ت در ولسوالی گذره واليت ھرات  فروخته بودسالۀ خود را  به مخالفين حکوم 14تا  4

پوليس زمانی اطالع يافت که پدر طفل . والدين مورد باز جويی قرار گرفتند دليل آن را فقر بيان کردند
والدين طفل متھم و پدر به يکسال و مادر . شکايت نموده بود که پول معامله به او پرداخت نگرديده است

اطالع حاصل نمود که بعد از  بخش حقوق بشر يوناما 2010در می . وم گرديدندبه سه ماه حبس محک

                                                 
  . 2010مصاحبه با کارکنان اجتماعی، افسران پوليس اناث، واليت بلخ، اپريل  83

  .2010مصاحبه با عضو شورای واليتی، واليت فارياب، اپريل   84
  .دايرگرديد 2010ی متمرکز در ولسوالی سروبی واليت کابل در مارچ ھمباحثه گرو   85
  . 2010مباحثات گروھی متمرکز با زنان، استادان، علما، نمايندگان زن از جامعه مدنی، مقامات حکومتی مرد و زن، اپريل   86
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سالگی به ازدواج داده  16آزادی مادر، دختران دوباره به وی سپرده شدند، مشروط بر اينکه قبل از سن 
  . 87ماليی که نکاح دختران راجاری کرده بود به حبس تعليقی محکوم گرديد. نشوند

اطالع دادند که  بخش حقوق بشر يوناماک کنندگان مباحثۀ گروھی متمرکز به در مناطق جنوبی، اشترا
دھاقين واليت ارزگان . آورندشان را جھت ادای دين به ازدواج درمیخانواده ھا اکثراً دختران خردسن

- اند که اين مسئله سبب فقر گرديده و قروض زيادی را متعھد شدهدر دھه اخير مواجه با خشکسالی بوده
در رسوم محلی برای يک فرد ننگ است که نتواند برای ازدواج فرزندان خود ترتيبات را روی . 88اند

يک مقدار پول را به خانوده دختر بپردازد يا ) شوھر(مطابق احکام شرعی، خانواده پسر . دست بگيرد
افق زوج و زوجه وابسته به تو(باشد مقدار آن متفاوت می. نامندپرداخت آنرا متعھد شود که آنرا مھر می

فاميل . گرددبالغ می) ھزاران دالر امريکايی(ولی در عرف محلی معموالً به صدھا ھزار افغانی ) دارد
  . 89پسر ھمچنين بايد ھزينه محفل عروسی را نيز پرداخت نمايد

گفته شد که معموالً ازدوج  بخش حقوق بشر يونامابه  90در مصاحبه با زنان و مردان در واليت ارزگان
ھا اول بعضاً خانواده. گيردفرزند دختر به منظور پرداخت ھزينه ازدواج فرزند پسر صورت می

ولی . کننددھند و پول حاصله از اين منبع را برای ازدواج پسرشان ذخيره میدخترشان را به ازدواج می
که درآن -ظر داشت حاصالت خرمن پيش رواگر اول پسر ازدواج نمايد و فاميل فقير باشد، با در ن

- ج پسر شان، پول قرض میاپدر پسر برای برگزاری مراسم ازدو -شودمناطق بيشتر کوکنار کشت می
ھای محدود نوسان قيمت کوکنار و حاصالت خراب معموالً دھقانان را در وضعيت سخت و گزينه. کند

شان را به داين خود واگذار نمايند و ی شخصیھادھد که درنتيجه يا اينکه وسايل و دارايیقرار می
گزينه . ج دھند تا دين خويش را بپردازندابيشتر در قرض فرو روند و يا اينکه دخترشان را به ازدو

نمايد تا قرض آن را با پيوند پدر دختر با فاميل دائن صحبت نموده و پيشنھاد می. دومی اکثراً جذاب است
ھای ريشه کن سازی کشت کوکنار از جانب حکومت، نيز دھقانان را در برنامه.  91ازدواج ادأ نمايد

ھا به چنين دخترانی که در بدل پرداخت ديون افغان. دھندشان قرار میمعرض ناتوانی در پرداخت ديون
  . 92نامندمی" عروسان بدل قرض"شوند به ازدواج داده می

                                                 
قاضی ولسوالی که رسيدگی به قضيه را به . 2010پيگيری يک قضيه توسط بخش حقوق بشر يوناما، پس از شکايت در جنوری  87

باالی موارد (شود آن را عطف به ماسبق کرد گردد زيرا نمیعھده داشت گفت قانون منع خشونت عليه زن در اين قضيه تطبيق نمی
برعکس، . نافذ  گرديد 2009نه به اين نتيجه رسيده بود در حاليکه قانون متذکره در آگست معلوم نيست وی چگو). گذشته تطبيق نمود

نمايد که ھرگاه در قانون اساسی يا ساير قوانين حکمی وجود ماده مذکور تصريح می. قانون اساسی رسيدگی نمود 130وی مطابق ماده 
  . عدالت به بھترين وجه آن تامين گرددنمايد که نداشته باشد محکمه مطابق به فقه حنفی طور حکم می

  .2010اپريل . چنانچه به حقوق بشر يوناما در يک مباحثه گروھی متمرکز با مردان در واليت ارزگان گزارش داده شد 88
  .اين موضوع  در مباحثات گروھی متمرکز در سراسر کشور نيز ابراز گرديد ھمان و ھمچنين  89
داير نمود که يکی آن برای مردان   2010گروھی متمرکز را در واليت ارزگان در مارچ  بخش حقوق بشر يوناما دو مباحثه 90

بشمول نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضات، څارنواالن، افسران بلند رتبه پوليس و بزرگان جامعه داير گرديده بود و 
  . ير گرديده بوددومی به اشتراک زنان به شمول دکتوران، استادان و متعلمين دا

اشتراک کنندگان در مباحثه گروپی متمرکز متشکل از مردان گفتند که ھرگاه داين موافقت نمايد، زن و دختران وی از خانواده   91
باشد يا خير و بينند که آيا او مناسب میکنند و میمديون بازديد نموده و با دختری که قرار است در بدل قرض داده شود مالقات می

پدران ھردو طرف در حضور مال، دوستان . گيرندنين روی بعضی موارد ديگر بشمول زمان برگزاری مراسم ازدواج تصميم میھمچ
اگر دختر نوجوان باشد، عروسی ظرف يکسال صورت ميگيرد . رسانندو فاميل جلسه نموده و ترتيبات رسمی و نھايی را به انجام می

سالگی به داين به ازدواج  10يا  8بعضاً دختران حتی در سنين . افتد-چندين سال به تعويق میولی اگر دختر خرد باشد عروسی برای 
  .2010مارچ . گردندشوند و به خانه خسور خود منتقل میداده می

نوشته سميع  ،"گردندشان میشان برای پرداخت قروضدھقانان مجبور به فروش دختران: افغانستان عروسان خشخاش در" به  92
گيرد که در واليت لغمان دھقان کوکنار ای ارتباط میمقاله به قضيه. مراجعه نمائيد 2008اپريل  7سفزی و ران موريو، نيوز ويک يو

کيلو گرام کوکنار در ھنگام برداشت حاصالت خرمن  24دالر امريکايی را قرض نموده و وعده نموده بود که در بدل قرض  2000
. پيدا شد و ھمۀ مزارع کشت کوکنار وی را خراب کرد"  محو کشت کوکنار"ن يک تيم حکومتی قبل از خرمن نمود. پردازد-می
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کسانی که توسط بخش حقوق بخش بشر يوناما مصاحبه شدند، به ازدواج دادن  93در مناطق جنوب شرق
ازدواج با يک دختر با ھزينه دو . ھای مبارزه با فقر خواندندو گاھی فروش دختران را يکی از ميکانيزم

شوھر آينده در بعضی موارد وعده . تواند از لحاظ مالی پرمنفعت باشدھزار دالر می) 6(الی شش)  2(
بخش به توجه  درمناطق غرب ای کهدر يک قضيه. نمايديت دوامدار از خانواده خسورش را میحما

ساله منحيث ھمسر دوم خويش ازدواج نموده  12رسانده شد، يک مرد که با يک دختر  حقوق بشر يوناما
به طور به فاميل دختر وعده داد که روغن و آرد آنھا را ) طويانه(بود، عالوه بر پرداخت قيمت عروس 

  . 94دوامدار تامين کند

آنانی که حقوق بشر يوناما با آنھا مصاحبه نمود گفتند که در وضعيت فشار مالی، پدر دختر منافع وی را 
آنان گزارش دادند که در بعضی . نمايدمد نظر نداشته و با ازدواج بی موقع و نامناسب وی موافقت می

گردند و در يک قضيه که دختران در بدل مواشی مبادله میمناطق روستايی فقير نشين مانند بادغيس، 
  . 95در شمال شرق رخ داده بود دختری را با يک عراده موتر مبادله نموده بودند

قضايايی را مورد تحقيق قرار داده که والدين معتاد، دختر صغير خويش را در  بخش حقوق بشر يوناما
قضيۀ فروش يک دختر شش  بخش حقوق بشر يوناما 2010در آگست . واليت دايکندی بفروش رساندند

والدين دختر پس از اينکه وی را در . اش در بازار محلی را مورد پيگيری قرار دادساله توسط والدين
گزارشھا حاکی از آنست . خود شان به کابل فرار نمودند ه وديبدل چھار صد دالرامريکايی بفروش رسان

  . قضيه را تحت رسيدگی قرار داده استکه در ھنگام نشر اين گزارش پوليس 

  

  )ھزينه ھنگفت ازدواج(طويانۀ گزاف    3.5

با آنکه طويانه گزاف بطور مشخص  در قوانين داخلی، بين المللی و احکام شرعی غير قانونی  دانسته 
اشخاصی که . گيردنشده است، ولی يک سری پيامدھای ناگوار حقوق بشری از اين رسم سرچشمه می

مصاحبه شدند، مصارف ھنگفت مراسم  بخش حقوق بشر يوناماھای مختلف افغانستان توسط يتدر وال
آنان اظھار داشتند که با در نظر داشت فقر گسترده، اين . ازدواج را يکی از رسوم زيان آور دانستند

را گردد زيھای اجباری و زودھنگام، فروش دختران و خشونت ھای خانوادگی میرسم منجر به ازدواج
ھای ناشی از مقروض شدن يا مجبور شدن به انجام کارھای طاقت فرسا جھت ادای دين مردان عقده

  . نشانندشان فرو میخويش را بر سر ھمسران

                                                                                                                                              
قضيه به يک شورای قومی محلی راجع گرديد . قاچاقچی که دھقان مذکور از او پول قرض گرفته بود، تقاضای پرداخت پول را نمود

داند تعداد از عروسان داده شده ھيچ کس نمی. ساله در آورد 45که در آنجا تصميم بر آن شد تا دھقان دخترش را به ازدواج قاچاقچی 
در بدل قرض چه تعداد است، ولی اين تعداد ھمزمان با مساعی ريشه کن نمودن کشت کوکنار و سوق دادن دھقانان به زير بار قرض، 

  .افزايش يافته است
، 2010ھای فبروری و مارچ بين ماه. گرددخوست میمناطق جنوب شرق در اين گزارش شامل واليات پکتيا، پکتيکا، غزنی و   93

ھای عالوه بر آن گارگاه. مباحثات گروھی متمرکز در ھر چھار واليت راه اندازی گرديد که در آن مردان و زنان شرکت نمودند
دازی گرديد که شامل آموزشی در رابطه به حقوق زنان و آگاھی در مورد مسايل جنسيت نيز در واليات خوست، پکتيکا و غزنی راه ان

  .شدآور نيز میجلسات آموزشی مختص به عرف و عنعنات زيان
  .2010در يک جلسه با رياست امور زنان به بخش حقوق بشر يوناما گزارش داده شد، واليت غور اپريل   94

  
چند ھفته بعد در مقابل يک بخش حقوق بشر يوناما قضيۀ يک دختری را ثبت نمود که در کابل ازدواج نموده ولی  2009در سال   95

  .عراده موتر توسط شوھرش در واليت بغالن مبادله گرديده بود
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رسد طويانه گزاف نقش محوری در تقليل جايگاه زنان و دختران به کاالی مورد معامله دارد به نظر می
ھا را از لحاظ مصارف ھنگفت ازدواج، خانواده. باشدجباری میھای او يکی از عوامل عمده در ازدواج

مالی زمينگير ساخته و ازدواج را به يک معامله مبدل ساخته که در آن دختران به کسانی داده ميشوند 
در جريان مباحثات به اين امر پی برده شد که خانوادۀ عروس . 96ترين قيمت را پيشنھاد کنندکه بلند

- شان به مصرف میرا در پرداخت ھزينۀ ازدواج پسران 97"قلين"عنی طويانه يا وجوه بدست آمده ي
- ھای کوچک تجاری يا انکشافی برای تمويل ازدواج استفاده نمودهھا از قرضهبسياری از فاميل. رسانند

ھای کوچک تجارتی را که بانک انکشاف گروھی زنان به حقوق بشر يوناما گفتند که آنان قرضه. اند
ھا در پيچ اکثراً فاميل. 98اندشان به مصرف رسانيدهداده بود در پرداخت ھزينه ازدواج پسران آسيايی

  . مانندھای گزاف گير میوخم مصارف و قرضه

  ديدگاه جامعه

گفت که طويانۀ گزاف منجر  بخش حقوق بشر يونامامتنفذين و يک مقام حکومتی در واليت فارياب به 
شود که طويانه در آنجا باال که طويانۀ عروس کمتر است به مناطقی میبه قاچاق دختران از مناطقی 

سال  22و  13آنان يک حلقۀ قاچاق را توضيح دادند که دختران تاجيک و ترکمن را که بين سنين . است
ھستند از خانواده ھای شان در واليات قندز، تخار و بدخشان خريداری نموده و بعداً آنان را به عنوان 

يک تن از بزرگان فارياب گفت که . 99ھای ترکمن در واليت فارياب بفروش ميرسانندفاميلعروس به 
عروس از محل را  سنگيناين رسم به اين دليل رشد نموده که خانواده ھا توان پرداخت طويانۀ 

  . 100ندارند

اف ھا سعی دارند با سازماندھی و انسجام ميان خود در مقابل ھزينه گزدر بعضی مناطق خانواده
. ھا نتايج مختلف را در برداشته استتا ھنوز اين تالش. عروسی و پيامدھای آن بر دختران مقابله نمايند

ما بزرگان و مال امامان : "در يک ولسوالی در واليت جوزجان بزرگان افغان به حقوق بشر يوناما گفتند
 400000يديم که اين مقدار ولسوالی در مورد موضوع کاھش طويانه گفتگو نموديم و به اين نتيجه رس

نماييم تا ھا سفارش میبنابر اين به خانواده. باشديک مقدار گزاف می) دالرامريکايی 9300( افغانی 
ھای ما نتايج ولی ھنوز توصيه. طويانه مطالبه ننمايند) دالر امريکايی 4650(افغانی  200000بيشتر از 

   101."ملموس نداشته است

يت تاجيک در واليت سمنگان، علمای محلی دستور دادند تا طويانه را از در يک ولسوالی با اکثر
اين دستور . دالر امريکايی کاھش داده و محافل عروسی را مختصر سازند 4000دالر به  10000

                                                 
بناٌء اين روش بيشتر شباھت به . والدين عروس قلين را برای خود می گيرند. گردددر بيشتر جوامع، مھر با قلين عوض می"  96

  . 2010مصاحبه با معاون رئيس محکمه واليتی، منطقه شمال، اپريل ." فروش دختران دارد
تعھد پرداخت آنرا به اساس قانون اسالمی، عروس بايد مھريۀ تعيين شده را از داماد و يا فاميل وی ھنگام ازدواج اخذ نمايد يا   97

اين تحايف چه به شکل پول، زمين و يا ساير اموال منقول يا غير منقول باشد درتيوری ھمه دارايی شخصی عروس به حساب . بگيرد
مبلغ که در عوض مصارفی که فاميل عروس در رشد و تربيت  -در عرف نيزيک مقدار پول توسط فاميل داماد به نام شيربھا. آيدمی

شير بھا در بسياری از مناطق به نام  قلين و در . گرددپرداخت می) خصوصاً مادر عروس(به فاميل عروس  -ديده استوی متحمل گر
افغانی  150000در مناطق شمال مقدار قلين تقاضا شده بين . شودھا بنام طويانه شناخته میميان پشتون ھا بنام ولور و در بين تاجيک

اين معلومات به بخش حقوق بشر يوناما در جريان . باشدمی) دالر امريکايی 8500(افغانی  400000تا ) دالر امريکايی 3200(
  . ارئه گرديد،2010مصاحبات در مناطق شمال در اپريل 

  .2010مصاحبه با زنان ازبک، واليت فارياب، اپريل   98
  .2010مصاحبه با جمع بزرگان، واليت فارياب، اپريل   99

  .2010واليت فارياب، اپريل  مصاحبه با يک متنفذ از  100
   .2010واليت جوزجان، اپريل  ولسوالی فيض آبادمصاحبه با مالھا و بزرگان قريه،   101
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والدين  -ده اصل -تطبيق گرديد ولی در قريه مجاور آن  103و سارباغ 102بصورت مؤفقانه در قريه خٌرم
در واليت خوست، يک جرگه قومی توسط قوم . 104نمودند" ابراز خشم رد با"دختران جوان آنرا 

صبری تعيين نمودند تا يک مقدار طال به عروس داده شود و دستور دادند تا پرداخت طويانه نبايد 
  . 105گردد) دالر امريکايی 5000(افغانی  250000اضافه از 

صادر نمودند که به اساس آن طويانه  2010در ولسوالی تگاب واليت کاپيسا طالبان حکم را در جوالی 
دالر  2000دالر امريکايی مطالبه گردد، مطابق آن حکم، متخلفين  3800نبايد اضافه از ) ولور(

صورت  علمای دينیيک نماينده طالبان گفت که اين تصميم بعد از گفتگو با . گرددامريکايی جريمه می
  . 106گرفته است

  

  ه و حق ارث  ازدواج اجباری زنان بيو  3.6

اش مورد حمله از طرف برادر شوھر متوفی 2009ساله از واليت غزنی در دسمبر  40يک زن 
جراحات وی شديد . فزيکی قرار گرفت به اين خاطر که زن متذکره از ازدواج با وی امتناع ورزيده بود

به وی کمک نمود رياست امور زنان . بود و نياز به معالجه پيشرفته توسط  متخصصين در کابل داشت
  107.تا قضيه را به پوليس گزارش دھد، ھيچ اقدام اتخاذ نگرديده بود

نمايد بلکه حتی بعضاً رسوم و عنعنات زيانبار نه تنھا حقوق زنان را قبل و در جريان ازدواج پامال می
از اين ازدواج زنان بيوه ناشی . سازدشان محروم میبعد از وفات شوھر نيز زنان را از حقوق اوليۀ 

ديدگاه است که خانواده شوھرمعموالً زن بيوه را منحيث ملکيت خود تلقی می نمايد و ھمچنين ناشی از 
تمايل برای کتمان حق ميراث زنان بيوه و حفظ ميراث در خانواده شوھر از طريق ازدواج آنھا با 

ف ميل و خالف ھمه گردد تا خالدر نتيجه زن مجبور می. باشدخويشاوندان نزديک شوھرمتوفی ، می
داند، موازين ملی و بين المللی و احکام شريعت اسالمی که رضايت را شرط الزم برای ھر ازدواج می

خودداری نمايد، ) خانواده شوھر متوفی اش(ھرگاه زن از ازدواج مجدد در ھمان فاميل  .  ازدواج نمايد
س قانون مدنی افغانستان، با رسيدن طفل به بر اسا. رود که اطفال خود را از دست بدھداکثراً بيم آن می

در صورت طالق . گيردحق حضانت به پدر تعلق می) سالگی 7سالگی و پسران  9دختران (سن معين 
فقدان حاکميت برآينده خويش،  گزينه ھای زن را محدود . رسديا وفات پدر اين حق به خانوادۀ پدر می

                                                 
  .2010مصاحبه با اعضای شورا، قريه خلم و سری باغ، واليت سمنگان، اپريل   102
  2010واليت سمنگان، اپريل  خرم و سا باغ،مصاحبه با مدير مدرسه، قريه سرباغ،  ولسوالی   103

  .2010، واليت سمنگان، اپريل خرم وسار باغمصاحبه با اعضای شورای ده اصيل، ولسوالی   104
به حقوق بشر يوناما گفت که سال قبل  2010معاون رياست کار و امور اجتماعی در خوست در جريان يک جلسه در ماه می   105

