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  خالصه گزارش
واج دادن د، ازدواجهای اجباری، به از)ازدواج درسنين پائين (زودهنگام از قبيل ازدواج ناپسندعرف وعنعنان گسترده گی 

رنج وانزوای مليون ها زن افغان ، بدل وقتل های ناموسی سبب تحقيرسر ج ، ازدوا)بد دادن(دختران جهت حل منازعه
. يض آميز نسبت به نقش وجايگاه زنان درجامعه افغانستان داردعاينگونه عنعنات ريشه در ديدگاها وباورهای تب. ميشوند
نعنات را تقويت ميکنند، درحاليکه با استناد به تفسير شان از اسالم اين ععلمای دينی  افغانها به شمول يک تعداد ازیبسيار

 نمی باشند که حقوق بين المللیدربسياری از موارد اين عنعنات مطابق با شريعت اسالمی وقوانين افغانستان وهمچنان 
  .درنتيجه منجر به نقض حقوق بشری زنان ميگردند

انون منع خشونت عليه زنان تطبيق ق  وناپسندعرف وعنعنات "  صفحه ای بخش حقوق بشر دفتر يوناما  56  گزارش
 به تصوير کشيدهعنعنات مشخص را درسراسر افغانستان که حقوق زنان ودختران را نقض ميکنند، " درافغانستان

ن ارائه  آ وپيشنهادات را جهت پايان دادن به  اين عنعنات توضيحربرابر دولت جمهوری اسالمی افغانستان را دواکنشو
زنان، مردان، مقامات دولتی، رهبران مذهبی، فعاالن حقوق زن،  سيع ومصاحبه بابراساس يک تحقيق و . می نمايد

، بخش حقوق بشر دفتر يوناما 2010ت افغانستان در سال ا والي34 واليت از 29نهادهای مدنی وگروهای اجتماعی در 
 ودرميان تمام اقوام ئیروستاجوامع افغانستان اعم از شهری وم تما عنعنات در ميان عرف و  است که همچون هدريافت

 در، اين عنعنات به خاطر ناکامی دولت يافته های فوقبراساس . دندار افغانستان به درجات مختلف وبه طور فراگير وجود
 اين اساس گزارش ضرورت به تسريع تطبيق قانون روعميق ترشده است، ب تر حفاظت ازحقوق زنان ودختران، گسترده

  . ساخته است برجسته سياری از اين عنعنات راجرم دانسته،منع خشونت عليه زنان را که ب
 درج ، قرارداردشريعت اسالمیهم درقوانين افغانستان جرم دانسته شده وهم درتضاد با  که  ناپسند عنعنات دراين گزارش

در . وده استماستناد نمربوطه قانون منع خشونت عليه زنان وقواعد شرعی که مکمل آن ميباشدبه مواد  گزارش  ودنميباش
 تحليل بخش حقوق بشر دفتر  درروشنائی آناسالمی بحث شده کهمسائل استناد به قواعد شرعی با تعداد زياد ازکارشناسان 

نقش علمای دينی، متنفذين و ميکانيزم سنتی حل منازعات، هم  درگزارش،.  اسالمی صورت گرفته است شريعتازيوناما 
گزارش يافته های خويش را براساس برداشت جامعه از .  برجسته ساخته شده استدر تداوم وهم در محو عنعنات ناپسند

ند در روشنائی آن نعنعنات ناپسند، ارائه ميکند تا دولت، علمای دينی، اجتماعات و تمويل کنندگان بين المللی بتوا
 .  دنتدابيربهتر را جهت خاتمه دادن به اين عنعنات اتخاذ نماي

  
شد بسياری از عنعنات  اگر درست تطبيق میکه  قانون منع خشونت عليه زنان راتنفيذ نمود  دولت2009اگست ماه در

قانون مذکور درصدد ازبين بردن عنعنات، رسوم ورفتارهای است که باعث خشونت عليه زنان .  می برد راازبين ناپسند
،  خريدوفروش زنان زودهنگامواجهای اين قانون ازدواجهای اجباری، ازد. ميگردد ودرتناقض با دين اسالم قرار دارد

 انزوای اجباری و منع ازتحصيل، کار ودست رسی به خدمات صحی را  اجبار به خودکشی، حتی به منظور ازدواج ،
قانون منع خشونت عليه زنان صالحيت اتخاذ تدابير بازدارنده را به هفت وزرات دولت جمهوری . غير قانونی ميداند

 با .منظور تطبيق اين قانون وايجاد کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان، تفويض نموده استافغانستان  به  اسالمی 
بخش  ، ولی قانون منع خشونت عليه زنان گام بزرگی درراستای حمايت ازحقوق بشری زنان درافغانستان ميباشداينکه

