
 

 

 

گزارش خالصه  
  

 خواهد مرا او برگردم؛ پدرم خانه به نمی توانم. ميخواهم طالق فقط من
 . اند کرده طرد مرا فاميل اعضای تمام. کشت

 گردیده محکوم حبس سال سه به" از منزل فرار" جرم به که ساله 20. اچ ـــــعایشهـ
پدر  که یمرد فيزیکی های از خشونت رهایی جهت که است این عایشه جرم. است
فرار  کند، ازدواج اش دوم زن صفت به مرد این با تا بود کرده وادار را اش دختر عایشه
 .   است کرده

 
 نمی حکومت. هستند بيگناه من مانند دختران که بداند باید حکومت

 باهم خيلی محيط در این ما های و قلب هستيم اطفال ما که بيند
 .است شده نزدیک

 اش روز عروسی در از اینکه پس زنا ارتکاب جرم به که لهسا 16. ام پری گل___ 
 . است شده توقيف گردید، اختطاف

 
 باید" فرار از منزل" قضایای. کنيد کمک زنان این به بتوانيد که اميدوارم
در  حتی. در محابس نه -گردد و فصل حل محلی متنفذین توسط
 مانند دهد، مانجا را بهتری چيزهای ميتواند تر حکومت پيچيده قضایای
 کاریابی های زمينه ساختن فراهم و یا امن های در خانه زنان نگهداری

 ...آنان برای
 داری خود اش از ذکرنام نگردد، فاش اش هویت اینکه برای(زنان  آمر محبس ___

 ).   ميگردد
 

 از سال 10 که کند ازدواج با مردی مجبورشد زمانيکه داشت سال 12 صرفا. ک هما
در  و مينوشيد هم شراب مخدر مواد به بودن بر معتاد عالوه شوهر هما. بود بزرگتر وی

 مخارج از تامين قرار ميداد، و کوب لت مورد هميشه را دختر اش و دو هما اینکه ضمن
 را اش از دختران یکی هما شوهر ميالدی 2009 درسال روز یک. عاجز بود هم خانواده
 پدر کالن کمک به اش دختران و هما. ستشک هایش دندان که نمود و کوب لت آنقدر

در  مخفيانه زندگی یکسال از حدود پس. فرار نمود دیگری والیتی به پسر کاکایش و
 زندگی محل آن نزدیک در اش والدین که رفت جای به هما افغانستان، دیگری بخشی
 جرایم"ارتکاب اتهام به را وی و قضایی عدلی موظفين ماه چند از پس ولی. ميکردند
دستگير ) ازدواج از خارج جنسی روابط" (زنا" و جرم" از منزل فرار نمودن" با" اخالقی
 هما به که شخصی{  پسر کاکایش با که بود کرده متهم را وی شوهر هما. نمودند
 سال هفت به هما در نهایت،. است داشته جنسی روابط ،}فرارکند تا بود کرده کمک
 درحال. ميکند سپری را حبس دوران خویش طفالا همراه و اکنون گردیده محکوم حبس

 .  دارد سال 22 حاضر هما
 

در  زیادی های پيشرفت تاکنون، ميالدی 2001 در سال طالبان حکومت از سقوط پس
 این های در بخش. است رونما گردیده افغانستان در و دختران زنان حقوق بخش



2 

بر  شده وضع شدیدی های محدودیت ميباشد، دولت کنترول تحت که مملکت
 شده برداشته صحی های و مراقبت کار آموزشی، های فرصت به زنان دسترسی

 در انتخابات نموده، وظيفه ایفای دولتی های در پست زنان از زیادی تعدادی. است
 در سال. اند حضور یافته افغانستان جامعه مختلف در ابعاد و دو باره کرده اشتراک

 برابر حقوق قانون این که شد تصویب افغانستان جدید اساسی قانون ميالدی 2004
 زن عليه خشونت منع قانون ميالدی 2009 درسال و همچنين. ميکند تضمين را زنان

 مجبور تجاوزجنسی، فاميلی، های خشونت اجباری، های ازدواج زیرسن، های ازدواج
 آن رتکبينم و برای قرار داده ممنوع را زنان عليه خشن و سایر اعمال فحشاء به نمودن
 .    نمود تعيين را جدیدی مجازات

 
. است نموده تالش زنان از حقوق حمایت جهت حدودی نيز تا کرزی حامد جمهور رئيس
 اتهام به محبوس و دختران زنان مجازات و تخفيف عفو ميزان افزایش تالشها این که

 گروپ ایتقاض به و هم جهمور رئيس شخص ابتکار به که هم" اخالقی جرایم" ارتکاب
 فرمان در آخرین جمهور رئيس. مدنی صورت گرفته است، را در بر می گيرد جامعه های

 صادر گردید، 2012 مارچ 8 تاریخ به که و محجوزین محبوسين بر عفو مبنی خویش
 با ازدواج منظور به والدین از منازل فرار نمودن جرم به که...  زنان" تا داد دستور

 و با فرار نموده از منزل زنانيکه و یا اند گردیده حبس هب محکوم شان مطلوب اشخاص
 ."   گردند رها و شرط قيد بدون اند، کرده ازدواج مورد نظرشان افراد

 
 افغان زنان که ميکند پنهان خویش در عقب را تاریکتری های واقعيت تغييرات این ولی
 مانند ناکیوحشت های و خشونت داشته عموميت تبعيض جایيکه. اند مواجه آن با

 ندرت به هما توسط شده تجربه فاميلی های و خشونت و زیرسن اجباری های ازدواج
 جای به فرار ميکنند تحميلی های از خشونت که زنان. قرار ميگيرند عدلی تعقيب مورد

 دولتی مقامات و همچنين و قضایی عدلی نهادهای پوليس، از موظفين کمک دریافت
 جرایم" ارتکاب جرم و به شده مواجه مقامات این زاءاسته و توجهی بی با غالبًا

 .   ميگردند مجازات" اخالقی
 
 و سه زنانه محبس در سه افغان و دختران زنان با ا مصاحبه 58 بر اساس گزارش این
 محابس، مسئولين مدنی، جامعه فعالين با و همچين اطفال و تربيت اصالح مرکز

 مشاورین زن، حقوق فعالين امن، های نهخا مسئولين دولتی، مقامات ثارنواالن،
 روی گزارش این. است گردیده تهيه امور زنان و حقوقی و متخصصين حکومتی
 اند، شده" زنا" و" فرار از منزل" جرایم ارتکاب به متهم که و دختران زنان مشکالت
 با در تضاد است شده زا انگاشته جرم افغانستان در قوانين که زنا عمل. تمرکز دارد
 بر اساس غالبًا جزایی قضایای. قرار  می گيرد کشور این المللی بين حقوقی تعهدات
 اعتبار قانونی فاقد اعترافات بر اساس گردیده، بررسی غير موثق و مدارک شواهد
و  زنان برای المدت طویل های حبس منجر به و اکثرًا گردیده فيصله محاکم توسط
 ارتکاب اتهام به زنان در آن که را قضيه از سی ربيشت تعداد گزارش این. ميگردد دختران