به تعقيب اين تصميم مردم صبری . افغانی تقليل داد 250،000بزرگان ولسوالی صبری واليت خوست مقدار پرداخت طويانه را به 
  .او به حقوق بشر يوناما گفت که طالبان محلی نقش کليدی را در اتخاذ اين تصميم ايفأ نمودند. اند تا اين تصميم را تطبيق نمايندمکلف
  .2010سپتمبر  10تايمز،  ، حبيب الرحمان ابراھيمی، روزنامه ايشيا"و بيشتر –طالبان دل بدست می آورند "  106
  . 2010جنوری . قضيه به بخش حقوق بشر يوناما گزارش د اده شد و تحقيق گرديد  107
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دھند تا از اين طريق آنان ان را در سنين پائين به ازدواج میشزنان بيوه به نوبه خود دختران. نمايدمی
  . 108اش نجات دھندرا از سؤ رفتار خانوادۀ شوھر متوفی

زنان بيوه  ارثيهھا ومباحثات را انجام داد، از تصاحب در چندين واليت که حقوق بشر يوناما مصاحبه
، خبر داده شد که اين يک رسم و اشازطريق مجبور کردن آنھا به ازدواج با خويشان شوھر متوفی

  . باشدعنعنه زيان آور می

  قوانين داخلی افغانستان

  قانون منع خشونت عليه زن

  33ماده 

شخصيکه مانع تصرف زن درمتروکۀ مؤرث وی گردد، برعالوه واگذاری سھم شرعی وی، حسب 
  . احوال به حبس قصيرکه از يکماه بيشتر نباشد محکوم ميگردد

  34ماده 

اموال شخصی زن را تصرف يا اورا ازتصرف در آن منع نمايد، حسب احوال به حبس  شخصيکه
  قصيری که ازسه ماه بيشتر نباشد محکوم ومال به تصرف زن گذاشته ميشود

  

  احکام شرعی

. الزامی ميباشد ازدواج ھربرای اعتبار جانبين "رضايت"طوريکه در بخش ازدواج اجباری بحث شد 
زنان بيوه اکثراً به خاطر اينکه نتواند ميراث باقی مانده ازشوھر متوفی اش را با خودازخانوادۀ او بيرون 

از شوھر متوفی را برای زن  ارثقرآن کريم واضحاً حق  .ببرد، وادار به ازدواج اجباری ميشوند
 :نمايدتصريح می

  .بردطفل نداشته باشد به ارث میزن يک چھارم دارايی شوھر را در صورتی که  .1
  .برددر صورتی که از شوھر طفلی باقی مانده باشد، زن يک ھشتم از دارايی شوھر را به ارث می .2

) پس(اگر باشد شمارا فرزندی ) پس(وزنان راست چاريک ازآنچه گذاشتيد اگر نباشد بشما فرزندی ". 
يت که کرده باشيدبه آن يا بعد ازادای وص) ادای(زنان راست ھشت يک ازآنچه گذاشته ايد پس از 

  ) 12قرآن کريم، سوره النساء آيه ..." (دين

  :شوھر نيز در قرآن کريم  واضح بيان شده است برایميراث زن 

                                                 
اين مورد به بخش حقوق بشر يوناما گزارش داده  2010اپريل  –ھا و مباحثات در چندين واليت افغانستان در مارچ در مصاحبه  108
بشر يوناما تحقيق گرديد، معلوم شد که ازدواج  زودھنگام دختران زنان بيوه به  در تعدادی از قضايايی که توسط بخش حقوق. شد،

  .خاطر محافظت آنان از خشونت در خانه صورت گرفته بودند
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وشماراست نيمه مالی که گذاشته زنان شما اگر نباشد آن زنان را فرزندی، پس اگر باشد ايشان را "
گذاشته اند پس از وصيت که کرده باشند به آن يا بعد از ادای بشماست چاريک ازآنچه ) پس(فرزندی 

  سوره النساء 12آيه " دين

گذارد، در صورتی که زن طفلی نداشته باشد، به مرد نصف دارايی را که زن بعد از وفات بجا می .1
  .بردارث می

وفات بجا در صورتی که زن طفلی داشته باشد شوھر يک چھارم از تمامی دارايی را که زن بعد از  .2
 . گذارد به ارث می بردمی

  : قرآن کريم ھمچنان بيان می نمايد
  
ای مؤمنان حالل نيست شمارا که ميراث گيريد زنان را بزبردستی ومنع مداريد ايشان را ازنکاح "

تاباز ستانيد چيزيکه داده ايد به ايشان مگر که کنند کار بی حيايی آشکارا وگذاره کنيد بازنان بوجه 
دا درآن خوبی پسنديده پس اگر پسند شما نيايند ايشان شايد پسند نکنيد شما چيزی را وبگرداند خ

  ) 19قرآن کريم، سوره النساء، آيه .  (بسيار

، قبل از ظھور اسالم با زنان منحيث اموال رفتار )در بخش بد دادن(چنانچه در فوق تذکر داده شد 
قرآن . گرفت و حتی پس ازمرگ کسی وارث او زنش را به تصرف خود درمی آوردصورت می

به تصرف آوردن زنان اکثراً جھت شت و تصريح نمود که کريم اين رسم زيان آور را از ميان بردا
باشد و ازدواج اجباری را نيز با معيار ممنوع می تصاحب چيزيکه به وی به ميراث رسيده بود،

  .ممنوع قرار داد» اصل رضايت«قرار دادن 

  

  :نمايد آيه ذيل نيز روابط مرد و زن را مشخص می
فريد شمارا از نفس واحد وبيافريد ازآن جفت آنرا ومنتشر ای مردمان بترسيد ازپروردگارتان که بيا

ساخت ازآن دو مردان بسياروزنان وبترسيد ازآن خدا که سوال ميکنيد ازيکديگر به آن وخبردار 
  )ساءالنسوره  آيۀ يکم.  (ينه خدا ھست برشما نگھبانھرآئ)وبترسيد ازقطع رحم(باشيد ازخويشاندان

         

  قضايای توضيحی 

کريمه؛ مشکل ازدواج اجباری يک زن بيوه، ندادن حق ميراث و امکان از دست دادن اوالد را  قضيۀ
بود که وادار به ازدواج با برادرشوھرش شد در  هکريمه، باشنده واليت غزنی يک بيو. دھدنشان می

اشت که اظھار د بخش حقوق بشر يونامااو به . دادغير آن صورت پنج طفل خود را بايد از دست می
از او چھار دختر بدنيا آورده . شوھر او يک شخص خوب و مھربان بود و زندگی خوشی با ھم داشتند

سه ماه . بود و زمانی که شوھرش طی يک عمليات نظامی کشته شد، فرزند پنجمی را در بطن داشت
و بر آنھا پس از مرگ شوھر، خانواده شوھرش تمام اجناس با ارزش خانه را از وی گرفت و گفت که ا
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پنج سال بعد، يک ھيئتی که مال امام محل نيز در آن اشتراک داشت به وی ھشداد داد تا با . حق ندارد
  109.يکی از برادران شوھرش عقد نکاح نمايد درغير آن فرزندانش را از وی جدا خواھند کرد

يک قضيه را در واليت پروان بررسی نمود که يک بيوه  بخش حقوق بشر يوناما، 2010ی ردر فبرو
خانواده . ساله جبراً به عقد نکاح برادر شوھرش که دارای معلوليت ذھنی بود، در آورده شده بود 22

خواست با يک مرد زن مذکور می. خواستند تا ميراث شوھرش را در خانواده حفظ نمايندخسور او می
خانواده خسور . ۀ خسور خود فرار کرد و به يک خانۀ امن محلی پناه برداو از خان. ديگر ازدواج نمايد

با . آنھا برگرداند ۀاو به محکمه و مقامات محلی مراجعه نموده و از آنھا خواستند تا او را جبراً به خان
مداخله کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضيه به نفع  زن بيوه حل گرديد و او پس از آنکه محکمه 

 110.اش ازدواج نمودازدواج او با برادر شوھرش را فاقد اعتبار اعالن کرد، با مرد مورد عالقه

  ديدگاه جامعه

ھم مردان و ھم زنان در گفتگوھای گروھی توضيح دادند که  -ارزگان و نيمروز- در مناطق جنوبی 
خارج شدن اموالی که اول، از : اش دو دليل داردرسم ازدواج يک زن بيوه با خويشاوندان شوھر متوفی

آورد و دوم مانع از شرمساريی ازدواج يک زن بيوه با زن بيوه مستحق آن است جلوگيری به عمل می
در واليت  بخش حقوق بشر يونامايک مرد در مصاحبه با   111.شودفرد خارج از خانواده شوھر می

اش را نزديک شوھر متوفیارزگان مثال زن را بيان نمود که به تکرار درخواست ازدواج با بستگان 
اين عمل خيلی کم سابقه است و مردم با . رد کرده و با يک شخص ديگر از واليت قندھار ازدواج نمود

- اگر کسی از يک قبيله با يک زن بيوه از قبيله ديگر ازدواج می 112.نگريستندديد بسيار منفی به آن می
برگذار گردد تا اين دو قبيله را آشتی  113 شود و ضرورت است  که مرکهگر پنداشته میکند، اختطاف

  .بدھند

در مناطق جنوبی، افرادی که با حقوق بشر يوناما مصاحبه نمودند، اظھار داشتند که زنان بيوه اکثراً 
با آنکه آنھا به ندرت . شوند تا با يکی از خويشاوندان شوھرمتوفی شان ازدواج نمايندمجبور ساخته می

دھند تا با اطفال خود شوند، اما  زنان بيوه اين را ترجيح میشان میفالتھديد به از دست دادن اط
زمانی که عضو بالغ خانواده نتواند يا نخواھد با وی ازدواج کند، او را با يک فرد کم سن  114.بمانند

اما زمانی که شوھر . ديگر ازآن خانواده نکاح ميکند تا زن و جايداد ميراثی او در ھمان خانواده بماند
مورد بد رفتاری ) بيوه(کند که در آن وقت اين زن شود، اکثراً با زن ديگر ازدواج میخردسال رشيد می

  115.گيردشوھر جوان و ھمسر دومی او قرار می

در يک بحث جمعی درواليت ارزگان که به طور جداگانه با زنان ومردان صورت گرفت، اشتراک 
ھای بيوه جھت حفظ ميراث، بايد با آوردن تغييرات اجباری زنکنندگان پيشنھاد نمودند که رسم ازدواج 

                                                 
   

   .با متضرر صورت گرفت بخش حقوق بشر يوناما توسط  2010ی که در مارچ يگفتگوبر اساس  109 
  .قرار گرفت پيگيری مورد بشر يونامابخش حقوق توسط  2009که در فبروری  ای قضيه 110  

  .2010و اپريل با مردان و زنان در واليات نيمروز و ارزگان در مارچ  یھگرومتمر کز ھای بحث  111
  . ، اين مورد گزارش شدبا مردان در واليت ارزگان به عمل آمد 2010در مارچ که  ھای گروپی بحث در جريان   112
  .، موضوع را به ميانجيگران احاله کننديک نزاعدوستانۀ  نمايند تا جھت حل توافق میطرفين  مرکه مانند جرگه است که  113
در واليت  2010ی در واليت نيمروز و پکتيا صورت گرفت، در فبروری و مارچ ھھای گرو، بحث2010در فبروری و اپريل   114

  .و غزنی  ت پکتيکايادر وال 2010خوست، در مارچ 
   .مطرح گرديد ،در واليت ارزگان با زنان و مردان یھھای گرو، در جريان بحث2010اين موضوع در مارچ  115 
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تواند با ھر کسی که آنھا گفتند که احکام قانونی بايد صريح بگويد که زن می. در قوانين ممنوع گردد
  116.خواسته باشد ازدواج کند و ازدواج وی را با عضو ديگر خانواده شوھر منع نمايد

  

  محدوديت بر رفت و آمد زنان. 3.7

  117"بھتر است تا زنان و دختران را در خانه نگه داشت و از نجابت و پاکدامنی آنھا محافظت کرد"

از گفتگوھا با مردان و زنان افغان دريافته است که محدوديت بر رفت و آمد  بخش حقوق بشر يوناما
فسير ت ۀنتيج ھا اين محدوديت. زنان، باعث محدود شدن حضور زنان در عرصه امور جمعی شده است

اين . باشدھای گسترده در سراسر افغانستان میو ناامنی 118دينیمنابع  ازنادرست  و خودسرانه
محروميت زنان از حق . باشدشان میھا مانع بزرگ در راه بھره مندی زنان از حقوق کاملمحدوديت

-به مراقبترفت و آمد، آنھا را از برخورداری ساير حقوق مانند حق کار، حق آموزش و حق دسترسی 
  119.داردھای صحی باز می

کنند برای خانواده خود و حتی گاھی به در برخی جوامع، زنانی که ھنجارھای پذيرفته شده را نقض می
بخصوص اعضای (پيوند ميان رفتار زنان و آبرو و عزت يک جامعه  120.آورندجامعه بدنامی ببار می

برای حفظ آبرو و  121.ملکيت رفتار صورت گيردگردد که با زنان مانند منجر به اين می) آن جامعه
ھای اجتماعی خارج از خانه جلوگيری به عمل شرافت مردان، از اشتراک زنان در خيلی از فعاليت

ھا اعتبار قانونی پيدا کرده است، ھرچند که با قانون اساسی و قانون منع حتی برخی از اين رواج. آيدمی
، )123ماده (به گونه مثال، در قانون احوال شخصيه اھل تشيع  .خشونت عليه زن در تضاد قرار دارند

  .بعضی محدوديت ھای رادرقسمت رفت وآمد زنان پيش بينی کرده است

مطابق قانون منع خشونت عليه زن، کسانی که زنان را بزور از دسترسی به آموزش، کار و صحت باز 
يک واقعيت مشھور است که ھمسران عالوه برآن، در اسالم اين . شونددارند مرتکب جرم میمی

زنان عالم و تحصيل کرده بودند که در امورجمعی مانند تجارت و تعليم فعاالنه ) ص(پيامبراسالم 
  . قرآن مجيد نيز بر آموزش مردان و زنان تاکيد نموده است. اشتراک داشتند

 

                                                 
  .ابراز گرديد، 2010مارچ در ی در واليت ارزگان ھھای گروموضوع در جريان بحثاين    116
ی سنچارک در ولسوال رھبران محلیو  با مالامامانی ھھای گرودر جريان بحث متنفذتوسط يک  2010اين اظھارات در اپريل 117 

  .صورت گرفتواليت سرپل 
زنان و گاھی  وضعيتتواند ميکانيزم کنترل سوءاستفاده از مذھب می"گزارشگر خاص ملل متحد در مورد آزادی  مذھب يا عقيده؛  118

که حضور  اين ميکانيزم با اين واقعيت... محروميت از حقوق اوليه مانند آزادی رفت و آمد و حق سفر بدون اجازه شوھر را خلق کند 
 . 26گزارشگر خاص، گزارش آمور، ھمان ص . شودزنان در دايره امور جمعی بسيار محدود است يا حتی ھيج وجودندارد، تشديد می

حليل عميقتر در مورد نگرش سنتی نسبت به حضور زنان در عرصه امور جمعی و قضايای توضيحی به اين برای پژوھش و ت 119 
خاموشی خشونت است؛ به بدرفتاری "بشر يوناما و کميشنری عال ملل متحد برای حقوق بشر تحت نام ارتباط به  گزارش بخش حقوق 

. مراجعه نماييد 2009جوالی  "عليه زنان درافغانستان خاتمه دھيد
[http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Violence-against-women-report.pdf]  

  .2009يک سازمان بين المللی در واليت بلخ کار ميکند، اپريل  درزن افغان که گفتگو با يک  120  
قلعه واليت سرپل اظھار داشت که زنان شوھردار ھويت فردی  سوزمهيک مدرس مذھبی در کمپ بيجاشدگان داخلی در ولسوالی 121  

بخش گفتگو با در . د نه بنام خودشانکننصدا میدھند و مردم محل آنھا را به عنوان خانم آن شخص ازدست می ازدواجخود را پس از 
  .2010حقوق بشر يوناما در اپريل 
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  قوانين داخلی افغانسان

  قانون منع خشونت عليه زن

  31ماده 

ه انزوا مجبور نمايد، حسب احوال به حبس قصير که از سه ماه بيشتر نباشد شخصيکه زن را ب
  محکوم ميگردد 

  35ماده 

شخصيکه زن را ازحق تعليم، تحصيل، کار، دست رسی به خدمات صحی يا استفاده ازساير حقوق 
  .  مندرج قوانين مانع گردد، حسب احوال به حبس قصير که از شش ماه بيشتر نباشد محکوم ميگردد

  
  احکام شرعی

يک شوھر . نمايدمطابق احکام شرعی، ھيچ کس حق ندارد تا ديگران را به طور غير قانونی منزوی 
... : "در قرآن مجيد آمده. صاحب يا مالک اعضای خانواده نيست و بايد در جھت خوبی آنھا کار کند

کنيد با زنان بوجه پسنديده پس اگر پسند شما نيايند ايشان  شايد پسند نکنيد شما چيزی را و وگذاره 
   ).، النسا، قرآن کريم19آيه " (بگرداند خدا در آن خوبی بسيار 

بسيار مشھور است که حضرت بی بی خديجه، نخستين ھمسر پيامبر اسالم يک تجارت پيشه و فعال در 
يوناما اظھار داشتند که  بخش حقوق بشرکارشناسان حقوق اسالمی در گفتگو با . امور جمعی بود

داللت )  مندرج درسوره النساء( برخورداری زن از حق تملک وداشتن ثروت درکناردارايی شوھرش
  . بر اين ميکند که زنان ميتوانند به طورفعاالنه وجمعی عوايد وملکيت راحاصل وآنرا مديريت نمايد

  ديدگاه جامعه

  :يک زن از اعضای پارلمان به حقوق بشر يوناما اظھار داشت

کند، حرام است و شريعت آنرا کار زنی که خارج از خانه کار می زيرا به من ھشدار دادند تا کار نکنم"
  122."آورم حرام و نامشروع است و بايد در خانه بمانمپولی  را که من بدست می. نموده است منع

اطالع دادند که آنھا پالن سفر به اسپانيا  بخش حقوق بشر يوناماچندين تن از زنان واليت بادغيس به 
يد به جھت اشتراک در يک جلسه را داشتند اما پس از آنکه مالی محل در نماز جمعه آنھا را تھد
شان را سنگسار نمود و گفتند که سفر بدون محرم شرعی در يک کشور خارجی حرام است، تصميم

  123.تغير دادند

                                                 
مشترک بخش حقوق بشر يوناما و دفتر  گزارش   ،"به بدرفتاری عليه زنان درافغانستان خاتمه دھيد ؛خاموشی خشونت است"به 122 

  . کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر مراجعه کنيد
  .2010در گفتگو با حقوق بشر يوناما، اپريل  123
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ھای مالھا، ما نبايد به نظر به گفته": يک کارمند دولتی زن در گفتگو با حقوق بشر يوناما اظھار داشت
توانيم والی نه می اھای آنھا، مق گفتهطب. مکتب يا پوھنتون برويم و حتی نبايد خارج از خانه قدم بزنيم

به ھر حال، حاال ما در يک جامعه متفاوت قرار ... باشيم، نه قاضی و يقينا که مال ھم شده نميتوانيم 
توانيم اگر ما در خانه بمانيم، چگونه می. گرددداريم که حقوق قانونی ما توسط دولت محافظت می

   124.شان داريم، اداء نماييمده برای حفظ و ترويج حقمسئوليتی را که در برابر نسل ھای آين

که مطابق آن مردان از " نفقه"برخی از اشتراک کنندگان مرد در اين مباحثات در مورد مفھوم اسالمی 
آنھا گفتند اگراز زنان . زنان خود حمايت مالی و فزيکی نمايند و آنھا را حفاظت نمايند، صحبت نمودند

،  نفقه به اين منظور است که ديگر ضرورت به بيرون رفتن و کار 125دمراقبت درست صورت بگيرن
با وجود آن، بسياری از کارشناسان مسائل اسالمی، حمايت کلی . کردن زنان در خارج از منزل نباشد

  126.اسالم از نقش فعال زنان در جامعه را برجسته ساختند

  

  ھای ناموسیقتل. 3.8

سال عمر داشت جبراً به ازدواج پسر  20اسم فرشته که  ، در واليت پروان زنی به2009در سال 
اش، با کاکايش درآورده شد، اما وی پس از لت و کوب و خوراندن ادويه توسط مادر کالن و ناپدری

پوليس فرشته را به قصد ارتکاب فعل زنا دستگير کرد و او بعداً به پنج . مرد ديگر به کابل فرار نمود
پناه برد که بعداً توسط مامايی ) برادر مادرش(، او به مامايش رھايیپس از . ماه حبس محکوم شد

حاال، مامای بزرگ، مادر کالن . به قتل رسيد 2010بزرگش در جريان يک مجلس مصالحه در جنوری 
  127.اندو دو زن ديگر دستگير و منتظر محاکمه

