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I 

 

 فھرست اختصارات و اصطالحات
 

: لوی څارنوالی (دادستانی کل) جمھوری اسالمی افغانستان، ارگان مسئول جھت تعقيب جرايم می لوی څارنوالی
 باشد.

   
ولتی است که مسئوليت : کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، يکی از ارگان ھای مستقل دکمسيون حقوق بشر

 نظارت و حمايت از حقوق بشر را در افغانستان به عھده دارد. 
  

: يکی ازرسوم وعنعنات قبيلوی در بخش ھای از افغانستان است که درآن دختر يک فاميل به نام ازدواج به بد دادن
 فاميل ديگرداده می شود تا منازعات موجود ميان ھردو فاميل مرفوع گردد. 

  
 ادله دختران ميان دو خانواده به منظور ازدواج.: تببدل

  
 : بزرگترين محبس زنانه افغانستان که درکابل موقعيت دارد.بادام باغ

  
 : کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان.سيداو

  
 : قانون مدنی افغانستان که حاوی احکام قانونی مربوط به طالق وحضانت اطفال می باشد. قانون مدنی

  
 : رياست عمومی محابس، ارگان مسئول جھت تنظيم امورمحبوسين بزرگسال. ست محابسريا
  

 : کنوانسيون حقوق اطفال. سی آر سی
  

 : رياست امور زنان، رياست ھای واليتی وزارت امور زنان. دو وا
  

مرد خويش : به وضعيتی گفته می شود که درآن زنان  ويا دختران بدون اجازه شوھران و يا اقارب فرارازمنزل
قانون اساسی افغانستان جرم شمرده  130خانه ھای شان را ترک نموده و فرارمی کنند.  اين عمل به موجب ماده 

 می شود. 
  

ميالدی به  2009: قانونی است که توسط فرمان تقنينی رياست جمھوری در سال قانون منع خشونت عليه زنان
  منظور مبارزه با خشونت عليه زنان توشيح گرديد.

  
: اداره رسيدگی به مشکالت فاميلی، واحدھای که درچوکات پوليس به منظورفراھم سازی کمک ھای  اف آر يو

 اختصاصی برای زنان ايجاد شده است. 
 

 : فقه حنفی. حنفی
  

 : قانون اجراات جزايی موقت افغانستان. آی سی پی سی
  

  : ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی. آی سی سی پی آر
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: مجالس عنعنوی در افغانستان است که در آن  بزرگان محل دور ھم جمع می شوند تا مشکالت محلی را در جرگه
 کنار ساير موضوعات حل و فصل نمايند. 

  
 : قانون رسيدگی به تخلفات اطفال افغانستان.قانون رسيدگی به تخلفات اطفال

  
 فال متخلف. : مراکزايجاد شده جھت نگھداری اطمراکز اصالح وتربيت اطفال

  
 : شخصی که از لحاظ شرعی حق دارد زن را ھمراھی کند.  محرم

  
: يکی ازمسئوليت ھای اين وزارت توظيف موظفين پوليس ونظارت برفعاليت ھای آنان می وزارت امورداخله

 باشد. 
  

امور : بخشی ازمسئوليت ھای اين وزارت ارزيابی نمودن وزارت کار واموراجتماعی، شھداء ومعلومعلولين
 اجتماعی وشرايط کار درقضايای مربوط به اطفال متخلف می باشد. 

  
وفراھم » شيلترھا«: بخشی ازمسئوليت ھای اين وزارت نظارت برفعاليت ھای خانه ھای امنوزارت امورزنان

 کردن مساعدت ھای الزم برای خانم ھای است که براثرخشونت ھای فاميلی از منازل شان فرارمی کنند. 
   

 : (دادستان) فردی که از لحاظ قانونی موظف است تا  قضايای جزايی را تعقيب کند.  الڅارنو
   

 : جمع شدن بزرگان محلی به شکل سنتی جھت تامين مقاصد مختلف ازجمله حل وفصل منازعات محلی. شورا
  

 : ماموريت سازمان ملل متحد درافغانستان. يوناما
  

، ازدواج زيرسن به ازدواج ھای گفته می شود که قبل ازتکميل نمودن : بر اساس  حقوق بين المللازدواج زيرسن
سالگی صورت گرفته باشد. درافغانستان منظور از ازدواج زيرسن ازدواج ھای است که قبل ازتکميل سن  18سن 

سال برای پسران ـ  18سال با اجازه پدر و يا محکمه  باصالحيت) و  15سال برای دختران ( ويا  16قانونی ـ 
 صورت گرفته باشد. 

  
 : اداره مبارزه بامواد مخدروجرايم سازمان ملل متحد. يو ان او دی سی

  
: اداره سازمان ملل متحد که درقسمت عدالت جندر (جنسيتی) وتوانمندسازی اداره سازمان ملل متحد برای زنان

 زنان فعاليت می کند. 
  
  : داشتن روابط جنسی بدون عقد ازدواج. زنا



 

1   HUMAN RIGHTS WATCH | MARCH 2012  

  شگزار خالصه
   

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

ساله که به جرم "فرار از منزل" به سه سال حبس محکوم گرديده است. جرم  20عايشه اچ  ـــــ
شه دختر اش را عايشه اين است که جھت رھايی از خشونت ھای فيزيکی مردی که پدر عاي

   .وادار کرده بود تا با اين مرد به صفت زن دوم اش ازدواج کند، فرار کرده است
  

حکومت بايد بداند که دختران مانند من بيگناه ھستند. حکومت نمی بيند که ما اطفال ھستيم و 
  .قلب ھای ما در اين محيط خيلی باھم نزديک شده است

ارتکاب زنا پس از اينکه در روزعروسی اش اختطاف ساله که به جرم  16ـــــ گل پری ام 
   .گرديد، توقيف شده است

  
اميدوارم که بتوانيد به اين زنان کمک کنيد. قضايای "فرار از منزل" بايد توسط متنفذين محلی 
حل و فصل گردد، نه در محابس. حتی در قضايای پيچيده تر حکومت ميتواند چيزھای بھتری 

گھداری زنان در خانه ھای امن و يا فراھم ساختن زمينه ھای کاريابی را انجام دھد، مانند ن
  ...برای آنان

  . )ـــــ آمر محبس زنان (برای اينکه ھويت اش فاش نگردد، از ذکرنام اش خود داری ميگردد
  

سال از وی بزرگتر بود. شوھر ھما  10سال داشت زمانيکه مجبورشد با مردی ازدواج کند که  12ھما ک صرفا 
الوه بر معتاد بودن به مواد مخدر، شراب ھم مينوشيد و در ضمن اينکه ھما و دو دختر اش را ھميشه مورد لت و ع

ميالدی شوھر ھما يکی از  2009کوب قرار ميداد، از تامين مخارج خانواده ھم عاجز بود. يک روز درسال 
ان اش به کمک پدر کالن و پسر کاکايش دختران اش را آنقدر لت و کوب نمود که دندان ھايش شکست. ھما و دختر

به واليتی ديگری فرار نمود. پس از حدود يکسال زندگی مخفيانه در بخشی ديگری افغانستان، ھما به جای رفت 
که والدين اش در نزديک آن محل زندگی ميکردند. ولی پس از چند ماه موظفين عدلی و قضايی وی را به اتھام 

فرار نمودن از منزل" و جرم "زنا" (روابط جنسی خارج از ازدواج) دستگير نمودند. "جرايم اخالقی" با " ارتکاب
، روابط جنسی )شخصی که به ھما کمک کرده بود تا فرارکند(شوھر ھما وی را متھم کرده بود که با پسر کاکايش 

ن حبس را سپری داشته است. در نھايت، ھما به ھفت سال حبس محکوم گرديده و اکنون ھمراه اطفال خويش دورا
  .سال دارد 22ميکند. درحال حاضر ھما 

  
ميالدی تاکنون، پيشرفت ھای زيادی در بخش حقوق زنان و دختران  2001پس از سقوط حکومت طالبان در سال 

در افغانستان رونما گرديده است. در بخش ھای اين مملکت که تحت کنترول دولت ميباشد، محدوديت ھای شديدی 
رسی زنان به فرصت ھای آموزشی، کار و مراقبت ھای صحی برداشته شده است. تعدادی وضع شده بر دست

زيادی از زنان در پست ھای دولتی ايفای وظيفه نموده، در انتخابات اشتراک کرده و دو باره در ابعاد مختلف 
شد که اين قانون  ميالدی قانون اساسی جديد افغانستان تصويب 2004جامعه افغانستان حضور يافته اند. در سال 

ميالدی قانون منع خشونت عليه زن ازدواج ھای  2009حقوق برابر زنان را تضمين ميکند. و ھمچنين درسال 
زيرسن، ازدواج ھای اجباری، خشونت ھای فاميلی، تجاوزجنسی، مجبور نمودن به فحشاء و ساير اعمال خشن 

  .ت جديدی را تعيين نمودعليه زنان را ممنوع قرار داده و برای مرتکبين آن مجازا
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رئيس جمھور حامد کرزی نيز تا حدودی جھت حمايت از حقوق زنان تالش نموده است. که اين تالشھا افزايش 
ميزان عفو و تخفيف مجازات زنان و دختران محبوس به اتھام ارتکاب "جرايم اخالقی" که ھم به ابتکار شخص 

مدنی صورت گرفته است، را در بر می گيرد. رئيس جمھور در رئيس جھمور و ھم به تقاضای گروپ ھای جامعه 
صادر گرديد، دستور داد تا  2012مارچ  8آخرين فرمان خويش مبنی بر عفو محبوسين و محجوزين که به تاريخ 

"زنان ... که به جرم فرار نمودن از منازل والدين به منظور ازدواج با اشخاص مطلوب شان محکوم به حبس 
يا زنانيکه از منزل فرار نموده و با افراد مورد نظرشان ازدواج کرده اند، بدون قيد و شرط رھا  گرديده اند و

  ."گردند
  

ولی اين تغييرات واقعيت ھای تاريکتری را در عقب خويش پنھان ميکند که زنان افغان با آن مواجه اند. جاييکه 
ی اجباری و زيرسن و خشونت ھای فاميلی تبعيض عموميت داشته و خشونت ھای وحشتناکی مانند ازدواج ھا

تجربه شده توسط ھما به ندرت مورد تعقيب عدلی قرار ميگيرند. زنان که از خشونت ھای تحميلی فرار ميکنند به 
جای دريافت کمک از موظفين پوليس، نھادھای عدلی و قضايی و ھمچنين مقامات دولتی غالباً با بی توجھی و 

  .شده و به جرم ارتکاب "جرايم اخالقی" مجازات ميگردند استھزاء اين مقامات مواجه
  

مصاحبه ا با زنان و دختران افغان در سه محبس زنانه و سه مرکز اصالح و تربيت  58اين گزارش بر اساس 
ارنواالن، مقامات دولتی، مسئولين خانه ھای امن، څاطفال و ھمچين با فعالين جامعه مدنی، مسئولين محابس، 

ق زن، مشاورين حکومتی و متخصصين حقوقی و امور زنان تھيه گرديده است. اين گزارش روی فعالين حقو
مشکالت زنان و دختران که متھم به ارتکاب جرايم "فرار از منزل" و "زنا" شده اند، تمرکز دارد. عمل زنا که در 

ی اين کشور قرار  می گيرد. قوانين افغانستان جرم زا انگاشته شده است در تضاد با تعھدات حقوقی بين الملل
قضايای جزايی غالباً بر اساس شواھد و مدارک غير موثق بررسی گرديده، بر اساس اعترافات فاقد اعتبار قانونی 

توسط محاکم فيصله گرديده و اکثراً منجر به حبس ھای طويل المدت برای زنان و دختران ميگردد. اين گزارش 
آن زنان به اتھام ارتکاب "جرايم" فوق الذکر مجازات گرديده اند، مورد توجه تعداد بيشتر از سی قضيه را که در 

ارنواالن و قضات در مجازات نمودن زنان و دختران که به نظر آنان څقرارداده و نقش منفی موظفين پوليس، 
  .مرتکب ھمچون جرايم شده اند، را مورد بررسی قرار ميدھد

  
موجوديت يک نوع بی عدالتی مضاعف  را در نظام عدلی و قضايی با بررسی قضايای متذکره، گزارش ھذا 

افغانستان بر مال ميسازد. اين بی عدالتی مضاعف عبارت است از تطبيق جدی مجازات وضع شده بر"جرايم 
اخالقی" ای که تعريف مشخصی از آنھا ارايه نشده است و برعکس تطبيق ضعيف قانون منع خشونت عليه زن. 

