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                                                         OHCHR 
 

 
  تطبيق قانون منع خشونت عليه زن در افغانستان

  راه درازی در پيشرو دارد
  

 افغانستان و کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در در هيئت معاونت ملل متحد -2011 نوامبر 23کابل، 
 نآگويند که مقامات قضايی و مجری قانون تا هنوز قانونی را که دو سال از عمر ز منتشر کردند، میگزارشی که امرو

، به طور پراکنده اجرا کرده و دولت تا کنون در تطبيق اين قانون در کندگذرد و حقوق زنان افغان را حمايت ميیم
  .بسياری از قضايای خشونت عليه زنان موفق نبوده است

  
های ارنواالن و پوليس در بسياری از بخشڅقضات، "گويد  ملل متحد برای حقوق بشر، ناوی پيالی میکميشنر عالی

رود، اما متاسفانه اين البته يک انکشاف مثبت به شمار میاين اند که افغانستان استفاده از قانون جديد را شروع کرده
هر چند "کند که  وی اضافه می."رت گرفته استاستفاده نسبت به فيصدی اندکی از قضايای خشونت عليه زنان صو

اجرای اين قانون به وضوح درحال افزايش است، اما هنوز راه درازی را بايد پيمود تا زنان افغان در مقابل خشونت به 
   ".طور کامل حفاظت شده و برابری آنها به طور شايسته از طريق اين قانون مهم مورد حمايت قرار گيرد

  
 نافذ گرديد، ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، خريد و فروش زنان 2009 خشونت عليه زن که در آگست قانون مهم منع

به منظور يا تحت نام ازدواج، بد دادن، خودسوزی اجباری و هفده عمل خشونت آميز ديگر عليه زنان به شمول تجاوز 
  .عين کرده استت را  اين اعمال مجازاتاين قانون همچنين برای مرتکبين. جنسی و لت و کوب را جرم دانسته است

  
راه طوالنی فرا روی؛ تطبيق قانون منع خشونت « ملل متحد تحت عنوان )درمتن انگليسی (ایگزارش سی و سه صفحه
 1389های مثبت و هم خالهای را در اجرای اين قانون در دوره زمانی بين حمل ، هم پيشرفت»عليه زن در افغانستان

  . يافته است) 2011 تا سپتمبر 2010مارچ (  1390تا ميزان 
  

 مصاحبه با مقامات عدلی، قضايی، پوليس وبعضی مقامات ديگر دولتی و نظارت قضايای شديد 161گزارش مبتنی بر 
دفتر حقوق بشرسازمان ملل متحد در سراسر / خشونت عليه زنان توسط دفتر هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان

گزارش اطالعات آماری مرتبط به تطبيق قانون منع خشونت عليه زن توسط نهاد های تنفيذ قانون در . افغانستان ميباشد
، توأم با يک سری ) 1389سال ( واليت افغانستان را، در اولين سال کامل دوره تطبيق قانون مذکور 34 واليت از 31

  . تحقيقات کلی در شش ماه متعاقب آن مورد تحليل قرار ميدهد
  

مار و ارقام رسمی و جامع در مورد تعداد قضايای خشونت عليه زنان در افغانستان موجود آ متذکر ميشود که گزارش
 2299 به تعداد 1389کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال . شوندنبوده و اکثر رويدادها حتی گزارش نمی

به ثبت رسانيده است که ميتواند ) 1389(انون قضيۀ خشونت عليه زنان را درجريان اولين سال کامل تطبيق اين ق
)  قضيۀ خشونت عليه زنان2299(با درنظر گرفتن ارقام مذکور. مطابق قانون منع خشونت عليه زن جرم دانسته شود

دفتر کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در مورد اجراآت قضايی / منحيث مبنی آماری تخمينی، تحقيقات يوناما
 درصد موارد 26 واليت افغانستان، تنها 34 واليت از 28ارنواالن در څ که ازجملۀ قضايای مذکور، دهدنشان می