تحت نام دفاع دانستن تخلفات که نجرم : نند،  ما است را در اين قانون مشاهده نمودهيی خالها بعضیحقوق بشر دفتر يوناما
  ولزوم توقف اقدامات "زنا" فعل  ميشوند، عدم تعريف دقيق از تجاوزجنسی به منظور تشخيص آن ازازناموس انجام

باوجود اين خالها، بخش حقوق بشر دفتر يوناما وبسياری . عدلی عليه متهم يا مجرم در صورت انصراف متضرر
 ضرورت  يک که آگاهی دهی راجع به اين قانون وتطبيق کامل آن درحال حاضرهستنده اين باورازمدافعين حقوق زن ب

که تضمين کامل حقوق زنان  عقيده است اين با آن هم اين بخش به . حفاظت از حقوق زنان ودختران ميباشدبرایمبرم 
  .  مينمايدنيز ايجاب بازنگری اين قانون را 

مايل به تطبيق قوانين حافظ حقوق زن يا  که اکثرًا مقامات تطبيق کننده قانون استفته حقوق بشر دفتر يوناما دريابخش 
اين .  که اين حالت انفعالی يکی از عوامل اساسی درتداوم عنعنات ناپسند ميباشد ويا هم قادر به تطبيق آنها نمی باشندندنيست

دم ومقامات دولتی از نافذ بودن قانون منع  دوردست مراتمشاهده نموده است که در بسياری از مناطق وواليبخش 
خشونت عليه زنان مطلع نيستند، درنتيجه اين قانون بدون تطبيق باقی می ماند،  درحاليکه دربعضی ازمناطق  باوجود 

از به رهنمود های بيشتر  آن  درست باز هم  آنها جهت تطبيق،آگاهی پوليس وارگانهای عدلی وقضائی ازقانون مذکور
  .  دارندکزی شان دارند ضرورتدفاتر مر

 دينی جهت توجيه احکام که بعضًا تفاسير مشخص از مالحظه نموده است) بخش حقوق بشر(بخش حقوق بشر دفتر يوناما 
 اسالم هبادرنظر داشت اينک.   اسالم سازگار نيستتعاليم دين استفاده ميشود درحاليکه اين عنعنات با ناپسندتعداد ازعنعنات 
 درشريعت اسالمی ازدواج اجباری وبه ازدواج دادن مستند ابرازميداردکهی در قانون اساسی دارد، گزارش جايگاه محور



،  بخش حقوقبه اين اساس .    ممنوع ميباشدوبعض ديگر از رسوم وعنعنات ناپسند،)بد دادن( منازعهت حلدختران جه
 بدست بيگيرد تا نشان دهد که قانون شريعتسير جامع ازپيشنهاد می نمايد که دولت افغانستان ابتکار عمل رادر انکشاف تف

  .حقوق تضمين شده درقوانين ملی وبين المللی با قواعد وآموزه های دينی سازگار است
. يکی از شديد ترين نوع خشونت عليه زنان  در افغانستان ميباشد" بد"دادن دختران جهت حل منازعات تحت عنوان " بد"

ت که بددادن دختران درسراسر افغانستان صورت ميگرد درحاليکه اين عمل در قانون جرم بخش حقوق بشر دريافته اس
 مخالفت شديد مصاحبه از زنان ومردان درجريان ی بد دادن  در افغانستان، بسيارنباوجود فراگير بود. دانسته شده است

هرگز " ت که دختر که به بد داده ميشود زنان درواليت فارياب به بخش حقوق بشر گف.  نسبت به آن ابراز داشتند راخويش
درخانواده شوهرش مورد احترام قرار نمی گيرد وآنها وی را شريک جرمی که توسط عضو مرد خوانواده اش ارتکاب 

 وبعضا او مجبو رميشود تا با حيوانات در  يک خدمت کار ويک وسيله انتقام با اورفتار ميکنندبه عنوانند ونيافته، ميدا
  .ا سپری کندطويله شب ر

  با استفاده ازمباحث که درسراسر افغانستان صورت گرفت وتحليل قضايای گزارش شده، بخش حقوق بشر دريافته است 
که بسياری ازازدواجها در افغانستان به خاطر عدم موجوديت رضايت که به طور آزادانه وآگاهانه ابراز شده باشد، 

اجبار زنان بيوه به ازواج ) که طبيعتا اجباری است ( زودهنگامختران، ازدواج  شامل بد داددن د ازجملهاجباری ميباشد که
  .  ميشود،با خويشاوندان شوهر متوفی اش وازدواج سربدل

 سال درقوانين افغانستان ممنوع 15بعضا در موارد محدود تحت شرايط خاص زير ،  سال16 ازدواج دختران زير سن 
.  در سراسر افغانستان  ودر بين تمام اقوام ساکن در افغانستان معمول ميباشددسالخرميباشد، درحاليکه ازدواج دختران 