که زنان و دختران که از خشونت ھا فرار ميکنند اکثراً محکوم به حبس ميگردند و لی مردان که  اين در حالی است
مسبب خشونت ھای فاميلی و ازدواج ھای اجباری بوده و باعث فراری ساختن  زنان و دختران ميگردند، تقريباً 

  .ھميشه از تعقيب عدلی معافيت حاصل ميکنند
  

قوق زنان و دختران در افغانستان وجود دارد. گزارش ھای قبلی ديده بان مشکالت زيادی در راستای تحقق ح
حقوق بشر تعدادی از اين مشکالت  به شمول حمالت طالبان بر زنان و دختران، محدوديت ھای شديد وضع شده 
ی نسبت به آموزش زنان، خشونت ھای جنسی، ازدواج ھای اجباری و ازدواج اطفال، عدم دسترسی زنان به نھادھا

عدلی و قضايی، کشته شدن زنان دارای وجھه اجتماعی و مشکالت موجود در قبال کار زنان را بررسی نموده 
است. اين راپور مخصوصا روی جرم زاشدن "جرايم اخالقی" تمرکز دارد. چونکه جرايم متذکره مثال ھای بارز 

عملکردھا ميباشد. ما باور داريم که  سوء رفتارھا و تبعيض ھای اعمال شده عليه زنان و دختران در قوانين و
جرايم اخالقی از جمله موضوعات است که آوردن اصالحات جدی ای که بتوانند زندگی زنان و دختران افغان را 

  .بھبود بخشد، نسبت به اين جرايم حتی در شرايط دشوار کنونی امکان پذيراست
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ان محبوس وجود ندارد و يا اگر موجود است در دسترس در حاليکه احصائيه ھای دقيق در مورد تعداد زنان و دختر
 2011عموم قرارنمی گيرند، ديده بان حقوق بشر بر اساس تحقيقات و کارھای قبلی اين سازمان که در اواخر سال 

زن و دختردر افغانستان  400تعداد تقريبی  2012ميالدی در سه محبس انجام داده است، تخمين ميکند که در جنوری 
ام ارتکاب "جرايم اخالقی" زندانی گرديده اند. که اين تعداد تقريبا نصف زنان (بزرگ سال) زندانی در محابس به اتھ

  .افغانستان و تمام اطفال دختر تحت توقيف در مراکز اصالح و تربيت اطفال را تشکيل ميدھد
  

تنھا باالی صدھا زن و دخترکه  خشونت ھای اعمال شده عليه زنان و دختران متھم به ارتکاب "جرايم اخالقی" نه
بطور ساالنه دستگير ميشوند تاثيرات منفی ميگذارد بلکه اين پديده باالی تمام زنان و دختران افغان متضرر از 

ازدواج ھای اجباری و زيرسن، خشونت ھای فاميلی، و ياساير خشونت ھا اثرات مخربی برجای خواھد گذاشت. 
زخشونت ھای تحميلی پيام روشنی را برای ديگران ارسال ميکند و آن اينکه: حبس نمودن زنان و دختران فراری ا

کوشش نکنيد تا از زندگی مخاطره آميز فاميلی تان فرار کرده و يا خواھان کمک از خارج فاميل گرديد؛ چونکه 
   .يداگرشما دنبال حمايت ھای قانونی و تامين عدالت برويد ،ممکن است به عوض دريافت کمک، مجازات گرد

  
• • • 

  
مجبور اند تا طبق قواعد و مقررات  – مخصوصاً زنانيکه خارج از شھرھای عمده زندگی ميکنند –زنان افغان 

سختگيرانه تدوين ناشده به زندگی شان ادامه دھند. اين زنان مجبور اند ھنگام مسافرت به فاصله ھای دور تر و يا 
شھرھا محرم شرعی خويش را که ھمانا يکی از خويشاوندان مذکر  رفتن از يک قريه به قريه ديگر ويا از قريه به

و يا شوھرشان ميباشند، باخود داشته باشند. در غير آن به صفت يک زن "بی حيا و بداخالق" در ميان مردم محل 
نان معرفی خواھند شد. در اين مناطق با اينکه امکانات آموزشی به مراتب بھتر در مقايسه با زمان طالبان برای ز

فراھم شده است ولی ھنوز تعدادی نصف از دختران به مکاتب نميروند.  اين در حالی است که در فاصله ھردو 
ساعت يک زن و يا دختر افغان نسبت به مشکالت و امراض مربوط به حاملگی جان خويش را از دست ميدھد. 

جرد بالغ شدن ازدواج نموده و پيش از بخشی از اين مرگ و ميرھا به اين خاطر است که دختران مجبور اند به م
  .آنکه بدن آنھا به حدکافی رشد کند، طفل به دنيا می آورد

  
زنان افغان از لحاظ سواد، فقر و اميد به زندگی در بدترين و پايين ترين سطح نسبت به زنان در سايرکشورھا قرار 

حبه صورت گرفته است، گفته اند که در زندگی دارند. اکثر زنان و دختران که ھنگام تھيه اين گزارش با آنان مصا
شان مشکالت فراوانی را تحمل کرده اند. به شمول رنج بردن از محيط زندگی خشونت آميز و ازدواج ھای 

اجباری(اکثرا در سنين پايين با مردان بزرگ سال) که اين عوامل اکثراً باعث فرار آنان از منزل و در نھايت 
  .ارگانھای عدلی گرديده اند دستگيری شان توسط موظفين

  
زمانيکه زنان و دختران تصميم ميگيرند که جھت رھايی از پيوندھا و روابط خشونت آميز و تحميلی فرارکنند، 

والدين خشمگين، برادران، نامزادان و شوھران شان به شکل دوامدار اين زنان را تعقيب نموده و آنان را متھم به 
و يا زنا ميکنند. اعضای مذکر فاميل با داشتن اطمينان از اينکه رفتارھای جرمی شان ارتکاب جرايم فرار از منزل 

مورد غور و بررسی قرار نخواھند گرفت، به آسانی از ھمچون اتھامات به عنوان حربه استفاده ميکنند. آنان با 
نند، ميتوانند زنان را متھم ھمکاری مقامات ذيربط دولتی که ادعاھای شانرا به اسانی و بدون کدام تحقيق قبول ميک

به زنا نمايند. چون ميدانند که اين زنان به احتمال زياد به مجرد ادعای آنان دستگير خواھند شد. زمانيکه اتھام وارد 
گردد، زنان اغلباً به ناحق تحت معاينات طب عدلی قرار گرفته  و به حيثيت و اعتبارشان شديدآً لطمه وارد 

ات وارده ھيچگاھی ثابت ھم نگردد. حتی محض تھديد به متھم ساختن نيز ميتواند حربه ای ميگردد. حتی اگر اتھام
باشد که از آن جھت کنترول نمودن زنان استفاده صورت گرفته و جرايم تحميل شده بر آنان به شمول ازدواج ھای 

 .ه شده و يا توجيه گردداجباری و زيرسن، تجاوز جنسی و مجبور نمودن به فحشاء از اين طريق پوشيده نگھداشت
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بايد خاطرنشان ساخت که زنان و دختران ھميشه  بدون ياور و يا ھم ھمکار نمی باشند. گاھی بعضی از اعضای 
خانواده مانند پدر کالن ھما، پيشنھاد رفتن به خانه ھای امن و يا حمايت از آنان را ميکند و گاھی ھم بعضی از 

ميکنند. با کمک  مالی دونرھا و حمايت ھای دولت تعداد معدودی خانه ھای  مقامات افغان شجاعانه از زنان دفاع
امن تقريبا در نصف ازقلمرو افغانستان ايجاد گرديده است. اين خانه ھا حمايت ھای الزم را برای زنانيکه از 

  .خشونت ھا و ازدواج ھای اجباری فرار ميکنند، فراھم ميسازند
  

از اين قبيل از چند لحاظ ناقص بوده و کافی نيست. زنان و دختران اکثراً از  به ھرحال، تدابير اتخاذ شده ای
موجوديت ھمچون خانه ھای امن اطالع ندارند؛ تعداد اين خانه خيلی کم بوده و نميتواند از زنان متھم به ارتکاب 

رسيدگی قضايی  جرايم حمايت کنند.  بر عالوه، تبعيض به شکل حاد آن در برابرزنان و دختران در ھرمرحله
اعمال ميگردد. تعدادی زيادی از مقامات دولتی نورمھای تدوين ناشده اجتماعی را به جای حمايت از زنان متضرر 
از خشونت تطبيق ميکنند. اغلباً موظفين پوليس نيز از پدران و شوھران اطاعت ميکنند. مثل قضيه ھما. در ھمچون 

ه از آنان ميخواھند تا زنان و دختران فراری شانرا دستگيرکنند. به قضايا پدران و شوھران با پوليس تماس گرفت
ظن پوليس اگر يک مرد از زن اش شکايت کند و يا زن بدون اجازه شوھر خارج از خانه باشد، اين زن بی حيا و 

امن  بداخالق ميباشد. درب عضی قضايای ادعا شده ای" جرايم اخالقی" پوليس زنان و دختران را که به خانه ھای
  .پناه برده اند، دستگير کرده است

  
پس ازدستگيری زنان، پوليس معموال اظھارات آنان را در يک فضای تھديد آميز و بدون حضور وکيل مدافع و يا 
حتی يکی از دوستان زن دستگيرشده اخذ ميکند. به زنان و دختران گفته ميشود که اعترافاتی را شصت نمايند که 

آن نبوده و کسی آنرا برای اين زنان و دختران قرائت ھم نکرده است. اين "اعترافات" اغلبا  آنان قادر به خواندن
تنھا شواھد و داليلی است که به محکمه ارايه شده و معموالً منجر به محکوميت ھا و حبس ھای طوالنی مدت برای 

  .زنان ميگردد
  

وظفين پوليس از انجام تحقيق در مورد ادعای زنان ارنواالن و مڅبه استثنايي مواردى خيلي محدود، اغلب اوقات 
مبنی بر اينکه آنان جھت رھايی از خشونت از منزل فرارکرده اند، اجتناب مينمايند. قضات فيصله ھای شانرا بر 
اساس شواھد و معلومات بی ربط مانند شکايت کتبی شوھر از زن خويش که در آن شوھر ادعا ميکند که زن اش 

  .بدون ارايه کدام شواھد و داليل حقوقی، صادر ميکنند -ی کند و بايد مجازات گردداز وی اطاعت نم
  

در جريان تحقيقات خويش، ما ھيچ شواھدی را دريافت نکرديم که کسی در پروسه عدلی و قضايی به شکل معقول 
جنسی را با رضايت پرسيده باشد که آيا زنان که به اتھام داشتن روابط جنسی غيرمشروع محاکمه ميگردند، عمل 

انجام داده اند و يا مورد تجاوز قرار گرفته اند. به عنوان مثال، در يکی از دوسيه ھای محاکم که ديده بان حقوق 
ساله ادعا ميکند که وی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته است. به عوض  18بشر آنرا مرورنمود، خانم تھمينه ج 

صله صادره محکمه اخطارميدھد که زنان بايد بدانند که خارج شدن آنان تعقيب و تحقيق در مورد ادعای تھمينه، في
ھنگام شب از منزل خطرناک بوده و يا اينکه زن متضرر نبايد سر و صدا نمايد تا ھمگی صدای اورا بشنوند. 
است محکمه نتيجه گيری ميکند که دومرد تھمينه ج. را به يک تعميرمتروکه برده و مورد "تجاوزجنسی" قرارداده 

ولی با آنھم تھمينه را محکوم به جرم زنا نموده دوسال و شش ماه حبس برايش صادر ميکند. که ھم اکنون تھمينه 
  .ج. در حال سپری نمودن دوران حبس اش ميباشد

  
ستره محکمه افغانستان از طريق مصوبه عمومی خويش که در آن به قضات ھدايت ميدھد تا با "فرار از منزل" به 

رفتار نمايد در حاليکه اين پديده در قوانين وضعی افغانستان جرم انگاری نشده است، در حقيقت تبعيض حيث جرم 
عليه زنان را رسما تاييد ميکند. ستره محکمه پيشنھاد ميکند که زنان متضرر از خشونت بجای فرار از منزل بايد 

ستره محکمه برای اکثر زنان و دختران غير به دولت شکايت کنند. ولی طوريکه اين گزارش نشان ميدھد، پيشنھاد 
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مصئون و حتی غير ممکن ميباشد. چون زنان و دختران مطمئين نيستند که در صورت شکايت آنان به ارگانھای 
دولتی موظفين پوليس، ارگانھای عدلی و قضايی و ادارات دولتی با آنان کمک خواھند کرد. برعکس، اکثر زنان و 

به کرديم، اظھارداشتند که پس ازمراجعه به ارگانھای دولتی نه تنھا با آنان کمک صورت دختران که با آنان مصاح
  .نگرفته است بلکه وضعيت شان بدترشده است

  
ارنواالن پرسيد که چرا آنان زنان و دختران را به اتھام ارتکاب "جرايم اخالقی" څزمانيکه ديده بان حقوق بشر از