خورده باشد، مخالفت زنان با در جائيکه موضوع آبرو و عزت خانواده به عملکرد زنان آن خانواده گره 
قتل به اصطالح . گرددآنھا می 128خانواده در مورد ازدواج اکثرا منجر به لت و کوب شديد جسمی

اعمال غير  وی به باوردھد تا زن را با معافيت به قتل برساند زيرااين حق را به مرد می" ناموسی"
تل ناموسی، قتل يک عضو خانواده ق 129.به عزت خانواده صدمه وارد نموده استزن مذکوراخالقی 

فرار زن از . توسط يک يا چند عضو ديگر خانواده است که به باور آنھا خانواده را بد نام نموده است
ازدواج اجباری، انتخاب ھمسر مطابق ميل خودش و دخيل بودن در يک رفتار سوال برانگيز با يک 

با در نظر داشت ماھيت جرم و پيوند آن با . شودمرد، اکثراً آبرو ريزی و بد نامی خانوده برداشت می
  . باشد، قتل ناموسی، يک رسم و عنعنه زيانبار می"ناموس"مفھوم فرھنگی 

به عنوان يک واژه ) honor" (ناموس"گزارشگر خاص ملل متحد در بخش خشونت عليه زنان از کلمه 
قتل ھا اين نوع . کندخود، پنھان میترين جنايات را با پيچاندن در لفافه سحرآميز ياد نموده که زشت

ھايی که با افغانھا در سراسر در شماری از مباحثات و مصاحبه.  دارد سنتیريشه در باورھای عميقاً 

                                                 
 .2010دولت، واليت سمنگان، اپريل ين ماموريک زن از گفتگو با  124
اعضای گروه در اين بحث به . 2010مصاحبه با بزرگان، مال امامان و متنفذين محلی در ولسوالی سنگچارک واليت سرپل، اپريل  125

 . کند که زنان و دختران بايد بيرون ازمنزل کارکنندجاب میھای مالی اياين اعتراف کردند که نيازمندی
 .2010مطابق به  بحث و گفتگو با کارشناسان حقوق اسالم، مارچ تا اکتبر   126

  .2010قضيه به بخش حقوق بشر يوناما گزارش و تحقيق گرديد، جنوری   127
  .31گزارش آرمور نماينده خاص، ھمان ، ص   128
  158-155ھمان،   129
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در بسياری از . ھای ناموسی در افغانستان اعتراف کردندافغانستان صورت گرفت، آنھا به وقوع قتل
اند که جامعه آنھا را ناقض ھنجارھای اجتماعی گرفته ھا عليه زنان و دخترانی صورتموارد اين قتل

  . پذيرفته شده در آن جامعه، دانستند

  قوانين داخلی افغانستان

  قانون جزاء

  .قانون جزاء جرايم قتل را مورد بحث قرار ميدھد 397الی  394فصل اول، ماده 

  .  مسئوليت جزائی زمانی تخفيف می يابد که پای قتل ناموسی درميان باشد

  398ماده 
وجود اثر دفاع از ناموس، زوجه يا يكي از محارم خود را در حالت تلبس به زنا يا ه شخصي كه ب

رسانده او را با شخصي غير در يك بستر مشاھده و في الحال ھر دو يا يكي از آنھا را به قتل 
سال بيشتر حسب احوال به حبسي كه از دو تعزيراً اما  ،معاف حازجزاي قتل و جر مجروح سازديا

  .محكوم مي گردد, نباشد

  قانون منع خشونت عليه زن

  . اين قانون قتل ناموسی را جرم نميشمارد، اما به قانون جزاء رجوع ميکند

  : زن توضيح ميدھد کهعليه قانون منع خشونت  22ماده 
شخصيکه زن را مورد لت وکوب قرادھد، حسب احوال و با  نظرداشت شدت وخفت جرم ) 1

  .قانون جزاء مجازات ميگردد)  410-407(کام مندرج مواد مطابق اح

اين ماده منجر به مرگ مجنی عليھا گردد، مرتکب حسب احوال ) 1(ھرگاه اعمال مندرج فقره ) 2
  . قانون جزاء محکوم ميگردد) 399الی  395(به جزای پيش بينی شده مندرج مواد 

                                                 
مجازات آنھا ثابت وغير قابل . شودمنحيث عمل خالف دستورات الھی شناخته می) شودکه جمع آن حدود می(مستوجب حد جرايم  130

 .بغاوتزنا، سرقت، قطاع الطريقی، قذف، سکر، ارتداد و : به قول مشھور ھفت جرم مستوجب جزای حد ميباشند. باشندتغيير ، می

  احکام شرعی

معادل قتل  بی گناهدر قرآن مجيد آمده، کشتن يک انسان . گذارددين اسالم به کرامت انسانی حرمت می 
  )قرآن مجيد 17:33و  6:151، 5:32. (تمام بشر است

دين اسالم ھر نوع ارتباط جنسی با مرد نامحرم را منع کرده است و اين عمل تحت قوانين شرعی 
ه در پيشگاه يک يک قضيۀ زنا ک. گردداين حکم شامل حال مردان و زنان می. دارد 130جزای حد

اثبات اتھام زنا نيازمند چھار شاھد واجد . گردد بايد دارای شرايط خاص باشدمحکمه اسالمی اقامه می
يک جرم مستوجب حد  زنابا آنکه . الشرايط است و آنھا بايد عمل مقاربت جنسی را خود ديده باشند

دھد تا جزای اين فراد اجازه نمیکه تأکيد زياد روی تحقق عدالت دارد،  به ا یاست ولی احکام شرعي
  .جرم را بدون حکم قاضی تطبيق نمايد
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  تحليل حقوقی

 398در ماده . ای را برای قتل ناموسی در نظر نگرفته استقانون منع خشونت عليه زن جرم جداگانه
خويشاوند ) مجنی عليھا(قانون جزاء، که فوقاً ذکر گرديد، مجازات قتل را در صورتی که متضرر

انجام اين . شده باشد، تخفيف داده است) مشاھده(ک متھم باشد و در حين ارتکاب عمل زنا گرفتار نزدي
گذارد، مخصوصاً زمانی که اين حکم راه را برای سؤ استفاده باز می. قتل نمی تواندازقبل پالن شود

يت، از دو سال از آنجا که محکوميت به خاطرارتکاب قتل با اين ماھ. شاھد در جرم وجود نداشته باشد
دفاع "ھا را تحت عنوان توان تصور کرد که قانون جزاء اين نوع قتلباشد، بناًء میحبس بيشتر نمی

  .  تبرئه کرده است"  ناموسیاز

قانون  398بر اين نظر است که در مساعی جاری جھت اصالح قوانين، ماده  بخش حقوق بشر يوناما
باشد زيرا در ساير احکام اين قانون تفکيکی ميان قتل عمدی و اين ماده الزم نمی. جزاء بايد لغو گردد

آورد، بلکه به نه تنھا که ارزش زنان و زندگی آنھا را پائين می 398ماده . غير عمدی به عمل آمده است
  . دھديک رفتار فرھنگی زيان آور، جنبۀ حقوقی می

  قضايای توضيحی

 بخش حقوق بشر يونامااموسی به زنان ارتباط دارد، اما ھای نبا آنکه بسياری از قضايای مربوط به قتل
در . اندقربانی گرديده" ناموس" ھا و پسران نيز تحت نام چندين قضيه را پيگيری نموده که در آن مرد

،  بنا برگزارشھا، خانواده يک مرد جوان، يک مرد و يک زن را در واليت نيمروز به 2010ماه می 
ظاھرا کسی . ھردونفر با ديگران توسط خانواده ھای آنھا گذاشته شده بودندقرارازدواج . قتل رساندند

ھای مامورين اجرای قانون، خويشاوندان پسر آنھا طبق گفته. دکردنآنھا را ديده بوده که باھم صحبت می
. ندبه يک جای دور انتقال داده و به گلوله بستند و بعد به يک چاه انداخت) پسر جوان و زن مذکور را(را 

   131.اندمظنونين اين حادثه دستگير گرديده

ھمراه با موافقت تمام اھالی منطقه " ھای ناموسیقتل"رسد که بعضی از قضايای چنين به نظر می
، يک دختر در واليت باميان يک روز پس از مراسم ازدواجش به 2010در آگست . صورت ميگيرد

ھا، شوھر تازه داماد، در شب عروسی دختر را بنابر گزارش. خاطر بروز يک جو بدگمانی کشته شد
روز بعد دختر در . گويد که دخترشان باکره نبوده استگرداند و به آنھا میدوباره به خانه پدرش برمی
پوليس به حقوق بشر يوناما خبر داد که آنھا بازجويی خود را آغاز . کندخانه پدرش ظاھرا فوت می

روز بعد، يک تيم که رئيس تحقيق  .کردندل از بررسی بيشتر خودداری ند، اما بدليل تھديد مردم محنمود
جنايی واليت ھم شامل آن بود، از محل حادثه بازديد به عمل آورد، اما مطابق گزارشھا، مردم محل به 

پس از آن، مقامات از اتخاذ تدابير بيشتر در اين مورد خودداری . آنھا نيز اجازه بررسی بيشتر ندادند
   132.دھديوناما به پيگيری اين قضيه ادامه می. نمودند

  جامعه ديدگاه

ھا گفتگوھايی که در واليات شمالی سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ صورت گرفت، افغانبعضی در 
به گونه مثال در واليت سرپل، معاون محکمه . را تاييد کردند" ناموس"ھايی تحت عنوان وجود قتل

                                                 
  .يوناما گزارش و توسط اين بخش مورد بررسی قرار گرفت به بخش حقوق بشر 2010ای که در قضيه  131.

  .توسط حقوق بشر يوناما صورت گرفت 2010ی که در آگست يبررسی و گفتگوھا  132
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کرد که يک برادر خواھر خود را پس از آنکه از ازدواج اجباری فرار ای را حکايت واليت يک قضيه
   133.نموده و به دوست پسر خود پناه برده بود، به قتل رساند

شان تاييد نکرده و در ساحات ديگر، مردمان محل وجود جرايم مشخص در اين رابطه را در ساحات
با اعضای مرد شورای قريۀ ده اصل واليت  در گفتگوھايی که. آگاھی ندارند" قتل ناموسی"گفتند که از 

ھمانند بد دادن و منع دسترسی زنان به (ھای ناموسی سمنگان به عمل آمد، آنھا اظھار داشتند که قتل
مصاحبه شوندگان مرد در  134.گيرد و اين اعمال را جرم شمردندشان صورت نمیدر ولسوالی) آموزش

شان انکار کردند، ولی با ھای ناموسی را در محالتقتل ساير ساحات عين مطلب را بيان داشته و وقوع
چندين واقعه قتل مرتبط به موضوع ناموس را درواليات شمالی بررسی  بخش حقوق بشر يوناماآن ھم 

در واليت سرپل رخ داد که در آن پدری دختر  2007ای که در ماه مارچ نموده است به شمول واقعه
وی فسخ نمود، به قتل " شرم آور"را با او بعد از پخش تصاوير خود را پس از آنکه نامزدش عقدش 

   135.رساند

اظھار داشتند که رقم  بخش حقوق بشر يوناماھا، به شمول زنان پشتون، در گفتگو با برخی از افغان
ھا در محالت ترکمن نشين اين نوع قتل. باال است 136ھای ناموسی  در محالت روستائی پشتون نشينقتل

خواھند شان نمیاند و پدرانين خود قرار دارد، زيرا دختران ترکمن مشغول قالين بافیدر سطح پاي
   137.درامدشان را از دست دھند

  

 خودسوزی؛ به مثابه يک واکنش دربرابر عرف وعنعنات ناپسندو خشونت عليه زنان 3.9

ز مرگ، او به پيش ا. ساله در واليت پنجشير خود را آتش زد 20، يک دختر حاملۀ 2009در جوالی 
اش به اين سو ھميشه از يعنی از زمانی عروسی 2007 سالگفته بود که از بخش حقوق بشر يوناما

در روز اين واقعه، . گرفتسوی شوھر و خواھران شوھرش مورد لت و کوب و بدرفتاری قرار می
. با تيل آتش زدسپس، اين زن خود را . شوھرش به او اتھام بسته بود که او در شب عروسی باکره نبود

شوھرش اکنون به اين دليل که عامل اين . ھايی که برداشته بود، درگذشتچند روز بعد، در اثر زخم
   138.باشد، به دوسال حبس محکوم گرديده استواقعه می

خودسوزی يکی از غم انگيزترين پيامدھای عرف وعنعنات ناپسند و خشونت در برابر زنان به حساب 
تر قضايای خودسوزی را پيگيری ميکنند، آنھم در مواردی که اعضای خانواده زنی مقامات، کم. آيدمی

دليل آن فقدان مدرک و ھمچنان . که خود را آتش زده، متھم به سبب شدن خودسوزی زن مذکور گردند
  .باشدبی ميلی مقامات دولتی برای بازجويی و پيگرد قانونی چنين قضايايی می

                                                 
  .2010سمنگان در اپريل  یشوری واليت گفتگو با اعضای مرد .ھای قاضی، متخلف خشونت دستگير نگرديدطبق گفته  133
  .2010ی سمنگان اپريل گفتگو با اعضای مرد شورا ی واليت  134
  .به بخش حقوق بشر يوناما گزارش شد 2007در مارچ  قضيه   135
  .2010اپريل  درو کيل مدافع در واليت بلخ  و انجوی زنان يک گفتگو با رئيس  136
  .2010ان در اپريل ج، آقچه واليت جوزقريه کولی بقالگفتگو با کارگران ساختمانی در   137
که توسط رئيس محکمه واليت و شوھر متضرر ارائه گرديد، در جوالی  ی، معلوماتبشر يونامابخش حقوق بررسی درجريان   138

  .ه بودوفاتش نيز صحبت نمود با قربانی  قبل از بخش حقوق بشر يوناما. 2009
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ھمچنين، در . مجبور ساختن افراد به خودسوزی را جرم دانسته استقانون منع خشونت عليه زن،  
شود از نظر جزايی مسئول احکام شرعی نيز شخصی که باعث خودکشی و يا صدمه به فرد ديگر می

  . شوداين عمل شمرده می

زن  2،400باشد و تخمين نموده که ساالنه گويد که علت اصلی خودسوزی زنان افسردگی میدولت می
اکثراً، چنين عملی فرياد استمداد برای رھايی از بد رفتاری و  139.ب عمل خودسوزی ميگردندمرتک

زنند، قصد دست می اين گونه اعمالبا وجود آنکه ھمه زنان و دخترانی که به . خشونت خانوادگی است
ی ھاازدواج 140.دھندشان را از دست میھای زياد جانکشتن خود را ندارند، ولی از اثر سوختگی

ھای جنسی و خانوادگی ھای اجباری، بد دادن دختران برای حل منازعات و خشونتزودھنگام، ازدواج
   141.روندھا به شمار میداليل اصلی خودسوزی

  

  قضايای توضيحی

ساله که  14گزارش داده شد، يک دختر  بخش حقوق بشر يوناماای که در واليت ھرات به در يک قضيه
سالگی با او ازدواج نموده بود، به خاطر  10در سن دو سالگی به پسر کاکايش نامزد شده بود و در 

اقدام کرده بود ولی شوھرش حاضر نبود که او را  142ھای خانوادگی چھار بار به خود کشیخشونت
  .طالق دھد

 
  قوانين داخلی

  قانون منع خشونت عليه زن 

  21ماده  
مياوی يا زھری وياساير يھرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی يا خود کشی ويا استعمال مواد ک

مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحيت ومعلوليت مجنی عليھا به حبس 
محکوم متوسط ودرصورت مرگ مجنی عليھا، حسب احوال به حبس طويل که ازده سال بيشتر نباشد 

  . ميگردد
  

                                                 
  .2010جوالی  Xinhua ( ،31(زينھوا، خودکشی درميان زنان افغان طغيان نموده است  139
  .، گزارش شددر سراسر افغانستان به عمل آمد 2010تاريخ مارچ الی اپريل  ايی که ازھا و گفتگوھدر جريان بحث   140
  .بر اساس تحليل قضايای که توسط بخش حقوق بشر يوناما مور بررسی قرار گرفت. ھمان  141
قضيه در . گرديدگزارش  بخش حقوق بشر يوناماالی واليتی واليت ھرات به ارنوڅتوسط دفتر  2010که به تاريخ نومبر  ایقضيه  142

  .محکمه معطل گرديده است، به اساس گزارش ھا، شوھر دختر به ايران فرار نموده است
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  احکام شرعی

  . شريعت اسالم خودسوزی، صدمه رساندن به خود و خودکشی را منع نموده است

  :فرمايدقرآن مجيد می

آيه (. وميفگنيد خودھارا در ھالک ونيکوئی کنيد، ھرآئينه خدا دوست ميدارد نيکوکاران را"... 
 ) ،سوره البقره195

اظھار داشتند که خودکشی در دين اسالم  بخش حقوق بشر يوناماکارشناسان حقوق اسالمی در گفتگو با 
در برخی موارد که يک شخص . باشدمنع و حرام است، اما به عنوان يک جرم قابل مجازات نمی

شخصی تواند متوجه نمايد، مسئوليت جزايی میکند و يا تحت اجبار اقدام به خودکشی میخودکشی می
  ). سبب آن شده است(شود که عامل اين فشار بوده است 

ساله پس از اينکه خود را با پترول آتش زد، جان خود  13در واليت نيمروز، يک طفل  2010در می 
سالگی ازدواج نموده بود و زندگی با شوھر و  10ھا، او در سن بر اساس گزارش. را از دست داد

قضيۀ مذکور در جريان يک بازديد از شفاخانه مورد توجه . خانواده شوھر برايش طاقت فرسا شده بود
اين دختر سه روز پس از بازديد ازاثرجراحات ناشی ازسوختگی . قرار گرفت بخش حقوق بشر يوناما

  . درگذشت

امات صحی واليتی در واليت غربی ھرات يک واحد ويژه سوختگی را ايجاد ، مق2007در سال 
 – 2009چھل درصد افزايش نسبت به سال -اين واحد ماھانه بين ھشت تا ده قضيه خودسوزی . نمودند

دارند که نزديک به ھمين رقم به دليل دوری از داکتران اين واحد درمانی اظھار می. نمايدرا معالجه می
روز پس از آن که خود را آتش زده  15يک زن، . شودو يا فوت قربانی، به آنھا راجع نمیمرکز شھر 

او توسط پدر شوھر و برادر شوھر خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و به . بود تصادفاً پيدا شد
رار سال ق 25الی  15اکثريت قربانيان زنانی ميباشند که بين  143.خواست خود را بکشدھمين دليل می

ھای ازدواج"دھد؛ داکتر مسئول اين واحد توضيح می. دارند و بسياری از آنھا مردمان فقير و بيسوادند
ازدواج زنان جوان با مردان پير، به فروش رسانيدن آنھا و . گردداجباری باعث بروز مشکالت زياد می

- وی می" شوندکان نامزد میگاھی حتی دختران با کود. مبادله آنھا با گوسفند و حتی در مقابل ترياک
اين زنان از سوی شوھر بد رفتارشان و به ھمين اندازه از سوی زنان خانواده مخصوصا مادر "گويد 

کنند، اما با دشنام و آنھا گاھی به مالھا و شوراھای محل مراجعه می. گيرندشوھر، تحت فشار قرار می
که کليد ريشه کن کردن قضايای خودسوزی پايان  نمايدر مذکور تاکيد میتداک. "گردندتحقير مواجه می
   144.باشدھای اجباری میدادن به ازدواج

  

                                                 
  .2010سپتمبر  AFP,، 28استخودسوزی مجبور ساخته  ياس و نااميدی زنان را به طوريکه گزارش گرديده،  143
  .ھمان  144
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  فرار ازمنزل به مثابه واکنش در برابر عرف وعنعنات ناپسند وخشونت 3.10

دختر . ساله خود را در مقابل پول به ازدواج يک مرد پير درآورده بود 16پدری در واليت لوگر دختر 
او در مرکز . پوليس او را دستگير و متھم به فرار و زنا نمود. جالل آباد فرار نمود با يک پسر ديگر به

اصالح وتربيت اطفال واليت لوگر بازداشت گرديد و بنا برگزارشھا در آنجا مورد تجاوز جنسی قرار 
محکمه ابتدائيه واليت لوگر او را محکوم به ھفت سال حبس نمود و سپس به مرکز اصالح . گرفت
  145.بعداً، پدر وی دختر ديگرش را به آن مرد پير به بد داد. ت اطفال واليت کابل انتقال داده شدتربي