آمار دقيق از اين گونه ازدواجها دردست نيست ولی مطالعات بخش حقوق بشر نشان ميدهد که تقريبا نصف  دختران در 
  .   سال به ازدواج داده ميشود15افغانستان قبل ازتکميل 

 که در اين گزارش مصاحبه شده است، ازدواج یاجباری در افغانستان، تمام مردان وزنانوجود وسعت ازدواج های  با
آسيب به صحت، تحصيل ورفاه .  درافغانستان دانسته اندناپسند يا زير سن قانونی را يکی از جدی ترين عنعنات زودهنگام

 مرگ ومير مادران را درجهان دارد رقمرين افغانستان بلند ت. دختران ازپيامد های ماندگار اين گونه ازدواجها ميباشند
  .  سالگی به ازدواج داده شده اند16 ميشود که قبل ازسن یوبسيار ی ازاين مرگ وميرها  دامن گير زنان

گزاف که توسط خانواده ها جهت ازدواج )  خانواده عروس داده ميشودبهپول که به ازطرف خانواده داماد (طويانه 
با درنظر . ست توسط مصاحبه شوندگان دانسته شده اناپسند درافغانستانشود، يکی از عنعنات فرزندان شان پرداخته مي

، فروش دختران ، ازدواجهای زودهنگاماد معموال به ازدواج های اجباریداشت فقر گسترده درافغانستان، طويانه زي
ردان به خاطر مقروض شدن شديد  اين گونه طويانه های گزاف بعضا مۀدرنتيج. وخشونت های خانوادگی منجر ميشود

 خود ان اين عقده خويش راباالی همسر ودن ميشوایومجبور شدن به کارهای سخت جهت ادای دين خويش، عقده 
  . دنميگشاي

 مشروع  زنان که توسط رفت وآمد آزادی  کردن درقانون وشريعت اسالمی برای محدودهيچ توجيه رابخش حقوق بشر
به من اخطارداده شد که کارنکنم به " يک زن ازاعضای پارلمان به بخش حقوق بشر گفت . ندنمی بيعنعنات اعمال ميشود 

خاطر که کارزن بيرون ازمنزل ننگ است ودرشريعت اسالمی ممنوع ميباشد ومعاش که من دريافت ميکنم حرام ميباشد، 
 ".  من بايد درخانه بمانمبنا براين

عموال زنان ، را  مستند سازی نموده است که توسط يک يا بيشتر بخش حقوق بشر موارد از قتل های ناموسی، م
اکثرا فرار ازمنزل . ازاعضای فاميل قربانی ارتکاب ميگردد به باوراينکه قربانی مذکور مايه سرافگندگی فاميل شده است

ث رسوايی با يک مرد، منحي) مشکوک(جهت نجات از يک ازدواج اجباری ودخيل بودن در يک رفتار  سوال برانگير 
روی اين ملحوظ گزارش تعديل قانون جزاء را جهت حذف تخفيف درنظرگرفته شده درآن . وسرافگندگی برداشت ميشوند

  .برای مرتکبين قتل های ناموسی، پيشنهاد ميکند
 است که در بعضی نقاط کشور اين روند رو به عرف وعنعنات ناپسندانگيز  مدهای غم يکی از پيا) خودسوزی(خودکشی 

داکتر مسئول در تنها مرکز ويژه درمان سوختگی در افغانستان، ازدواج اجباری را عامل اصلی خودکشی . رشد ميباشد
شوند شوند يا فروخته میزنان جوان در بدل گوسفند يا حتی ترياک به ازدواج مردان پير داده می"وی ميگويد . معرفی کرد

خواهند که در آنجا نيز مورد  مادر شوهرش از شوراهای محلی کمک میآنها گاهی به خاطر فشار از ناحيه شوهر يا... 
  ".گيرندتحقير و سوء استفاده قرار می

آنها يا مايل به تطبيق قوانين که حقوق زنان را . پوليس وارگانهای عدلی قضائی اکثرًا در تطبيق يکسان قانون ناکام بوده
دراجرای عدالت ارگانهای مذکور اکثرًا گزينشی .  طبيق آن نمی باشندمورد حمايت قرار ميدهند نيستند ويا هم قادر به ت

درمواردی که زنان منحيث ناقض هنجارهای اجتماعی معرفی ميشود، آنها قضيه را مورد پيگرد عدلی . عمل ميکند
 آنها قرارميدهند ولی درمواردی که زنان قضايای خشونت عليه خويش را گزارش ميدهند يا ازدواجهای زودهنگام به



اين . و به پيگری آن اقدام نمی کنند" اين ها مسائل شخصی وخانوادگی است" گزارش داده ميشوند به سادگی ميگويند 
  . درمحابس، سلب آزادی شده اند؛  بيان گرديد" جرايم اخالقی"وضعيت توسط تعداد زياد اززنانی که به خاطر ارتکاب 