 موظفين منفی نقش و قرارداده توجه مورد اند، گردیده مجازات الذکر فوق" جرایم"
 مرتکب نظر آنان به که و دختران زنان نمودن در مجازات قضات و ثارنواالن پوليس،
 . قرار ميدهد بررسی مورد را اند، شده جرایم همچون
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در  را مضاعف  عدالتی بی نوع یک موجودیت هذا گزارش متذکره، یایقضا بررسی با
 است عبارت مضاعف عدالتی بی این. ميسازد بر مال افغانستان و قضایی عدلی نظام

 از آنها مشخصی تعریف که ای" اخالقی جرایم"بر شده وضع مجازات جدی از تطبيق
 در حالی این. زن يهعل خشونت منع قانون ضعيف تطبيق و برعکس است نشده ارایه
و  ميگردند حبس به محکوم اکثرًا فرار ميکنند ها از خشونت که و دختران زنان که است
فراری  و باعث بوده اجباری های و ازدواج فاميلی های خشونت مسبب که مردان لی

 . ميکنند حاصل معافيت عدلی از تعقيب هميشه تقریبًا ميگردند، و دختران زنان ساختن 
 

. دارد وجود در افغانستان و دختران زنان حقوق تحقق راستای در زیادی مشکالت
 حمالت شمول به  مشکالت از این بشر تعدادی حقوق بان دیده قبلی های گزارش
 زنان، آموزش به نسبت شده وضع شدید های محدودیت و دختران، بر زنان طالبان

 به زنان دسترسی عدم اطفال، ازدواج و اجباری های ازدواج جنسی، های خشونت
 موجود و مشکالت اجتماعی وجهه دارای زنان شدن کشته و قضایی، عدلی نهادهای
 جرایم" زاشدن جرم روی مخصوصا راپور این. 1است نموده بررسی را زنان کار در قبال
 های و تبعيض رفتارها بارز سوء های مثال متذکره جرایم چونکه. دارد تمرکز" اخالقی
 جرایم که داریم باور ما. ميباشد عملکردها و در قوانين و دختران انزن عليه شده اعمال
 و زنان زندگی بتوانند که ای جدی اصالحات آوردن که است موضوعات از جمله اخالقی
 کنونی دشوار در شرایط حتی جرایم این به نسبت بخشد، بهبود را افغان دختران
 . پذیراست امکان

 
 اگر و یا ندارد وجود محبوس و دختران زنان تعداد مورد در دقيق های احصائيه در حاليکه
 بشر بر اساس حقوق بان دیده گيرند، قرارنمی عموم در دسترس است موجود

 محبس در سه ميالدی 2011 سال در اواخر که سازمان این قبلی و کارهای تحقيقات
دختردر و  زن 400 تقریبی تعداد 2012 در جنوری که ميکند تخمين است، داده انجام

 تقریبا تعداد این که. اند گردیده زندانی" اخالقی جرایم" ارتکاب اتهام به افغانستان
 توقيف دختر تحت اطفال تمام و افغانستان در محابس زندانی) سال بزرگ( زنان نصف

 . ميدهد تشکيل را اطفال و تربيت اصالح در مراکز
 

 تنها نه" اخالقی جرایم" رتکابا به متهم و دختران زنان عليه شده اعمال های خشونت
 بلکه ميگذارد منفی تاثيرات دستگير ميشوند ساالنه بطور و دخترکه زن صدها باالی
 زیرسن، و اجباری های ازدواج از متضرر افغان و دختران زنان تمام باالی پدیده این

. گذاشت خواهد برجای مخربی اثرات ها خشونت و یاسایر فاميلی، های خشونت
 برای را روشنی پيام تحميلی های ازخشونت فراری و دختران زنان ننمود حبس
 تان آميز فاميلی مخاطره از زندگی تا نکنيد کوشش: اینکه و آن ميکند ارسال دیگران

 های حمایت دنبال اگرشما چونکه گردید؛ فاميل از خارج کمک خواهان و یا فرار کرده
 . گردید مجازات کمک، دریافت عوض به است ،ممکن بروید عدالت و تامين قانونی

 
• • • 

                                                         
 ,، 2009ر ، دسامب"حقوق زنان درافغانستان: وعده های جهان با ما است" به عنوان مثال، راپور دیده بان حقوق بشرتحت عنوان - 1

http://www.hrw.org/reports/2009/12/03/we-have-promises-world-0; 10طالب  -افغانستان" این سازمان تحت عنوان  و راپور 
 .http://www.hrw.org/reports/2010/07/13/ten-dollar-talib-and-women-s-rights-0، 2010دالری وحقوق زنان، جوالی 
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 تا مجبور اند ميکنند، زندگی عمده از شهرهای خارج زنانيکه مخصوصًا – افغان زنان
 زنان این. دهند ادامه شان زندگی به ناشده تدوین سختگيرانه و مقررات قواعد طبق

از  دیگر ویا هقری به قریه از یک رفتن و یا دور تر های فاصله به مسافرت هنگام مجبور اند
 مذکر و یا خویشاوندان از یکی همانا که را خویش شرعی محرم شهرها به قریه

و   حيا بی" زن یک صفت به در غير آن. باشند داشته باخود ميباشند، شوهرشان
 امکانات اینکه با مناطق در این. شد خواهند معرفی محل مردم در ميان" بداخالق
 ولی است شده فراهم زنان برای طالبان زمان با در مقایسه بهتر مراتب به آموزشی

 هردو در فاصله که است در حالی این.  نميروند مکاتب به از دختران نصف تعدادی هنوز
 جان حاملگی به مربوط و امراض مشکالت به نسبت افغان دختر و یا زن یک ساعت
 دختران که خاطر است این به و ميرها مرگ از این بخشی. ميدهد دست از را خویش

 رشد حدکافی به آنها بدن از آنکه و پيش نموده ازدواج شدن بالغ مجرد به مجبور اند
 . آورد دنيا می به طفل کند،

 
 به نسبت سطح ترین و پایين در بدترین زندگی به و اميد فقر سواد، از لحاظ افغان زنان
 آنان با گزارش این تهيه هنگام که و دختران اکثر زنان. دارند قرار در سایرکشورها زنان

 تحمل را فراوانی مشکالت شان در زندگی که اند گفته است، گرفته صورت مصاحبه
 اکثرا(اجباری های ازدواج و آميز خشونت زندگی از محيط بردن رنج شمول به. اند کرده

در  و از منزل آنان فرار باعث اکثرًا عوامل این که) سال بزرگ مردان با پایين در سنين
 .  اند گردیده عدلی ارگانهای موظفين توسط شان ستگيرید نهایت