دريافته است، زمانيکه وضعيت اجتماعی و فرھنگی به زنان و دختران اجازه  بخش حقوق بشر يوناما 
به . شوندمیدھد، آنھا برای نجات از خشونت به فرار متوسل مخالفت با عرف وعنعنات ناپسند را نمی

-کنند تا از نامزدیدختران فرار می. در واليت پنجشير زياد رايج است 146)شنگری(گونه مثال، فرار 
  . کنند تا با مرد مورد نظر خود زندگی کنندھای اجباری نجات پيدا کنند و ھمچنين فرار می

ثراً دخترانی را که به مجريان قانون اک ،قوانين افغانستان جرم نيست منزل در که فرار ازآنوجود  با
اين موارد  اتھام وارده در. دندھمی تحت تعقيب عدلی قرار دستگير، توقيف و ،شوندمتوسل می فرار

قانون جزاء، ھرگاه يک مرد با زن  425مطابق ماده  147.باشدمی" قصد ارتکاب عمل زنا"معموال 
- بزنند، مرتکب عمل اختطاف دانسته نمیجده ساله و يا بيشتر از آن به منظور ازدواج دست به فرار ھ

سال يا بيشتر از آن سن دارد و به قصد  ازدواج فرار  18دھد که يک زنی که اين نشان می 148.شود
  . شودنمايد، مرتکب عمل خالف نمیمی

گاھی، طوريکه در قضيه باال . ھا و جوامع منجر گرددتواند به منازعات ميان خانوادهفرار از منزل می
ھمچنان اين نوع فرار . بدھند" بد"شوند دختر ديگرشان را به شکل ھا مجبور میرديد، خانوادهذکر گ

  . گردد" ناموس" شان تحت پوشش تواند منجر به قتل آنھا توسط خويشاوندانحتی می

  قضايای توضيحی

از موارد  در بسياری. زنندزنان و دختران به خاطر نجات از خشونت در منزل، غالباً دست به فرارمی
ھای اجباری ھای زودھنگام و ازواجعلت اصلی خيلی از مشکالت، عرف وعنعنات ناپسند مانند ازدواج

سالگی ربوده و ) 9(قضيۀ يک دختر چھار ده ساله را که در سن نه  بخش حقوق بشر يوناما. ميباشد
گفت که از يک طرف  دختر مذکور. مجبور به ازدواج شده بود، در واليت فراه مورد تحقيق قرار داد

گرفت اش به خاطر امتناع از مقاربت جنسی با وی مورد لت و کوب قرار می)پدرشوھر(توسط خسور 

                                                 
  .گزارش شده و از طرف اين بخش مورد پيگيری قرار گرفت بخش حقوق بشر يوناما، به 2010ای که در جنوری قضيه  145
ھای زمانی که پسر و دختر برای ازدواج راضی باشند اما خانواده -1:ھای مختلف وجود داردبه صورت) فرار ازمنزل(شنگری   146

باشد، شنگری رخ دھد در آن ھرگاه دختر با کسی ديگر نامزد می -2. آنھا مخالفت داشته باشند، در اين صورت خطر فرار وجود دارد
برای  -3صورت رواج طوری است که خانواده دختر بايد دختر ديگر خود را برای مردی که دختر اول با او نامزد بود، به بد بدھد، 

که  ھا نيز با اين کار مخالفت نداشته باشند، تحايفیشنگری عادی، يعنی زمانی که پسر و دختر برای ازدواج راضی باشند و خانواده
  .  شودشود تالفی گفته میتوسط بزرگان داده می

را که اقدام به فرار  یپوليس زنان مقامات مجری قانون داشتند،با  کارمندان بخش حقوق بشر يوناماکه  یاساس گفتگوھای زياد بر  147
- جرم پنداشته می احکام شرعیستان و قانون جزاء افغان، که در »عمل زنا«دستگير نموده وآنھارا متھم به ارتکاب  نمايند از منزل می

  .می نمايدشود، 
ھرگاه شخص زن را که سن ھجده سالگی را تکميل کرده باشد به منظور ازدواج از محل اقامت اوليايش : "قانون جزاء 425ماده   148

اين ماده در مطابقت با . "با خود ببرد در صورتيکه با رضا ورغبت قانوناً باوی عقد ازدواج نمايد، اين عمل اختطاف شمرده نميشود
  ".ھرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولی ازدواج نمايد، عقد نکاح نافذ و الزم ميباشد: "قانون مدنی ميباشد که ميگويد 80ماده 
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گرفت، به خاطر آنکه آنھا و شوھرش قرار می) مادرشوھر(و از طرف ديگر مورد بدرفتاری خشو 
  . کردند که او با خسورش رابطه جنسی داردفکر می

با او گفتگو نمودند و مشاھده نمودند که دو انگشت دست او شکسته و  نامابخش حقوق بشر يوکارمندان 
و در پاھايش نيز سوختگی مشاھده ) ھا توسط خسورشبه گفته بعضی(تيل باالی بدنش ريختانده شده بود 

پدر . او نيز ادعا داشت که شوھرش دستانش را بسته و او را برای يک شب آويزان نموده بود. گرديد
سپس، رياست امور زنان اين دختر را به . را به پوليس و رياست امور زنان راجع نمود دختر قضيه

تا حال پوليس محل ھيچ . شفاخانه انتقال و از پوليس خواست تا مرتکبين اين قضيه را بازداشت نمايد
. خانوادگی با خانواده شوھر، روی دست  نگرفته است - اقدام عملی را به خاطر داشتن روابط قومی

  149.قضيه يادشده را با مقامات مربوطه در ميان گذاشته است بخش حقوق بشر يوناما

  کنندرفتار محاکم با زنانی که از منزل فرار می

را ) متحدالمال(خود،  رھنمودی  150572، شورای عالی ستره محکمه در مصوبه 2010در ماه آگست 
) ھای عدلی و قضايیارگان(الن ارنواڅدر مورد چگونگی حل فصل قضايای فرار از منزل برای 

باشد يا که از منزل فرار نموده، مجرد می زن ، محاکم مکلفند تا بدانند آيا رھنمودطبق اين . صادر نمود
به خانه (متأھل، ھمچنين در مورد علت و انگيزه فرار و اين که زن مذکور به کجا فرار نموده است 

زند و آزار و اذيت و خشونت خانواده دست به فرار می اگر زن بخاطر نجات از). خويشان يا بيگانگان
برد، از نظر اش و يا به يک نھاد عدلی و قضايی پناه میبه خانۀ يکی از خويشاوندان يا محرم شرعی

برعکس، ھرگاه يک زن به منزل يک اجنبی پناه ببرد، با آنکه دليل . شودشرعی واقعه جرم پنداشته نمی
تواند باعث بروز ی باشد، مطابق اين رھنمود به خاطر که اين عمل او میآن ممکن نجات از بدرفتار

 . ير استقابل تعزجرايم و محظورات شرعی مانند زنا و فحشا گردد، ممنوع و 

تواند نشان دھنده يک قدم مثبت در مقابل رواج معمول دستگيری زنانی باشد که اقدام رھنمود مذکور می
 130دھد که ستره محکمه با استفاده از ماده تر نشان میيک تحليل دقيق اما. کنندبه فرار از منزل می

دھد، در مواردی که در رابطه به يک موضوع در قوانين نافذه که به محاکم اجازه می(قانون اساسی 
به رفتارھای سنتی که آزادی رفت و ) قفه حنفی استفاده نمايد احکامافغانستان حکمی موجود نباشد، از 

  .  سازد و ھيچ اساس در شريعت ندارد، رسميت بخشيده استن را محدود میآمد زنا

با آنھا رايزنی نموده به اين باورند که اين رھنمود  بخش حقوق بشر يوناماکارشناسان حقوق اسالمی که 
گيرند زنانی که مورد خشونت قرار می 151.ھم غير واقعی است و ھم با احکام شرعی ناسازگار است

توانند باالی خويشاوندان دسترسی فوری به خانواده يا نھاد تنفيذ قانون نداشته باشند، يا نمیممکن است 
دانند تا به يک اجنبی، مثالً ھمسايه، اتکأ نمايند و از او خود يا مقامات دولتی اعتماد کنند و بھتر می

مرد مورد رفتار  عالوه بر آن در شريعت اسالمی مرتکبين عمل زنا، ھم زن و ھم. محافظت بجويند
مرتکب شدن زنا در شريعت پايه و اساس حقوقی  حتمالا مجازات براساسضمناً . گيرديکسان قرار می

                                                 
   .مورد بررسی قرار گرفت بخش حقوق بشر يوناماتوسط  2010قضيه که در آگست   149
که ) IDLO(متحد المال شورای عالی ستره محکمه در يک مکتوبی که در پاسخ به مکتوب سازمان بين المللی انشکاف حقوق    150

را " فرار از منزل"بواسطه آن از ستره محکمه  درخواست وضاحت در قسمت اساسات قانونی دستگيری و پيگرد عدلی  تخلفات 
اين جوابيه با دفتر يوناما نيز در ميان گذاشته . صادر گرديد 2010مه به تاريخ اول گست مکتوب ستره محک. نموده بود، نقل قول گرديد

  .به نشر رسيدنيز در روزنامه اصالح  2010آگست  25به تاريخ مذکور متحدالمال . شد
نھا خواست تا نظر و از آ دهصحبت نمونيز  با کارشناسان حقوق اسالمی  فوق الذکر در مورد متحدالمال بخش حقوق بشر يوناما  151

  .2010ارائه نمايند، اکتوبر  شان را مبتنی بر احکام شرعی–حقوقی
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ممکن است واقع شود به اين  "زنا"باشد که عمل بناًء رھنمود مذکور مبتنی بر اين فرضيه می. ندارد
بر اين نظر است  ر يونامابخش حقوق بش. دليل که زن خود را در معرض يک احتمال قرار داده است

و ) انزوای اجباری( 31ھای تساوی جنسيت مندرج در قانون اساسی و ماده که اين رھنمود با ضمانت
قانون منع خشونت عليه زن ) ممانعت از حق تعليم، تحصيل، کار و دسترسی به خدمات صحی( 35ماده 

  . در تضاد است

تواند توسط دولت با ترويج کام شرعی و قوانين داخلی میفھم و برداشت از قواعد بين المللی، اح تناقض
، باعث توحيد )پراکندگی(يک تفسير جامع و باز از احکام شرعی حل گردد اين کار به جای تخريب 

تواند روی تحقق تعھدات بين المللی حقوق بشری دولت افغانستان نيز قوانين داخلی گرديده و می
پيشنھاد می نمايد که ستره محکمه اين رھنمود را در مطابقت با  مابخش حقوق بشر يونا. موثرواقع شود

ھای قانون اساسی، احکام شرعی وتعھدات بين المللی حقوق بشری دولت افغانستان، اصالح ضمانت
  . نمايد

  

  ھای صحی مناسبآور بر دسترسی زنان به آموزش و مراقبتاثرات رسوم زيان  3.11

ايی را که افغانستان در قسمت بھبود برخورداری زنان از حقوق ھآور چالشعرف و عنعنات زيان
ازدواج زودھنگام، از لحاظ وسعت . کنداند، تشديد میشان، مانند حق صحت و حق آموزش مواجهبشری

سالگی عروسی  12دختری که در سن . آور ميباشدپيامدھای آن ويرانگرترين و دوامدارترين رسم زيان
آموزش خود را ادامه بدھد و ممکن است در نوجوانی باردار گردد در حالی که از تواند کند، نمیمی

  . باشدنظر جسمی و ذھنی برای مادربودن آماده نمی

در قانون منع خشونت عليه زن، منع يک زن و دختر از دسترسی به حق آموزش يک عمل مجرمانه 
اند و اين ن دارای حق آموزش مساوینمايد که مردان و زنااسالم نيز تصريح می. شناخته شده است

قانون اساسی افغانستان نيز حق . وظيفه تمام مسلمانان است تا برای آموختن سعی و تالش به خرج دھند
  . آموزش و ارائه خدمات صحی  را برای تمام شھروندان تضمين نموده است

  حق صحت

شی از رابطه جنسی و عوارض و امراض تناسلی نا بخش حقوق بشر يونامابه  152متخصصين طبی
اين عوارض و امراض شامل پارگی مھبل، تخريب رحم . والدت در سنين پائين را توضيح دادند

)Ruptured Uterus ( و عوارض مجرای پيشاب)Urethra-Vaginal Fistula (داکتران  153.ميباشد
را در يک دختر  اظھار داشتند که آنھا نوع اخير اين عوارض بخش حقوق بشر يونامادر واليت بلخ به 

اش حاضر نبود که مصارف تداوی او را پرداخت نمايد و ساله 50ساله مشاھده نمودند که شوھر  14
   154.گفت که وی اين اندازه پول را در عوض برای ازدواج با يک زن ديگر به مصرف خواھد رساندمی

                                                 
  .در واليت جاوزجان 2010ران نسائی والدی به تاريخ اپريل اکتگفتگو با د  152
دچار عوارض يا مقعد در جريان والدت  ومثانه است که مھبل،  یحالت ) Urethra-Vaginal Fistula(عوارض مجرای پيشاب   153

درمان نکردن اين عوارض باعث عدم کنترل بول . برای والدت رشد نکرده است گردد، زيرا بدن يک دختر به حد کافیمی پارگی
  . گرددوغائط در تمام عمر می

  .2010در واليت بلخ، اپريل  کارمندان صحیبا  گفتگو  154
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مرگ و مير مادران  ھای اصلی نرخدر کشورھای در حال توسعه، بارداری در نوجوانی يکی از علت
- سالگی 15احتمال مرگ در جريان والدت و بارداری برای دخترانی که قبل از سن . رودبه شمار می

باربيشتر از کسانی است  5کنند، والدت می -دورانی که بدن آنھا برای بارداری و والدت آمادگی ندارد
   155.سالگی قرار دارد 20که باالی سن 

عوامل آن عبارت از  156.باشدمرگ و مير مادران را در جھان دارا میافغانستان بيشترين ميزان 
رقم آن  157.باشدھای پی درپی و فقدان آگاھی،  به خاطر بيسوادی میازدواج قبل از وقت، بارداری

احتمال مرگ طفلی که . ھستند 18رسد که خيلی از آنھا دختران زير سن می 24،000ساالنه حدودا به 
 158.درصد بيشتر از ديگراطفال، در سال اول زندگی است 60آيد، سال بدنيا می 18از يک مادر زير 

نسبت به تلفات غير نظاميان در جنگ ده ) درسال مورد 24،000( در افغانستان، مرگ و مير مادران 
واقعه تلفات افراد ملکی را در  2،412 بخش حقوق بشر يوناما، 2009در سال (باشد مرتبه بيشتر می
   159).وده استجنگ ثبت نم

. کندازدواج زودھنگام نه تنھا به خود دختر، بلکه ھمچنان به کودکی که در بطن دارد، صدمه وارد می
اند که نوزادان وضع حمل پيش از موعد، پايين بودن وزن طفل و رشد ضعيف جسمی و ذھنی عوارضی

  . باشندبه آنھا مبتال می) زير سن(متولد از مادران نوجوان 

اظھار داشتند که عروسان  بخش حقوق بشر يونامازنان و کارمندان صحی در گفتگو با بسياری از 
آنھا مواردی را حکايت . جوان اکثراً تجربه کمی برای مراقبت از نوزدان دارند يا ھيچ تجربه ندارند

   160.بودندبودند يا خفه نمودهنمودند که مادران جوان و بی تجربه اطفال خود را يا سوختانده

- ر اجتماعی بر عروسان نوجوان جھت حامله و بچه دار شدن بالفاصله پس ازدواج بسيار زياد میفشا
خيلی از آنھا فقير و تحصيل ناکرده ھستند، آنھا در مورد تنظيم خانواده يا مقاومت در برابر  161.باشد

زادانه و گيری آحق تصميم. شوھر برای به تاخير انداختن بارداری معلومات کمی در اختيار دارند
به رسميت  162ھا به موجب قواعد بين المللی حقوق بشرمسئوالنه در مورد تعداد و فاصله ميان والدت

   163.آيدشناخته شده و نقض آن خشونت عليه زنان  به شمار می

                                                 
 Saranga(جين  ، سرنگاھايک تحليل جھانی از عوامل و برنامه: درقسمت جلوگيری ازازدواج زوھنگام یھای جديدفرصت   155

Jain( و کتلين کرتز)Kathleen Kurtz( 2007، مرکز بين المللی برای پژوھش درمورد زنان، اپريل ) به نقل از پژوھش صندوق
تحقق ر افغانستان نسبت به ضرورت سرمايه گذاری بيشتر جھت ھشدا"ھمچنان به  ؛)و پوھنتون ابرسين جمعيت سازمان ملل متحد

صحی جھان، يونسف  دولت جمھوری اسالمی افغانستان، سازمان(اعالميه مطبوعاتی مشترک  ،"اھداف چھارم و پنجم انکشافی ھزاره
  .مراجعه نماييد ،2010سپتمبر  22، )و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد

اما اين رقم نيز  کاھش يافته است، 2010در  1،400به  2001در والدت 100،000 درھر 1،600مادران از   مرگ ومير  156
صحی جھان،  دولت جمھوری اسالمی افغانستان، سازمان(به اعالميه مطبوعاتی مشترک . دھدسطح را در جھان نشان می بلندترين

 چھارم وپنجم گذاری بيشتر جھت تحقق اھداف ھشدار افغانستان نسبت به ضرورت سرمايه" ،)يونسف و صندوق جمعيت ملل متحد
توسط سازمان صحی جھان،   2008الی  1990تخمين ھای ازسال : روند مرگ وميرمادران "و  2010سپتمبر  22، "ھزاهانکشافی 

  .؛  نيز مرجعه نمائيد"صورت گرفته 2010در يونسف، صندوق وجھی جمعيت ملل متحد و بانک جھانی
  .گرديد صادرجمھوری اسالمی افغانستان   که توسط سرپرست وزارت  صحت عامه ھمان، اعالميه مطبوعاتی مشترک  157
  . ھمان  158
  .مراجعه کنيد ،2009، گزارش ساالنه در مورد حفاظت از افراد ملکی، بخش حقوق بشر يونامابه گزارش   159
  .2010ت بلخ، اپريل از زنان افغان، ولسوالی چمتال، والي هگفتگو با يک گرو  160
  .2010اپريل - مارچبخش حقوق بشر يوناما با زنان افغان داشت،  که مباحثه گروھی متمرکزبه اساس   161
حق تصميم گيری آزادانه و مسئوالنه در قسمت تعداد اوالد و : "نمايدرا تضمين میحقوق  عين ھمان CEDAW) 1( 16ماده   162

  "نمايندموزش و ابزاری که آنھا را قادر به استفاده از اين حقوق میفاصله بين آنھا، دسترسی به معلومات، آ
   .زنان خشونت آميز است برابر ھا که درفرھنگی در خانواده رسومسوامی،  اگزارش کومور  163
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ھای زودھنگام در افغانستان، جمع برای اتخاذ استراتيژی موثر جھت ريشه کن کردن رسم ازدواج
تواند توسط فعالين اين معلومات می. باشدو اطالعات راجع به آن، حياتی میآوری بھتر معلومات 

به گونه مثال، پروگرام جھانی غذا مادران شيرده را از طريق . ھای بشر دوستانه جمع آوری گرددکمک
کنند، ھا را دريافت میکند و سن اطفال، نه سن مادران را که اين کمکھای تغذيه کمک میبرنامه
جمع آوری اطالعات در مورد سن مادران معلومات ارزشمندی را در اختيار قرار  164.می کند رديابی

به ھمين شکل، ھمانطور که . سازدداده و پاسخھای برنامه ريزی شده و معطوف به ھدف را ممکن می
به در فوق ذکر گرديد، منع و يا محدوديت بر رفت و آمد زنان در سراسر افغانستان به نوبه خود منجر 

  .گرددمنع دسترسی آنان به خدمات صحی می

  حق آموزش

ساله که  45با ازدواج نمودن با يک مرد  )نام مستعار(ای به نام شھنازدر واليت نيمروز، دختر ده ساله
پدرش . خواست تحصيلش را ادامه بدھداو شاگرد مکتب بود و می. پدرش ترتيب داده بود، مخالفت کرد

اش به پول اما اظھار داشت که او يک مرد فقير است و برای معالجۀ بيماری از اين کار پشيمان بود،
که شامل نمايندگان پوليس، (اين قضيه به توجه کميسيون واليتی محو خشونت عليه زنان . نياز دارد

رسانده شد و آنھا به افراد دخيل در اين قضيه ھشداد ) باشدلی، محکمه و رياست امور زنان میارنواڅ
در نتيجه، پدر شھنار پول آن مرد را برگردانده و به . که به ازدواج دادن شھناز غير قانونی استدادند 

اکنون شھناز به آموزش . د دادھکميسيون مذکور ضمانت داد که دخترش را در اين سن به شوھر نخوا
   165.خود ادامه ميدھد