 اجازه مخالفت با عنعنات ناپسند يا فرار از خشونت رانمی دهد، آنها درمواردی که وضعيت اجتماعی وفرهنگی به زنان
باوجود که فرار ازمنزل درقوانين افغانستان جرم نيست . بعضًا به خاطر نجات از خشونت دست به فرار ازمنزل ميزنند

. يب عدلی قرارميدهدولی بازهم مجريان قانون اکثرًا دخترانی را که به آن متوسل ميشوند؛ دست گير، توقيف وتحت تعق
چندين مطالعات نشان ميدهد که نصف از بازداشت شده . ميباشد" قصد ارتکاب عمل زنا"اتهام وارده دراين موارد معموال 

به طور مثال در جالل آباد هنگاميکه پوليس .  نفر ميرسد به اتهام جرايم اخالقی توقيف شده اند300گان زن که تقريبا به 
ميباشد وی را به اتهام قصد ارتکاب جرم زنا ) بدون محرم( ساله در يکی ازهوتل ها تنها 17 کشف نمود که يک دختر

 سالگی به ازدواج داده شده بوده 13تحقيقات بخش حقوق بشر بعدًا دريافت که دختر مذکور در سن . دست گير نمود
  .محروم شده بودوعالوه بر تحمل بد رفتاری، توسط خانواده شوهرش از تمام مراودات با اقاربش 

. بخش حقوق بشر، پيشرفت هايی را نيز در قسمت عکس العمل دولت درمقابل عنعنات ناپسند نيز مستند سازی نموده است
در دسمبر . . بعضًا مقامات دولتی از دختران که به ازدواجهای اجباری اعتراض داشتند حمايت کامل به عمل آوردند

 ساله با ازدواج دخترشان که ده سال قبل در زمانی که دختر دوساله بود 12ختر  در واليت نيمروز، خانواده يک د2009
ده سال بعد ازعقد زمانی که مرد مذکور .  ساله بود، مخالفت کردند60وی را به عقد مردی در آوردند که آن زمان 

موافقت نکرده وحاضر خواستار رسمی شدن ازدواج گرديد، دختر اين خواست را رد کرد و گفت که وی به اين ازدواج 
خانواده دختر، پول جانب مقابل را که به اين منظور گرفته بود برگرداند و پوليس نيز .  ساله شود70نيست همسر يک مرد 
  . تواند با دختر مذکور با اجبار ازدواج کندهشداد داد که وی نمی

اند، م عرف وعنعنات نا صحيح تالش کردهبخش حقوق بشر دريافته است که بعضی از رهبران مذهبی و اجتماعی در تداو
بسياری از مردان و زنانی که مصاحبه شدند گفتند که . درحاليکه اين عنعنات در تناقض با معتقدات اسالمی قرار دارند

های اختتام  عرف وعنعنات های آموزشی و فراهم نمودن زمينه تحصيلی برای رهبران مذهبی يکی از راهتدوير برنامه
 که با شريعت اسالمی ناپسندتواند جامعه را نسبت به عرف وعنعنات پند و اندرزهای اين رهبران می. باشدمذکور می

بعضی از اين رهبران مذهبی در حمايت از حقوق زنان . گردد، آگاه نمايدسازگار نيست و باعث تبعيض عليه زنان می
 در شهر جالل آباد داير 2010 روز جهانی زن در سال در يک کنفرانس که به مناسبت. اندهای موثر انجام دادهصحبت

 عضو شورای علمای واليت ننگرهار تعهد کردند که در آموزشهای خود در مساجد نسبت به عرف وعنعنات 15شده بود، 
های شناسند که ازدواجهای با نفوذ مذهبی را میهايی از شخصيتواحد حقوق بشر، نمونه.  به مردم آگاهی دهندناپسند

  . کنندسربدل و طويانه گزاف را تقبيح می
های تنفيذ سازی کارمندان ارگانگذاری زياد روی ظرفيتتطبيق درست قانون منع خشونت عليه زنان مستلزم سرمايه

محکوميت بر اساس قانون مذکور ميتواند در جلوگيری مرتکبين . باشدقانون و ارائه خدمات به قربانيان خشونت می
ان از ارتکاب خشونت، ممد واقع شود و درعين زمان بايد عامه مردم افغانستان از موجوديت قانون خشونت عليه زن

آگاهی عامه در سراسر افغانستان راجع به پيامدهای اجتماعی . مذکور و رفتارهايی که اين قانون جرم دانسته، مطلع شوند
همين طور برای تطبيق درست قانون منع .  باشد نيز برای رسيدن به اين هدف ضروری میناپسندمنفی عرف وعنعنات 

  .دهی و دادخواهی مورد حمايت قرار گيردهای نظارت، آگاهیخشونت عليه زنان، جامعه مدنی بايد در قسمت فعاليت
بخش حقوق بشر دفتر يوناما به اين باور است که تا زمانی که زنان و دختران در معرض رسومی که به آنها ضرر رسانده 