 
 آميز خشونت و روابط پيوندها از رهایی جهت که ميگيرند تصميم و دختران زنان زمانيکه

 شکل به شان و شوهران نامزادان برادران، خشمگين، والدین فرارکنند، و تحميلی
 زنا یا و از منزل فرار جرایم کابارت به متهم را و آنان نموده تعقيب را زنان این دوامدار
 غور مورد شان جرمی رفتارهای اینکه از اطمينان داشتن با مذکر فاميل اعضای. ميکنند

 استفاده حربه عنوان به اتهامات از همچون آسانی به گرفت، قرار نخواهند و بررسی
 دونو ب اسانی به شانرا ادعاهای که دولتی ذیربط مقامات همکاری با آنان. ميکنند
 زنان این که ميدانند چون. نمایند زنا به متهم را زنان ميتوانند ميکنند، قبول تحقيق کدام
 زنان اتهام وارد گردد، زمانيکه. شد دستگير خواهند آنان ادعای مجرد به زیاد احتمال به

 شدیدًآ و اعتبارشان حيثيت و به  قرار گرفته عدلی طب معاینات تحت ناحق به اغلبًا
 محض حتی. نگردد هم ثابت هيچگاهی وارده اتهامات اگر حتی. ميگردد دوار لطمه
 زنان نمودن کنترول جهت از آن که باشد ای حربه نيز ميتواند ساختن متهم به تهدید

و  اجباری های ازدواج شمول به بر آنان شده تحميل و جرایم گرفته صورت استفاده
 شده نگهداشته پوشيده طریق ایناز  فحشاء به نمودن و مجبور جنسی تجاوز زیرسن،

 .گردد توجيه و یا
 

 همکار نمی و یا هم بدون یاور   هميشه و دختران زنان که ساخت خاطرنشان باید
 خانه به رفتن پيشنهاد هما، پدر کالن مانند خانواده اعضای از بعضی گاهی. باشند
 از شجاعانه فغانا از مقامات بعضی هم و گاهی ميکند را از آنان حمایت و یا امن های
 های خانه معدودی تعداد دولت های و حمایت دونرها مالی  با کمک. ميکنند دفاع زنان
 های حمایت ها خانه این. است گردیده ایجاد ازقلمرو افغانستان در نصف تقریبا امن
 .  ميسازند فراهم فرار ميکنند، اجباری های ازدواج و ها از خشونت زنانيکه برای را الزم
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. نيست کافی و بوده ناقص لحاظ از چند قبيل از این ای شده تدابير اتخاذ هرحال، به
 خانه این تعداد ندارند؛ اطالع امن های خانه همچون از موجودیت اکثرًا و دختران زنان

 تبعيض بر عالوه،.  کنند حمایت جرایم ارتکاب به متهم از زنان و نميتواند بوده کم خيلی
. ميگردد اعمال قضایی رسيدگی در هرمرحله و دختران برزناندر برا آن حاد شکل به

 از حمایت جای به را اجتماعی ناشده تدوین نورمهای دولتی از مقامات زیادی تعدادی
 و شوهران از پدران نيز پوليس موظفين اغلبًا. ميکنند تطبيق از خشونت متضرر زنان

 تماس پوليس با شوهران و پدران قضایا در همچون. هما قضيه مثل. ميکنند اطاعت
اگر  پوليس ظن به. دستگيرکنند شانرا فراری و دختران زنان تا ميخواهند از آنان گرفته
 زن این باشد، از خانه خارج شوهر اجازه بدون زن و یا کند شکایت اش زن از مرد یک
 پوليس" اخالقی جرایم" ای شده ادعا قضایای درب عضی. ميباشد و بداخالق حيا بی
 . است دستگير کرده اند، برده پناه امن های خانه به که را و دختران زنان

 
 و بدون آميز تهدید فضای در یک را آنان اظهارات معموال پوليس زنان، ازدستگيری پس
و  زنان به. ميکند اخذ دستگيرشده زن از دوستان یکی حتی و یا مدافع وکيل حضور
و  نبوده آن خواندن به قادر آنان که یندنما شصت را اعترافاتی که ميشود گفته دختران
 تنها اغلبا" اعترافات" این. است نکرده هم قرائت و دختران زنان این برای آنرا کسی
و  ها محکوميت به منجر معموًال و شده ارایه محکمه به که است و دالیلی شواهد
 . ميگردد زنان برای مدت طوالنی های حبس

 
 از انجام پوليس و موظفين ثارنواالن اوقات اغلب ،دودمح خيلي مواردى استثنايي به

 از منزل از خشونت رهایی جهت آنان بر اینکه مبنی زنان ادعای در مورد تحقيق
 و معلومات شواهد بر اساس شانرا های فيصله قضات. مينمایند اجتناب اند، فرارکرده

 زن که ندميک ادعا شوهر در آن که خویش زن از شوهر کتبی شکایت مانند ربط بی
 دالیل و شواهد کدام ارایه بدون -گردد مجازات و باید کند نمی اطاعت وی از اش

 . صادر ميکنند حقوقی،
 

 در پروسه کسی که نکردیم دریافت را شواهدی هيچ ما خویش، تحقيقات در جریان
 روابط داشتن اتهام به که زنان آیا که باشد پرسيده معقول شکل به و قضایی عدلی
 و یا اند داده انجام با رضایت را جنسی عمل ميگردند، محاکمه مشروعغير جنسی
 بان دیده که محاکم های از دوسيه در یکی مثال، عنوان به. اند قرار گرفته تجاوز مورد
 تجاوز مورد وی که ميکند ادعا ساله 18. ج تهمينه خانم مرورنمود، آنرا بشر حقوق
 فيصله تهمينه، ادعای در مورد يقو تحق تعقيب عوض به. است قرارگرفته جنسی
 از منزل شب هنگام آنان شدن خارج که بدانند باید زنان که اخطارميدهد محکمه صادره

. بشنوند اورا صدای همگی تا نماید صدا سر و نباید متضرر زن اینکه و یا بوده خطرناک
 مورد و برده تعميرمتروکه یک به را. ج تهمينه دومرد که ميکند گيری نتيجه محکمه

و  دوسال نموده زنا جرم به محکوم را تهمينه آنهم با ولی است قرارداده" تجاوزجنسی"
 نمودن سپری در حال. ج تهمينه اکنون هم که. صادر ميکند برایش حبس ماه شش
 . ميباشد اش حبس دوران

 
 هدایت قضات به در آن که خویش عمومی مصوبه از طریق افغانستان محکمه ستره
 در قوانين پدیده این در حاليکه رفتار نماید جرم حيث به" فرار از منزل" با تا ميدهد
 تایيد رسما را زنان عليه تبعيض در حقيقت است، نشده انگاری جرم افغانستان وضعی
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 باید از منزل فرار بجای از خشونت متضرر زنان که ميکند پيشنهاد محکمه ستره. ميکند
 محکمه ستره پيشنهاد ميدهد، نشان گزارش این طوریکه ولی. کنند شکایت دولت به