محروميت از . باشدر میھای  اساسی حقوق بشمنع آموزش دختران يک رسم ناپسند و نقض ضمانت
به ھمين . ھای زودھنگام است که تاثير بررشد اطفال داردآموزش يکی از شديدترين پيامدھای ازدواج

از اين جھت، . باشدھای زود ھنگام میھای ازدواجشکل، ممانعت از تحصيل يکی از عوامل و نشانه
  . بردۀ او را نيز از بين میازدواج اطفال نه تنھا زندگی يک طفل، بلکه استعدادھای بالقو

بخش حقوق  166.باشدعرف و عنعنات زيان آور موانع عمده در مسير دسترسی دختران به آموزش می
بر اين نظر است که محروم ساختن نيمی از پيکر جامعه از زندگی سياسی و اجتماعی، به  بشر يوناما

  . يک کشور دارد ھای اقتصادی و انکشافشمول آموزش، تاثيری معکوس بر پتانسيل

 12.6باشد و برای زنان صرفاً درصد می 28سال،  15ھای باالتر از ميزان سواد در ميان تمام افغان
. روندکنند تقريباً ديگر ھيچ وقت به مکتب نمیدخترانی که در سنين پائين ازدواج می 167.درصد است

اطفال و ھنجارھای اجتماعی که عروسان خردسن با کارھای مشکل خانه، محدوديت رفت و آمد، تولد 
 ،د، از جملهنشوفشارھا از ھر طرف وارد می 168.شوندداند، مواجه میتأھل و آموزش را ناسازگار می

شان با زنان ازدواج کرده، يکجا به مکتب خواھند دخترانھای ديگر شاگردان که نمیاز سوی خانواده
  . بروند ودرس بخوانند

                                                 
  .گزارش داده شد بخش حقوق بشر يونامابه  غذا یتوسط پروگرام جھان 2010که در اکتوبر  یمعلومات  164
  .و رياست امور زنان مورد بررسی قرار گرفت بخش حقوق بشر يوناماتوسط  2010که در اپريل  ایواقعه  165
  .2010اپريل - به اساس گفتگوھا با مردان وزنان افغان در سراسر کشور، مارچ  166
  .مراجعه نماييد، 2007 ، به گزارش انکشاف بشری  افغانستان  167
تاثيرخشونت " دفتر مديکا مونديال راجع به  گزارش، 2ھای زودھنگام، ضميمه حل ازواج ھایهفھم افغانھا از عوامل، پيامدھا و را  168

  " جنسيتی باالی والدی نسائی زنان
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کند، شان جدا میه زنھا دارد و سن پائين ازدواج که دختران را از والدينتوجه کمی که جامعه افغانی ب
زمانی  169از عوامل موثر در نگھداشتن دختران در خانه به جای فرستادن آنھا به مکتب به شمار می آيد

رسند، به منظور حفاظت در مقابل ناامنی و تعرض برآنھا در مسير راه، که دختران به سن بلوغ می
ناکافی بودن مکاتب و منابع . يشان ممکن است آنھا را وادار به انصراف از مکتب رفتن نمايندخانوادھا

برای آموزش، نبود استادان زن و تھديدھای عناصر ضد دولتی ھمه و ھمه در بازداشتن دختران از 
  170.کنندرفتن به مکتب کمک می

 
 

                                                 
  .2010اپريل - زنان افغان در سراسر کشور، مارچ به اساس گفتگوھا با مردان و  169

آموزش کودکان خود قسمت ھا در -اظھار داشتند که خيلی از خانواده بخش حقوق بشر يونامابرخی از مردان و زنان در گفتگو با 
  . دنشوديگران می" مال"وقتی که آنھا ازدواج کرد، از آن به بعد کنند زيرا سرمايه گذاری نمی

که مکتب دخترانه وجود  ستا یمحالت ،ن، در برخی ساحاتيھمچن.اين موضوع در بعضی از گفتگوھای گزارش مطرح گرديد  170
وديگر  از ولسواليھا در واليت کاپيسا یارد، به گونه مثال، ولسوالی پريان در واليت پنجشير، قريه خلزايی در واليت پروان و تعدادند

  . واليات

  قوانين داخلی

  قانون اساسی جمھوری اسالمی افغانستان

  43ماده 
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان 

  .ميشوداز طرف دولت تامين 
معارف در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه   تعميم متوازن  دولت مكلف است به منظور

  ...طرح و تطبيق نمايد را اجباري، پروگرام موثر
  52ماده 

ھمه اتباع مطابق به احكام   صحي رايگان را براي  و تسھيالت  امراض  وقايه و عالج  دولت وسايل
  .قانون تامين مي نمايد

  
  قانون منع خشونت عليه زن

  36ماده 
صيل، کار، دسترسی به خدمات صحی يا استفاده ازساير حقوق حشخصی که زن را ازحق تعليم، ت
  . وال به حبس قصير که از شش ماه بيشتر نباشد، محکوم ميگرددمندرج قوانين مانع گردد ، حسب اح

  6ماده 
  :مجنی عليھای خشونت دارای حقوق ذيل ميباشد

  .دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رايگان -3  
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  احکام شرعی

  حق آموزش

تاکيد  آيد،ھای قرآن کريم که در ذيل میآيه. اسالم ھمانند مردان، برای زنان نيز حق آموزش قايل است
 . کنندنمايد که مردان و زنان مکلفند برای آموزش تالش ورزند و ھر دو پاداش يکسان دريافت میمی

بگو آيا برابر ميشوند آنانکه ميدانند وآنانکه  نميدانند، جزاين نيست که پند ميگيرند صاحبان "
  39سوره الزمر آيه "عقل

آئنيه داده شد نيکويی بسيار ونمی پذيرند پند ميدھد دانش ھرکرا خواھد وھرکرا داده شد دانش، ھر"
    269سوره بقره آيۀ " مگر صاحبان عقل

جزاين نيست که ميترسند از . وازمردمان وجانوران وچھارپايان گوناگون است، رنگھای آن ھمچنان
  28سوره فاطر آيه . خدا ازجملۀ بندگانش خاص علماء، ھر آئينه خدا غالب وآمورزنده است

  :ميفرمايد) ص(پيامبر 

  البيھقی 224ابن ماجه، ،  )اعم  از مرد و زن" (طلب علم برای ھر مسلمان فرض است"

ھای آسمانی کارشناسان حقوق اسالمی متفق القول ھستند که واژه مسلمان يا ھمه مردم مذکور در کتاب
داده است تا بناًء، اسالم به زنان به طور يکسان با مردان حق آموزش . گرددشامل حال زن و مرد می

ھمچنين ھم مرد وھم زن را مکلف ميسازد تا مطابق . ھای مذھبی و اجتماعی خود را درک کنندمکلفيت
گذشته از آن، حضرت بی بی . شان را به بھترين شيوه بزرگ کنندبه رھنمودھای اسالمی اطفال

پيروان پيامبر ، خود يک عالم بزرگ بود که در قسمت گسترش فھم )ص(عايشه، ھمسر پيامبر اسالم 
احاديث ) رض(حضرت عايشه . از ابعاد زندگی شخصی آن حضرت سھم بزرگ ايفا نمود) ص(اسالم 

بدون سھم گيری او . زيادی را روايت نموده و تعداد زيادی از پيروان پيامبر اسالم را آموزش داد
که بسياری از مردان در عصری . ماندندبھره میمنابع علوم اسالمی بی بسياریمسلمانان احتماال از 

در خانواده پيامبر اسالم، . بيسواد بودند، حضرت بی بی عايشه يک زن تحصيل کرده و باسواد بود
  . نيز تحصيل کرده  بودند) رض(و حضرت زينب ) رض(زنان ديگری مانند حضرت بی بی زھرا 

  :روايت ميکند )رح(در حديث ديگر، ابودرداء 

اگر کسی برای طلب علم سفر ميکند، خداوند او را در يکی از : "شنيدم که گفت) ج(سول خدا رمن از
فرشتاگان بال ھای خود را برای خوشی بيشتر شان پھن ميکنند و ساکنين بھشت . راه ھای بھشت ميبرد

برتری يک مرد دانا مانند . و زمين و ماھی در آب ھا برای انسان دانا و فاضل طلب مغفرت ميکنند
دانايان وارثين پيامبران اند، و پيامبران نه دينار و نه درھم از . ه گان ميباشدمھتاب درشب باالی ستار

". خود بلکه علم ازخود بجا ميمانند، و کسيکه آن را ميگيرد يعنی که يک سھم بزرگ را نصيب ميشوند
  )تفسير سنن ابوداود(
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  زودھنگام منع آموزش و رابطه آن با ازدواج

طفل در افغانستان که توسط بنياد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال  200ازدواج  دربارۀدر يک مطالعه 
 171.صورت گرفت، اکثريت دخترانی که با ايشان گفتگو به عمل آمد از حق آموزش منع گرديده بودند

بيسوادی و عدم دسترسی به مکاتب در ساحات دوردست، سطح پايين آگاھی از قوانين کشور و شريعت 
ود ھنگام ھای زاھی از صدمات و پيامدھای منفی ازدواج زودھنگام، داليل عمده ازدواجو سطح پايين آگ

شان را وادار که دختران خرد سن –درصد  71 -در اين مطالعۀ به خصوص، اکثريت والدين. باشندمی
- میھای زودھنگام بر اين اساس بيسوادی والدين عامل عمده ازدواج. به ازدواج نمودند، بی سواد بودند

درصد دخترانی که در طفوليت ازدواج نموده بودند،  70در ميان اشتراک کنندگان در اين مطالعه، . باشد
   172.بيسواد بودند

عروسان . گيردتوانمند سازی از طريق آموزش، در محور تالشھای محو خشونت عليه زنان قرار می
شان را به ھمين ترتيب در سنين خرد دخترانخردسال امروز مادران فقير و بيسواد فردايند که آنھا نيز 

-شان را درک میمادران تعليم يافته اکثراً ارزش آموزش برای اطفال. به نامزد يا به شوھر خواھند داد
تر مرگ و مير مادران و شان خبر دارند که نتيجه آن ميزان پائينکنند و ھمچنان از صحت و تغذيه

  173.باشداطفال می

دھد که مطالعات نشان می. ھای زودھنگام را دارندجھان بلندترين ميزان ازدواجفقيرترين کشورھای 
دخترانی که ھشت سال يا  174.دھدسطح بلند آموزش برای دختران خطر ازدواج زودھنگام را کاھش می

در  اند، کمتراند يا ھيچ درس نخواندهاند نسبت به دخترانی که سه سال تعليم ديدهبيشتر از آن تعليم نموده
ھای قبل از سالگی بطور عمده امکان ازدواج 16آموزش اجباری الی سن . کنندسنين پائين ازدواج می

  . دھدوقت را کاھش می

سالگی نقش  18در ازدواج نکردن يک دختر قبل از ) دوره ليسه(با در نظرداشت اينکه ادامۀ آموزش 
حصيل دختران در مکاتب منحيث اقدامات از بين ھايی که جھت ادامه تتعيين کننده دارد، بناًء بايد مشوق

                                                 
  .2008زنان و اطفال در افغانستان، نھاد تحقيقاتی حقوق قبل از وقت در افغانستان،  ازدواجھای   171
  . ھمان  172

و کتلين جين ، سرنگا “ھايک تحليل جھانی از عوامل و برنامه: ازدواج زوھنگام قسمت جلوگيری از ھای جديد درفرصت "به   173
 اصالح"مجموعه مقاالت  ،"ازدواج زودھنگام و قانون "و  2007کرتز، مرکز بين المللی برای پژوھش درمورد زنان، اپريل 

  .، مراجعه نمائيد2008، يونسيف جنوری "قوانين
سالگی  18سروی دربنگله ديش نشان ميدھد که ادامه آموزش بعد ازدوره ابتدائيه در اينکه يک دختر قبل از  یھاھمان، يافته  174

  . باشدکند ياخير، تعيين کننده میازدواج می

  حق صحت

قرآن مجيد رعايت نظافت در  با آنھم اگرچند آيه يا حديثی مشخصاً راجع به حق صحت وجودنداشه ولی
  . زيادقرار گرفته که بيانگر توجه به صحت بوده وبا اين موضوع ربط ميگيردتاکيد مورد و احاديث 

. گويد که پاکی نيم دين استھمچنين آن حضرت می. »نظافت جز ايمان است«فرمايد می) ص(پيامبر 
تواند ادعای ھيچکس نمی. دھندمرد و زن را يکسان مورد خطاب قرار می ،اوامر ونواھی اسالمی

  .ھای صحی را نمايدممنوع ساختن زن  از دسترسی به مراقبت
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به گونه مثال، پروگرام جھانی . برنده عرف وعنعنات ناپسند روی دست گرفته شده، تسريع بخشيده شوند
نمايد تا انگيزه رفتن به غذا برای دخترانی که در صنف اول الی نھم قرار دارند، روغن توزيع می

باشد، ايجاد درصد يا بيشتر از آن می 25در شموليت به مکاتب مکاتب را در مناطقی که تفاوت جنسيت 
  175.نمايند

                                                 
، پروگرام جھانی غذا قصد دارد تا به 2010درجريان . 2010، اکتوبر  به اساس معلومات بدست آمده از پروگرام جھانی غذا  175

اشتراک کنندگان  20،000و ھمچنان ) 6الی 1صنوف (شاگرد ابتدائيه  469،00و ) 12الی 10صنوف (شاگرد دوره متوسطه  6،500
  .برنامه ھای آموزش معلمين روغن توزيع نمايد
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  واکنش دولت درمقابل عرف وعنعنات ناپسند . 4

  تطبيق قانون منع خشونت عليه زن تا اکنون  4.1

قانون منع خشونت عليه زن يک گام مھم از سوی دولت در راستای اجرای تعھداتش مبنی بر ترويج و 
به تصويب رسيد، مستلزم  2009اين قانون که در آگست سال . باشدزنان و دختران میحفاظت از حقوق 

  . باشدتعھدات و اقدامات عملی مقامات بلندپايه دولت در امر تطبيق آن می

از طريق مباحثه با کارمندان ارگانھای عدلی و قضائی و پيگيری قضايای  بخش حقوق بشر يوناما
س و مراجع عدلی و قضائی از موجوديت قانون منع خشونت عليه زن به انفرادی دريافته است که پولي

يابند، اما در قسمت تطبيق اين قانون مخصوصاً در مقايسه با ساير قوانين، طور فزاينده آگاھی می
در خيلی از . انداند يا حتی ھيچ دريافت نکردهشان دريافت کردهھای اندکی از دفاتر مرکزیرھنمايی

  . گرددئی و دوردست، از اين قانون نه کسی آگاھی دارد و نه تطبيق میواليات روستا

. ونت عليه زن در صدر قرار داردـمنع خش اس اين قانونــحاظ تعقيب قضايا بر اسـرات از لـواليت ھ
آغاز  2009گردد، تطبيق قانون را از آگست سال الی واليت ھرات که توسط يک زن رھبری میارنوڅ

 176.اندقضيه را بر اساس اين قانون احاله محاکم نموده 88واالن ارنڅ، 2010مبر انوالی . نموده است
-لی، بی ميلی که در بکارگيری اين قانون وجود داشت، پس از تدوير برنامهارنواڅھای رئيس طبق گفته

ھای آموزشی و ظرفيت سازی توسط انجوھای بين المللی و سازمان بين المللی انکشاف حقوق، مرفوع 
   177.گرديده است

لی ارنواڅدفتر لوی  178مبارزه با خشونت عليه زنان) الی اختصاصیارنوڅ(در سطح ملی، واحد ويژه 
شکايت از واليت کابل و  132، در مجموع 2010الی آگست . رسما افتتاح گرديد 2010در ماه مارچ 

خشونت خانوادگی،  ھا عمدتاً مربوط بهشکايت. واليت ديگر به اين اداره مواصلت ورزيده است 12
ھای اجباری و زودھنگام، تجاوز جنسی، بد دادن دختران برای حل منازعات و ھمچنين ازدواج

مورد پيگرد عدلی در اين  11. باشدمياوی جھت آسيب رساندن به زنان میيسوزاندن و استفاده از مواد ک
  179.اداراه جريان دارد

) مراھق(به تجاوز جنسی به دو دختر زير سن  در واليت دايکندی ھنگامی که يک مالی محلی متھم
ارنواالن در پيگيری اين قضيه به قانون منع خشونت عليه زن استناد نمود ولی محکوميت توسط شد، څ

يکی از ) استيناف(در اين قضيه محکمه .  قانون جزاء صورت گرفت ۀطبومحکمه بر اساس احکام مر

                                                 
لی بر مورد تعقيب عد  66لی بدست آمده، ارنواڅاز دفتر  بخش حقوق بشر يوناماتوسط  2010به اساس معلوماتی که در سال   176

با در . قانون جزاء، آغاز گرديده است 409و ماده ) ضروجرح منجربه معيوبيت(قانون منع خشونت عليه زن  22اساس ماده 
-قانون منع خشونت عليه زن که مستلزم طرح شکايت توسط متضرر يا وکيلش برای پيگيری قضيه می 37نظرداشت مقتضيات ماده 

که تالش  يک قضيه قتل. ميشوند حفظخود بگذرد برخی از اين دوسيه ھای تحت دوران  باشد، در صورتی که يک متضرر از شکايت
  . مرتکب گرديد متھمسال حبس برای  16، موجب جھت ازدواج اجباری د آن دخيل بود

  .2010لی واليت ھرات، نومبر ارنواڅگفتگو با رئيس   177
و پيگيری قانونی قضايای خشونت عليه زنان، تشويق ميانجيگری تحقيق  :از است کارمند دارد و اھداف آن عبارت 22اين واحد   178

کنند، تامين منابع زنان کار می عليهکه در بخش خشونت  یراجع ساختن قضايا به اين واحد، ھماھنگی شرکايدرمشاجرات خانوادگی و
  . 2010ن ارائه گرديد، آگست پوليس اتحاديه اروپا در افغانستا مأموريتمعلومات توسط اين . کافی جھت حمايت از اين واحد

  . ارائه گرديد 2010در آگست در افغانستان، پوليس اتحاديه اروپا  مأموريتطبق معلومات که توسط   179
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مطابق قانون منع خشونت عليه زن غير قانونی به  چيزی که -متضررين را به چھارسال حجز درخانه
  . محکوم نمود -180رسدنظر می

ھايی را جھت تشکيل کميسيون عالی منع خشونت عليه زن را در مرکز ايجاد نموده و گام ،دولت
ھمچون کميسيون که از لحاظ عضويت و عملکرد انعکاس دھنده کميسيون عالی منع خشونت عليه زن 

واليت  22ھای واليتی در کميسيون 2010تا پايان اکتوبر  181.ات نيز برداشته استباشد، در سطح والي
  . ھای امنيتی مانع از تأسيس کميسيون متذکره شده استدر بعضی ساحات نگرانی. است 182ايجاد گرديده

دھد که عدم حضور نمايندگان ادارت دولتی در جلسات ھای واليتی نشان میھای اوليه از کميسيونتحليل
ھا، عدم آگاھی مقامات واليتی از قانون منع خشونت عليه زن و رھبری ضعيف ماھوار اين کميسيون

ھای متذکره را نيز به عھده دارد، مشکالت ھای امور زنان که رياست کميسيونتوسط رياست ھاکميسيون
- جملۀ  چالشفقدان ساختارھا برای ارجاع قضايا و ھماھنگی ضعيف در بين اعضاء از . باشندعمده می

  .باشند که اين نھاد تازه تأسيس به آنھا مواجه استھای ديگر می

بر اين نظر است که تطبيق مؤثر قانون منع خشونت عليه زن مستلزم اين می  بخش حقوق بشر يوناما 
باشد که در عرصه ھای رشد ظرفيت کارمندان ارگانھای تنفيذ قانون، آموزش و آگاه ساختن جامعه 

ھای آموزشی برای ور قادر ساختن آنھا در نظارت از تطبيق قانون متذکره و تدوير برنامهمدنی به منظ
  . عامه مردم راجع به اين قانون و مواردی که درآن جرم پيش بينی شده؛ سرمايه گذاری صورت بگيرد

  

  تنفيذ قانون و دسترسی به عدالت 3.2 

دلی و قضائی اکثرا منحيث تطبيق کنندگان دريافته که پوليس و ارگانھای ع بخش حقوق بشر يوناما 
در جريان بحث گروھی متمرکز در سراسر افغانستان گفته شد که . کنندقانون بيطرفانه اجراآت نمی

مقامات تطبيق کنندۀ . شونددھند، به طور وسيع تطبيق نمیقوانينی که زنان را مورد حمايت قرار می

                                                 
. گزارش داده شد 2010ادعای تجاوز جنسی در واليت دايکندی رخ داد، واقعه در ابتداء به بخش حقوق بشر يوناما در ماه مارچ   180