ت واقعی و سازند، قرار داشته باشند؛ پيشرفشان محروم مینها را مورد تحقير و توهين قرار داده و ازحقوق اوليهو يا آ
تامين حقوق زنان و دختران در افغانستان، مانند حق اشتراک در . پايدار درعرصه حقوق زنان بسيار اندک خواهد بود

های صحی کافی، امور جمعی به شمول اشتراک در پروسه جاری صلح، مصالحه و ادغام مجدد، دسترسی به مراقبت
باشد بلکه مهمتر از آن تطبيق های قانونی میا مستلزم ضمانتهای شغلی و تحصيلی، نه تنهدسترسی مساوی به فرصت

بخش حقوق بشر از دولت افغانستان، رهبران مذهبی، مردم افغانستان و . نمايدها را نيز ايجاب میدرست آن ضمانت
 و ت ناپسندعرف وعنعناکند که تمام تدابير الزم را به منظور خاتمه دادن به تمويل کنندگان بين المللی درخواست می

  . تطبيق کامل و بدون تآخير قانون منع خشونت عليه زنان، اتخاذ نمايند
  

  :  پيشنهادات کليدی
  

دولت افغانستان در باالترين سطح به شمول رئيس جمهور به طور علنی روی اين موضوع تأکيد نمايد که  •
ه صلح، مصالحه وادغام مجدد انکشاف وحفاظت حقوق زنان، بخش جدا ناپذير ويکی ازاوليت های اصلی برنام

 . در سراسر افغانستان وهمچنان ستون مرکزی استراتيژی های اقتصادی، سياسی وامنيتی ميباشد



دولت پروسه تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، خاصتا اتخاذ يک استراتيژی ملی برای تطبيق قانون  •
قدم فوری رئيس جمهور ميتواند طی فرمانی زنان به عنوان يک . منع خشونت عليه زنان را تسريع ببخشد

معموًال زنان که از منزل فرار . (دست گير وزندانی شده اند، آزاد نمايد" فرار ازمنزل"ودختران را که به خاطر 
 ). ميکند متهم به قصد ارتکاب عمل زنا ميشوند

ها دستور دهند که قانون ارنوالی څو ها و رهنمودها به محاکم ارنوال ، ذريعه متحد المالڅستره محکمه و لوی  •
ارنواالن مطابق قانون، تمام شکاياتی را که در رابطه با څپوليس و . منع خشونت عليه زنان را تطبيق نمايند

دفتر لوی . گردد، ثبت نمايندکه در قانون جرم دانسته شده و به ادارات آنها تقديم میعرف وعنعنات ناپسند 
 . يب عدلی شکايات متذکره فورًا اقدام نمايدارنوالی به تحقيق و تعقڅ

وزارت عدليه در همکاری با کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان بايد برنامه های آموزشی وظرفيت سازی  •
را راجع به قانون منع خشونت عليه زنان، به شمول شناسائی، تحقيق وتعقيب عدلی  و قضايی ازدواج اجباری 

 .  دادن دختران برای تمام کارمندان ارگانهای تنفيذ قانون، داير نمايندوازدواج های زودهنگا م وبد

 ووزارت امورزنان بايد برای مال امامان مساجد و معلمان مسائل فعلمای دينی همراه با وزارت حج واوقا •
. ينددينی، پروگرامهای آموزشی را راجع به حقوق زنان وقانون منع خشونت عليه زنان، انکشاف داده وداير نما

رهبران مذهبی بايد به طور صريح راجع به تناقض عنعنات  ناپسند با تعاليم دينی واصول اسالمی صحبت نما 
 . برگزار نمايندیيند ومباحث باز را راجع به حقوق زنان در ميان کارشناسان مسائل اسالم

 که به منظور تطبيق قانون منع تمويل کنندگان بين المللی بايد حمايت های خويش را ازابتکارات دولت افغانستان •
 . خشونت عليه زنان وتطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان روی دست گرفته ميشود، افزايش دهند

  

  : پيشنهادات مشروح
  

  به دولت جمهوری اسالمی افغانستان
مايد که دولت افغانستان در باالترين سطح به شمول رئيس جمهور به طور علنی روی اين موضوع تأکيد ن 

انکشاف وحفاظت حقوق زنان، بخش جدا ناپذير ويکی ازاوليت های اصلی برنامه صلح، مصالحه وادغام مجدد 
  .در سراسر افغانستان وهمچنان ستون مرکزی استراتيژی های اقتصادی، سياسی وامنيتی ميباشد

پسند که دراين قانون جرم دانسته ازتطبيق درست قانون منع خشونت عليه زنان به شمول تعقيب عدلی عرف وعنعنات نا 
وحمايت کميسيون عالی منع خشونت عليه )  خشونت(همين طوراز ارائه خدمات به قربانيان . شده اطمينان حاصل نمايد
  . .زنان را نيز مطمئن گردد