 و دختران زنان چون. ميباشد غير ممکن و حتی غير مصئون و دختران اکثر زنان برای
 پوليس، موظفين دولتی ارگانهای به آنان شکایت در صورت که نيستند مطمئين
و  انزن اکثر برعکس،. کرد خواهند کمک آنان با دولتی ادارات و و قضایی عدلی ارگانهای
 نه دولتی ارگانهای به ازمراجعه پس که اظهارداشتند کردیم، مصاحبه آنان با که دختران
 .  است بدترشده شان وضعيت بلکه است نگرفته صورت کمک آنان با تنها

 
 اتهام به را و دختران زنان آنان چرا که پرسيد ازثارنواالن بشر حقوق بان دیده زمانيکه
در  را ابتدایی تحقيقات حتی ولی قرار داده عدلی تعقيب تحت" اخالقی جرایم" ارتکاب
 نميدهند، انجام اند، قرارگرفته خشونت قربانی آنان بر اینکه مبنی آنان ادعای مورد

و  زنان که ميدادند توضيح ثارنواالن.ٍ ميکردند خنده سوال این به در پاسخ معموًال ثارنواالن
و  ناسالم اخالق دارای ميگردند، توقيف" اخالقی جرایم" ارتکاب اتهام به که دختران
 غير واقعی های داستان شان زشت اعمال توجيه برای خاطر همين و به بوده زشت
 خشونت که ميگفتند از ثارنواالن دیگری تعدادی. ميسازند شان بيگناهی اثباث جهت
ز ا یکی. گردد شوهرمجازات که نماید ایجاب تا است نبوده شدید آنقدر شده ادعا های

 و کوب لت اش شوهر بار توسط چندین که زنی عليه خویش در اتهامنامه حتی ثارنواالن
 فرارکرده و بعدا برداشته جراحت و بازوها سينه سر، از ناحيه پيچکش ضربات با و شده
 ایجاب که است نبوده شدید آنقدر شده اعمال های خشونت که ميکرد استدالل بود

  .  نماید را شوهر نمودن مجازات
 

 حبس به محکوم است، نموده مصاحبه آنان بشر با حقوق بان دیده که زنان از نظربعضی
 زیادی تعدادی. نيست" اخالقی جرایم" ارتکاب به آنان شدن متهم عواقب بدترین شدن
 آنان فاميل و اعضای شوهران که داشتند هراس اند فرارکرده از منزل که و دختران از زنان
 آبرو دادن برباد دليل به را آنان گردند، رها از حبس و دختران زنان این اینکه از پس

 در نظرداشت با و هراس ترس این. رساند خواهند قتل به شان های فاميل وحيثيت
 امن های خانه. ميباشد توجيه قابل در افغانستان" ناموسی های قتل" وقوع ميزان

 اداره افغانی اعشج غير دولتی های از سازمان تعدادی توسط که شده محافظت
 خانه این ولی. بمانند زنده تا و دختران زنان این از تعدادی برای است گزینه تنها ميگردند،

 تهدیدات و با داشته وجود کشور این کار کمتر محافظه های در بخش صرف امن های
 وخواهان کرده نگاه" خانه فاحشه" چشم به متذکره امن های خانه به که مخالفين
 . است مواجه ميباشند، نآ شدن بسته

 
 دو چيز ميان باید آنان که بشر اظهارداشت حقوق بان دیده با در مصاحبه دیگری زن

. را شان اطفال از بدور زندگی و یا خشونت باتحمل زندگی: کنند انتخاب را یکی
 جایيکه -گردند ملحق شان های فاميل با ميخواهند که داشتند اظهار دیگری تعدادی
 این خورد اطفال شان شوهران برنگردند، اگر چون. است اجتناب رقابلغي ها خشونت

 . کرد نخواهند مسترد آنان به را زنان
 
در  خود شانرا کردند مصاحبه ما با که و دختران زنان از زیادی تعداد انگيزتر اینکه، غم
 که يدنظر ميرس به آنان اکثر. ميدانيستند مقصر آنان بر عليه یافته ارتکاب جرایم قبال
 که ميدهد نشان پدیده این. ميدانند ارتباط بی شان سرنوشت با را رضایت پدیده



7 

 آگاهی به که نيازدارد هنوز جنسی تجاوز از جرم زن عليه خشونت منع قانون تعریف
 جدید تعریف طبق باید از تجاوزجنسی قبلی های برداشت و یا شده رسانيده عموم

از  از فرار نمودن پس چگونه که دهد توضيح ستميخوا حينيکه. س فوزیه. تغييرنماید
 پوليس توسط نموده شکایت پوليس به و زمانيکه قرار گرفته جنسی تجاوز مورد منزل

} فرارکردن{ دادم انجام کارهایيکه از تمام من: " ميگوید است، گردیده دستگير
 پدرم. افتاد اتفاق که بودم وقایعی تمام مسئول من. ميکردم و خجالت شرم احساس

 آور شرم بسيار برایم. برگردم خانه به ميتوانم و من ميبخشد مرا که و گفت آمد اینجا
 ." ببخشم را خودم نميتوانم حتی. بودم او دختر من چون. بود

 
 وخيم زنان حقوق در مورد کرزی جمهور رئيس گيریهای تغير موضع توسط وضعيت این

 محافظه های جریان در مقابل تواندنمي و یا نميخواهد که جمهوری رئيس. است ترشده
 را هایی مصلحت اکثرًا باشد، داشته و ثابت هماهنگ گيری در کشور موضع کار فعال
 این که.  است گذاشته برجای منفی اثرات زنان حقوق باالی که است داده ترجيح

از  حمایت و محکمه کار در ستره محافظه افراد استخدام شامل ها اندیشی مصلحت
 . نيز ميگردد ميالدی 2009 در سال تشيع اهل شخصيه آميز احوال تبعيض نونقا تصویب

 
 رسمًا افغانستان علمای شورای از مصوبه کرزی جمهور رئيس 2012 مارچ در ماه
از  باید زنان و بوده فرع و زنان اصل مردان که است آمده مصوبه در این. کرد حمایت

 مردان با از اختالط باید زنان همچنين و. نمایند اجتناب شرعی محرم بدون سفرنمودن
 و سایر شئون دفاتر بازار، تحصيل، تعليم، مانند اجتماعی مختلف های در عرصه بيگانه
 حاالت در بعضی که ميرساند طور ضمنی به علماء شورای مصوبه. جویند دوری زندگی

 را دخو موضع بعدًا کرزی حامد. است قبول قابل زنان عليه خشونت اعمال و شرایط
 وضع زنان بر را جدیدی محدودیت کدام افغانستان علمای شورای: " کرد بيان چنين
 تمام برای که است شریعت از قانون بخشی متذکره های محدودیت بلکه. است نکرده

 ."ميباشد احترام قابل افغانستان مردم و مسلمانان
 

 و نظامی حضور تا ندميگير آمادگی دنيا و سایر ممالک ًامریکا متحده ایاالت طوریکه
 قوت که ميشود گفته( دهند کاهش طور فزاینده به در افغانستان شانرا سایر تعهدات