مام مراحل رسيدگی به دوسيه را پيگيری نموده و به آن ادامه ميدھد و نگرانی خود را با مقامات ذيربط ابراز بخش حقوق بشر يوناما ت
  .  داردداشت ومی

اين کميسيون به تعقيب تنفيذ . دولت کميسيون ملی را در رابطه با جلوگيری از خشونت عليه زنان تأسيس کرد 2005در ماه جون   181
کميسيون را شورای وزيران اين  2010در ماه جون . قانون منع خشونت عليه زن به کميسيون عالی منع خشونت عليه زن تغيير يافت

دھد که کميسيون مذکور درصدد شد تا  قرار ه زنان را درمرکز وواليت مورد ارزيابی وپيگيریموظف نمود تا موارد خشونت علي
وظايف کمسيون شامل تحقيق درمورد عوامل خشونت عليه زنان در کشور، اتخاذ تدابير مناسب  .نمايندگی ھايش درواليت تأسيس نمايد

اھی عامه به منظو جلو گيری از ارتکاب خشوت، ھماھنگ جھت جلوگيری از خشونت عليه زنان، طرح پروگرامھای تبليغات آگ
احصايه و ارقام مرتبط راجع به ھای دولتی و غير دولتی برای مبارزه با خشونت عليه زنان، جمع آوری ساختن فعاليتھای نمايندگی

منع خشونت عليه زن،  جرايم خشونت، پيشنھاد مقرره ووضع لوايح وطرزالعمل ھای مربوط  به منظور تطبيق بھتر احکام قانون
ه آن به ئلی ومحکمه، ترتيب گزارش ساالنۀ اجراآت درمورد خشونت واراارنواڅمطالبۀ معلومات درمورد قضايای خشونت از پوليس، 

اليتی منع خشونت عليه زن واعضای کمسيون عالی و. شورای وزيران، ارائه پيشنھاد مبنی برتعديل احکام قانون منع خشونت عليه زن
داخله، عدليه، صحت عامه، اطالعات  -به حيث رئيس کميسيون درواليات نمايندگی اين وزارت –اموزنان : زارت خانه ھایشامل و

الی وکميسيون مستقل حقوق بشر ارنوڅوفرھنگ ، معارف، تحصيالت عالی، کار وامور اجتماعی، شھدا ومعلولين، حج واوقاف، لوی 
  ).  ی مذکور عضو اين کميسيون ميباشددرسطح مرکزی معينيت وزارت ھا(افغانستان 

  
طبق معلومات وزارت امور زنان  و دفاتر ساحوی بخش حقوق بشر يوناما، تا اکنون کمسيون واليتی در مورد محو خشونت عليه   182

فراه،  زنان در واليات کاپيسا، وردک، باميان، دايکندی، بدخشان، تخار، بغالن، کندز، بلخ، سمنگان، جوزجان، فارياب، ھرات،
  . نيمروز، کندھار، ھلمند، ارزگان، غزنی، ننگرھار، لغمان و کنر تأسيس شده است
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به چالش بکشند، اکثراً  - اندور که در قانون به آن ملزم شدهآنط -قانون بجای اينکه رسوم زيان آور را 
  .  کننداين رسوم را تقويت می

دھند، زمانی که مقامات قضايا را بر اساس معيارھا و ارزشھای خود، نه قانون، مورد قضاوت قرار می
ی را نيز به حاکميت قانون را در حقيقت ناديده گرفته و اعتماد و اطمينان مردم نسبت به نظام قضائ

اگر قوانينی که رسوم پامال کنندۀ کرامت زنان را جرم دانسته، به شمول قانون منع . برندتحليل می
  . خشونت عليه زن، تطبيق نشده باقی بماند، بر زندگی زنان تاثير بسيار اندکی خواھد داشت

د و اطمينان حاصل دولت مکلفيت دارد تا اقدامات الزمی را جھت تطبيق قانون موجود روی دست گير
نمايد که زنان با مردان در پيشگاه قانون مساوی بوده و بصورت مساويانه از طرف قانون محافظت 

دولت يک مکلفيت مثبت در رابطه با جلوگيری و پاسخدھی در برابر خشونت عليه زن در . شوندمی
ھا ارتکاب و يا سازمانچه نقض توسط نمايندگان دولت يا افراد خصوصی  –تمام ابعاد زندگی  دارد 

ھا با دقت تمام عمل نکنند ودر جلوگيری از نقض حقوق در حقوق بين الملل ھم اگر دولت. يافته باشد
بشر توسط بخش خصوصی ناکام بمانند وموارد خشونت توسط آنھارا پيگيری، تعقيب ومجازات  نکنند، 

    183.پاسخگو می باشند

  

  قضايای توضيحی

ساله را که توسط پوليس در شھر جالل آباد واليت ننگرھار  17قضيۀ يک دختر  بخش حقوق بشر يوناما
زمانی که پوليس دختر مذکور را در اطاق يک ھوتل تنھا . تحقيق قرار داد ددستگير و توقيف شد، مور

 به دليل مکانی که دختر مذکور را يافته بودند، پوليس وی را متھم به. نمايديابد، وی را بازداشت میمی
قضيه را تحقيق و به اين نتيجه رسيد که دختر مذکور  بخش حقوق بشر يوناما. نمود" زنا"قصد ارتکاب 

خشونت و بد دسالگی جبراً به ازدواج در آورده شده بود و از طرف خانوادۀ شوھر خود مور 13در سن 
ل و مالقات با دختر مذکور قربانی ازدواج زودھنگام شده بود و از حق تحصي. رفتاری قرار ميگيرفت

زمانی که او خواست از . خويشاوندانش منع شده و سرانجام مورد بد رفتاری فزيکی نيز قرار ميگرفت
  184. اين خشونت فرار نمايد پوليس وی را به اتھام قصد اتکاب عمل زنا گرفتار نمود

دختر  گزارش داد که يک بخش حقوق بشر يوناما، رياست صحت عامه واليت خوست به 2009در سال 
پدرش . سالۀ را پس از اينکه پدرش تالش نموده بود که گلوی وی را ببرد، در شفاخانه پذيرفت 17

زمانی به اين کار اقدام کرده بود که دختر مذکور از ازدواج با مردی که پدرش برای او انتخاب نموده 
و قضيه را يک مسئلۀ مقامات ھيچ اقدام قانونی عليه پدر دختر روی دست نگرفتند . بود، ابا ورزيد

 185. خانوادگی عنوان کردند

  

                                                 
ھمچنان به اعالميۀ مجمع . مراجعه صورت نمائيد 1992، 19، شماره ) CEDAW(سفارش عمومی کميته  11به پاورقی   183

  .نمائيد مراجعه  A/RES/48/104 ,1993عمومی سازمان ملل  متحد در مورد خشونت عليه زنان،
  .2010قضيه توسط بخش حقوق بشر يوناما پيگيری گرديد، جنوری   184
  . 2010می  25در جريان يک مصاحبه با رئيس رياست صحت عامه به بخش حقوق بشر يوناما گزارش شد،   185
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 يک رويکرد گزينشی برای اجرای عدالت

ای که در فوق ذکر گرديد، نشاندھندۀ آن است که مقامات چگونه يک رويکرد گزينشی را برای دو قضيۀ
مواردی که زنان منحيث ناقض ھنجارھای اجتماعی  دراند و غالباً اجرای عدالت روی دست گرفته

و اما قضايای خشونت عليه زنان را با  دھندمی د، آنھا قضيه را مورد پيگرد عدلی قرارنشوفی میمعر
 .   گيرند؛ يک برخورد دوگانهناديده می" مسائل خانواگی"قلمداد کردن آنھا به مثابه 

در سراسر کشور  بخش حقوق بشر يوناماھای اشتراک کننده در مباحث گروھی متمرکز که توسط افغان
داير گرديده بود، سستی مقامات عدلی و قضائی را يکی از عوامل اصلی تداوم عرف وعنعنات ناپسند 

آنھا گفتند که بسياری از موارد سوء رفتارعليه زنان به لحاظ يک سلسله داليل به پوليس و . دانستند
م اعتماد عامه به پوليس و نظام اين مشکالت شامل عد. شوندھای عدلی وقضايی گزارش داده نمیارگان

قضائی، نبود کارمندان حرفوی آموزش ديده به شمول افسران پوليس زنانه، تابو شمردن گزارش 
 .  شودھای جنسی و ترس قربانی از دوباره قربانی شدن توسط نظام عدلی و قضائی، میخشونت

ھای عميق فرھنگی راجع به در بسا موارد دريافته است که به خاطر باور بخش حقوق بشر يوناما
. را مجازات نموده است) مجنی عليھا(جايگاه زنان، مقامات قضائی در عوض مرتکبين، زنان قربانی 

باشند، اظھار زندانی می"  جرايم اخالقی"اين وضعيت توسط تعداد زيادی از زنانی که به اتھام ارتکاب 
شامل زنان متھم وزنان که (زن  565، 2010در آگست  بخش حقوق بشر يونامامطابق آمار . گرديد

تقريباً نيمی از زندانيان زن به اتھام ارتکاب جرايم اخالقی . در محابس زندانی بودند) محکوم شده
 186".توقيف می باشند

 ھای اخير در قسمت واکنش دولت در مقابل قضايای خشونت عليه زنانپيشرفت

پاسخ دھی مقامات دولتی در قسمت قضايای  ھايی را نيز در شيوهبھبودی بخش حقوق بشر يوناما
قسمی که در بعضی از قضايايی که در اين گزارش ذکر . خشونت عليه زنان مشاھده نموده است

در واليت خوست   هطور مثال در يک قضي. گرديده، پوليس بعضاً در جھت منافع زنان عمل نموده است
مادر دختر . زدواج يک مرد پير درآوردخواست تا موصوفه را به ا، کاکای يک دختر می2009در 

ساله، آن طور که کاکايش  18ساله بوده نه  13قضيه را به کابل گزارش داده و بيان داشته بود که دختر 
مقامات در کابل امر گرفتاری . در ضمن کاکايش حق ندارد که ازدواج او را ترتيب دھد. ادعا کرده بود

رئيس څارنوالی خوست  187.کنندجھت تحقيق به کابل احضار میکنند و او را کاکای دختر را صادر می
اطالع داد که پدر و پدرکالن دختر قضيه را حل کرده و دختر ديگر مجبور  بخش حقوق بشر يونامابه 

  188.ازدواج کند دراين سن نيست 

مقامات دولتی ھمچنين در بعضی موارد، از دخترانی که نامزد بوده و در برابر عروسی اجباری 
ساله  12يک دختر  ۀدر واليت نيمروز، خانواد 2009در دسمبر . بودند، حمايت کردند اعتراض نموده

                                                 
نھاد . سروی شدند 2008در يک زندان به طور نمونه توسط نھاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال در ) مدعی عليه(زن  متھم  70  186

يک گزارش . ، عمدتاً زنا و فرار ازمنزل توقيف و محبوس شده بودند"جرايم اخالقی"مذکور دريافت که بيشتر آنان به اتھام 
UNODC   در پول  زن محبوس 56که براساس مصاحبه با " در جامعه ھانآغام  مجدداد زنان زندانی  و: افغانستان"تحت عنوان

به شمول " جرايم اخالقی"آنھايی که مصاحبه شدند متھم به  نصفحاوی نتايج مشابه ميباشد،  تھيه گرديده بود، 2007در مارچ  چرخی 
  .فرار از منزل شده بودند

  .2010اپريل  5مصاحبه با رئيس دفتر څارنوالی، واليت خوست،   187
  .قضيه توسط بخش حقوق بشر يوناما تحقيق گرديده است  188
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دوساله بود وی را به عقد مردی در آوردند مذکور با ازدواج دخترشان که ده سال قبل زمانی که دختر 
تبادله دريافت پدر دختر يک ھزار دالر امريکايی در اين  . ساله بود، مخالفت کردند 60که آن زمان 

کرده بود و موافقه نموده بود که بعد از اينکه دختر مذکور کمی بزرگتر شد، به خانه شوھر فرستاده 
، عقد ده سال بعد از. کندشود و در مقابل پدر وی يک ھزاردالر امريکايی ديگر نيز دريافت میمی

ست را رد کرد و گفت که وی زمانی که مرد مذکور خواستار رسمی شدن ازدواج گرديد، دختر اين خوا
خانواده دختر، پول جانب . ساله شود 70حاضر نيست ھمسر يک مرد  به اين ازدواج موافقت نکرده و

تواند با دختر مذکور مقابل را که به اين منظور گرفته بود برگرداند و پوليس نيز ھشداد داد که وی نمی
دھد که دولت مايل به اجرای جامعه نشان میاين گونه موارد، اين را به  189.با اجبار ازدواج کند

   .باشد میدھد،  رار میـايت قـينی که زنان را مورد حمـقوان

  ميکانيزم ھای سنتی حل منازعات 

بعضی اوقات به جای اينکه خودشان به قضايای ناشی از  190مراجع عدلی و قضائی در مناطق شرقی
. اندھای سنتی حل منازعات ارجاع نمودهه ميکانيزمعرف و عنعنات زيان آور رسيدگی نمايند، آنھا را ب
کنند که اغلب باعث تداوم اتکأ می 191ھا و شوراھادر اکثر جوامع افغانی، مردم  شديداً باالی جرگه

حتی بعضاً قضايايی که توسط ارگانھای  192.گرددرسانند، میرسوم زيانباری که به زنان آسيب می
به عنوان مثال، محکمه . گرددھا راجع میعدلی و قضائی رسيدگی صورت گرفته نيز به اين ميکانيزم

ممکن يک زانی به عنف را به حبس محکوم نمايد ولی موازی با اين محکوميت، ميکانيزم سنتی حل 
  .  بدھد" بد"نی ازدواج نموده و يا در عوض منازعات ممکن تصميم بگيرد که مجرم مذکور با قربا

منحيث بخشی از ساختارھای سنتی حل منازعات گاھی اقداماتی را به منظور  علمای دينیبزرگان و 
بخش حقوق  2010در ماه سپتمبر . باشدکنند، ولی اين موارد نادر میمحافظت اطفال و زنان اتخاذ می

سالگی در مھترالم مرکز واليت لغمان به بد  7و  5در سنين اطالع حاصل نمود که دو دختر  بشر يوناما
بر اساس گزارشھا، پدر اين دختران زن دومش را بر اين تعھد عقد نموده بود که در بدل . داده شده بود

اما دختر مذکور زمانی که از موضوع با خبر شد، از خانه فرار . دھداو دختر کالنش را به ازدواج می
دو دختر خرد سالش، جھت " بد دادن"ی از اين موضوع باعث شد که پدر دختر به منازعات ناش. نمود

بخش ھا، به شمول ھای مکرر سازمانعلی الرغم فراخوان. جبران خساره، به پدر زنش موافقه نمايد
بزرگان قريه سرانجام . و افراد ذيربط، پوليس نتوانست ھيچ اقدامی را اتخاذ نمايد حقوق بشر يوناما

 40000شکيل دادند و حکم کردند که اطفال بايد دوباره به خانوادۀ خود برگردانده شده و پدرشان جرگۀ ت
   193.را به جانب مقابل بپردازد) دالر امريکائی 930حدوداً (افغانی 

را روی دست دارد که از طرف وزارت عدليه جھت  194در حال حاضر، دولت افغانستان تسويد قانونی
اين قانون درصدد . عدلی رسمی و نظام سنتی حل منازعات، پيشنھاد شده استتعريف رابطه ميان نظام 

بھبود دسترسی به عدالت و مطابقت نظام سنتی حل منازعات با قوانين داخلی افغانستان به شمول قانون 

                                                 
  . توسط بخش حقوق بشر يوناما تحقيق  گرديد2009ر دسمبر قضيه د  189
  .باشدمنظور از اين مناطق در اين گزارش شامل واليات ننگرھار، لغمان، کنر و نورستان می  190
باشد بمعنی می عربی، شورا يک کلمه )جھت بحث روی يک موضوع(جرگه يک کلمۀ پشتو بوده بمعنی جمع شدن سران قبايل   191

  .زرگانگردھم آيی ب
خاموشی خشونت است به "قسميکه در گزارش مشترک بخش حقوق بشر يوناما و دفتر کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر   192

  ".بدرفتاری عليه زنان درافغانستان خاتمه دھيد
 . توسط بخش حقوق بشر يوناما تحقيق گرديد 2010قضيه در سپتمبر   193

  .قوق بشر يوناما در بحث شرکت داشتندھمکاران بين المللی بشمول بخش ح   194
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اگر اين قانون جديد با . باشدمنع خشونت عليه زن، از طريق ھماھنگ ساختن عملکرد ھر دو نظام می
تواند بعضی از عرف وعنعنات ھای مناسب تطبيق و نظارت از اجرای آن توام گردد، میميکانيزم

  .  ناپسند را کاھش داده و حقوق زنان و دختران را حفاظت نموده و بھبود ببخشد

  

  نقش علمای دينی. 5

ل مشاھده نموده است که اکثراً متنفذين محلی و علمای دينی به نفع زنان عم بخش حقوق بشر يوناما
اعم از زن و -بسياری از افغانھا . نکرده وعملکرد آنھا باعث تداوم عرف وعنعنات ناپسند شده است

که در تھيۀ اين گزارش با آنھا مصاحبه صورت گرفت، گفتند که راه پيشرفت مساعد ساختن زمينه  - مرد
اين که عرف  آنان جامعه را از" پند و اندرزھای"باشد تا برای علمای دينی می 195آموزش و تحصيل

  . ، آگاه نمايند196وعنعنات ناپسند با شريعت اسالمی سازگار نيست

شورای علما يک فتوايی صادر کرد که زنان را از مسافرت به  2010در واليت ھرات در ماه می 
حتی در حج کردن منع ) شوھر،  پدر، برادر يا يک ھمراه مورد تاييد(خارج بدون مشايعت يک محرم 

کنند نيز محکوم کرد و به پدران و فتوا زنانی را که در مؤسسات خارجی کار می اين 197.نموده بود
. شوھران آنھا خاطر نشان کرده بود که اين وظيفه دينی آنھا است که مانع کار اين زنان در آنجاھا شوند

منابع دينی کنند، اکثراً داليل و ھا صادر میاعضای محافظه کار و سنتی شورای علما که اين نوع بيانيه
توضيح بيشتر و تبيين روشن . دھندکنند، توضيح نمیمی استنادھا به آن را که در صدور اين نوع بيانيه

  . گردد احکام فقھیباز راجع به  گفتمانتواند باعث بھبود ھا، میاز منابع دينی به کار رفته در اين بيانيه

در يک . صراحت از حقوق زنان دفاع کردند وجود دارد که آنھا به علمای دينیھای زيادی از مثال
توسط بخش حقوق يوناما در شھر جالل آباد  2010که به مناسبت روز جھانی زن در سال  یکنفرانس

ھای خود در مساجد عضو شورای علمای واليت ننگرھار تعھد کردند که در آموزش 15داير شده بود، 
قسميکه قبالً در اين گزارش توضيح داده شد . 198عنعنات ناپسند به مردم آگاھی دھند نسبت به عرف و

ھای بدل و ھزينه شناسد که در محکوميت ازدواجھای دينی را میشخصيت بخش حقوق بشر يوناما
بزرگان ولسوالی فيض . ھا جھت محو يا کاھش بعضی رسوم نقش رھبری کننده داشتندگزاف ازدواج

  : آباد واليت جوزجان در اين مورد چنين گفتند

ورزيم تا مردم ولسوالی را از حقوق زن در اسالم، قوانين ا بزرگان قريه و مالھای محلی سعی میم"
در . ھا آگاھی دھيمموضوعه افغانستان و حقوق بشر بين المللی، در نمازھای جمعه و ديگر مناسبت

                                                 
آموزش  علمای دينی بايد انتخاب و در قسمت مطالعه وسيعتر قرآن مجيد و تفسير باز از آن، در کشورھايی مانند مصر و ماليزيا  195

  ".2010مصاحبه با جمعی از اعضای شورای علمای شيعه، بلخ، اپريل "ببينند 
ش ببينند و با ارزشھای اسالمی که مخالف عرف وعنعنات ناپسند است مسلح شوند به خاطر مال امامان بايد آموز"به طور مثال   196

زنان . 2010مصاحبه با يک وکيل مدافع در واليت بلخ، اپريل ". کنندآنکه آنھا نقش مھمی را در بلند بردن سطح آگاھی عامه بازی می
  .در قسمت نقش علمای دينی داشتند و مردان ديگر که در سراسر کشور مصاحبه شدند، اظھارات مشابھی