 خشونت تطبيق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، خاصتا تدوين وعملی کردن يک استراتيژی جهت تطبيق قانون منع 
  .عليه زنان را تسريع ببخشد

که يک عمل جرمی درقانون " فرارازمنزل" رئيس جمهور فرمان را مبنی برآزادی فوری زنان ودختران که  به خاطر  
 .)متهم ميشوند" قصد ارتکاب فعل زنا" معموال دراين گونه موارد زنان به. (دانسته نشده، صادرنمايد

 با قوانين يک تفسير جامع از شريعت که مطابقابه منظور انکشاف رئيس جمهور بايد يک گفتمان ملی ر 
 .  افغانستان باشد، روی دست گيردیموضوعه افغانستان و تعهدات بين المللی حقوق بشر

  
 وزارت عدليه

همراه با وزرات داخله با اجرای تحقيق و تعقيب عدلی موثر از تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان توسط پوليس و  
  .ن و ثبت تمام شکايتی که عليه عرف وعنعنات ناپسند که جرم دانسته شده، اطمينان حاصل نمايدواالارنڅ



سازی را راجع به قانون منع های آموزشی و ظرفيتهمراه با کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان بايد برنامه 
اجباری و ازدواج های زودهنگام خشونت عليه زنان، به شمول شناسائی، تحقيق و تعقيب عدلی قضايای ازدواج 

  . و بد دادن دختران برای تمام کارمندان ارگانهای تنفيذ قانون، داير نمايد) ازدواج در سنين پائين(

  .کنند، خدمات حقوقی ارائه نمايدبه قربانيان خشونت که با استناد به قانون منع خشونت عليه زنان شکايت درج می 

"  دفاع از ناموس"هايی که تحت نام  پارلمان پيشنهاد نمايد که در آن مجازات قتل قانون جزاء را به398لغو ماده  
  .گيرد، تخفيف داده شده استصورت می

همراه با ستره محکمه و پارلمان تدوين قوانينی که ثبت ازدواج را اجباری سازد و زن و شوهر را ملزم به حضور در  
 . نزد مرجع ثبت کننده سازد، در نظر گيرد

يل قانون مدنی را به پارلمان پيشنهاد نمايد تا مطابق با حق تساوی در برابر قانون که هم درقانون اساسی و هم در تعد 
  . سالگی را حداقل سن برای ازدواج اعم از زن و مرد پيشبينی نمايد18معيارهای حقوق بشری ضمانت شده، 

،  قوانينی یارنوالڅ بشری، همراه با ستره محکمه و لوی به منظور مطابقت قوانين با معيارهای ملی و بين المللی حقوق 
های حقوق بشری مغايرت دارد تعديل و را که بر حقوق زنان تاثير دارد، باز نگری نموده و هر موردی را که با ضمانت

  .گيری فعاالنه جامعه مدنی را در پروسه بازنگری قوانين تضمين نمايدسهم. يا لغو نمايد

ع خشونت عليه زنان، و ارزيابی چگونگی تطبيق آن به منظور شاناسائی ساحات الزمه جهت بازنگری قانون من 
 اين قانون که تعقيب عدلی را به شکايت 39به طور مثال، در نظرگرفتن تعديل ماده . اصالحات مناسب، را شروع نمايد

 .متضرر منوط دانسته است

را ) جرگه و شورا(لی رسمی و ميکانيزم سنتی حل منازعات از مطابقت قانون پيشنهاد شده، که رابطه بين نظام عد 
همينطور از ممنوعيت . کند، با تمام قوانين ملی به شمول قانون منع خشونت عليه زنان اطمينان حاصل نمايدتعريف می

 .ها نيز مطمئن گرددرسيدگی به نقض فاحش حقوق بشری توسط اين ميکانيزم

  

  ارنوالیڅ ستره محکمه ودفتر لوی
ها متحدالمالهايی را به منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان صادرنمايند و در آن رهنمود ارنوالیڅه محاکم و ب 

  . تطبيق قانون مذکور و رابطه آن با ساير قوانين جزائی را بگنجانند
 قانون 130ظرداشت ماده با درن" جرايم اخالقی"داليل قانونی دستگيری، تعقيب و مجازات زنانی را که به اتهام ارتکاب  

 شورای عالی ستره محکمه بايد بازنگری متحدالمالی را که .دنبازنگری نماياند، اساسی مورد پيگرد عدلی قرار گرفته
 و شريعت اسالمیصادر نموده بود جهت مطابقت آن با تضمينات قانون اساسی،  " فرار از منزل"راجع  به قضايای 