ی تحقيقات ابتدايی را در مورد ادعای آنان مبنی بر اينکه آنان قربانی خشونت تحت تعقيب عدلی قرار داده ولی حت
ارنواالن توضيح ميدادند څارنواالن معموالً در پاسخ به اين سوال خنده ميکردند. څقرارگرفته اند، انجام نميدھند، 

ناسالم و زشت بوده و به که زنان و دختران که به اتھام ارتکاب "جرايم اخالقی" توقيف ميگردند، دارای اخالق 
ھمين خاطر برای توجيه اعمال زشت شان داستان ھای غير واقعی جھت اثباث بيگناھی شان ميسازند. تعدادی 

ارنواالن ميگفتند که خشونت ھای ادعا شده آنقدر شديد نبوده است تا ايجاب نمايد که شوھرمجازات څديگری از 
خويش عليه زنی که چندين بار توسط شوھر اش لت و کوب شده و با ارنواالن حتی در اتھامنامه څگردد. يکی از 

ضربات پيچکش از ناحيه سر، سينه و بازوھا جراحت برداشته و بعدا فرارکرده بود استدالل ميکرد که خشونت 
  .ھای اعمال شده آنقدر شديد نبوده است که ايجاب مجازات نمودن شوھر را نمايد

  
حقوق بشر با آنان مصاحبه نموده است، محکوم به حبس شدن بدترين عواقب متھم از نظربعضی زنان که ديده بان 

شدن آنان به ارتکاب "جرايم اخالقی" نيست. تعدادی زيادی از زنان و دختران که از منزل فرارکرده اند ھراس 
ن را به دليل داشتند که شوھران و اعضای فاميل آنان پس از اينکه اين زنان و دختران از حبس رھا گردند، آنا

برباد دادن آبرو وحيثيت فاميل ھای شان به قتل خواھند رساند. اين ترس و ھراس با در نظرداشت ميزان وقوع 
"قتل ھای ناموسی" در افغانستان قابل توجيه ميباشد. خانه ھای امن محافظت شده که توسط تعدادی از سازمان ھای 

زينه است برای تعدادی از اين زنان و دختران تا زنده بمانند. ولی غير دولتی شجاع افغانی اداره ميگردند، تنھا گ
اين خانه ھای امن صرف در بخش ھای کمتر محافظه کار اين کشور وجود داشته و با تھديدات مخالفين که به خانه 

  .ھای امن متذکره به چشم "فاحشه خانه" نگاه کرده وخواھان بسته شدن آن ميباشند، مواجه است
  

ی در مصاحبه با ديده بان حقوق بشر اظھارداشت که آنان بايد ميان دو چيز يکی را انتخاب کنند: زندگی زن ديگر
باتحمل خشونت و يا زندگی بدور از اطفال شان را. تعدادی ديگری اظھار داشتند که ميخواھند با فاميل ھای شان 

دند، شوھران شان اطفال خورد اين زنان جاييکه خشونت ھا غيرقابل اجتناب است. چون اگر برنگر - ملحق گردند
  .را به آنان مسترد نخواھند کرد

  
غم انگيزتر اينکه، تعداد زيادی از زنان و دختران که با ما مصاحبه کردند خود شانرا در قبال جرايم ارتکاب يافته 

شان بی ارتباط ميدانند. بر عليه آنان مقصر ميدانيستند. اکثر آنان به نظر ميرسيد که پديده رضايت را با سرنوشت 
اين پديده نشان ميدھد که تعريف قانون منع خشونت عليه زن از جرم تجاوز جنسی ھنوز نيازدارد که به آگاھی 
عموم رسانيده شده و يا برداشت ھای قبلی از تجاوزجنسی بايد طبق تعريف جديد تغييرنمايد. فوزيه س. حينيکه 

ر نمودن از منزل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و زمانيکه به پوليس ميخواست توضيح دھد که چگونه پس از فرا
احساس  )فرارکردن(شکايت نموده توسط پوليس دستگير گرديده است، ميگويد: " من از تمام کارھاييکه انجام دادم 

خشد و من شرم و خجالت ميکردم. من مسئول تمام وقايعی بودم که اتفاق افتاد. پدرم اينجا آمد و گفت که مرا ميب
  ."ميتوانم به خانه برگردم. برايم بسيار شرم آور بود. چون من دختر او بودم. حتی نميتوانم خودم را ببخشم

  
اين وضعيت توسط تغير موضع گيريھای رئيس جمھور کرزی در مورد حقوق زنان وخيم ترشده است. رئيس 

کار فعال در کشور موضع گيری ھماھنگ و  جمھوری که نميخواھد و يا نميتواند در مقابل جريان ھای محافظه
ثابت داشته باشد، اکثراً مصلحت ھايی را ترجيح داده است که باالی حقوق زنان اثرات منفی برجای گذاشته است.  
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که اين مصلحت انديشی ھا شامل استخدام افراد محافظه کار در ستره محکمه و حمايت از تصويب قانون تبعيض 
  .ميالدی نيز ميگردد 2009تشيع در سال آميز احوال شخصيه اھل 

  
رئيس جمھور کرزی از مصوبه شورای علمای افغانستان رسماً حمايت کرد. در اين مصوبه  2012در ماه مارچ 

آمده است که مردان اصل و زنان فرع بوده و زنان بايد از سفرنمودن بدون محرم شرعی اجتناب نمايند. و ھمچنين 
مردان بيگانه در عرصه ھای مختلف اجتماعی مانند تعليم، تحصيل، بازار، دفاتر و ساير زنان بايد از اختالط با 

شئون زندگی دوری جويند. مصوبه شورای علماء به طور ضمنی ميرساند که در بعضی حاالت و شرايط اعمال 
ای افغانستان خشونت عليه زنان قابل قبول است. حامد کرزی بعداً موضع خود را چنين بيان کرد: " شورای علم

کدام محدوديت جديدی را بر زنان وضع نکرده است. بلکه محدوديت ھای متذکره بخشی از قانون شريعت است که 
 ."برای تمام مسلمانان و مردم افغانستان قابل احترام ميباشد

  
شانرا در طوريکه اياالت متحده اًمريکا و ساير ممالک دنيا آمادگی ميگيرند تا حضور نظامی و ساير تعھدات 

ميالدی افغانستان را  2014(گفته ميشود که قوت ھای نظامی امريکا در آخر  افغانستان به طور فزاينده کاھش دھند
ترک ميکنند)، اين کشورھا و ھمچنين دولت افغانستان ضرورت دارند تا توجه شانرا باالی ايجاد تھداب ھا و پايه 

نو متمرکز سازند. با گذشت ده سال از سقوط حکومت طالبان ھای نيرومندتری برای حمايت از حقوق زنان از 
خشونت ھای اعمال شده عليه زنان و دختران ھمچنان گسترده بوده ولی ميزان جبران خسارات و اعاده حقوق زنان 

متضرر يا اصال وجود ندارد و يا اگر وجود دارند خيلی محدود است. واقعاً خنده دار است وقت ديده ميشود که 
خيلی محدود عدالت جزايی افغانستان در راستای تعقيب و محکوم نمودن زنان و دختران به اتھام ارتکاب  منابع

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

 خشونت به دادن خاتمه در جھت تا ميخواھد آن المللی بين و ھمکاران افغانستان بشر از حکومت حقوق بان ديده
 . کنند عمل و قاطعيت باجّديت گزارش نظر اين مورد ھای

  
 حکومت ر چھرهب است تاريکی لکه" اخالقی جرايم" ارتکاب به متھم و دختران زنان با برخورد چگونگی
 افغانستان حکومت المللی بين حاميان تمام چون. آن المللی بين حاميان و ھمچنين طالبان از سقوط پس افغانستان

 اين. کرد خواھند رعايت را زنان حقوق طالبان، حکومت بر خالف افغانستان جديد حکومت که بودند کرده تعھد
 کشور، اين به سرازير شده ھای و کمک در افغانستان المللی بين جامعه حضور فعال سال 10 با وجود که واقعيت

 افغانستان حکومت المللی بين حاميان که ميدھد نشان است نرفته از بين در افغانستان زنان عليه خشونت ھنوز پديده
 حکومت با خويش مالی مساعدت و سياسی در اجندای مھم اولويت يک عنوان به را زنان حقوق تا دارند ضرورت

 ميتوان آن توسط که است معياری ميگيرد، صورت رسيدگی مسايل اين به چگونه اينکه. کنند مطرح فغانستانا
 . قرارداد ارزيابی مورد آتی ھای در سال را المللی بين و جامعه افغانستان حکومت موفقيت و عدم موفقيت ميزان

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

و  بوده دختران زنان عليه تبعيض کننده اعمال که را) زنا به مربوط ومقررات قوانين مخصوصا( قوانينی" تا
." سازد ملغی ميگردند، انسانی شان مخالف و غيرانسانی خشن، ھای و مجازات حبس به آنان شدن محکوم منجربه

 به را کميته نظراين مورد تخلفات"  تا است خواسته از افغانستان اطفال حقوق ر موردد متحد ملل سازمان کميته  1
  2."سازد رھا را، تخلفات ھمچون ارتکاب اتھام به شده توقيف و اطفالی نشاخته رسميت به جرم صفت

  
و  زنان قوقبھتر از ح حمايت در جھت آن المللی بين و حاميان افغانستان حکومت توسط بايد که اقدامات اولين

 مجموعه: (ذيل اساسی دو اصل از تطبيق است عبارت گردد، اتخاذ گزارش، اين نظر مورد در قضايای دختران
 ). است تذکريافته گزارش اين در آخر آن المللی بين و حاميان افغانستان حکومت به بشر حقوق بان ديده پيشنھادات

  
 دليل کدام و يا است بوده از خشونت رھايی آن انگيزه اينکه به توجه بدون از منزل فرارنمودن محض اينکه، اول

 :   اصل اين تحقق جھت. گردد تلقی جرم نبايد ديگر،
  

تره • تان با س ه افغانس دمحکم الھای مصوبات ي يالدی 2011و  2010 س ه را م ه ک اریان منظور جرم ب  گ
دی مصوبه با آنرا و نموده لغو بود صادرکرده" فرار از منزل" نمودن رار"ه ک جدي زل ف  جرم را" از من
 . کند جايگزين نداند، مجازات قابل اساسی قانون 130 ماده طبق را عمل اين و ندانسته

ق بر اينکه مبنی را اجرايی فرمان يک بايد جمھور کرزی رئيس • وانين طب تان ق ا افغانس رار قضايای ب  "ف
ام  که سازد انو خاطرنش صادر نموده گيرد صورت برخورد جرم حيث به نبايد" از منزل رادی تم ه اف  ک
رار جرم ارتکاب اتھام به حاضر در حال زل "ف ده محکوم" از من د گردي ا ان ده و ي د محکوم در آين  خواھن

 گرفت.  قرار خواھند عفو مورد شد،
وگيری زن، عليه خشونت منع قانون تنفيذ بايد المللی بين دونرھای • رار از " قضايای عدلی از تعقيب جل ف

وانين و اصالح و تعديل فاميلی و موضوعات زنا بر حاکم و مقررات قوانين تعديل "منزل، ال ساير ق  اعم

                                                 
ی اعمال شده عليه زنان، علل وعواقب آن. اين راپور راپور گزارشگرخاص کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به خشونت ھا - 1

  ميالدی.  2003اکتوبر  6، 58/421درمورد وضعيت زندگی زنان ودختران درافغانستان به نشر رسيده است. اسناد سازمان ملل، الف/ 
  (ج). 75راگراف ، پا2011اکتوبر CRC/C/AFG/CO/1 ،4کميته حقوق طفل، نتيجه گيری تبصره ھای مربوط به افغانستان،  - 2
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وان به را زنان عليه تبعيض کننده دی مسايل عن ذاکرات کلي ای در م ا شان سياسی و ھمکاريھ  حکومت ب
 .کنند مطرح افغانستان

 
و  جنسی ھای استفاده سوء لی،فامي ھای خشونت اجباری، ھای ازدواج از متضرر و دختران زنان اينکه، دوم

 تحت تری سيستماتيک شکل به جرايم نوع اين و مرتکبين قرارگرفته حمايت مورد بھتری شکل به بايد سايرجرايم
 :اصل اين تحقق جھت. قرارگيرند عدلی تعقيب

  
د فهوظي آنان و به صادرنموده څارنواالن برای را الزم رھنمودھای بايد افغانستان څارنوالی لوی اداره •  دھ

انون موجب به زنان عليه يافته ارتکاب جرمی ادعاھای تمام تا ع ق ه خشونت من وانين زن علي اير ق  را و س
 ً ق رسما وده تحقي ه را و اتھامات نم راه صادره قرارھای شکل ب ا ھم ناد ب ل اس زام و دالي د وارد ال و . نماي

ين ارنواالن ھمچن ازد موظف را څ ا س امال را قضايا ت ق ک وده تحقي د مشخص و نم ه کنن ان ک تھم زن ه م  ب
 .  ديگر داليل به و يا اند فرارکرده ازخشونت رھايی جھت اخالقی جرايم ارتکاب