ارنواالن هفت در صد آن څبه همين شکل . خشونت عليه زنان را بر اساس قانون منع خشونت عليه زن ثبت نموده است
 درصد اين قضايا 4له، تنها حدود را به محاکم جهت تعقيب قضايی ارجاع نموده است که از آن جم)  مورد155(
  . را محاکم شهری بر اساس قانون منع خشونت عليه زن رسيدگی نموده است) مورد101(
  

را نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان  ومسئول دفتر هيئت معاونت ملل متحد وستيآقای ستفان ديم
نون منع خشونت عليه زن را تطبيق نموده است که اميد وار سکتور عدلی در بعضی واليت قا" درافغانستان ميگويد

سازد که يک کننده ميباشد، اما معدود بودن شکايات و قضايايی که مورد پيگرد عدلی وقضايی قرار گرفته واضح می
تالش جمعی فعال توسط عوامل نظام عدلی وقضايی، تصميم گيران دولتی وسايرين برای اينکه ازمقامات قضايی 

ت محلی بخواهد که قانون منع خشونت عليه زن را بر تمام قضايای خشونت عليه زنان تطبيق نمايند؛ ضروری وادار
پيشرفت در جهت بهبود جايگاه زنان در افغانستان در طی ده سال گذشته  به "ان تصريح ميدارد نوی همچ" .ميباشد

توسط يک پيلوتی همچنان حصول قابليت  زن در پارلمان و 69 درصدی زنان به مکاتب، حضور 38شمول دسترسی 
  ".تعداد زنان؛ با تطبيق غير منظم قانون منع خشونت عليه زن تضعيف ميگردد

    
 مورد 68واليت هرات با . ند واليت راجع به قضايای مذکور به پيشگاه محکمه اقامه دعوی نموده ا17ارنواالن در څ

ارنوالی څ. کمه براساس اين قانون، در رأس قرار دارد مورد رسيدگی توسط مح35ارنوالی څاقامه دعوی توسط 
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اختصاصی مبارزه با خشونت عليه زنان در کابل، تقريبا نصف از مجموع قضايای خشونت عليه زنان در سراسر 
اما درمقايسه با آن، تعداد قضايای که .  واليت ديگر19 قضيه از 47 قضيه از کابل و 285کشور را ثبت نموده است؛ 

 به محکمه جهت 1389 قضيه را درجريان سال 21ارنوالی پيگيری قضايی شده به مراتب کم ميباشد؛ تنها څ توسط اين
  .، ارجاع نموده استعدلیتعقيب 

   
که بسياری از قضايای خشونت عليه زنان افغان به شمول قضای شديد خشونت عليه زنان که  گزارش مشخص می نمايد

مسئولين حقوق .  انصراف قرارگرفته اند يا توسط ميانجيگری حل و فصل شده اندايجاب تعقيب عدلی را می نمود، مورد
بشر دفتر سازمان ملل متحد دريافتند که بعضی قضايای قتل يا ساير جرايم شديد که درقانون منع خشونت عليه زن جرم 

ين بعضًا منجر به برائت انگاری شده اند، بر اساس قانون جزاء يا شريعت مورد تعقيب عدلی قرار گرفته است؛ که ا
يا منتج به متهم شدن زنان قربانی جرم به ارتکاب  مرتکب يا اتهام سبکتر يا مجازات خفيف تر عليه وی گرديده است و

ارنواالن؛ قضايای خشونت څگزارش همچنان دريافته است که در بسياری ازمناطق پوليس و . شده اند" جرايم اخالقی"
 و ميکانيزمهای عرفی حل وفصل منازعات ارجاع نمود ه اند که نه قانون منع خشونت عليه عليه زنان را به ميانجيگری