  .دولت افغانستان، مد نظر بگيردتعهدات بين المللی حقوق بشری 
  

  وزارت امور زنان
  .ارائه نمايد  عليه عرف وعنعنات ناپسندارنوالیڅهای هدفمند به زنان به منظور درج شکايات در ادارات پوليس و کمک 

کره را های متذکميسيون. از کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان هم در واليات و هم در کابل به قدر کافی حمايت نمايد 
 . اتخاذ نمايد در تمام واليات ايجاد نموده و تدابير الزم را جهت حصول اطمينان ازموثريت کارکردهای آنها

دهی راجع به قانون منع خشونت عليه زنان به منظور حساس ساختن کمپاين سراسری را با مردان و زنان جهت آگاهی 
  .راه اندازی نمايد تمرکز خاص روی مناطق روستائیعامه مردم نسبت به خشونت عليه زنان و حقوق زنان با 

-psycho( اجتماعی –همراه با وزارت های صحت عامه ومعارف، ازطريق فراهم ساختن خانه امن، کمکهای روانی  
social ( تداوی، دست رسی به تحصيل از زنان ودختران که قربانی عرف وعنعنات ناپسند شده حمايت به عمل آورد ، .  

  

 لهوزارت داخ
  . واحد پاسخ دهی خوانوادگی رادراداره پوليس تقويت نمايد به شمول استخدام هرچه بيشتر افسران پوليس زن 

  
  وزارت حج واوقاف

پروگرام های آموزشی را برای مال امامان ومعلمين مسائل دينی  راجع به حقوق زنان و قانون منع خشونت عليه زنان،  
  نمايدانکشاف  وتدوير



  .ا که کمک کننده ومکمل قانون منع خشونت عليه زنان باشد، مبتنی بر شريعت اسالم، تدوين نمايدمواد آموزشی ر 
  

 وزارت اطالعات وفرهنگ 
دهی عامه و با تمرکز روی جوامع روستايی راجع به قانون منع های تلويزيونی و راديويی را به منظور آگاهیبرنامه 

 . های آن توليد و پخش نمايدخشونت عليه زنان، خشونت عليه زنان و پيامد
  

 وزارت صحت عامه
های خاص را برای درمان فوری و مجانی زنان و دخترانی که قربانی خشونت قرار گرفته، طرح و تطبيق پروگرام 

 . نمايد
 . اطالعات مربوط به تاثير ازدواج زود هنگام بر افزايش مرگ و مير مادران و نوزادان را جمع آوری و تحليل نمايد 

  ارت معارف وتحصيالت عالیوز
نصاب تعليمی را برای مکاتب پسران و دختران انکشاف دهد که در آن مسائل خشونت عليه زنان به شمول ممنوعيت  

 . قانونی  عرف وعنعنات ناپسند و ازدواج زودهنگام برجسته گرديده باشد
 بازگرداندن دختران به مکاتب طرح و تقويت های مالی به خانواده ها، به منظورهايی را، به شمول دادن مشوقپروگرام 

 .نمايد
  

  وزرات ماليه
های امور زنان، حج و اوقاف، عدليه، صحت عامه، اطالعات و وزارت ماليه منابع و حمايت الزم را برای وزارت 

 عليه زنان شان در قانون منع خشونتهای متذکرهفرهنگ، معارف و تحصيالت عالی فراهم نمايد تا آنها بتوانند مسئوليت
  .را ايفا نمايند

 به علمای دينی
بايد برای مال امامان مساجد و ) وزارت حج واوقاف و وزارت امور زنان( های مربوطههمراه با ساير وزارت 

های آموزشی را راجع به حقوق زنان و قانون منع خشونت عليه زنان، انکشاف داده و معلمين دينی، پروگرام
 .داير نمايند

 .ی مبتنی بر شريعت اسالم که ممد و مکمل قانون منع خشونت عليه زنان باشد، تدوين و انکشاف دهندمواد آموزش 

دهی راجع به خشونت عليه زنان و پيامدهای آن و قانون همراه با وزارت امورزنان کمپاين سراسری به منظور آگاهی 
 . يرداطق روستائی صورت گدراين کمپاين تمرکز روی من. منع خشونت عليه زنان راه اندازی نمايد

به طور صريح راجع به تناقض عرف وعنعنات ناپسند با تعاليم دينی و اصول اسالمی صحبت نمايند و مباحث  
  .آزاد را راجع به حقوق زنان در ميان کارشناسان مسائل اسالم برگزار نمايند

جامع و سازگار از شريعت اسالمی منطبق با رئيس جمهور را کمک نمايند تا يک گفتمان ملی را به منظور ترويج تفسير  
 . قوانين داخلی و تعهدات بين المللی حقوق بشری افغانستان، راه اندازی نمايد

جرايم "از ستره محکمه خوستار بازنگری داليل حقوقی دستگيری، تحقيق و مجازات زنان به خاطر ارتکاب  
صادر " فرارازمنزل"  محکمه که راجع به  قضايای همين طور خواستار تغيير متحد المال ستره. شوند" اخالقی