وط معلومات تمام تا اند مکلف آنان که دھد آموزش پوليس موظفين به بايد داخله امور وزارت • ه مرب ام ب  تم
وراً  را انزن عليه منع قانون موجب به احتمالی سايرجرايم و يا خشونت قضايای ه ف  مربوطه څارنواالن ب

 .  راپوردھند
 

 شمول به" امن ھای خانه"برای را درازمدت و بينی پيش قابل باثبات، ھای حمايت بايد المللی دونر بين کشورھای
 برای مصئون ھای خانه ايجاد" باز،" امن ھای خانه و ايجاد کنونی امن ھای خانه سيستم ظرفيت و ارتقای توسعه
 ھای فاميل به بازگشت قادر به دايم طور به که زنان از درازمدت ھای و حمايت ميگردند رھا ز حبسا که زنان
  .سازد فراھم باشند، نمی شان
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 روش تحقيق
  

زن و دختر که به اتھام ارتکاب جرايم اخالقی در محابس  58، ديده بان حقوق بشر  با 2011در ماه اکتبر و نوامبر 
نفر ديگر شان دختر  24تن آنان زن و  34اطفال افغانستان زندانی بودند مصاحبه کرد که  و مراکز اصالح و تربيه

ای زن و با ھمکاری  بودند. مصاحبه ھا به زبان مادری (دری و پشتو) مصاحبه شونده گان توسط مصاحبه کننده
 دقيقه طول کشيد.    90تا  15يک مترجم زن صورت گرفت. ھر مصاحبه در حدود 

  
حقوق بشر در ابتدا ھر مصاحبه اين موضوع را برای مصاحبه شونده تذکر می داد که آنان ھيچ گونه  ديده بان

کمک مالی در مقابل مصاحبه خود دريافت نخواھند کرد و تصميم براينکه می خواھند مصاحبه کنند و يا خير ، 
نخواستند که مصاحبه کنند که شامل  کامالَ بدست خودشان می باشد. به ھمين اساس، تعداد زيادی از زنان و دختران

نفر مصاحبه شونده نگرديده اند. ھمچنين، ديده بان حقوق بشر، اين موضوع را برای ھر مصاحبه شونده  58اين 
نيز توضيح داده است، که آنان می توانند ھر وقت و به ھر سوال که  نخواستند در جريان مصاحبه پاسخ ندھند. 

ده است که در موارد مناسب به زنان اگاھی داده و آنھا را با  نھادھايی که مساعدت درضمن، اين سازمان تالش نمو
 ھای حقوقی و سرپناه برای زنان ارائه می داد، درارتباط قرار دھند.

  
اين مصاحبه ھا در سه زندان زنانه و سه مرکز اصالح و تربيه اطفال دخترانه که در آن زمان تحت سرپرستی 

ای از وزارت  ديده بان حقوق بشر اين مصاحبه ھا را با کسب اجازه نامه 3صورت گرفته است.وزارت عدليه  بودند 
عدليه مبنی بر بازديد و مصاحبه با ھر زن و دختری که حاضر به مصاحبه شدند، انجام داده است. مسئولين زندان 

محبوس بوده اند را تاييد کرده » جرايم اخالقی«داستان ھای اشخاصی را که در اين گزارش انعکاس يافته و به دليل 
 ھا در زندان بوده اند. ويا ھردوی اين اتھام» زنا» «فرار از منزل،«اند. تعداد زيادی اين افراد به اتھام 

  
باوجود درخواست ھای مکرر، اجازه مصاحبه خصوصی با بسياری از اين افراد به ديده بان حقوق بشر داده نشد.  

ی صورت گرفته اند که زندانيان و يا محافظان امنيتی درآن رفت و آمد داشتند، و يا در اکثر مصاحبه ھا در اتاق ھا
خوابگاه ھای مصاحبه شونده در حالی انجام شده است که ھم اتاقی ھای وی نيز در آن حضور داشتند. در اين چنين 

ه بدھند و يا خير. در دو موارد، از مصاحبه شونده ھا سوال شده است که آيا آنان می خواھند به مصاحبه ادام
زندان، روسای آن با پافشاری خواستار نظارت و حضور بر جريان مصاحبه ھا بودند و با آن که آنان در اکثر 

موارد به گفتگو ھا گوش نمی دادند، اما حضور داشتند. در اين چنين موارد، ديده بان حقوق بشر نظر زنان 

                                                 
 داخله امور وزارت به عدليه وزارت از ساالن بزرگ محابس ھای مسوليت انتقال بر مبنی افغانستان حکومت تصميم ،2011 سال در - 3
 جنوری ماه در دقيقآ ھا زندان انتقال مسوليت. شد مواجه المللی بين سازمانھای و الدولتی بين نھادھای بشر، فعاالن حقوق مخالفت با

 تصميم. است مانده باقی عدليه به عھده وزارت اطفال تربيه و اصالح مراکز اداره مسوليت. گرفت صورت داخله امور وزارت به 2011
 المللی بين مھم ھای اموخته. است گرفته کندھار صورت محبس از زندانی 500 حدودی فرار ی نتيجه در ھای محابس مسوليت انتقال
 ھای بازجوی و شکنجه از جلوگيری برای توقيف خانه (زندان) از) پوليس(کننده  بازجوی ھای ھادن یيجدا ھميشه که دھد می نشان

 2011 سال در متحد ملل سازمان گزارش ھای يافته. باشد می افغانستان در مھم کامالَ  نيز موضوعی اين. است ضروری آميز خشونت
بشر، نھادھای بين الدولتی و سازمانھای بين المللی مواجه شد. .  باشند می افغانستان محابس در گسترده و سيستماتيک ھای شکنجه گويای

به وزارت امور داخله صورت گرفت. مسوليت اداره مراکز اصالح و تربيه اطفال  2011انتقال مسوليت زندان ھا دقيقآ در ماه جنوری 
زندانی از محبس کندھار  500جه ی فرار حدودی به عھده وزارت عدليه باقی مانده است. تصميم انتقال مسوليت ھای محابس در نتي

صورت گرفته است. اموخته ھای مھم بين المللی نشان می دھد که ھميشه جدای نھاد ھای بازجوی کننده (پوليس) از توقيف خانه (زندان) 
ن می باشد. يافته ھای برای جلوگيری از شکنجه و بازجوی ھای خشونت آميز ضروری است. اين نيز موضوعی کامالَ مھم در افغانستا

  گويای شکنجه ھای  سيستماتيک و گسترده در محابس افغانستان می باشند.   2011گزارش سازمان ملل متحد در سال 
See generally, Treatment  of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody,” United Nations Assistance Mission in Afghanistan and 
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, October 2011, 

http://unama.unmissions.org/Ports/UNAMA/Documents/October10_%202011_UNAMA_Detention_Full_Reprot_ENG.pdf.  
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 ويا شده و در صورت ضرورت مصاحبه ھا را باز تنظيم کرده است.مصاحبه شونده را مبنی بر ادامه گقتگوھا ج
زندانی بودند، و دسترسی به » خرايم اخالقی«در موارد متعدد، رييس زندان با ما در شناسايی زنانی که به اتھام 

 د گذاشتند. اسناد مربوط به قضايای آنان با ما ھمکاری کرده و برگفته ھای زنان زندانی نسبت به اتھام شان مھر تايي
  

بعد از ختم مصاحبه ھا در زندان و مراکز اصالح و تربيه اطفال، ديده بان حقوق بشرکوشيده است تا صحت 
معلومات داده شده توسط زنان و دختران در جريان مصاحبه ھا را بررسی نمايد. ما توانستيم با برقراری ارتباط با 

کابل جرايمی را که زنان به اتھام ارتکاب آنان  اطفال هتربي و اصالح مرکز و زندان» رژيم«شعبه معلومات 
     4.زندانی بودند را بررسی کنيم

 
دوسيه ھای جزايی در اداره لوی څارنوالی افغانستان نگھداری می شوند. ديده بان حقوق بشر برای  کلی بطوری

اداره لوی څارنوالی در خواست  از کند، بررسی را مصاحبه شونده دخترانی و زنان ھای دوسيه تماماينکه بتواند 
کرد تا اجازه دسترسی به  دوسيه ھای آنان را به ديده بان حقوق بشر بدھد. اما لوی څارنوالی تنھا اجازه دسترسی به 

دوسيه ھای را به ديده بان حقوق بشر داد که در کابل موجود، و تصميم نھايی در مودر آنھا صادر شده بود. اين 
اداره لوی آز آنجاييکه  مصاحبه ای که ديده بان حقوق بشر انجام داده بود صادق است. 13 معيار، تنھا در مورد
 دوسيه را مورد بررسی قرار دھد.    10دوسيه ديگر را پيدا کند، ديده بان حقوق بشر توانست تنھا  3څارنوالی نتوانست 

  
مقامات و ساير آگاھان امور از سيستم و  به عالوه، مصاحبه با زنان و دختران در محابس، ديده بان حقوق بشر با

نيز مصاحبه نموده است. اين اشخاص شامل مقامات حکومت افغانستان، جامعه » جرايم اخالقی«ساختار قضايای 
 مدنی، سازمان ملل متحد، مجامع تمويل کننده و قرار دادی ھای بين المللی و مقامات نظامی خارجی می شوند. 

  
 انواع ديگر يا قتل تھديد ھای ه ما با آنھا مصاحبه کرديم، بعد از رھايی از زندان  با اکثر دختران و زنانی ک 

توسط اعضای فاميل شان مواجه شدند . انھا با جرئت  داستان ھای شان را با ما شريک ساخته و معموالَ با  خشونت
ی از انھا ھم می خوانستند که داستان ھای عالقمندی می گقتند که جھانيان بايد داستان ھای  آنان را بدانند؛ اما  تعداد

شان طوری بيان گردد که ھويت انھا را افشا نکند. به ھمين دليل، تمام اسامی که در اين گزارش برای شناسايی 
ھم مورد استفاده قرار گرفته است، اسامی مستعار می با شند. ما » جرايم اخالقی«دختران و زنان متھم به ارتکاب 

ه مصاحبه در آن صورت گرفته است را در گزارش حذف نموده ايم. در افغانستان ھويت قومی و چنان، مناطقی ک
مذھبی يک شخص از نام او پيدا است. ما در گزينش اسامی مستعار بيشتر تالش نموديم تا اسامی را طوری انتخاب 

در اين گزارش موقعيت  چنان،ما ھم  5کنيم که با قوميت و مذھب شخص  سنخيت نداشته و قابل تشخيص نباشد.
زندان و مراکز اصالح و تربيه اطفال که با زنان و دختران در آنجا مصاحبه نموده را مشخص نکرده ايم. به 

عالوه، يک تعداد افراد ديگر نيز برای آن که بتوانند نظريات و در مواری ھم انتقادات خود را آزادانه  در رابطه 
اين گزارش بيان کنند، از ما خواستار محرميت شدند. ما به خواست آنان احترام  به نھاد ھا و برنامه ھای مرتبط با 

 گذاشته و از ذکر ھويت آنان دراين گزارش  خود داری کرده ايم.
 

در نھايت، موضوع کليدی برای زنانی که از خشونت و تخطی ھا فرار می کنند، دسترسی به خانه ھای امن می 
که خواستار بسته شدن  اين خانه ھا  افغانستان در تلويزونی شبکه کارزارھای با توجه به شواھدی که ازباشد. 

و جود نه چندان پر رنگ خانه ھای امن در افغانستان يک موضوع کامالَ بحت برانگيز بودند، چنين بر می آيد که 

                                                 
ھمچنان، ديده بان حقوق بشر در مورد اينکه باالی مردان متھم که به نحوی در اين قضايا دخيل بوده اند، چی اتفاق افتيده، تحقيق نموده  - 4

 –وارد برای ما بوده است است. به عالوه بررسی دوسيه ھا، گفتگو با زنا ن و دختران مصاحبه شونده که تنھا منبع معلومات در اين م
چون در اکثر موارد آنان به طور مشترک محاکمه می شدند، زنان و دختران از سرنوشت مردان اطالع داشتند، اما در  موارد ديگر آنان 

  ھيچ اطالعی از سرنوشت مردان متھم در دوسيه ھای خود نداشتند.   
  سنی بوده اند.  مسلمان  شيعه و، تمام زنان و دخترانی مصاحبه شونده - 5
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ی می کند، می باشد. اين در حالی است که در مناطق جنوبی افغانستان که حدود نصف نفوس کشور درآن زندگ
اعمال خشونت خانه امن اصالً وجود ندارد. با در نظرداشت ترس و ھراس کارمندان خانه امن از مواجه شدن با 

ه ئباراز طرف اعضای فاميل و کسانی که عمدتاً  خواھان تخريب تمام خانه ھای امن در افغانستان اند، ما از ارا
  ، خود داری کرديم.  ث تھديد خانه ھای امن گردديات دقيق سيستم خانه امن در اين گزارش که باعئجز

 

  اصطالحات
سالگی قرار دارند، و اين اصطالح  18برکسانی اطالق شده است که زير سن »  دختر«يا » طفل«در اين گزارش 

لد درافغانستان يک سيستم دقيق برای ثبت تاريخ تولد وارايه تصديق تو 6کامالَ مطابق به قوانين يين المللی می باشد.
 وجود ندارد، ازاينرو، بعضی افغان ھا تاريخ  دقيق تولد شان را نمی دانند. 