و  کشورها این ،)ميکنند ترک را افغانستان ميالدی 2014 در آخر امریکا نظامی های
 های و پایه ها تهداب ایجاد باالی شانرا توجه تا دارند ضرورت افغانستان دولت همچنين
از  سال ده با گذشت. سازند از نو متمرکز زنان از حقوق حمایت برای ترینيرومند
 همچنان و دختران زنان عليه شده اعمال های خشونت طالبان حکومت سقوط
 ندارد وجود اصال یا متضرر زنان حقوق و اعاده خسارات جبران ميزان ولی بوده گسترده

 که ميشود دیده وقت است دار خنده واقعًا. است محدود خيلی دارند اگر وجود و یا
و  زنان نمودن و محکوم تعقيب راستای در افغانستان جزایی عدالت محدود خيلی منابع

اکثر  در حاليکه. نيست جرم اصال که ميرسد مصرف به اعمالی ارتکاب اتهام به دختران
طور  به و دختران زنان عليه خشونت کنندگان بشر و اعمال حقوق وناقضين مجرمين
 .     ميکنند حاصل معافيت عدلی از تعقيب عموم
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کليدی پيشنهادات  
 

در  تا ميخواهد آن المللی بين و همکاران افغانستان بشر از حکومت حقوق بان دیده
 . کنند عمل و قاطعيت باجّدیت گزارش نظر این مورد های خشونت به دادن خاتمه جهت

 
بر  است تاریکی لکه" اخالقی جرایم" ارتکاب به متهم و دختران زنان با برخورد چگونگی
 چون. آن المللی بين حاميان و همچنين طالبان از سقوط پس افغانستان حکومت چهره
 جدید حکومت که بودند کرده تعهد افغانستان حکومت المللی بين حاميان تمام

 که واقعيت این. کرد خواهند رعایت را زنان حقوق طالبان، حکومت بر خالف افغانستان
سرازیر  های و کمک در افغانستان المللی بين جامعه حضور فعال سال 10 وجودبا 

 است نرفته از بين در افغانستان زنان عليه خشونت هنوز پدیده کشور، این به شده
 را زنان حقوق تا دارند ضرورت افغانستان حکومت المللی بين حاميان که ميدهد نشان
 حکومت با خویش مالی مساعدت و یسياس در اجندای مهم اولویت یک عنوان به

 معياری ميگيرد، صورت رسيدگی مسایل این به چگونه اینکه. کنند مطرح افغانستان
 و جامعه افغانستان حکومت موفقيت و عدم موفقيت ميزان ميتوان آن توسط که است
 . قرارداد ارزیابی مورد آتی های در سال را المللی بين

 
 از حکومت زنان عليه محو خشونت به در امور مربوط متحد ملل سازمان گزارشگر خاص

 که را) زنا به مربوط ومقررات قوانين مخصوصا( قوانينی"  تا است خواسته افغانستان
و  حبس به آنان شدن محکوم و منجربه بوده دختران زنان عليه تبعيض کننده اعمال
  2." ازدس ملغی ميگردند، انسانی شان مخالف و غيرانسانی خشن، های مجازات
"  تا است خواسته از افغانستان اطفال حقوق در مورد متحد ملل سازمان کميته
 شده توقيف و اطفالی نشاخته رسميت به جرم صفت به را کميته نظراین مورد تخلفات

  3."سازد رها را، تخلفات همچون ارتکاب اتهام به
 

 در جهت آن المللی بين و حاميان افغانستان حکومت توسط باید که اقدامات اولين
 عبارت گردد، اتخاذ گزارش، این نظر مورد در قضایای و دختران زنان بهتر از حقوق حمایت
 به بشر حقوق بان دیده پيشنهادات مجموعه: (ذیل اساسی دو اصل از تطبيق است

 ). است تذکریافته گزارش این در آخر آن المللی بين و حاميان افغانستان حکومت
 

 از خشونت رهایی آن انگيزه اینکه به توجه بدون از منزل فرارنمودن محض اینکه، اول
 :   اصل این تحقق جهت. گردد تلقی جرم نباید دیگر، دليل کدام و یا است بوده

 
 به که را ميالدی 2011و  2010 سالهای مصوبات یدمحکمه افغانستان با ستره •

 مصوبه با آنرا و نموده غول بود صادرکرده" فرار از منزل" نمودن گاریان منظور جرم
 قانون 130 ماده طبق را عمل این و ندانسته جرم را" از منزل فرار"که جدیدی
 . کند جایگزین نداند، مجازات قابل اساسی

                                                         
این راپور درمورد . یون حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به خشونت های اعمال شده علیه زنان، علل وعواقب آنراپور گزارشگرخاص کمس - 2

 .  میالدی 2003اکتوبر  6، 58/421/ اسناد سازمان ملل، الف. وضعیت زندگی زنان ودختران درافغانستان به نشر رسیده است
 
 ). ج(75، پاراگراف 2011اکتوبر CRC/C/AFG/CO/1 ،4ط به افغانستان، کمیته حقوق طفل، نتیجه گیری تبصره های مربو - 3
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 قوانين طبق بر اینکه مبنی را اجرایی فرمان یک باید جمهور کرزی رئيس •
صادر  گيرد صورت دبرخور جرم حيث به نباید" از منزل فرار" قضایای با افغانستان

 ارتکاب اتهام به حاضر در حال که افرادی تمام  که سازد و خاطرنشان نموده
 مورد شد، خواهند محکوم در آینده و یا اند گردیده محکوم" از منزل فرار" جرم
 . گرفت قرار خواهند عفو

از  جلوگيری زن، عليه خشونت منع قانون تنفيذ باید المللی بين دونرهای •
و  زنا بر حاکم و مقررات قوانين تعدیل ،" فرار از منزل" قضایای یعدل تعقيب

 زنان عليه تبعيض کننده اعمال سایر قوانين و اصالح و تعدیل فاميلی موضوعات
 حکومت با شان سياسی و همکاریهای در مذاکرات کليدی مسایل عنوان به را

 .کنند مطرح افغانستان
 

 سوء فاميلی، های خشونت اجباری، های زدواجا از متضرر و دختران زنان اینکه، دوم
و  قرارگرفته حمایت مورد بهتری شکل به باید و سایرجرایم جنسی های استفاده
 جهت. قرارگيرند عدلی تعقيب تحت تری سيستماتيک شکل به جرایم نوع این مرتکبين
 : اصل این تحقق

 
 صادرنموده څارنواالن برای را الزم رهنمودهای باید افغانستان ثارنوالی لوی اداره •

 موجب به زنان عليه یافته ارتکاب جرمی ادعاهای تمام تا دهد وظيفه آنان و به
 را و اتهامات نموده تحقيق رسمًا را و سایر قوانين زن عليه خشونت منع قانون
 و همچنين. نماید وارد الزام و دالیل اسناد با همراه صادره قرارهای شکل به