  ، PAN، 2010می  26، "کنندھايی به سبک طالبان را بر رفت و آمد زنان اعمال میعلمای دينی افغان محدوديت"  197
[http://www.rawa.org/temp/runews/2010/05/26/afghan-clerics-impose-taliban-style-restrictions-on-

womenstravel.html]  
  . مراجعه نمائيد 2010مارچ  6افغانستان تايمز،   "علما متعھد به بلند بردن سطح آگاھی عامه راجع به حقوق زنان شدند"به   198
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اند توصيه به تواين می. قرآن مجيد گفته شده که زن کامل در ميان شما کسی است که مھريۀ وی کم باشد
   199".است) ج(اين قول خداوند . کنندھايی بايد باشد که مھريۀ گزاف مطالبه میتمام خانواده

در افغانستان دارای نفوذ زيادی بوده و بايد توسط دولت و جامعه مدنی ترغيب شوند تا  علمای دينی
از اسالم، سازگار با  با بکار بردن تفسير جامع. مطالعات شريعت و حقوق بشری خود را عميق سازند

ھای ھا و نگرشتوانند که در امر تغيير برداشتمی علمای دينیمعيارھای حقوق بشر بين المللی، 
  . شود موثر واقع شونداجتماعی که منجر به عرف وعنعنات ناپسند می

  

  ترويج گفتمان ملی در مورد اسالم و حقوق بشر: نقش دولت. 6

چنين . ترويج گفتمان ملی در مورد اسالم و حقوق بشر ايفا نمايد تواند نقش رھبری را دردولت می
کشانند، به توانند  نفوذ تبليغات کسانی را که اصالحات اجتماعی و قوانين را به چالش میھايی میگفتمان

تواند تصريح نمايد که بسياری از حقوق مندرج در قواعد بين المللی و قانون دولت می. حداقل برساند
اين ميتواند که تنوع شيوه ھای . باشندافغانستان، با تعاليم اساسی دين مبين اسالم سازگار میاساسی 

فرھنگی را حفظ نمايد و با تعاليم دينی مطابقت داشته باشد وھمچنان حقوق بنيادی زنان را تامين 
  200نمايد

کنند، ميتواند در که بحث ارتباط اسالم با قوانين داخلی را مطرح می 201قانون اساسی 130و  3مواد 
جستجوی  معطوف بهتفسير  يک. تقويت و حمايت از حقوق مندرج در قانون اساسی، به کار برده شوند

بين حقوق بشرپايبندی بيشتر به معيارھای  باعثتواند ھماھنگی بين اسالم و حقوق بشر بين المللی می
حقوق اسالم و حقوق بين (از حقوق طوريکه در اين گزارش برجسته گرديده، ھر دو رشتۀ . المللی گردد

بخش حقوق بشر .   توانند به طور متقابل يکديگر را تقويت کننداکثرا مکمل يکديگرند و می) الملل
تواند يک روش موثر مبارزه با عرف و عنعنات زيان آور را دارد که چنين تدبيری میاظھار می يوناما

  .به نمايش بگذارد

                                                 
  .2010مصاحبه با بزرگان و علمای دينی واليت جوزجان، اپريل    199
د و به زنان اجازه دھد که راجع به اش را اصالح نمود تا تفوق مردان را در ازدواج از بين ببربطور نمونه، ترکيه قانون مدنی  200

  . تواند مساوات را در خانواده ايجاد نمايداين نمونه می. ھای خود را داشته باشدموضوعات مرتبط به ازدواج صحبت
 ھرگاه:"ميگويد 130مادۀ ". در افغانستان ھيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسالم باشد: "ميگويد 3ماده   201

برای قضيۀ ازقضايايی مورد رسيدگی، درقانون اساسی وساير قوانين حکم موجود نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی 
  ". ودرداخل حدود که اين قانون وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمايد که عدالت را به بھترين وجه تامين نمايد 
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  پا سخ بين المللی. 7

ھای وسيع دو جانبه با تمويل کنندگان بين المللی، پالن کاری ملی برای زنان بريک سلسله برنامه عالوۀ
مبين ھدف غايی دولت افغانستان و چھارچوب پاليسی توانمند ) NAPWA)  (2008-2018(افغانستان 

ود را در اين پالن ابزار عمدۀ دولت است تا تعھدات خ. باشدسازی زنان و محو تبعيض عليه آنھا می
تراتيژی انکشاف ملی افغانستان سقبال حفاظت از حقوق زنان و دختران طوری که در  قانون اساسی، ا

کمک کنندگان بين . تضمين گرديده، عملی سازد 202ھای ملی و بين المللی راجع به زنان،و ساير پاليسی
  .رسانندالمللی دولت افغانستان را در اجرای اين خط مشی ياری می

اری ملی برای زنان افغانستان، شامل اھدافی از قبيل جرم دانستن و قابل تعقيب دانستن عرف پالن ک
وعنعنات ناپسند به شمول ازدواج اجباری و زودھنگام، بھبود آگاھی و اطالع از حقوق بشر و حقوقی 

ھی که در شريعت اسالمی تضمين گرديده بويژه حقوق زنان و دختران، تطبيق کمپاين دراز مدت آگا
عامه در مورد حقوق زنان برای مردان و زنان به منظور کاھش سطح  پذيرش خشونت در جامعه، 

  .باشددر مکاتب می 203کاھش سطح بی سوادی و نگھداشتن رقم فعلی شاگردان و افزايش شموليت آنھا

ھای پالن کاری ، دولت و شرکای بين المللی آن تعھد سپردند تا شاخص2010در کنفرانس کابل، جوالی 
ملی برای زنان افغانستان را اولويت بندی نموده و استراتيژيی را جھت تطبيق قانون منع خشونت عليه 

   204. زن به شمول تمويل خدمات برای قربانيان انکشاف دھند

بين دولت و کشورھای تمويل کنندۀ جھت حمايت و " توافق"باور دارد که اين  بخش حقوق بشر يوناما
بازتاب يافته  205ق زنان و دختران درافغانستان، طوريکه در اعالميۀ کنفرانس بين المللی کابلبھبود حقو

مانندی را جھت سوق دادن منابع جھانی در راستای محو عرف وعنعنات ناپسند ايجاد است،  فرصت بی
ن ھايی است که در پالن کاری ملی برای زنااين رسوم عامل اساسی بسياری از چالش. نموده است

  . افغانستان توضيح گرديده است

نمايد تا اين تعھدات را در اولويت قرار داده و جامعه بين المللی را ترغيب می بخش حقوق بشر يوناما
  . بصورت کامل آنرا تمويل نمايد

                                                 
  . انستان، مراجعه نمائيدبه پالن کاری ملی برای زنان افغ  202

[http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/NAPWA_EN.php]  
  .ھمان  203
، تعھدات دولت افغانستان را درقبال مردم وتعھدات جامعه بين المللی را  2010جوالی  20اعالميه کنفرانس بين المللی کابل،   204

  .  درقبال افغانستان تجديد نموده است
[http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Kabul%20Conference%20Communique.pdf]   

  .ھمان  205
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  حقوق زناننقش بخش حقوق بشر يوناما در بھبودی وحفاظت  7.1

از تمامی تالشھايی که به منظور  بشر يونامابخش حقوق ، 206مطابق به صالحيت ھا و وظايف يوناما
به طور خاص، . کندگيرد، حمايت میمحافظت و بھبود حقوق زنان و دختران در افغانستان صورت می

بخش کارمندان . باشدگزارش دھی و دادخواھی در رابطه با خشونت عليه زنان يک اولويت کاری می
ھای حقوق تر ساحوی و واليتی   نقض و سؤ استفادۀدر سراسر کشور، در تمام دفا حقوق بشر يوناما

گردند و ھا با مقامات مربوطۀ دولت مطرح میتمام نگرانی. دھندبشری را نظارت و منظماً گزارش می
. گردد تا مصئونيت و حفظ کرامت قربانيان بھبود يابدقضايای انفرادی بصورت دوامدار نظارت می

ھای محلی زنان و ساير ر شرکای آن در سيستم ملل متحد، گروهھمراه با ديگ بخش حقوق بشر يوناما
ھای حقوق بشر؛ برای حقوق زنان در عرصه ھای اصالح قوانين موثر بر حقوق زنان، واکنش سازمان

ھای سياسی و تصميم گيری، دادخواھی در برابر خشونت عليه زنان و افزايش مشارکت زنان در پروسه
  .کندمی

- يک سلسله فعاليت بخش حقوق بشر يوناماتطبيق قانون منع خشونت عليه زن، به منظور ترغيب در 
ھايی انجام داده است که شامل توزيع قانون منع خشونت عليه زن به طور وسيع در ميان مقامات 

ھا و مباحثات با مقامات مجری قوانين و مقامات محل به شمول علمای دينی و مربوطه، تدوير ورکشاپ
دھی عامه مردم ھای راديويی جھت آگاھیراجع به اسالم و حقوق بشر و نشر برنامهمتنفذين جامعه 

ھمچنين . باشدراجع به قانون منع خشونت عليه زن و اعمالی که در اين قانون جرم دانسته شده، می
از ايجاد کميسيون محو خشونت عليه زنان در واليات حمايت به عمل آورده و  بخش حقوق بشر يوناما

  . ن زمينه تسھيالتی را نيز فراھم نموده استدر اي

به منظور حصول اطمينان از اينکه حقوق زنان جايگاه محوری در آجندای تمام پاليسی سازان پيدا کند، 
بر اھميت نظارت و گزارش دھی دوامدار از تمام تحوالت به شمول انکشافات  بخش حقوق بشر يوناما

جھت محو بسياری از رسوم . ورزددغام مجدد، تأکيد میمرتبط به پروسه جاری صلح، مصالحه و ا
افزايش اقدامات و تعھدات  بخش حقوق بشر يوناماآوری که در اين گزارش مستند سازی گرديده، زيان

در راستای تطبيق قانون منع خشونت عليه زن توسط دولت افغانستان با حمايت شرکای بين المللی آن و 
  .نمايددرخواست میعلمای دينی و جامعه مدنی را 

                                                 
شورای امنيت ملل متحد ذکر گرديده است، اختيارات ماموريت سازمان ملل متحد ) 2010( 1970طوری که در مصوبه   206

  . گردددرافغانستان ساالنه تجديد می
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  :پيشنھادات . 8

  به دولت جمھوری اسالمی افغانستان

دولت افغانستان در باالترين سطح به شمول رئيس جمھور به طور علنی روی اين موضوع  
ھای اصلی اوليت يکی از حفاظت حقوق زنان، بخش جدا ناپذير و تأکيد نمايد که انکشاف و
ن ستون مرکزی يھمچن سراسر افغانستان و ادغام مجدد در برنامه صلح، مصالحه و

  .باشدامنيتی می ھای اقتصادی، سياسی واستراتيژی
عنعنات ناپسند که  تطبيق درست قانون منع خشونت عليه زن به شمول تعقيب عدلی عرف و از 

از ارائه خدمات به قربانيان  ھمين طور. اطمينان حاصل نمايد ،اين قانون جرم دانسته شده در
  .کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان نيز مطمئن گردداز حمايت  و )خشونت(
عملی کردن يک استراتيژی  تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، خاصتا تدوين و 

  .جھت تطبيق قانون منع خشونت عليه زن را تسريع ببخشد
" منزل از فرار"دختران که به خاطر  آزادی فوری زنان و را مبنی بر یرئيس جمھور فرمان 

قصد "  اين گونه موارد زنان به معموال در. (قانون جرم دانسته نشده، صادرنمايد که در
 ).شوندمتھم می" ارتکاب فعل زنا

از شريعت که  به منظور انکشاف يک تفسير جامع رئيس جمھور بايد يک گفتمان ملی را 
وق بشری افغانستان باشد، روی مطابق با قوانين موضوعه افغانستان و تعھدات بين المللی حق

 . دست گيرد

 وزارت عدليه

با اجرای تحقيق و تعقيب عدلی موثر از تطبيق قانون منع خشونت عليه  ،ھمراه با وزرات داخله 
عنعنات ناپسند که جرم  تی که عليه عرف وان و ثبت تمام شکايارنواالڅزن توسط پوليس و 

  .دانسته شده، اطمينان حاصل نمايد
سازی را ھای آموزشی و ظرفيتکميسيون عالی منع خشونت عليه زنان بايد برنامه ھمراه با 

راجع به قانون منع خشونت عليه زن، به شمول شناسائی، تحقيق و تعقيب عدلی قضايای 
برای تمام  ،و بد دادن دختران) ازدواج در سنين پائين(ھای زودھنگام ازدواج اجباری و ازدواج

  . ھای تنفيذ قانون، داير نمايدکارمندان ارگان
کنند، خدمات به قربانيان خشونت که با استناد به قانون منع خشونت عليه زن شکايت درج می 

  .حقوقی ارائه نمايد
ھايی که تحت نام قانون جزاء را به پارلمان پيشنھاد نمايد که در آن مجازات قتل 398لغو ماده  

  .داده شده است گيرد، تخفيفصورت می"  دفاع از ناموس"
و زن و  ختهتدوين قوانينی که ثبت ازدواج را اجباری سا ،ھمراه با ستره محکمه و پارلمان 

 . شوھر را ملزم به حضور در نزد مرجع ثبت کننده سازد، در نظر گيرد
 تعديل قانون مدنی را به پارلمان پيشنھاد نمايد تا مطابق با حق تساوی در برابر قانون که ھم در 

سالگی را حداقل سن برای  18اساسی و ھم در معيارھای حقوق بشری ضمانت شده، قانون 
  .پيشبينی نمايد ،اعم از زن و مرد ،ازدواج

به منظور مطابقت قوانين با معيارھای ملی و بين المللی حقوق بشری، ھمراه با ستره محکمه و  
نموده و ھر موردی را که  ،  قوانينی را که بر حقوق زنان تاثير دارد، بازنگریارنوالیڅلوی 



62 
 

گيری فعاالنه جامعه مدنی سھم. تعديل و يا لغو نمايد ،ھای حقوق بشری مغايرت داردبا ضمانت
  .را در پروسه بازنگری قوانين تضمين نمايد

بازنگری قانون منع خشونت عليه زن و ارزيابی چگونگی تطبيق آن به منظور شاناسائی  
به طور مثال، در نظرگرفتن تعديل . را شروع نمايد ساحات الزمه جھت اصالحات مناسب،

 .اين قانون که تعقيب عدلی را به شکايت متضرر منوط دانسته است 39ماده 
از مطابقت قانون پيشنھاد شده، که رابطه بين نظام عدلی رسمی و ميکانيزم سنتی حل منازعات  

قانون منع خشونت عليه زن کند، با تمام قوانين ملی به شمول را تعريف می) جرگه و شورا(
ھمينطور از ممنوعيت رسيدگی به نقض فاحش حقوق بشری توسط اين . اطمينان حاصل نمايد

 .ھا نيز مطمئن گرددميکانيزم

  ارنوالیڅدفتر لوی  ستره محکمه و

 ھا متحدالمالھايی را به منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زن صادرارنوالیڅبه محاکم و  
  . تطبيق قانون مذکور و رابطه آن با ساير قوانين جزائی را بگنجانند ھاآن رھنمودنمايند و در 

 با در" جرايم اخالقی"داليل قانونی دستگيری، تعقيب و مجازات زنانی را که به اتھام ارتکاب  
شورای . اند، بازنگری نمايندقانون اساسی مورد پيگرد عدلی قرار گرفته 130نظرداشت ماده 
صادر " فرار از منزل"حکمه بايد بازنگری متحدالمالی را که راجع به قضايای عالی ستره م
جھت مطابقت آن با تضمينات قانون اساسی، شريعت اسالمی و تعھدات بين المللی  ،نموده بود

  .حقوق بشری دولت افغانستان، مد نظر بگيرد

  وزارت امور زنان

 عليه عرف و ارنوالیڅارات پوليس و ھای ھدفمند به زنان به منظور درج شکايات در ادکمک 
  .عنعنات ناپسند ارائه نمايد

از کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان ھم در واليات و ھم در کابل به قدر کافی حمايت  
ھای متذکره را در تمام واليات ايجاد نموده و تدابير الزم را جھت حصول کميسيون. نمايد

 . موثريت کارکردھای آنھا اتخاذ نمايد اطمينان از
دھی راجع به قانون منع خشونت عليه زن به کمپاين سراسری را با مردان و زنان جھت آگاھی 

منظور حساس ساختن عامه مردم نسبت به خشونت عليه زنان و حقوق زنان با تمرکز خاص 
  .روی مناطق روستائی راه اندازی نمايد

طريق فراھم ساختن خانه امن، کمکھای  معارف، از عامه وھای صحت ھمراه با وزارت 
 یدختران زنان و برایدسترسی به تحصيل  و ، تداوی)  psycho-social(اجتماعی  –روانی

 . عنعنات ناپسند شده حمايت به عمل آورد که قربانی عرف و

 وزارت داخله

اداره  در را ،وليس زنبه شمول استخدام ھرچه بيشتر افسران پ، واحد پاسخ دھی خانوادگی 
  . پوليس تقويت نمايد
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  اوقاف وزارت حج و

معلمين مسائل دينی راجع به حقوق زنان و قانون  ھای آموزشی را برای مال امامان وپروگرام 
 .تدوير نمايد منع خشونت عليه زن، انکشاف و

شريعت  مکمل قانون منع خشونت عليه زن باشد، مبتنی بر مواد آموزشی را که کمک کننده و 
  .اسالم، تدوين نمايد

 فرھنگ  وزارت اطالعات و

دھی عامه و با تمرکز روی جوامع ھای تلويزيونی و راديويی را به منظور آگاھیبرنامه 
روستايی راجع به قانون منع خشونت عليه زن، خشونت عليه زنان و پيامدھای آن توليد و پخش 

 . نمايد

 وزارت صحت عامه

را برای درمان فوری و مجانی زنان و دخترانی که قربانی خشونت قرار  یھای خاصپروگرام 
 . گرفته، طرح و تطبيق نمايد

اطالعات مربوط به تاثير ازدواج زود ھنگام بر افزايش مرگ و مير مادران و نوزادان را جمع  
 . آوری و تحليل نمايد

  تحصيالت عالی وزارت معارف و

دختران انکشاف دھد که در آن مسائل خشونت عليه  نصاب تعليمی را برای مکاتب پسران و 
عنعنات ناپسند و ازدواج زودھنگام برجسته گرديده  زنان به شمول ممنوعيت قانونی عرف و

 . باشد
ھا، به منظور بازگرداندن دختران ھای مالی به خانوادهھايی را، به شمول دادن مشوقپروگرام 

 .به مکاتب طرح و تقويت نمايد

  هوزرات مالي

ھای امور زنان، حج و اوقاف، عدليه، وزارت ماليه منابع و حمايت الزم را برای وزارت 
صحت عامه، اطالعات و فرھنگ، معارف و تحصيالت عالی فراھم نمايد تا آنھا بتوانند 

  .شان در قانون منع خشونت عليه زن را ايفا نمايندھای متذکرهمسئوليت

 

 به علمای دينی

بايد برای مال ) اوقاف و وزارت امور زنان وزارت حج و(ھای مربوطه ارتھمراه با ساير وز 
ھای آموزشی را راجع به حقوق زنان و قانون منع امامان مساجد و معلمين دينی، پروگرام

 .خشونت عليه زن، انکشاف داده و داير نمايند
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زن باشد، تدوين مواد آموزشی مبتنی بر شريعت اسالم که ممد و مکمل قانون منع خشونت عليه  
 .و انکشاف دھند

دھی راجع به خشونت عليه زنان ھمراه با وزارت امورزنان کمپاين سراسری به منظور آگاھی 
اين کمپاين تمرکز روی  در. و پيامدھای آن و قانون منع خشونت عليه زن راه اندازی نمايد

 . مناطق روستائی صورت گيرد
ت ناپسند با تعاليم دينی و اصول اسالمی صحبت عنعنا به طور صريح راجع به تناقض عرف و 

.نمايند و مباحث آزاد را راجع به حقوق زنان در ميان کارشناسان مسائل اسالم برگزار نمايند
  

رئيس جمھور را کمک نمايند تا يک گفتمان ملی را به منظور ترويج تفسير جامع و سازگار از  
شريعت اسالمی منطبق با قوانين داخلی و تعھدات بين المللی حقوق بشری افغانستان، راه 

 . اندازی نمايد
ب که به سباز ستره محکمه خوستار بازنگری داليل حقوقی دستگيری، تحقيق و مجازات زنان  

ھمين طور خواستار تغيير متحد المال ستره . توقيف ومحاکمه شده اند، گردند" فرار ازمنزل"
 . صادر نموده ، شوند" منزل فراراز" محکمه که راجع به  قضايای 

 

 و یھای حقوق بشرسازمان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و(به جامعه مدنی 
  )ھای زنانسازمان