  
سال قرار دارند، در مراکز اصالح و تربيه اطفال  19براساس قانون داخلی افغانستان، افراد مجرمی که  زير سن 

ی که سن اشخاص سال  قرار دارند، در زندان ھا نگھداری می شوند.  دولت در موارد 19و کسانی که باالی 
مشخص نباشد، از معاينات مبھم  طبی برای تشخيص سن آنان استفاده می کند. ما با تعدادی از افراد در مرکز 

اصالح و تربيه اطفال برخورديم که معتقد بودند سن شان خيلی باالتر از آن است که در آنجا  باشند، ھمين گونه با 
ی گفتند سن شان  خيلی پائين تر از آن ھست که در زندان محبوس تعداد ديگری در زندان رو به رو شديم که م

باشند. در اين موارد، ما بدون درنظرداشت اينکه اين فراد در کجا نگھداری می شوند، به سنی که آنھا می گفتند، 
  توجه نموديم. 

   

                                                 
6 -  Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49(1989), 

entered into force Sept. 2, 1990, art. 1. 
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 نقشه افغانستان
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 .Iحقوق زنان بعد از سقوط حکومت طالبان  
از سقوط حکومت طالبان با  -ن محروم از سواد روستا نشين و ھم فعاالن باسابقه حقوق ھم زنا -زنان افغان 

استقبال نمودند. در سراسر کشور، زنان تالش کردند که با کسب فرصت ھای  2001خوشحالی و خوشبينی در 
 جديد برای خود و دختران شان، آسيب ھای دوره طالبان را جبران نمايند.   

  
يلی سريع در کشور صورت گرفت. از جمله چندين ميليون دختر برای اولين بار جذب مکاتب برخی پيشرفت ھا خ

گرديدند، حضور زنان در ھمه عرصه ھای زندگی پررنگ تر شد، و تعدادی نيز به وظايف قبلی دولتی خود 
ن رئيس ، يک ماه بعد از سقوط حکومت طالبان، داکتر سيما سمر به عنوان معاو2001برگشتند. در دسامبر 

 جمھور و اولين وزير وزارت امور زنان منصوب شد. 
  

ميالدی  تصريح می دارد که کليه قوانين کشور بايد با قوانين  2004باوجود اين که قانون اساسی مصوب سال 
اسالمی مطابقت داشته باشد، اين قانون حقوق مساوی زنان را نيز تضمين می نمايد. تغييرات در قانون اساسی و 

مانند اختصاص حدود يک چھارم کرسی ھای پارلمان به زنان باعث برخی پيشرفت ھای نمايشی در  حکومت
کمک ھای بين المللی برای بھبود تعليم و تربيه، مراقبت ھای صحی و ساير   7بخش حقوق زنان گرديده است.

منع ھر نوع تبعيض عليه خدمات برای زنان و دختران به افغانستان سرازير شده است. افغانستان به کنوانسيون 
حامد کرزی، رييس جمھور افغانستان، به زنان اطمينان داده است که آنان از حقوق مساوی   8زنان پيوسته است.

در کشورشان برخوردار ھستند و حق دارند که از خانه ھای شان بيرون شده و در بازسازی کشور شان سھم 
  9بگيرند.

 
ی ھای بلند زود ھنگام متحقق نشد، اما پيشرفت ھای عملی زيادی صورت با آنکه در سال ھای بعدی، خوش بين

تعداد دختران شامل در   10گرفت. در اکثر مناطق کشور مرگ و مير مادران به طور مداوم کاھش يافته است،
و خانه ھای امن برای  11افزايش يافت، 2010ميليون در سال  2.4به  2001شاگرد در سال  5,000مکتب از 
ه از خشونت ھای فاميلی فرار می کنند تاسيس شد. زنان نقش ھای رھبری کننده ای به عنوان عضو زنانی ک

پارلمان، کارمند خدمات ملکی، قا ضی، څارنوال، وکيل مدافع، سرباز، و فعاالن جامعه مدنی را به عھده گرفتند. 
فعالَ، دو  12رسيد.  1,195پوليس به، تعداد زنان مامورين 2011در سال . تعيين شد 2005اولين والی زن در سال 

زن به عنوان نماينده منتخب مردم در  69وزير زن، وزير امور زنان و صحت عامه، در کابينه دولت کرزی، و 
    پارلمان حضور دارند. 

صادر شد، تحولی مھم  2009توشيح فرمان تقنينی (قانون) منع خشونت عليه زنان که توسط رييس جھمور در سال 
باوجود خالھای مھم، اين قانون زمينه حمايت زنان را  13راستای توسعه حقوق زنان به شمار می رود.ديگری در 

                                                 
7- Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, ratified January 26, 2004, htt://moj.gov.af/en/page/1684 (accessed March 10, 

2012), arts. 83-84. 
  ، بدون درج ھيچ پيش شرطی پذيرفت. 2003مارچ  5افغانستان کنوانسيون رفع ھر نوع تبعيض عليه زنان را در  - 8
عالميه حقوق اساسی زنان «، با امضای کرزی، بعنوان رييس اداره حکومت موقت افغانستان 2002بطور نمونه، در جنوری  - 9

که تاييد کننده تساوی حقوق بين زنان و مردان است، حمايت خود را از حقوق زنان اعالم کرد. کميسيون سازمان ملل در » افغانستان،
  مورد وضعيت زنان، تبغيض بر عليه زنان و دختران در افغانستان:

Report of Secretary-General, “January 28, 2002, http://www.un.org/event/women/2002/ecn620025eng.phd (accessed March 16, 2012). 
10 - Afghanistan Mortality Survey 2010, Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health, November 2011.  
11 -  Ashley Jackson, “High Stakes: Girls Education in Afghanistan, “Oxfam, February 24, 2011, p.4. 
12 - UNAMA, "A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan,” November 
2011, p. 20. 

ی بحت برانگيز قانون اساسی که ھميشه مورد استفاده ھم قرار می گيرد و اجازه تنفيذ  قوانين را با حکم رييس جمھور يکی از ماده ھا - 13
حکومت می تواند در حالت تعطيل ولسی جرگه در صورت عاجل، به استثنای امور مربوط به «چنين بيان می دارد:  79می دھد. ماده 
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در برابر خشونت ھای فراوان از جمله تجاوز جنسی، ازدواج ھای زير سن، ازدوج ھای اجباری، خشونت ھای 
   14فاميلی، و محروميت از سواد فراھم کرده است.

  
.  ھستند رو روبه متعدد موانع و چالش ھا باان برای دست يابی به حقوق اوليه شان به ھر حال، زنان و دختران افغ

ضرورت رفع اين موانع با خروج قريب الوقوع نيروھای بين المللی و احتمال کاھش توجه جامعه جھانی و اعمال 
 فشار در راستای حمايت از حقوق زنان افزايش يافته است. 

  
عرصه سواد آموزی، کاھش مرگ و مير مادران و اشتراک آنان در کار و  پيشرفت ھای دختران و زنا ن در

زندگی اجتماعی خيلی کمتر ازآن چيزی است که انتظارش ميرفت: به طور نمونه، تا ھنوز بيشتر از نصف دختران 
سن مکتب از رفتن  به مکاتب محروم اند، و پيشرفت ھای صورت گرفته ھم با ھزينه ھای سنگين برای زنان و 

دختران ھمرا بوده است: کسانی که پا به عرصه زندگی اجتماعی، کاری و مکاتب گذاشته اند، با تھديدھا، اذيت و 
 ازار، حمالت فزيکی، و در برخی موارد با قتل رو به رو  شده اند. 

  
ه است. اما نبود 2001توسعه حقوق زنان يکی از اھداف اساسی حمله اياالت متحده امريکا به افغانستان در اکتوبر 

وضعيت وحشتناک  زندگی زنان در حکومت طالبان، نقش کليدی ای در دخالت نظامی اياالت متحده امريکا به 
افغانستان داشته است. بيانيه ھای ذيل مبيين اين است که از حقوق زنان به عنوان توجيه کننده ثانوی در حمله به 

 افغانستان استفاده  شده است: 
 

در افغانستان از جمله نشانه ھای اخطاريه اوليه ی تروريست ھا بود که حمله بدرفتاری با زنان 
تواند با تقويت زنان برای تصميم گيری در  سبتامبر را انجام دادند....اياالت متحده امريکا می 11

مورد آينده خودشان... جھان را از شبکه تروريست ھا رھايی بخشد. اياالت متحده می تواند با 
ھای جديد افراد را از نفوذ ميکروب شيطانی شقاوت که در دل تعداد زيادی از  پرورش ارزش

  اشخاص در جھان وجود دارد،  وقايه کند.  
سناتور وقت خانم ھيلری رادام کلينتون، يک روز بعد از حمله اياالت متحده امريکا به  –-

   200115افغانستان،  اکتبر 

 

کرده است، می دانند:  کشف آنچه را که ساير جھانزنان افغان با تجربه مشکالت و سختی ھا 
تحميل ظلم ھای وحشيانه باالی زنان از اھداف اساسی تروريست ھا است... تنھا تروريست ھا 

و طالبان اند که زنان را از حق تحصيل محروم می کنند. تنھا تروريست ھا و طالبان اند که 
.. .ناخن ھای آنان را خواھند کشيد» ناخن،رنگ «زنان را تھديد می کنند در صورت استفاده از 

در نتيجه پيشرفت ھای نظامی ما در افغانستان، زنان ديگر در خانه ھای شان محبوس نيستند... 
  جنگ بر عليه تروريزم  جنگ برای تحصيل حقوق و ھويت زنان نيز می باشد.

ا، ھفته ھا بعد از لورا بوش، زن جورج دبليو بوش، رييس جمھور قبلی اياالت متحده امريک –-

                                                                                                                                                 
فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمھور حکم قانون را به خود می گيرد. فرامين ترتيب کند.  بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را

تقنينی بايد در خالل سی روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به ان تقديم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، 
  » از اعتبار ساقط می گردد.

انون منغ خشونت عليه زنان اين است که باالی قربانی فشار وارد می کند تا قضيه اش را در ھر مرحله از يک از خالھای مھم در ق - 14
).  ھمچنين، فقدان 2(40، ماده. 2009رسيدگی پس گرفته، و جريان رسيدگی را ختم اعالم کند. قانون منع خشونت عليه زنان، اگست 

 ز نقايض ديگر اين قانون می باشد.تعريف مشخص از جرم و عنصر تشکيل دھنده آن يکی ا
15- Hillary Clinton, “New Hope For Afghanistan`s Women,” Time Magazine, Nov. 24, 2001.  
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حمله اياالت متحده امريکا، وقتی که اولين بيانيه راديوی رياسست جمھوری را به جای 
    16شوھرش ارايه می کرد.

  
عدالتی و پامال شدن حقوق شان رابطه معکوس دارد. ما  روحيه باالی زن [ھای] افغان با بی

خود را به گوش جھانيان برسانند و  بايد به بازيابی روحيه آزاد آنان کمک کنيم تا آنان صدای
  افغانستان بھتری را ايجاد کنند که ما ھمه آرزوی آن را داريم.  