 . نموده بود، شوند

  
  )کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان وسازمانهای حقوق بشر وسازمانهای زنان(به جامعه مدنی 

هايی را جهت نظارت از تطبيق قانون منع خشونت برنامه. تطبيق فعاالنه قانون منع خشونت عليه زنان را ترغيب نمايند 
های دولتی به شمول تعقيب عدلی، طرح و عليه زنان و گزارش دادن راجع به چگونگی تطبيق قانون مذکور توسط ارگان

 . اجرا نمايند

عليه عرف وعنعنات ناپسند، فراهم ارنوالی څشان در ادارات پوليس و های هدفمند را به زنان جهت ثبت شکاياتکمک 
 . نمايند

 شوراها؛ از طريق مساجد و وزارت حج و اوقاف، جلسات آموزشی را برای رهبران همراه با مطبوعات، متنفذين و 
 . مذهبی و اجتماعی راجع به حقوق زنان، خشونت عليه زنان و عنعنات ناپسند داير نمايند



های دولتی که به منظور بازنگری قوانينی که بر حقوق زنان تأثير دارد، از سهيم بودن جامعه مدنی در تمام پروسه 
 . اطمينان حاصل نمايند

" دفاع از ناموس" قانون جزاء را بخواهند که در آن تخفيف در مجازات قتلی که تحت نام 398از دولت الغای ماده  
 .   گيرد، پيشبينی شده استصورت می

محبوس " جرايم اخالقی"از دولت بخواهند که تمام زنان محبوس را که به خاطر ارتکاب به اصطالح  
" جرم فرار ازمنزل"اد نمايند و همچنان خواستار بازنگری متحد المالی شوند که راجع به اند، آزشده

  . صادر شده است
  

 بين المللی ) دونرها(به تمويل کنندگان 
های را از ابتکارات دولت که به هدف تنفيذ قانون منع خشونت عليه زنان به شمول آموزش مقامات، کمپاين شانحمايت 

 . شوند، افزايش دهندکمک به کميسيون منع خشونت عليه زنان در واليات روی دست گرفته می  ودهی سراسریآگاهی

اجرای يک استراتيژی ملی به  راستای تطبيق پالن کاری برای زنان افغانستان، خاصتا در انکشاف و دولت را در 
 . ، ياری نمايندنمنظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زنا

در واليات ارائه ميکنند و خاصتًا به منظور تطبيق ارنوالی څايشان را که کمکهای تخنيکی به دفاتر هآن عده از پروگرام 
 . قانون منع خشونت عليه زنان طرح گرديده، توسعه ببخشند

های هدفمند برای ابتکارات دولت افغانستان و جامعه مدنی که به هدف محو ازدواج در زودهنگام و سايرعرف حمايت 
 .  پسند روی دست گرفته شده، فراهم نمايندوعنعنات نا

دهی عامه را که راجع به غير قانون بودن عرف وعنعنات ناپسند در قانون منع خشونت عليه های موثر آگاهیکمپاين 
 . گردد، حمايت نمايندزنان راه اندازی می

 . نان، حمايت به عمل آورنددهی مردان راجع به حقوق زنان و قانون منع خشونت عليه زهای آگاهیاز پروگرام 

های آموزشی جامعه مدنی را که برای مال امامان و آموزگاران دينی راجع به شريعت اسالمی، حقوق بشر و پروگرام 
 .  محو عرف وعنعنات ناپسند تدوين گرديده، مورد حمايت قراردهند

 .  مشوق مادی ارائه ميکنند، توسعه ببخشندشان درمکتبها به منظور نگهداشتن دخترانهايی را که به خانوادهپروگرام 

کند، افزايش دهند و از امنيت و مديريت های امنی که به قربانيان خشونت سرپناه مهيا میهای شان از خانهبه حمايت 
 . های امن کامال اطمينان حاصل نمايند تا حفظ کرامت انسانی قربانيان در آنجا ضمانت گردددرست اين خانه

در توقيف بوده و يا " جرايم اخالقی"ور خواستارآزادی زنانی گردند که به اتهام ارتکاب جرايم به اصطالح از رئيس جمه 
 .  اندمحبوس شده

بخواهند که قوانينی را که بر حقوق زنان موثر است، مورد بازنگری قرار دهند تا از ) تمام ادارات مربوطه (از دولت  
 .للی حقوق بشری افغانستان مطمئن شوندمطابقت آنها با تعهدات ملی و بين الم

   
 


	 از دولت بخواهند که تمام زنان محبوس را که به خاطر ارتکاب به اصطلاح "جرایم اخلاقی" محبوس شدهاند، آزاد نمایند و همچنان خواستار بازنگری متحد المالی شوند که راجع به "جرم فرار ازمنزل" صادر شده است. 