  .تطبيق ميکند ونه حقوق زنان را به قدر کافی حمايت می نمايند  قانون جزاء را نهزن و
   

وسيع برای قضايای خشونت های خانواده گی توسط نهادهای مختلف به شمول واحد پاسخ دهی به  ميانجيگری به طور
های امور زنان و کميسيون  ه با خشونت عليه زنان، رياستزی مبارصارنوالی اختصاڅخشونت های خانوادگی پوليس، 

گری توسط زنان شاکی ترجيح داده درحاليکه بعضًا ميانجي. مستقل حقوق بشر افغانستان مورد استفاده قرارگرفته است
شده، اما گزارش دريافته است که مقامات بعضًا بر آنها فشار وارد ميکردند که ازشکايت خود منصرف وبه ميانجيگری 

  .متوسل شوند
  

 نمايند که ءگزارش اظهار ميدارد که کميسيون های واليتی منع خشونت عليه زن سعی دارند تا مأموريت خويش را ايفا
 28از .  نيازمند به حمايت از سوی دفاتر واليان، وزارت امور زنان و ديگر ارگانهای دولتی ميباشندامراين برای 

 کميسيون هنوز فعال بوده وبه طور منظم 16کميسيون که بعد از تنفيذ قانون منع خشونت عليه زن تأسيس گرديده بود، 
  . جلسات خويش را داير ميکنند

  
دختران در معرض خشونت های بدون  مادام که زنان و" :  حقوق بشر دفتر يوناما گفت، مسئول بخشنجورجيت گنيا

وی اظهار " .را نقض ميکند، قرار داشته باشند، پيشرفت پايدار وهدفمند حاصل نمی گردد پيگرد که حقوق بشری آنها
ق اشتراک در امور تضمين حقوق زنان افغان مانند برخورداری از فرصت مساوی در تحصيل و اشتغال وح: داشت

نه تنها مستلزم ضمانت های حقوقی در روی کاغذ ميباشد، بلکه ايجاب تطبيق لحه اجتماعی به شمول پروسه صلح ومصا
  " .درست قانون منع خشونت عليه زن را ميکند سريع و

  
زمان ملل متحد برای برای بهبود تطبيق قانون منع خشون عليه زن دفتر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان و دفتر سا

 نموده اند که به خرج دادن تالشهای  پيشکش به دولت افغانستان وهمکاران بين المللی آنسفارش را فقره 32حقوق بشر 
به  مراتب بيشتر جهت بلند بردن سطح آگاهی از قانون  درميان زنان ومردان افغان و در تمام سطوح ادارات دولتی؛ 

ارنوالی نسبت به اين امر که آنها تمام مقامات مربوطه را  درتطبيق منظم، څ له ولویترغيب ستره محکمه، وزارت داخ
 هقضات درباره اينکه چگون ارنواالن وڅبه موقع ومؤثر قانون منع خشونت عليه زن رهنمايی نمايد؛ آموزش پوليس، 

لمللی ميخواهد که اندگان بين گزارش از تمويل کن. مذکور ميباشندسفارشات قانون مذکور را تطبيق نمايد، از جمله 
و " قانون وعدالت برای همه"تطبيق کامل پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، برنامه های دارای اولويت ملی 

  .را به طور کامل حمايت وتمويل نمايند" ظرفيت سازی جهت تسريع تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان"
  

  ای از گزارشهگزيده 
  

  :از تطيق قانون منع خشونت عليه زنمثالهای 
  

 قانون جزاء را جهت محاکمۀ 395 قانون منع خشونت عليه زن و ماده 22ارنواالن در واليت هرات ماده څ
 جوالی 5 (14/04/1389 ساله به تاريخ 17 و15دو خواهر در سنين . عاملين دو فقره قتل، به کاربردند

 ساله از ازدواج با 17طبق گزارش ها، دختر . به قتل رسيدنددر ولسوالی کرخ واليت هرات )  ميالدی2010
ای که پنج تن به شمول افرادی از خانواده. مردی که خانواده وی برايش انتخاب نموده بودند، اباء ورزيده بود