  17شيری بلر، زن تونی بلر صدر اعظم انگلستان. –-
 

فرانسه به عنوان عضو بر جسته و دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به درخواست 
آن  25کشور ديگر که  40متحد در افغانستان با مقامات افغان و مطابق ماموريت سازمان ملل 

عضو اتحاديه اروپا می باشد، در افغانستان حضور دارد. فرانسته مطابق با اصول  27از جمله 
و ارزش ھای خود، و برای دفاع از حقوق بشر و حمايت از موقعيت زنان در افغانستان  با اين 

  کشورھا ھمکاری می کند. 
 18ه.اعالميه حکومت فرانس –-

 
من می خواھم با استفاده از اين فرصت به تمام افغان ھا بگويم: در افغانسنان صلح واقعی و 

  بھبودی واقعی با تامين حقوق زنان ارتباط دارد.  
  19سر منشی سازمان ملل متحد کوفی عنان. –-

  

در يک دفتر خيلی  جدايی جنسيتی به شکل افراطی آن وجود دارد. باورھا نسبت به کار مشترک زنان و مردان
کنند، از کار یمبحث برانگيز اند، و اکثر خانواده ھا به دليل اينکه زنان و مردان در يک دفتر باھم مشترک کار 

زنان در بيرون از خانه جلوگيری می کنند. در برخی محالت، خانواده ھا حتی اجازه بيرون شدن از خانه را به زن 
طالبان بر بخش اعظم از کشور، به ويژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی،  ھا نمی دھند. به عالوه، از آنجاييکه

 -1996فرمان می رانند، سياست ھای آنان در مورد زنان ھيچ فرقی با سياست ھای اعمال شده آنان در سال ھای 
 ندارد. 2000

  
به تعليم و تربيه، در افغانستان بحث پيرامون حقوق زنان معموالَ با تاکيد روی محدويت رفت و آمد، دسترسی 

مطرح می گردد که از آن به عنوان مسايل  عاشتراک در روند ھای سياسی، حريم خصوصی، مانند پوشيدن برق
فرھنگی و يا بازتاب قواعد قبايلی و يا رسومات دينی ياد می شود. گرچه قواعد فرھنگی در افغانستان نيرومند اند، 

تغيير و يک پارچه در افغانستان وجود ندارد. فرھنگ ھای مختلف در اما يک چنين قاعده خيلی گسترده، غير قابل 
افغانستان سبب آن گرديده است که زنان افغانستان شاھد رويه ھا و گذشته ھای تاريخی متفاوت نسبت به ھم ديگر 

ت به اند. مھمتر از ھمه اين که، وقتی قانون  فرار زنان و دختران از خشونت را جرم انگاری می کند، و حکوم
پاليسی ھای تبغيض آميز عليه زنان و دختران در بخش تعليم و تربيه، صحت، کار و اشتراک در روند ھای سياسی 

                                                 
16  - Laura Bush, presidential radio address, November 17, 2001, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=24992#axzz1ngoOpGHL (accessed February 28, 2012). 
17 -  "Afghan women looking for a voice,” CNN, November 23, 2001.  
18 -  "France`s Commitment in Afghanistan: A synergy of civilian and military actions," France at the United Nations, 
http://www.franceonu.org/spip.php?artilce4042 (accessed February 26, 2012). 
19 -  UN Secretary-General Kofi Annan in his statement to the Afghan Women's Summit for Democracy, Brussels, 4 December 2001, 
http://www.un.org/evens/women/2002/sit.htm (accessed March 16, 2012). 
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درحقيقت  --ونيت به زنان و دختران تجاوز می کنند ئرسيدگی نمی کند، و زمانی که پوليس و عساکر با مص
 وانين حقوق بشر را تجربه می کنند. را تجربه نمی کنند بلکه آنان نقص ق» فرھنگ«زنان و دختران يک 

  

 خشونت عليه زنان و دختران  
در افعانستان تھديد و تعرض باالی زنان و دختران، بشمول مقامات بلند پايه دولتی، اعضای پارلمان، فغاالن حقوق 

ن آمار گرچه حکومت افغانستان از خشونت عليه زنا  20.باشد می عادی امر يکبشر، دختران مکاتب، و معلمين، 

واليت افغانستان  ھمرای  34واليت از  16در  2008طبق گزارشی که در سال 21 و سيع و ھمه جانبه ندارد،
فيصد زنان گفته اند  که دست کم يک  87گی صورت گرفت،  خانواده ھای خشونت موردخانواده در  47,000

فصيد ديگر گفته اند که بيشتر  62و  نوع از خشونت  ھای فزيکی، جنسی، يا روحی و روانی را تجربه کرده اند،
فيصد) کسانی که برای تھيه اين  52بيشتر از نصف، (  22از يک نوع خشونت را در خانواده خود تجربه کرده اند.

فيصد ديگر اظھار  39گزارش با آنھا مصاحبه شده اند، گفته اند که خشونت ھای فزيکی را تجربه کرده اند، و 
   23شان در سال ھای گذشته مورد لت و کوب قرار گرفته اند. داشته اند که توسط شوھران 

 
خشونت ھا زمانی شدت می گيرد که زنان با خشونت روبه رو بوده و زندگی و امنيت شان با تھديد ھای  خشونت 

 خشونت مورد. تعداد زيادی زنان که درخانواده خود باشند کمک به آنھا وجود نداشته آميز مواجه باشد، و زمينه
 خاموشی به اميد روزی که خشونت ھا پايان يابند به سر می برند.   گيرند، در می ارقر
  

يک امر » قتل ناموسی«بعضی از زنان توسط اعضای خانواده و يا فاميل خود به قتل رسيده اند. در افغانستان 
ھا نسبت به خودشان  عادی می باشد.  زنانی که با ديده بان حقوق بشر مصاحبه نموده اند از وجود چنين تھديد

  24يادآوری کرده و اعتقاد داشتند که انھا با خطر کشته شدن توسط يکی از اعضای فاميل شان مواجه اند.
  

 گستردگی ازدواج ھای زيرسن (قانونی) و اجباری
فيصد ازدواج ھا در افغانستان اجباری می باشند، و اين  80تا  70براساس  گزارش سازمان ملل متحد در حدود 

ھمچنين، در يافته ھای مطالعه  25زدواج ھا بدون رضايت کامل و آزادانه زن و تحت فشار صورت می گيرند.ا
درصد زنان در افغانستان ازدواج ھای اجباری را تجربه کرده اند. بااين وجود، تعجب  59ديگری آمده است که 

                                                 
لی جلسه ای را تحت عنوان جرگه يا سيستم قضايی رسمی افغانستان موازی با سيتم عرفی کار می کند. در سيستم عرفی بزرگان مح - 20

شورا ترتيب می دھند و  در آن به قضايای مربوط  به منازعات محلی و ساير موضوعات  رسيدگی می کنند. معموالَ، در اين  جرگه ھا 
ی گيرد.  در  و زنا، طالق و حضانت از اطفال مورد رسيدگی قرار م» فرار از منزل«به مشکالت خانواده گی،  از جمله قضايای مانند 

تھيه اين گزارش با زنانی که تجربه دادرسی با بزرگان محل يا سيستم عرفی و ھمچنين سيستم قضايی رسمی را داشته اند گفتگو شده 
است. زنان تجربيات متفاوتی در مورد ھردو سيستم قضايی داشتند.   بعضی از زنان و دختران تجربه خوبی از عدالت غير رسمی 

داد ديگر شان تجربه منفی. تشويش عمومی در مورد عدالت غير رسمی اين است که اين شيوه برخورد تبغيض آميز با داشتند، ولی تع
زنان دارد، و فيصله ھای آن در مواردی خيلی خشونت آميز می باشد، مانند دادن بد، و سنگسار. برای نمونه، به گزارش برنامه ھای 

  ، انکشافی سازمان ملل متحد مراجعه نماييد
 “Bridging modernity and tradition: the rule of law and the search for justice," 2007, 
http://www.hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacific/afghanistan/nhdr2007.pdf (accessed March 16, 2012). 
21 -  UNAMA, “Afghanistan has ‘long way to go’ in protecting women from violence – UN report," November 23, 2011, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=4049Cr1=wome (accessed February 22,2012).  

Global Rights: Partners for Justice, “Living with Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan," March 2008, p.13. -22 
23 -  Ibid., p. 14.  
24 -  For more on “honor killings,” see UNAMA and OHCHR, “Silence is Violence: End the Abuse of Women in Afghanistan, “July 8, 
2009, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/vaw-english.pdf (accessed March 18, 2012).  
25 -  UNIFEM, "UNIFEM Afghanistan Fact Sheet," 2008, http://www.wunrn.com/news/2009/o8_o9/o81o9_afghanistan.htm.pdf 
(accessed February 22, 2012).  
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 ارش مصاحبه شده اند، گفته اند که بهآور نخواھد بود که اکثريت قريب به اتفاق  زنانی که برای تھيه اين گز
 26انتخاب خود شان عروسی نکرده اند.

  
اکثريت زنان و دخترانی که ازدواج نکرده بودند، علت فرار شان از خانه را جلوگيری از يک ازدواج اجباری 

اب خود شان زن عروسی شده در محابس تذکر دادند که به انتخ 31نفر از  5قريب الوقوع  بيان داشته اند.  تنھا 
دختر عروسی شده از مجموع دخترانی که در مراکز اصالح و تربيه اطفال بودند، گفتند  6عروسی کرده اند. فقط 

 و به اين دليل دستگير گرديده اند.  –که به انتخاب خود شان ازدواج کرده 
  

صت رد آن تصاميم را ازدواج ھا به صورت معمول توسط خانواده ھا تنظيم می گردد و دختران بدون آن که فر
داشته باشند از آن مطلع می شوند. معموالَ آنھا شوھران شان را در روز عروسی مالقات می کنند  و با رفتن به 

خانه شوھر با خصومت ھا و خشونت ھای فزيکی و روحی توسط شوھر، زنان قبلی شوھر، و اعضای فاميل 
اکثر دختران اين سرنوشت را به عنوان قسمت شان  در عدم موجوديت کدام گزينه ديگر،  27مواجه می شوند.

 پذيرفته و برای زنده ماندن در خانه شوھر به بھترين وجه تالش می کنند. 
  

 15ازدوج با دختران   28سال می باشد. 18سال  و برای پسران  16مطابق قوانين داخلی سن ازدوج برای دختران 
 15قانون ازدواج با دختران زير سن   29د، امکان پذير است.ساله در صورتی که پدر دختر يا محکمه اجازه بدھ

کميته حقوق اطفال و رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد سن  30سال را تحت ھرشرايط ممنوع کرده است.
  31سال تعيين نموده است. 18ازدواج را ھم برای دختران و پسران 

 
فيصد اين ازدواج ھا  17.3ر عادی  محسوب می شود، که رويھمرفته، ازدواج ھای اجباری در افغانستان يک ام 

سازمان ملل متحد نشان می دھد، که  2008گزارش سال  32ساله صورت می گيرد. 19تا  15با دختران بين سنين 
  33سال  قرار داشته است. 16درصد ازدواج ھا در افغانستان  دست کم يکی از طرفين ازدواج زير سن  57در 

سالگی  18ان عروسی شده که برای تھيه اين گزارش با آنان مصاحبه شده اند گفتند که قبل از اکثر دختران  و زن
 ساله بوده است.  20ساله و باالترين آن  10ازدواج  کرده اند، و در بين زنان مصاحبه شده پايين ترين سن ازدواج 

                                                 
قيق و ارزيابی افغانستان می گويد که درست  نيست که ازدواج ھا در افغانستان به دو دسته اجباری و غيری گزارش تحقيقی واحد تح -26

اجباری تقسيم گردد، و نظريه واقع بينانه اين است که تا يک ازدواج به صورت اجبار گفته شود يک سلسه مراحلی را بايد طی کند. اکثر 
ای تھيه از گزارش انجام داده است مويد اين ادعا است، تمام دختران و زنان عروسی شده که با مصاحبه ھای را که ديده بان حقوق بشر بر

  ديده بان حقوق بشر مصاحبه نموده اند، يادآوری کردند  که آنان کم يا ھيچ نقشی در تنظيم عروسی شان نداشته اند.  
See also, Deborah J. Smith, "Decision, Desires and Diversity: Marriage Practices in Afghanistan," Afghanistan Research and 
Evaluation Unit Issues Paper Series, February 2009, http://www.areu.org.af/Upload/EditionPdfs/9o5E-marriage%20Practices-IP-
web.pdf (accessed February 22, 2012). 

قوانين افغانسنان برای مرد اجازه بيش از يک زن را می دھند. با زنانی که برای تھيه اين گزارش مصاحبه شده اند گفته اند که  -27
مورد گرفتن  زن دوم، و ارتباط زشتی که ميان  شوھران شان ازقبل عروسی کرده بودند، و آنھا خانم دوم يا سوم بوده اند. مشکالت در

  خانم جديد وخانم قبلی و  فرزندان آنان در بعضی موارد بوجود می آيد زمينه حشونت و مشکالت  خانوده گی را فراھم می کنند. 
   70قانون مدنی ماده  -28
  ) 1( 71قانون مدنی ماده  - 29
  ) 2( 71قانون مدنی ماده  - 30

31-
 CEDAW, "General Recommendations No. 21, Equality in Marriage and Family Relations," Thirteenth Session, 1994), para. 36; 

UN Committee on the Rights of the Child, "General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of the 
Convention on the Rights of the Child," (Thirty-third session, 2003, para, 20.  
32 - 

 Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Heath, "Afghanistan Mortality Survey 2010," November 2011, pp. 51. This 
study includes some hopeful signs that the average age of marriage for young women is increasing. Ibid., pp. 51-53.  
33 - UNIFEM, "UNIFEM Afghanistan Facts Sheet," 2008,  

 http://www.wunrn.com/news/2009/o8_17_o9/o81709_afghanistan.htm (accessed February 22, 2012). 
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از آن ازدواج کرده اند، از دختران سالگی ويا باالتر  18فقط چھار نفر از زنان عروسی شده گفتند که در سن 

سالگی  16نفرآنان که درمراکز اصالح و تربيه اطفال به سر می بردند گفتند  که قبل از  6عروسی شده تنھا 
سال بود. بيشتر زنان و دختران گفتند که  بعد از تولد يا  12عروسی نموده، و خوردترين سن ازدواج در ميان آنان 

و اکثر اين نامزدی ھا  از طريق بدل که در پايين تعريف شده است، صورت  –ه اند در سنين کوچک  نامزد شد
که در ھر دو ساعت يک زن افغان از  –گرفته است. آمار بلند  و استثنايی مرگ و مير مادران در افغانستان 

ابطه دارد، چون تا اندازه ای با ازدواج قبل از سن ر –امراض مرتبط به بارداری جان خود را از دست می دھند 
  34بدن آنان آمادگی بارداری را در آن سن کوچک ندارند.