 زنان که کنند و مشخص نموده تحقيق کامال را قضایا تا دساز موظف را څارنواالن
 به و یا اند فرارکرده ازخشونت رهایی جهت اخالقی جرایم ارتکاب به متهم
 .  دیگر دالیل

 تمام تا اند مکلف آنان که دهد آموزش پوليس موظفين به باید داخله امور وزارت •
 موجب به احتمالی سایرجرایم و یا خشونت قضایای تمام به مربوط معلومات
 .  راپوردهند مربوطه څارنواالن به فورًا را زنان عليه منع قانون

 
 را درازمدت و بينی پيش قابل باثبات، های حمایت باید المللی دونر بين کشورهای

 امن های خانه سيستم ظرفيت و ارتقای توسعه شمول به" امن های خانه"برای
 رها از حبس که زنان برای مصئون های خانه جادای ،"باز" امن های خانه و ایجاد کنونی
 های فاميل به بازگشت قادر به دایم طور به که زنان از درازمدت های و حمایت ميگردند
   .سازد فراهم باشند، نمی شان
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 پيشنهادات: بخش ششم
 

 :به رئيس جمهور افغانستان
 از فرار"ان با قضایای اینکه طبق قوانين افغانست صادرنمودن یک فرمان اجرایی مبنی بر •

خاطرنشان ساختن اینکه تمام افرادی که  صورت گرفته و نباید به حيث جرم برخورد" منزل
آینده محکوم  یا در محکوم گردیده اند و" منزل از فرار"حال حاضر به اتهام ارتکاب جرم  در

 . ر گيرند خواهند شد، مورد عفو قرا

قوانين افغانستان را  در" زنا"که مقررات مربوط به این دادن هدایت به وزارت عدليه مبنی بر •
سطح بين المللی هماهنگ  این مقررات را با تعهدات حقوقی افغانستان در تعدیل نموده و

 .مقررات مربوط به زنا راستای تصویب تعدیالت ایجاد شده در ارلمان در همکاری باپ. سازد

اینکه تمام احکام  صول اطمينان ازح فرستادن مسوده جدید قانون خانواده به پارلمان و
. و اصالح گردد یلخانواده تعد یدتوسط قانون جد یفعل یقانون مدن تبعيض آميز موجود در

 یکه با مقررات و نورمها یخانواده به شکل یدقانون جد یبتصو یبا پارلمان در راستا یهمکار
 .داشته باشد یهمخوان یالملل ينب
 

 : به ستره محکمه  
ن  زا ساختن ميالدی جهت جرم   2011و  2010صادره سالهای  مصوبات ملغی ساختن •

 را جرم ندانسته و" منزل فرار از"جایگزین ساختن آن با مصوبه جدیدی که و" منزل از فرار"
 . قانون اساسی قابل مجازات نداند 130آنرا طبق ماده 

م دوسيه های مربوط به تعدیل ميگردند، تما مقررات افغانستان اصالح و تازمانيکه قوانين و •
مشکالت مربوط به تطبيق درست قوانين  نقطه نظر خالها و را مجددًا از" جرایم اخالقی"

شکلی به شمول محکوميت متهمين با فقدان دالیل الزام کافی، عدم توجه کافی به 
 بررسی قرارداده و دفاعيه های متهمين، محکوميت براساس اعترافات اجباری مورد غور و

موازین محاکمه عادالنه صادرگردیده  يصله هایی را که بدون رعایت قوانين شکلی وتمام ف
جرایم "ستره محکمه باید دوسيه های تمام افرادی را که به اتهام ارتکاب. اند، ملغی نماید

افراد (دوسيه های اطفال یا محبوس اند تدقيق نموده و داشته و تحت توقيف قرار" اخالقی
همچنين ستره  و. اولویت قراردهد وقيف و یا محبوس  را درتحت ت) سال 18زیرسن 

خشونت های  محکومينی را که جهت  رهایی از محکمه باید دوسيه های متهمين و
 نموده اند، را، در منزل فرار زیرسن از یا ازدواج های اجباری و فاميلی، خشونت جنسی و

جدد دوسيه ها را تا آخرسال بررسی م ستره محکمه باید پروسه تدقيق و. اولویت قراردهد
 . ميالدی تکميل نماید 2012

 یا سایر و" جرایم اخالقی"صادرنمودن مصوبه جدیدی مبنی براینکه محاکم نباید قضایای  •
همچنين محاکم باید  قضایای جزایی را بدون حضور وکيل مدافع  مورد رسيدگی قرارداده و

محاکم را ندارند به  گی الزم دفاع دریا وکالی مدافعی که آماد غيرحاضر و وکالی مدافع 
 . بورد نظارت انجمن مستقل وکالی مدافع معرفی نماید

توضيح دادن مکلفيت های آنان به موجب ماده  صادرنمودن رهنمودهای الزم برای قضات و •
خاطرنشان ساختن این امر که  اصول محاکمات جزایی موقت و 55و  51، 38، 32، 7های 
دی که مطابق احکام ماده های فوق الذکرجمع آوری گردیده باشد، شواه معلومات و صرفًا

گرفته شده " اعترافات. "ميباشد درفيصله های محاکم قابل ذکر نزد محاکم مدار اعتبار بوده و
ميباشد که  اعترافاتی مدار اعتبار صرفًا نطقه نظر اجباری نبودن بررسی گردیده و باید از

شواهد  اسناد و به همين شکل، سایر. اخذ شده باشددرحضور وکيل مدافع هنگام تحقيق 
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ميباشد که به وکالی مدافع مربوطه هنگام جمع  زمانی قابل اعتبار صرفًا جمع آوری شده نيز
جریان تحقيق داده شده  به آنان اجازه حضور در آوری آن جهت حضور اطالع داده شده و

اصول محاکمات جزایی  55و  38ی نظرداشت مفاد ماده ها تنها معلومات که بدون در. باشد
ظر  شهادت شهود ون شواهد ميگردد عبارت است از جمع آوری گردیده و شامل اسناد و

ادعاهایی محض که . اصول محاکمات مدنی اخذ ميگردد 51اهل خبره که مطابق احکام ماده 
 . جرح شهود قابل اثبات نيستند، نباید طرف قبول محاکم قرارگيرند طریق شهود و از

را عامل " منافع اطفال"تطبيق نمودن کامل احکام قانون تخلفات اطفال که این قانون تامين  •
 . تعيين کننده در رسيدگی به تخلفات اطفال ميداند

نظرگرفته شده و توقيف باید  سال باید به عنوان آخرین راه حل در 18توقيف اطفال زیرسن  •
 . برای کوتاه ترین مدت ممکن صورت گيرد

 
 : څارنوالی به لوی

اینکه آنان نباید اشخاص را مطابق  صادرنمودن رهنمودهای الزم برای څارنواالن مبنی بر •
 . قانون اساسی تحت تعقيب جزایی قراردهند 130ماده 

حضور  در اینکه از مظنونين باید صرفًا صادرنمودن رهنمودهای الزم برای څارنواالن مبنی بر •
 .وکالی مدافع شان تحقيق صورت گيرد