ھايی را جھت نظارت از برنامه. منع خشونت عليه زن را ترغيب نمايندتطبيق فعاالنه قانون  
تطبيق قانون منع خشونت عليه زن و گزارش دادن راجع به چگونگی تطبيق قانون مذکور 

 . ھای دولتی به شمول تعقيب عدلی، طرح و اجرا نمايندتوسط ارگان
عليه عرف ارنوالی څوليس و شان در ادارات پھای ھدفمند را به زنان جھت ثبت شکاياتکمک 

 . وعنعنات ناپسند، فراھم نمايند
ھمراه با مطبوعات، متنفذين و شوراھا؛ از طريق مساجد و وزارت حج و اوقاف، جلسات  

و اجتماعی راجع به حقوق زنان، خشونت عليه زنان و عنعنات  علمای دينیآموزشی را برای 
 . ناپسند داير نمايند

ھای دولتی که به منظور بازنگری قوانينی که بر در تمام پروسه از سھيم بودن جامعه مدنی 
 . حقوق زنان تأثير دارد، اطمينان حاصل نمايند

قانون جزاء را بخواھند که در آن تخفيف در مجازات قتلی که تحت  398از دولت الغای ماده  
 .   گيرد، پيشبينی شده استصورت می" دفاع از ناموس"نام 

اند، آزاد محبوس شده" فرار ازمنزل" سببرا که به  یه تمام زنان محبوساز دولت بخواھند ک 
فرار " قضايایشوند که راجع به  ستره محکمه نمايند و ھمچنان خواستار بازنگری متحد المالی

  . صادر شده است" منزل از
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 بين المللی ) دونرھا(به تمويل کنندگان 

ذ قانون منع خشونت عليه زن به شمول را از ابتکارات دولت که به ھدف تنفي شانحمايت 
کمک به کميسيون منع خشونت عليه زنان  دھی سراسری وھای آگاھیآموزش مقامات، کمپاين

 . شوند، افزايش دھنددر واليات روی دست گرفته می
اجرای يک  راستای تطبيق پالن کاری برای زنان افغانستان، خاصتا در انکشاف و دولت را در 

 . استراتيژی ملی به منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زن، ياری نمايند
کنند در واليات ارائه میارنوالی څھايشان را که کمکھای تخنيکی به دفاتر آن عده از پروگرام 

 . و خاصتاً به منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زن طرح گرديده، توسعه ببخشند
 ھایبرای ابتکارات دولت افغانستان و جامعه مدنی که به ھدف محو ازدواجھای ھدفمند حمايت 

 . زودھنگام و سايرعرف وعنعنات ناپسند روی دست گرفته شده، فراھم نمايند
بودن عرف وعنعنات ناپسند در  یدھی عامه را راجع به غير قانونھای موثر آگاھیکمپاين 

 . د، حمايت نمايندگردقانون منع خشونت عليه زن راه اندازی می
دھی مردان راجع به حقوق زنان و قانون منع خشونت عليه زن، حمايت ھای آگاھیاز پروگرام 

 . به عمل آورند
ھای آموزشی جامعه مدنی را که برای مال امامان و آموزگاران دينی راجع به شريعت پروگرام 

 .  ورد حمايت قراردھندعنعنات ناپسند تدوين گرديده، م اسالمی، حقوق بشر و محو عرف و
مشوق مادی  ،مکتب شان درھا به منظور نگھداشتن دخترانھايی را که به خانوادهپروگرام 

 . کنند، توسعه ببخشندارائه می
د، افزايش دھند گردھای امنی که به قربانيان خشونت سرپناه مھيا میشان از خانهھایبه حمايت 

حاصل نمايند تا حفظ کرامت  ای امن اطمينان کاملھو از امنيت و مديريت درست اين خانه
 . انسانی قربانيان در آنجا ضمانت گردد

در توقيف بوده و يا " فرارازمنزل" به سببارآزادی زنانی گردند که از رئيس جمھور خواست 
 .  اندمحبوس شده

مورد  بخواھند که قوانينی را که بر حقوق زنان موثر است،) تمام ادارات مربوطه(از دولت  
بازنگری قرار دھند تا از مطابقت آنھا با تعھدات ملی و بين المللی حقوق بشری افغانستان 

 .مطمئن شوند
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  : ضميمه

  معيار ھای حقوقی بين المللی

  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی

  23ماده 

 و تشکيل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند ازدواجحق  )1
 .برسميت شناخته می شود

 .بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن منعقد نمی شود ازدواجھيچ  )2

  اجتماعی و فرھنگی –ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی 

  10ماده 

 .ازدواج بايد با رضايت آزادانۀ طرفين که قصد آن را دارند واقع شود…  )1

  کليه اشکال تبعيض عليه زنانع کنوانسيون رف

  :16ماده 

حيات  دول عضو کليه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه ھای -1
بر اساس برابری  اقتصادی و اجتماعی به عمل خواھند آورد تا حقوق يکسان به ويژه در زمينه ھای زير

 :مردان و زنان تضمين شود

 حق استفاده از مزايای خانوادگی؛) الف

 بانکی، رھن و ساير اشکال اعتبارات مالی؛ حق استفاده از وام ھای) ب

  )ازدواج درسن طفوليت(ازدواج زود ھنگام 

  کنوانسيون حقوق طفل

  1ماده 

 نظر از بلوغ سن اينکه مگر است نکرده تمام ھنوز را سالگی ھجده سن که است انسانی طفل، يک
 .باشد شده تعيين زودتر مربوطه کشورھای در جاری حقوق
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  3ماده 

 خصوصی، عمومی، بخش در چه ميشود، مربوط طفل به نوعی به که اقدامی ھر درانجام )1
 .دارد تقدم مسائل ساير بر طفل مت سال تامين و نفع رعايت ديگری، بخش ھر يا و اداری غير اداری،

  19ماده 

 ھر مقابل در را طفل آموزشی، و اجتماعی اداری، قانونی، امکانات تمام بر تکيه با حکومتھا )1
 .ميکنند حمايت روانی، يا جسمی تجاوز و جنسی استفاده سوء آنھا، با انگارانه سھل رفتار از شکل

  کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

  16ماده 

  وضع  ، از جمله الزم  اقدام  ، قانوناً بال اثر خواھد بود و ھر گونه اطفال  و تزويج  نامزد كردن -2
  .بايد اتخاذ شود  دفتر رسمي  در يك  ازدواج  اجباري  و ثبت  ازدواج  براي  سن  حداقل  تعيين  جھت  قانون

  

  بد دادن دختران جھت حل منازعات

  کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

  6ماده 

نقل غير  دول عضو کليه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيری از حمل و
  .ی زنان به عمل خواھند آوردقانونی و بھره بری از روسپی گر

  کنوانسيون حقوق طفل

  19ماده 

تا  نمايند اتخاذ را آموزشی و اجتماعی قانونی، اداری، تدابير کليه بايد کنوانسيون طرف دول  )1
انگارانه،  سھل و کاھالنه برخورد استفاده، سوء جرح و ذھنی، و جسمی در برابرخشونت ھای را طفل
 والدين، سرپرستان سرپرستی تحت طفل که ھنگامی جنسی در استفاده سوء بشمول استثمار و رفتاری بد

 .نمايند حمايه ميبرد، بسر دارند عھده به را از وی مراقبت که افرادی ديگر يا و قانونی

 34ماده 

 استفاده وسوء جنسی استثمار انواع ھمه برابر در از طفل که کنند تعھد بايد اين کنوانسيون طرف دول
 روی دست را جانبه چند و جانبه دو ملی، اقدامات الزم بايد دولت ھا منظور، بدين .نمايند حمايت جنسی
 .گردد زيرجلوگيری موارد وقوع از تا بگيرند
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 . جنسي  فعاليتھاي  در ھر گونه  دخيل شدن  براي  اطفال  يا وادار نمودن  تشويق)  الف

  . استفاده جنسي  غيرقانوني  ساير اعمال و  در روسپی گری  از كودكان  استثماري  استفاده)  ب  

  35ماده 

  از ربوده  جلوگيري  را براي  ، دو و چند جانبه ملي  ضروري  اقدامات  تمام  كنوانسيون  طرف  كشورھاي
  .خواھند آورد  عمل  ھر منظور به  و به  ھر شكل  به  اطفال  و يا قاچاق  ، فروش شدن

  36ماده 

  اطفال  رفاه  ھاي از جنبه  ھر يك  استثمار كه  اشكال  در برابر تمام  از اطفال  كنوانسيون  طرف  كشورھاي
  .خواھند كرد  اندازد، حمايت  مخاطره  را به

  1ماده 

کشورھای عضو، خريد وفروش اطفال، روسپی گری اطفال، ھرزه نگاری اطفال را آنگونه که دراين 
  .پروتکل آمده است منع خواھند کرد

  2ماده 

ريدو فروش اطفال به معنی ھرگونه اقدام يا معامله ای است که فردی يا گروھی ازافراد، طفلی خ) الف
  را در ازای مبلغی ويا ساير مسائل به ديگری منتقل ميکند؛

روسپی گری به معنی استفاده از اطفال در فعاليت ھای جنيسی در ازای پرداخت وجه ويا مسائل ) ب
  ديگر است؛ 

  حق ارث

  ع کليه  اشکال تبعيض عليه زنان کنوانسيون رف

  15ماده 

 .پذيرند مي  در برابر قانون  را با مردان  زنان  عضو، تساوي  دولت ھاي.  )1
و   داده  زنان  دارند به  مردان  را كه  قانوني  اھليت  ، ھمان عضو، در امور مدني  دولتھاي  )2

  عضو به  مخصوصاً دولتھاي. دھند را در اختيار آنھا قرار مي  اھليت  اين  اجراي  براي  مساوي  امكانات
اجراآت   مراحل  دھند و در تمام مي  اموال  را در انعقاد قرارداد و ادارة  با مردان  مساوي  حقوق  زنان

  . خواھند داشت  با آنھا رفتار يكسان  در دادگاھھا و محاكم محاکماتی
  به  كه  ديگر از ھر نوع  قرار داد يا اسناد خصوصي  ھر گونه  كنند كه مي  عضو قبول  دولتھاي )3

  .شود مي  تلقي و بال اثر  باشد باطل  شده  تنظيم  زنان  قانوني  صالحيت  منظور محدود كردن
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  16ماده 

  به  امور مربوط  در ھمه  زنان  عليه  تبعيض  رفع  را براي  الزم  عضو بايد اقدامات  دولتھاي -1
امور زير را   مرد و زن  حقوق  تساوي  آورند و مخصوصاً برپايه  عمل  به  خانوادگي  و روابط  ازدواج
 :كنند  تضمين

  ). جدائی(وران ازدواج و ھنگام انحالل آن داشتن حقوق و مسئوليت ھای يکسان در د ) ج

        کافی ) صحی(حق آموزش و حق برخورداری از مراقبت ھای بھداشتی 

  حقوق بشر اعالميۀ جھانی

  25 ماده

ھرکس حق دارد که سطح زندگانی، سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و  )1
أمين کند و ھمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، مسکن و مراقبتھای طبی و خدمات الزم اجتماعی ت

بيماری نقص اعضاء، بيوه شدن، پيری يا درتمام نوارد ديگری که به علل خارج از ارادۀ انسان وسايل 
  . امرار معاش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود

  26ماده 

آموزش و پرورش الاقل تا حدودی . ھر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بھره مند شود  )1
آموزش . آموزش ابتدائی اجباری است. که مربوط به تعليمات ابتدائی و اساسی ميشود  بايد مجانی باشد

ھمه  حرفوی بايد عموميت پيدا کند و آموزش علی بايد در شرايط تساوی کامل به روی ھمه باز باشد تا
 . بنا به استعداد خود بتوانند ازان بھره مند گردند

  اجتماعی و فرھنگی  –ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی 

  12ماده 

کشور ھای طرف اين ميثاق حق ھر کس را به تمتع از بھترين حال سالمت جسمی و روحی  )1
 .ممکن الحصول به رسميت می شناسند

تدابيری که کشور ھای طرف اين ميثاق برای تأمين استيفای کامل اين حق اتخاذ خواھند کرد  )2
 . شامل اقدامات الزم برای تأمين امور ذيل خواھد بود

  .مرک و مير کودکان و رشد سالم آنان –تقليل ميزان مرده متولد شدن کودکان  -الف

  .بھبود بھداشت محيط و بھداشت صنعتی از جميع جھات -ب
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حرفه ای و ساير بيماريھا  ھمچنين پيکار عليه اين  -بومی -پيشگيری و معالجه بيماری ھای ھمه گير -ج
  .بيماريھا

ايجاد شرايط مناسب برای تأمين مراجع پزشکی و کمکھای پزشکی برای عموم در صورت ابتالء به  -د
  .بيماری

  13ماده 

 . به رسميت می شناسندکشور ھای طرف ميثاق حق ھر کس ر ا به آموزش و پرورش  .1

کشور ھای مزبور موافقت دارند که ھدف آموزش و پرورش بايد نموی کامل شخصيت انسانی و 
عالوه بر اين کشور ھای . احساس حيثيت آن و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی ھای اساسی باشد
ايفای نقش سودمند در يک طرف اين ميثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش بايد کليه افراد را برای 

 –جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاھم و تساھل و دوستی بين کليه ملل و کليه گروه ھای نژادی 
قومی يا مذھبی ر ا فراھم آورد و توسعۀ فعاليتھای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق 

  . نمايد

 :استيفای اين حق کشور ھای طرف اين ميثاق اذعان دارند که به منظور .2

  . آموزش و پرورش ابتدائی بايد اجباری باشد و رايگان دردسترس عموم قرار گيرد -الف

آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفوی متوسطه  -ب
پرورش مجانی  بايد تعميم يابد و به کليه وسايل مقتضی بويژه به وسيلۀ معمول کردن تدريجی آموزش و

  . در دسترس عموم قرار گيرد

آموزش و پرورش عالی بايد به کليه وسايل مقتضی بويژه بوسيلۀ معمول کردن تدريجی آموزش و  -ج
  . پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد ھر کس در دسترس عموم قرار گيرد

بايد حتی االمکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدائی ) اساسی(آموزش و پرورش پايه  -د
  . بوده يا آنرا تکميل نکرده باشند تشويق و تشديد گردد

  کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

   10ماده 

يه زنان در جھت تضمين دولتھای عضو کليه اقدامات مقتضی و الزم را برای محو ھر گونه تبعيض عل
  :حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواھند آورد

شرايط مساوی برای رھنمود ھای شغلی و حرفوی جھت راھيابی به تحصيل و دستيابی مدارک از  -الف
بايست در اين برابری می . موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شھری و روستايی

دوره ھای پيش دبستانی، عمومی، فنی، حرفوی و آموزش عالی فنی و نيز در تمام انواع دوره ھای کار 
  . آموزی حرفوی تضمين گردد
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راھيابی به  دوره ھای تحصيلی امتحانات، کادر آموزش با کيفيتھا و معيارھای يکسان و ) امکان( -ب
  .تضمين گردد تجھيزات آموزشی با کيفيت ھای مساوی با مردان

که شامل برنامه ) درازمدت(فرصتھای يکسان برای راھيابی به برنامه ھای آموزشی مداوم ) ايجاد(  -ه
ھای مواد آموزشی عملی بزرگساالن بويژه برنامه ھای که ھدف آنھا کاھش ھر چه سريعتر فاصله آ 

  . موزشی است که بين زنان و مردان وجود  دارد

نش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندھی و برنامه ريزی برای تعداد دا) درصد(کاھش  -و
  .دختران و زنانی که قبالً ترک تحصيل کرده اند

  12ماده  

  به  بھداشتي  ھاي مراقبت  در زمينه  زنان  عليه  محو تبعيض  را براي  الزم  عضو بايد اقدامات  دولتھاي. 1 
  بھداشتي  خدمات  از جمله  صحی  خدمات  به  و مرد دسترسي  زن  بين  تساوي  آورند و براساس  عمل

  .نمايند  را تضمين  خانواده  تنظيم  به  مربوط

،  بارداري  در دوران  زنان  را براي  الزم  خدمات ای ماده،   بند يك  بر مقررات  عضو، عالوه  دولتھاي. 2 
در اختيار آنھا قرار   رايگان  خدمات  لزوم  و در صورت  نموده  تأمين  از زايمان  پس  و دوران  زايمان

  .آنھا خواھند رساند  به  كافي  ، تغذيه و شيردادن  بارداري  در دوران  خواھند داد و ھمچنين

  14ماده 

در   زنان  اين  كه  مھمي  نقش  و به  را مدنظر قرار داده  روستايي  زنان  خاص  مشكالتعضو   دول. 1 
دارند،   عھده  به  اقتصادي  غيرمالي  ھاي كار در بخش  خود از جمله  ھاي خانواده  اقتصادي  حيات  جھت
  رد تا مفاد كنوانسيونخواھند آو  عمل  را به  مقتضي  اقدامات  و كليه  خواھند داشت  مبذول  خاص  توجه
  .اجرا گردد  روستايي  در مناطق  زنان  به  نسبت

خواھند   عمل  به  روستايي  در مناطق  از زنان  تبعيض  رفع  را جھت  مقتضي  اقدامات  عضو كليه  دول. 2 
  و از آن  دهنمو  شركت  روستايي  توسعه  ھاي در برنامه  و زنان  مردان  تساوي  براساس  زنان  آورد تا اين

  :زير برخوردار شوند  از حقوق  مند گردند و بخصوص بھره

  . سطوح  در كلية  توسعه  ھاي برنامه  و اجراي  در تدوين  شركت:  الف 

  . خانواده  تنظيم  و خدمات  ، مشاوره اطالعات  از جمله  كافي  بھداشتي  تسھيالت  به  دسترسي:  ب 

  . اجتماعي )مصئونيت(  تأمين  ھاي هاز برنام  مستقيم  استفاده:  ج 

و   عملي  سوادآموزي  از جمله  و غيررسمي  رسمي  آموزشي  ھاي ھا و برنامه دوره  از انواع  استفاده: د 
  . آنان  فني  كارآيي  منظور باال بردن  به  العاده و فوق  محلي  از خدمات  مندي نيز بھره
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  کنوانسيون حقوق طفل 

  24  ماده 

و از   استاندارد بھداشت  از باالترين  برخورداري  طفل را جھت  حق  كنوانسيون  طرف  ھايكشور. 1 
  ھيچ  كه  اين  تضمين  براي  آنان. شناسند مي  رسميت  به  و توانبخشي  بيماري  درمان  براي  الزم  تسھيالت
  .خواھند نمود  اھد شد، تالشنخو  محروم  بھداشتي  خدمات  به  و دسترسي  حق  اين  به  از رسيدن  طفلی

خواھند كرد و خصوصاً در   دنبال  حق  اين  كامل  را تا اجراي  موضوع  كنوانسيون  طرف  كشورھاي. 2 
  .را اتخاذ خواھند كرد  مناسب  روشھاي  ذيل  ھاي زمينه

   و كودكان  و مير نوزادان  مرگ  ميزان  كاھش)  الف 

کمک ھا ومراقبت ھای بھداشتی برای تمام اطفال با تمرکز روی   نمودن  حصول اطمينان ازفراھم)  ب 
  .بھبود بھداشت اوليه

رسوم که به صحت طفل   زدودن  را براي  و مناسب  الزم  اقدامات  تمام  كنوانسيون  طرف  كشورھاي. 3 
  . زيان آور باشد، به عمل خواھد آورد

  28ماده 

  شناسند و براي مي  رسميت  به  و پرورش  آموزش  به  نسبترا   طفل  حق  كنوانسيون  طرف  كشورھاي. 1
  : خواھند داشت  را معمول  ذيل  ، اقدامات مساوي  ايجاد فرصتھاي  و براساس  حق  اين  به  تدريجي  دستيابي

   ھمگان  براي  ابتدائي  تحصيل  نمودن  و رايگان  اجباري)  الف 

قرار   ، در دسترس و كلي  اي حرفه  آموزش  منجمله  متوسطه  آموزش  مختلف  اشكال  توسعۀ  تشويق)  ب 
  رايگان  و پرورش  آموزش  ارائه  از قبيل  الزم  اطفال و اتخاذ اقدامات  تمام  آموزشھا براي  گونه  اين  دادن

  . لزوم  در صورت  مالي  كمكھاي  و دادن

  . مناسب  توانائي ھا و از ھر طريق  اسبراس  ھمگان  براي  عالي  آموزش  قرار دادن  در دسترس)  ج 

  .اطفال  تمام  براي  اي و حرفه  آموزشي  ھاي و راھنمايي  اطالعات  قرار دادن  در دسترس) د 

  .ھا غيبت  و كاھش  در مکاتب  اطفال  حضور مرتب  تشويق  جھت  اتخاذ اقداماتي)  ه 

 