 اين پوليس. قرار بود خسر خيل آينده باشند و دو تن ديگر بر اين دو دختر حمله نموده و آنها را به قتل رسانيدند
محکمه استيناف سه تن از . دستگير نمود)  ميالدی2010 اکتوبر 15 (23/07/1389پنج تن را به تاريخ 
  . سال حبس محکوم نمود16ولی شوهر و فردی را که قرار بود خسر آينده مقتول باشد، به  آنان را برائت دادند

  
يه در واليت جوزجان يک سرباز يک محکمه ابتدائ) 2011 مارچ 30(، 1390 حمل 9در جوزجان به تاريخ 

اين سرباز بخاطر عدم توانايی . پيشين اردوی ملی را به دليل مجبور نمودن همسرش به فحشاء محکوم نمود
شان برای پرداخت کرايه منزل عمل مقاربت تامين مخارج زندگی، به خانمش گفته بود تا با صاحب زمين

شوهرش نيزبه عمل خود . ش را رد و قضيه را گزارش دادش اين درخواست شوهرم اخان. جنسی را انجام دهد
اقرار نمود و به سه سال زندان محکوم گرديد که سپس محکمه استيناف محکوميت اش رابه هفت سال افزايش 

  .داد
  

های يک زن خودکشی اجباری دخترش را به واحد پاسخ دهی به خشونت) 2011مارچ  (1389در ماه حوت 
 افغانی که معادل 300000 ساله شان را در عوض 25خانواده دختر، دختر . ادفاميلی قندهار گزارش د
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مادر دختر اظهار داشت که خانواده خسر دختر، او . می شود به عروسی داده بودند)  دالر امريکايی6600(
 آنرا خانواده تو پول زيادی از ما گرفته است حاال تو بايد دوباره"گفتند را بصورت مداوم سرزنش کرده و می

بعد از ده سال  ) 2011فبروری ( 1389لو دسرانجام در ." های مردم برای ما بپردازیبا کار کردن در خانه
. به وی گفتند که ناگزير است که با سه مرد مهمان خانواده عمل جنسی را انجام دهدر اش ازدواج، خانواده خس

وی هميشه "داشته است که در اين دختر اظهار ما. يک ماه بعد، زن مذکور در خانۀ خود، خود را آتش می زند
من برايش می گفتم که لطفًا تحمل کن،اين زندگی است و تو يکروز . ميگفت که يکروز خود را آتش خواهد زد

پوليس شکايت مادر را ثبت کرد ولی هيچ کوششی برای تحقيق مسئله انجام ". آيندۀ درخشانی خواهی داشت
چندين جنايتی است که قانون منع خشونت عليه زن دستور ميدهد که توسط  يکی از  اجباریخودسوزی. نداد

  .ارنوالی بايد مورد پيگرد قرارگيرد ،حتی درصورتيکه شکايت کنندۀ هم وجود نداشته باشدڅپوليس و 
در واليت دايکندی، مقامات يک قضيه خشونت جدی عليه يک زن را برای يافتن راه حل به بزرگان محل 

زن برادر خود )  ميالدی2010 نومبر 20 ( 1389 عقرب 30 قضيه مربوط به مردی بود که .ارجاع نمودند
وی از اين حمله جان به سالمت برده، در شفاخانه بستری شده و . را با چند ضربه چاقو مجروح ساخته بود
ستم چند روز بعد مقامات گزارش کردند که قضيه از طريق سي. پوليس مرتکب اين عمل را دستگير نمود

فيصله آنها تعهدی بود که از مرتکب اين عمل . عدالت غير رسمی و به کمک بزرگان محل حل و فصل شد
ارنوالی هيچ نوع مسئوليتی را به څدر اين قضيه، . رای وی مزاحمت نمی کندبگرفتند که نامبرده در آينده 

  .عهده نگرفته و پوليس را در  ارجاع قضيه به بزرگان محل مقصر دانست
  
  
  
  

 