 اینکه تاحد ممکن جهت تحقيق از زنان مظنون از صادرنمودن رهنمودهای الزم مبنی بر •
 . څارنواالن طبقه اناث کارگرفته شود

اینکه باید تمام  موظف ساختن آنان مبنی بر صادرنمودن رهنمودهای الزم برای څارنواالن و •
 سایر يه زنان  وادعاهای جرمی ارتکاب یافته عليه زنان به موجب قانون منع خشونت عل

دالیل  اتهامات را به شکل قرارهای صادره همراه با اسناد و تحقيق نموده و قوانين را رسمًا
 تحقيق نموده و تا قضایا را کامًال شوند  همچنين څارنواالن موظف  و. الزام وارد نماید

ه خشونت فرارکرد مشخص سازند که زنان متهم به ارتکاب جرایم اخالقی جهت رهایی از
 . یا خير اند و

نظرداشت  در تعدیل ميگردند، با مقررات مربوطه افغانستان اصالح و زمانيکه قوانين و تا •
 صورت ميگيرند و" جرایم اخالقی"محاکمه قضایای  که در روند تحقيق و تخلفات قانونی ای

 نظرداشت اینکه تخلفات صورت گرفته مخالف مفاد معاهدات بين المللی حقوق بشر در با
 را در" مهلت قانونی"فورًا یک "  جرایم اخالقی"يباشند، برای رسيدگی به قضایای م

نبود این مهلت قانونی،  در. روند رسيدگی را برای مدت معينی به تعویق اندازد نظرگرفته و
 ، قضایای زنان و"جرایم اخالقی"قضایایی  در) سال 18زیر(رسيدگی به تخلفات اطفال  از

ررشدن ازخشونت های فاميلی، خشونت های جنسی، ازدواج دختران که ادعای متض
آن کارمندان موظف اجتماعی توصيه  یا قضایایی که در های اجباری و زیرسن را دارند و

 . عدم رسيدگی را ميکنند، اجتناب نماید

را عامل " منافع اطفال"تطبيق نمودن کامل احکام قانون تخلفات اطفال که این قانون تامين  •
 .ده در رسيدگی به تخلفات اطفال ميداندتعيين کنن

نظرگرفته شده و توقيف باید  سال باید به عنوان آخرین راه حل در 18توقيف اطفال زیرسن  •
 . برای کوتاه ترین مدت ممکن صورت گيرد

خواست عدم  اینکه در اینکه څارنواالن قبل از صادرنمودن رهنمودهای الزم مبنی بر •
امور اجتماعی، شهداء  انب کارمند اجتماعی موظف وزارت کار وج رسيدگی به قضایا را که از

 .  و معلولين صورت ميگيرد را رد نماید، باید موافقت شخص لوی څارنوال را حاصل کند
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 : به وزارت امور داخله
نظرداشت  در تعدیل ميگردند، با مقررات مربوطه افغانستان اصالح و تازمانيکه قوانين و •

 صورت ميگيرند و" جرایم اخالقی"محاکمه قضایای  که در روند تحقيق و تخلفات قانونی ای
نظرداشت اینکه تخلفات صورت گرفته مخالف مفاد معاهدات بين المللی حقوق بشر  در با

جرایم "یا تعقيب فعال قضایای مربوط به  تحقيق و ميباشند، به پوليس هدایت دهد تا از
دختران که ادعای  سال، قضایای زنان و 18، مخصوصا قضایای اطفال زیرسن "اخالقی

متضررشدن ازخشونت را دارند، قضایایی که کارمند موظف اجتماعی خواهان عدم 
یا  مفقود شدن زن و آن شخصی راپور یا قضایایی که در رسيدگی به آن شده است و

 . دختری را داده ولی بعدا راپور خود را پس گرفته باشد، خود داری نماید

رهنمودهای الزم برای موظفين پوليس مبنی براینکه تبعيضات جنسيتی نمودن  صادر •
ميزان تعهد آنان نسبت به تعقيب قضایا به  نباید باالی تصاميم پوليس ازنطقه نظر) جندر(

 .باشد اثرگزار" جرایم اخالقی"شمول قضایای 

متهمين  اینکه انجام تحقيقات مقدماتی از دستورالعمل های کتبی مبنی بر صدورهدایات و •
همچنين خاطرنشان ساختن این امر که  و. زن باید توسط پوليس طبقه اناث صورت گيرد

 . جو قرارگيرند حضور وکالی مدافع شان مورد پرس و تمام مظنونين جنایی صرفا در

طریق راه اندازی  حفظ مامورین پوليس طبقه اناث از افزایش تالشها جهت استخدام و •
 . بهبود شرایط استخدام آنان ام پوليس زن وکمپاین های الزم جهت استخد

 .واحدهای پاسخ به مشکالت فاميلی گماشتن موظفين پوليس زن در •

مخصوصا پوليس طبقه اناث راجع به  –انکشاف پروگرام های آموزشی برای پوليس  ایجاد و •
ارزیابی  خشونت های جنسی به شمول انجام تحقيق مقدماتی به روش های مناسب و

 زی این امر که آیا روابط جنسی تحت تحقيق با رضایت صورت گرفته است ومستند سا و
 . یاخير

اینکه آنان مکلف اند تا تمام معلومات مربوط به تمام  آموزش دادن موظفين پوليس مبنی بر •
یا سایرجرایم احتمالی به موجب قانون منع عليه زنان را فورًا به  قضایای خشونت و

 .  دڅارنواالن مربوطه راپوردهن

نظرگرفته شده و توقيف باید  سال باید به عنوان آخرین راه حل در 18توقيف اطفال زیرسن  •
 . برای کوتاه ترین مدت ممکن صورت گيرد

 
 : به وزارت امور زنان

جهت توسعه سيستم خانه های امن افغانستان به  تالش در و" خانه های امن"حمایت از •
والیت  صورتيکه امکان ایجاد خانه های امن در در. شمول محافظت کردن از این خانه ها

خشونت در  خاصی موجود نباشد، ایجاد ميکانيزم های الزم جهت کمک به زنان متضرر از
 . آن والیت تا بتوانند به خانه های امن والیات دیگر به طور مصئون انتقال داده شوند

ه آنان حبس ميگردند به مجرد ک -پروگرام های آگاهی دهی برای زنان محبوس  حمایت از •
آنان نميتوانند پس از سپری نمودن مدت حبس به شکل مصئون به  مورد اینکه اگر در –

 .خانه های شان برگردند، ميتوانند به خانه های امن بروند

 از دختران که جدیدًا انتقالی بيشتر مخصوصا برای زنان و پروسه ایجاد مراکز حمایت از •
 . محبس رها ميگردند

دختران که به طور دایم قادر  پروسه های مربوط به ارایه خدمات الزم برای زنان و حمایت از •
این خدمات شامل تهيه سرپناه امن . فاميل های خویش نميباشند به بازگشت به خانه ها و
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وهمچنين کنند  دختران بتوانند فرصت های آموزشی و شغلی را تعقيب   که درآن زنان و
 . ميگردد را دریافت نمایند، نيز فرصتها نبه همچوکمک های الزم جهت دسترسی 