 
براساس قانون منع خشونت عليه زنان، ھم ازدواج اجباری و ھم زير سن غير قانونی می باشد. والدين، اقوام، يا 

ازدواج زير سن  35کسانی ديگری که اين چنين ازدواج ھا را تنظيم می کنند، بايد تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند.
  36.پيش بينی شده است حبس سال پنچ تا در قانون دودر قانون منع خشونت عليه زنان  ممنوع است و مجازات آن 

و مجازات آن از يک تا دو سال حبس می  بوده است جرمازدواج اجباری مطابق قانون منع خشونت عليه زنان 
  37باشد.

  

 کاربرد ھای سنتی بد و بدل 
چندين بار در جريان مصا حبه ھای که برای تھيه اين گزارش  صورت گرفت مطرح شد. بد و قضيه بد و بدل 

بدل، يکی از راوج ھای سنتی در بعضی مناطق افغانستان است که در آن بزرگان خانواده می پذيرند که دختران 
  38منازعه بدھند.برای حل منازعات و يا جھيزيه/طويانه به طرف مقابل » بد«ازدواج نکرده  را به عنوان 

 
بد معموالَ برای رفع دشمنی در مقابل جرايم گذشته و حل منازعات  محلی صورت می گيرد: خانواده ای مقصر 

می خواھد که با دادن دختر يا دختران عروسی نشده به طرف قربانی يا مجنی عليه دشمنی و يا منازعه را حل 
 رو بهراٌ با خشونت ھای متعددی درخانواده ھای شوھران شان رو کنند.  دخترانی که به عنوان بد داده می شوند اکث

به عنوان جبران خساره که فاميل شان وارد نموده است نگاه  شوند،  زيرا خانواده ھای قربانی به سوی آنان می
له از طرف ديگر بدل،  تباد  39می کنند  (در حالی که مجرم ھميشه يا اکثراٌ اعضای مرد خانواده ھا می باشند).

دختران ميان دو خانواده برای ايجاد دوستی می باشد که دختر يک خانواده با مرد خانواده جانب مقابل عروسی می 
کند، واين تصميم را معموالً خانواده ھا در مواقعی که دختران خيلی جوان ھستند می گيرند. يکی از اھداف بدل 

 الد ھای پسر شان می باشد.عدم پرداخت طويانه توسط خانواده ھا و تسھيل عروسی او

                                                 
34 -  See for example, CeShena and John B. Williamson, "Maternal mortality, women`s status, and economic dependency in less 
developed countries: a cross-national analysis," Social Science & Medicine 49 (1999), pp. 197-214 

تصويب کرد.  ازدواج ھای اجباری و زير سن قانونی که قبل از اين تاريخ  2009يه زنان را در سال افغانستان قانون منع حشونت عل -35
شده که برای تھيه  یصورت گرفته بودمطابق قانون افغانستان باطل اعالم نگرديده است. بھر حال، تعداد زيادی از دختران و زنان عروس

 ھای اجباری و زير سن قانونی را بعد از تصويب اين قانون نيز گزارش داده اند.  اين گزارش با آنان مصاحبه شده اند، موارد ازدواج
قانون منع خشونت عليه زنان. قانون منع خشونت عليه زنان بطور مکرر مجازات ھای کيفری عليه اين جرايم را به قانون  28ماده  -  36
، حبس قصير کمتر از يک سال، حبس متوسط از يک تا پنچ سال، قانون جزای افغانستان 102- 100افغانستان ارجاع می دھد. ماده  یجزا

حبس طويل از پنچ تا پانزده سال را به عنوان مجازات تعريف می کند. در ضمن مواد اين قانون جزئيات بيشتری را در رابطه به جرايم 
که اگر شخصی اين  ع کرده است، آمده استخاص  بيان می کند. بطور نمونه، در آن ماده ای از قانون که ازدواج ھای اجباری را ممنو

 »به حبس متوسط محکوم می گردد که کمتر از دو سال نباشد.«جرم را مر تکب شود 
  . 26قانون منع خشونت عليه زنان، ماده  -  37
انواده عروس در حاليکه در افغانستان پرداخت طويانه بصورت متفاوت صورت می گيرد، معموالَ خانواده داماد موظف است تا به خ - 38

 طويانه برداخت کنند. 
و اجرا نمودن قانون منع حشونت عليه زن در  کاربردھای سنت نا پسند«برای معلومات بيشتر در رابطه به کاربرد بدل، گزارش  -  39

  . 18-15 ص ،2010 دسامبر، 9را ببينيد،  »افغانستان،
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منجر به ازدواجھای اجباری و خورد سن می شوند، که مطابق قانون منع حشونت عليه  -بد و بدل  -ھردو عمل 
 10تا  5بد مخصوصاَ در قانون منع خشونت عليه زنان منع گرديده است، و مجازات آن از   40زنان ممنوع اند.

قانون منع خشونت عليه زنان عمل بدل را در صورتی که  41شده است. سال در قانون مجازات افغانستان پيش بينی
ساله ای که بدون اجازه  15سال (يا  16مربوط به ازدواج ھای زير سن، ازدواج اجباری که با دختران زير سن 

  42.می داند جرمپدر و محکمه صورت گرفته باشد) يا بدون رضايت خود دختران صورت گرفته باشد 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .28، ماده انقانون منع خشونت عليه زن -   40
  . 25ماده.  انونت عليه زنقانون منع خش -   41
   .28و  26، ماده ھای. انقانون منع خشونت عليه زن -   42
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 .II و زنا» فرار از منزل«جرايم  
شده اند. » زنا«و » فرار از منزل«محور اصلی توجه اين گزارش موضوع زنان و دخترانی اند که متھم به جرايم 

اين جرايم می تواند به شکل جداگانه مورد بحث قرار گيرد، اما باتوجه به ارتباط اين دوجرم با ھم ديگر، ما آنان را 
به بررسی می گيريم. در جريان تحقيق روی اين گزارش، ديده بان حقوق بشر ھمچنين با به شکل يکجا در اينجا 

و جرايم اخالقی ديگر مانند » تالش به زنا«قضايای رو به رو شده است که در آن زنان و دختران به جرم 
 متھم بوده اند. » فرار از منزل« و معاونت در» مساعدت به زنا«، »لواط«
  

  » فرار از منزل«
در قانون جزای افغانستان جرم محسوب نمی شود. اما، زنان و دختران زيادی در زندان ھای » فرار از منزل«

افغانستان وجود دارند که به دليل رفتن بدون اجازه از خانه  توسط فاميل  و مقامات محلی از مدت ھای طوالنی به 
 اين سوء در زندان به سر می برند. 

  
برای حل مشکالت مجازات زنان و دختران به  2011و  2010نمودھای را در سال ستره محکمه افغانستان رھ

را جرم  تعريف کرد. اين اقدام ستره محکمه » فرار از منزل«کرد و در آن  صادر» فرار از منزل«اتھام 
بشر ، و نظارت کننده گان بين المللی حقوق  43افغانستان برای تعريف يک جرم فرضی با مخالفت ھای مدافعان ملی

 روبه رو شد.   44بشمول ماموريت سازمان ملل در افغانستان
  

می کنند که شکايتی عليه آنان توسط اعضای » فرار از منزل«مقامات معموالَ زنان و دختران را زمانی متھم به 
 خانواده  يا شوھران شان مطرح گردد. فرار زنان و دختران از منزل ھميشه تحت شرايط خشونت ھای فاميلی يا

ازدواج ھای اجباری صورت می گيرد.  ھيچ مانعی برای بيرون شدن مردان از خانه وجود ندارد. مردان تنھا در 
 ھمکاری کرده اند.   » فرار از منزل«شده اند که با زنان برای» فرار از منزل«مواردی متھم به 

  
را جرم دانست و افزود اگر » لفرار زنان از منز«ای  ، ستره محکمه  با صدور بخشنامه2011و  2010در سال 

پناه ببرد، قابل مجازات » خانه فرد بيگانه«به » محرم قانونی«و يا » خانه اقوام«زن فراری به جای پناه بردن به 
ستره محکمه آمده است که فرار از نزد شوھر و خانواده تحت ھرشرايطی، حتی در  2010می باشد. در بيانيه سال 

می تواند باعث ارتشاء فحشا و زنا «ونت، عمل منافی شريعت می باشد که صورت مواجه بودن زن با خش
ستره  45می داند.» غير قانونی دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات تعزيزی«و ازاينرو، آن را » درجامعه گردد

جازه می دھد قانون اساسی افغانستان صادر نموده است که  به محاکم ا 130محکمه اين بخشنامه را با توجه به ماده 
وجود نداشته باشد، رھنمودھای را صادرکند که عدالت را  انھا مورد درتا به  قضايای که  در قانون حکم خاصی 

 46به بھترين وجه تامين کند.

                                                 
43 -  For example, Bahman Boman, Afghan women face abuse for fleeing forced marriages, IWPR, December 31, 2010.  

 9را ببينيد،  از يوناما» شونت عليه زن در افغانستانو اجرا نمودن قانون منع ح کاربردھای سنت نا پسند«، گزارش طور مثالب  -44
   .2010 دسامبر،

45  - Letter from the General Administration Directorate of the Judiciary, Secretariat of High Council, Supreme Court of the Islamic 
Republic of Afghanistan, to the Judicial Research and Studies Department, Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan, in 
reply to: Document number (799)1389/5/10(10/08/2010), August 1, 2010 (first opinion generated in response to the a request for 
clarification from an international organization implementing legal training programs in Afghanistan).  

بيان می دارد: محاکم در قضايايی مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می کنند. ھرگاه برای  130ماده  -46
وی از احکام فقه حنفی و در داخل ی از قضايای مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين حکمی مو جود نباشد، محاکم به پير قضيه

  حدودی که اين قانون اساسی و ضع نموده، قضيه را به نحوی حل و فصل می نمايد که عدالت را به بھترين وجه تامين نمايد. 
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 مستلزم موارد زير می باشد: » فرار از منزل«با توجه به بخشنامه صادره ستره محکمه افغانستان 
  

قانون و شريعت.   ]براساس[يب و زيان ھای احتمالی ... مجازات برای جکوگيری از آس
براساس اين حکم، موارد کثيری از اعمال مجاز (مباح) جرم پنداشته شده و برای انھا مجازات 

راننده گی بدون جواز و با سرعت باال «پيش بينی شده است. بطور نمونه در تخلفات ترافيکی، 
 47ممنوع می باشد.» 

  
با مراجعه به «خترانی که با خشونت رو به رو می باشند درخواست نموده است که ستره محکمه از زنان و د

مراکز قضايی و حکومتی افغانستان ... مشکالت شان را از طريق مجاری قانونی حل و فصل نمايند، به جای آنکه 
محکمه نتيجه گيری  با ارائه اين بخشنامه، ستره» متوسل می شوند.» فرار از منزل«به راه حل ھای انفرادی مانند 

فرار از منزل راه حل مناسب برای رفع خشونت ھای خانوادگی نمی باشد، چون اقدامات فردی نه تنھا «می کند که 
  48»زمينه ھای خشونت را ازبين نمی برد بلکه زمينه جرايم و خشونت ھای متعدد ديگر را فراھم می کند.

  
بودن زنان از منزل و نداشتن سرپرست مرد، آنان را در  ستره محکمه با اين پيش فرض آغاز می کند که دور

معرض يک شرايط خطرناک قرار می دھند که زنا کردن در آن حالت يک امر اجتناب ناپذير می باشد. اصوالٌ،اين 
ستره محکمه چنين پيش فرضی را در مورد  چون پيشداوری کننده است و آميز تبغيضپيش فرض در مورد زنان 

طرح چنين معياری در تناقض با اصول حقوق بين  که خانه را ترک می کنند، مطرح نمی کند.  مردان و پسرانی
المللی قرار دارد که  تبعيض را ممنوع دانسته و خواستار فراھم کردن حمايت برابر قانون برای ھمه افراد می 

 نيست جرم عملی ھيچ که را المللی بين حقوقی شده شناخته اصل »منزل از فرار« دانستن جرم عالوه، به 49شود.
   50.کند می نقض را باشد، آمده قانون در که آن مگر

  
به عنوان يک جرم مطابق قانون داخلی افغانستان نقص حقوق » فرار از منزل«ھمچنين، ممکن است برخورد با 

انه و اساسی افراد مانند امنيت شخصی، آزادی رفت و آمد، حق صحت و حمايت در برابر برخورد ھای خود سر
 51غير قانونی در امور خصوصی، فاميلی و خانه  که توسط حقوق بين المللی حمايت شده اند، شناخته شود.