 

 : معلولين به وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و
 اموراجتماعی جهت تهيه راپورهای تحقيقی اجتماعی در ارتقای ظرفيت وزارت کار و •

 .قضایای جزایی

اب دختران در آن قضایا متهم به ارتک تمام قضایایی که زنان و راپورها در نتهيه همچو •
 . ميباشند" جرایم اخالقی"

 

 :افغانستان سيون مستقل حقوق بشريبه کم
سيون مستقل حقوق بشر يامکانات کم توسعه قابل مالحظه ای ظرفيت ها و تقویت و •

 یا اعضای خانواده خسرخویش قرار دختران که مورد خشونت فاميل و جهت کمک به زنان و
 .ميگيرند

 : عامه درسطح ملی با پيام های ذیلراه اندازی کمپاین های وسيع آگاهی  •

o ازدواج های اجباری، ازدواج های زیرسن قانونی، خشونت های فيزیکی و 
گردیده  جرایم متذکره متضرر هرکسی که از مجبورساختن به فحشاء جرم بوده و

باشند، ميتوانند به کمسيون مستقل حقوق بشر مرا جعه نموده و خواهان کمک 
 . گردد

o درصورت  تماس شده و در سيون يتوانند جهت دریافت کمک با کمدختران مي زنان و
 . معرفی زنان به خانه های امن گردد قسمت راهنمایی و لزوم خواهان کمک در

o همچنين  و. تقاضای تفریق کنند دختران حق دارند که به محاکم مراجعه نموده و زنان و
عهده داشته  ا برتفریق سرپرستی اطفال شان ر/ طالق آنان حق دارند که پس از

 7پسران که سن  سالگی را تکميل نکرده باشد و 9حضانت دختران که سن . باشند
صورتيکه مادر برای  همچنين در سالگی را تکميل نکرده باشد به عهده مادر بوده و

سنين فوق نيز به وی  تشخيص گردد، حضانت اطفال باالتر از تامين منافع طفل بهتر
 .سپرده خواهد شد

o حقوق شان  دختران ميتوانند به مساعدت های حقوقی جهت دفاع از زنان و
ميتواند آنان را جهت دسترسی به  سيون حقوق بشريکم. دسترسی داشته باشند
 . کمک نماید این خدمات راهنمایی و

، بروند ميان آن از تعدیل گردیده و احکام تبعيض آميز نيکه قانون خانواده اصالح وپاآزبعد ا  •
 کمپاین های اگاهی عامه به منظور ارایه معلومات جدید درمورد حقوق زنانراه اندازی 
 . شروع گردد

 

 : به انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان
موکلين  موازین مفصل برای وکالی مدافع جهت دفاع مناسب از وضع معيارها، رهنمودها و •

ی با آمادگی کامل این رهنمودها شامل ضرورت اینکه وکالی مدافع درجلسات قضای. شان
 . باید باشد اشتراک نمایند، نيز

اطالعيه برای اشخاص  نشر پوستر و طریق پخش و ایجاد پروگرام های آگاهی دهی از •
وکالی مدافع شان  توضيح این مطلب که آنان چه توقعاتی ميتوانند از محابس و محبوس در

هد که محبوسين باید کم این اطالعيه ها وپوسترها همچنين باید توضيح د. داشته باشند
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صورتيکه کارکردهای آنان طبق معيارها نباشد، به بورد  کاریهایی وکالی مدافع شان را در
 . نظارت انجمن مستقل وکالی مدافع گزارش دهد

صورتيکه وکالی  یک پروسه ساده را جهت شکایت محبوسين از وکالی مدافع شان در •
 . یدمدافع به شکل حرفوی رفتارنکنند، ایجاد نما

موضوعات  دختران در قضایای زنان و وضع رهنمودهای خاص برای وکالی مدافعی که از •
مورد خشونت های جنسی، چگونگی  جزایی دفاع ميکنند به شمول ارایه معلومات در

چگونگی ارزیابی مسایل مربوط به رضایت و  متضررین به شکل مناسب و انجام تحقيق از
 . مستند سازی آن

 
 : متحد و دونرهای بين المللی به سازمان ملل

، " منزل از فرار"تعقيب عدلی قضایای  تنفيذ قانون منع خشونت عليه زن، جلوگيری از •
تعدیل واصالح سایرقوانين اعمال  موضوعات فاميلی و مقررات حاکم بر زنا و تعدیل قوانين و

سياسی  مذاکرات وهمکاریهای کننده تبعيض عليه زنان را به عنوان مسایل کليدی در
 . شان با حکومت افغانستان مطرح کنند

حقوق زنان   محسوسی را نسبت به حمایت از تعهدات جدید، درازمدت، اساسی و •
اولویت . اقتصادی  متعهد شوند طریق حمایت های سياسی، تخنيکی و درافغانستان از

 : تعهدات باید شامل موارد ذیل گردد نهای تحت پوشش همچو

o  به شمول " خانه های امن"قابل پيش بينی و درازمدت از ،ددوامدارحمایت های
، "باز"ایجاد خانه های امن  ارتقای ظرفيت سيستم خانه های امن کنونی و توسعه و

حمایت های درازمدت  و می شوندحبس رها  ایجاد خانه های مصئون برای زنان که از
 .  باشندبه بازگشت به فاميل های شان نمی  از زنان که به طور دایم قادر

o موضوعات فاميلی دختران در فراهم سازی مساعدت های حقوقی برای زنان و . 

o  راه اندازی یک کمپاین دوامدار اگاهی عامه درسطح ملی جهت مشوره دهی به زنان
 مورد حقوق شان به موجب قانون منع خشونت عليه زن وقانون فاميلی و دختران در و

کمک های الزم را بدست  یمسایل چنين  رتوضيح اینکه چگونه اشخاص ميتوانند د
 .آورند

o مشورت حقوقی برای زنان محبوس طوریکه هرزن و ارایه خدمات اجتماعی و 
سپری نمودن مدت حبس شان به  پس از دختربدانند که آنان مجبور نيستند که حتمًا

 . معرض خشونت و یا تهدیدات مرگ قرارگيرند مجددا در خانه برگشته و

څارنوالی های اختصاصی منع  واحدهای پاسخ به مشکالت فاميلی و زتداوم حمایت ا •
ارتباط دادن این حمایت ها به انجام ارزیابی های مستقالنه جهت  خشونت عليه زنان و

 . اینکه ميکانيزم های متذکره به اهداف شان نایل ميگردند حصول اطمينان از

تخاذ تدابيرالزم برای حفاظت برای کشورهای مختلف جهت ا یایجاد یک ميکانيزم هماهنگ •
  دختران که زندگی شان در از زنان به شمول پناهندگی دادن به تعدادی محدودی زنان و

   .مواجه ميباشد خطر داخل افغانستان با
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