  

  زنا
جرم زنا مربوط به روابط جنسی بين دو شخصی که با ھم ازدواج نکرده اند می شود. زنا يک کلمه عربی است که 

ت. در مجموع ھمه فقه ھای اسالمی زنا را يک عمل در قران از آن  به عنوان يکی از اعمال ممنوعه ياد شده اس
  52ممنوع می داند.

                                                 
ه، داراالنشا ی شورای عالی، ستره محکمه جمھوری اسالمی ي، از آمريت عمومی اداری قوهء قضائ1005/656نامه شماره  - 47

  . 2011سبتامبر، 5ان، به يونما، افغانست
، از آمريت عمومی اداری قوهء قضائيه، دارنشاه شورای عالی، ستره محکه جمھوری اسالمی افغانستان، به 1005/656نامه شماره  - 48

  ر يونما ).(نظريه دوم، گسترش موضوع اول و پاسخ و   تفسير قانون در رابطه به موضوع اول، انتشارات دفت 2011سبتامبر،  5 يونما،
49 - See ICCPR, art. 3 (“ensur[ing] the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the 
present covenant”) and art. 14 (“All persons shall be equal before the courts and tribunals"); CEDAW, art.1 (“’discrimination against 
women’ shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 
nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective to their material status, on a basis of equality of men and 
women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”).  

For example, article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights states, "No one shall be held guilty of criminal -50 

offence on account of nay act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time 
when it was committed."  

  . قوانين بين المللیبخش نگاه کنيد به  -  51
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افغانستان جرم می باشد. ولی در اين قانون از زنا و عناصر تشکيل  1976قانون جزای   426-7زنا مطابق ماده 
را ممنوع  دھنده آن ھيچ تعريفی صورت نگرفته است. اين ماده ھا تنھا ماده ھای در قوانين افغانستان ھستند که زنا

 زنا به طور مشخص چنين تعريف شده است:  53اعالم می کند.
  

بناء به دليل شبھه و داليل ديگری از بين » حد«تکميل نگردد و يا » حد«اگر در جرم زنا شريط 
برود، مجرم مطابق مفاد اين فصل مجازات می گردد... شخصی که عمل زنا يا لواط را مرتکب 

  54می گردد. می شود به حبس (طويل) مکحوم
  

قانون افغانستان بدون اينکه زنا و عناصر تشکيل دھنده آن را تعريف نمايد،  و يا حتی بگويد که زنا چيست، آن را 
ادعا و وارد آوردن اتھام  زنا را برای شوھران و پدران   جرم انگاری نموده است. اين ابھام در قانون زمينه

کرده و تحت حفاظت مردی بعد از فرار قرار گرفته اند، به آسانی  خشمگين که زن يا دختر آنان خانه را ترک 
فراھم نموده است. با آنکه ھم زنان و ھم مردان ممکن است که به اتھام زنا مورد محاکمه قرار بگيرند، اما زنان که 

حاليکه  می خواھند از ازدواج ھای اجباری و خشونت ھای فاميلی فرار نمايند، نيز به زنا متھم می شوند، در
 مردان نمی شوند. 

  
قوانين افغانستان با جرم دانستن زنا و مجازات افراد متھم به اين عمل   قوانين بين المللی را که رابطه  جنسی ميان 

  55افراد بزرگسال را در صورتی که با رضايت طرفين صورت گيرد، مجاز می داند، نقض می کند.
  

انع عمده برای اجرای عدالت در برابر زنانی که با خشونت ھای جنسی قانون مربوط به زنا به عنوان يکی از مو
رو به رو بوده و آن را تجربه می کنند عمل می کند.  چنانچه در اين گزارش آمده است، پوليس معموالَ با دريافت 

ستگير می گزارش تجاوز جنسی، آن را به عنوان رضايت به زنا تلقی کرده و ھم قربانی تجاوز و ھم تجاوزگر را د
کنند. اکثر مامورين پوليس، څارنواالن و قاضی ھا به جای اينکه ادعای رضايت را به عنوان دفاعيه شخصی متھم 

در برابر جرم زنا بپذيرند، ادعای فرد متھم به تجاوز را به عنوان رضايت به زنا در جريان تحقيقات جنايی و 
اره قربانی می گردد واين عمل روندی بسيار دردآوری محاکمه می پذيرند که در نتيجه آن شکايت کننده دوب

(تراماتيک) را برای قربانی به وجود می اورد. اين امر، احتمال مراجعه زنان و دختران قربانی تجاوز جنسی به 
 56مقامات محلی و دادگاه جھت اجرای عدالت را خيلی تضعيف می کند.

                                                                                                                                                 
52 -  Ziba Mir-Hosseini and Vanja Hamzić, Control and Sexuality: The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts (London: Women 
Living Under Muslim Laws, 2010). 
53 - 

 Zina is mentioned in four other articles of the penal code (arts. 61, 398, 424, and 437), but is referred to in these articles as an 
aggravating factor in relation to, or as a defense from, other crimes. 
54 -  Hadd or hodud (pl.) refers to a series of crimes for which Islamic law assigns fixed and specific punishments. The hadd 
requirements for proving the crime of zina include the testimony of several eyewitnesses to the act itself, or the repeated confession of 
the alleged perpetrator before a judge. 
55 -  Criminalization of consensual adult sexual relationships conflicts with international human rights law in several respects. Where 
such criminal penalties are disproportionately applied against women, it constitutes a form of discrimination. The ICCPR, CEDAW, 
and other treaties guarantee equality before the law and prohibit all forms of discrimination. Laws criminalizing adult consensual sex 
also violate the right to privacy under article 17 of the ICCPR, which provides, “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful 
interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.” See UN Human 
Rights Committee, Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). Children under 
age 18 also enjoy rights to privacy and nondiscrimination (CRC, arts. 16 and 2). States are obliged to protect children from all forms 
of sexual exploitation and abuse (CRC, art. 34), and in all actions concerning children, their best interests must be a primary 
consideration (CRC, art. 3). 
56 -  The lack of clarity within Afghanistan’s EVAW Law on what constitutes rape and its elements adds to the practical difficulties 
that women who have endured sexual violence face. The EVAW law does not define rape. It does not explain which sexual acts are 
criminalized when committed against the will of the other person. It contains no definition of full and free consent, and does not 
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ه اتھام زنا برای زنان ايجاد کرده است، اما مردان با استفاده در برخی قضايای پايين به مشکالتی اشاره شده است ک
از آن زنان را تھديد و از مراجعه به دادگاه  ھراسانده اند. اين اتھام را حتی مردی که  بر زن تجاوز کرده و يا او 

  را به فحشاء مجبور نموده است، برای جلوگيری از محاکمه شدن خود مطرح کرده است. 
    

                                                                                                                                                 
identify coercive circumstances under which there could be no full and free informed consent. This vagueness leaves all of these 
issues to be determined through the discretion of police, prosecutors, and judges in a justice system that is overwhelmingly male and 
biased against women. 
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 .IIIو زنا» فرار از منزل«موردی  مطالعه 
  

، ھرنوع خشونت عليه مرد يا زن، طفل يا بالغ، که در خانه يا افغانستانمطابق قوانين نافده 
  مناطق عمومی صورت بگيرد، جرم محسوب می شود.

   57لوی څارنوال، محمد اسحق الکوزی --- 
  
زن نزديک اش نبود،  زن را آنقدر شديد لت و کوب نکرده بود که بايد زندانی می شد. چون 

 ديگر الزم ھم نبود که در زندان باقی می ماند.   
در پاسخ به سوالی که چرا څارنوالی دوسيه محاکمه شوھر نيلوفر ام. را ترتيب نکرده است،  --- 

  58در حاليکه وی خانم اش را چندين بار  با چاقو مورد ضرب و جرج قرار داده بود.
  

يشه آزادی کمتری در زمينه رفت و آمد داشته اند و ھميشه درصورت دوری از در افغانستان زنان ودختران ھم
خانواده با خطرات فراوان رو به رو شده اند. بنابراين، زن يا دختری که تصميم می گيرد که خانه را ترک کند، در 

 يک شرايط دشوار و غيرقابل تحمل خود را می يابد.  
  

واج ھای اجباری و خشونت ھای خانوادگی فرار می کنند، خطرات بزرگی زنان و دخترانی که برای رھايی از ازد
را متحمل می شوند. بعد از فرار، تعدادی از آنان به مقامات محلی مراجعه کرده و تقاضای کمک می کنند وتعداد 

 ديگر خشونت ھای را که متحمل شده اند به پوليس گزارش می دھند.  
  

 از فرار تجربه کرده اند به اندازه رخداد ھای قبل از آن ناگوار بوده است.  اتفاقاتی را که بعضی از زنان بعد
  

در حاليکه بعضی از مقامات تالش می کنند که به آنان کمک کنند، تعداد ديگر آنان را مورد آن نوع خشونت ھا 
به دستگيری زنان و  قرار می دھند که آنان از قبل تجربه کرده اند. پوليس به مجرد طرح ادعای اقارب مرد، اقدام

را به عنوان يک سند » فرار از منزل«دختران فراری از خشونت می کنند. څارنواالن اعترافات زنان متھم به 
معتبر حقوقی می پذيرند، در حالی که آنان نه سواد خواندن و نه نوشتن را دارند، نه از کسی مشوره حقوقی 

ی آن امضاء کرده اطالع داشته اند. قضات نيز زنان را بدون آن که متنی که برپا یمحتوادريافت کرده اند، ونه از 
توجه کنند آنان قربانی جرم اند و نه مجرم، محکوم می کنند. در نتيجه زنان که از قبل قربانی ازدواج ھای اجباری 

به شدت عليه  و خشونت ھای خانواده گی اند، دو باره توسط سيستم قضايی افانستان  که ھم در عمل و ھم در قانون 
 .زنان تبعيض آلود است، قربانی می شوند

  
و زنا نه تنھا زنان و دختران را بطور غير عادالنه پشت ميله ھای زندان قرار می دھد، » فرار از منزل«جرايم   

بلکه  کسانی که از زنان و دختران فراری حمايت می کنند را نيز مجازات می کنند.  ديده بان حقوق بشر در 
از موارد  دريافته است  که پوليس اعضای فاميل، دوستان، چه مرد و چه زن، کسانی که از زنان و  شماری

توسط » جرايم اخالقی«دختران فراری حمايت کرده بودند را دستگير کرده اند. درواقع، پيگيری اين پيمانه گسترده 
ه از خشونت فرار می کنند قرار می دھد، و اعمال کننده گان اين جرم موانع اضافی را در برابر زنان و دخترانی ک

  ھم چنان سبب دلسرد ی کسانی که به آنھا کمک می کنند، می شود. 

                                                 
 جزوه بدون تاريخ، »،نحقوق و وجايب خود را بدانيد: قانون منع خشونت عليه ز«مقدمه ای بر سازمان بين المللی انکشاف حقوق،  -57

http://www.idlo.int/Publications/EVAW%20ENGLISH.PDF  ،2012فبروی،  22(آخرين بازديد (  
   .2012جنوری،  16)، کابل، ازگرفتن نام خود داری شده استمصاحبه ی ديده بان حقوق بشر با څارنوال ( - 58
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گی  خانواده ھای خشونتاکثر زنان و دخترانی که ديده بان حقوق بشر برای تھيه اين گزارش مصاحبه کرده است، 
ندانی شدن زنان بر می گردد به تالش آنھا برای شان تجربه نموده بودند. در بسياری از موارد علت ز زندگی در را

 22دختر و زنی که در اين گزارش با آنان مصاحبه شده است،  42فراراز خشونت ھا و تھديد به خشونت ھا. از 
نفر آنان  در نتيجه مستقيم فرار از منزل زندانی شده بودند که می خواستند برای رھايی از خشونت ھای خانوادگی 

ان و يا اعضای فاميل بر آنان اعمال می شد، فرار کنند. اکثر مصاحبه شوندگان از اعمال خشونت که توسط شوھر
ھای خانوادگی گزارش داده اند که نه تنھا توسط شوھر، بلکه توسط پدر شوھر، مادر شوھر، خواھر شوھر، برادر 

 شوھر و زنان قبلی و فرزندان آنان عليه آنان اعمال می شده است. 
  

ازدواج ھای  شونده در اين گزارش، مصاحبه جوان زنان و دختران ميان در »منزل از فرار« ر برایديگ دليل
اجباری، و معموالَ ازدواج ھای خورد سن (غير قانونی) بوده است. بيشتر آنھا با ازدواج ھای اجباری قريب 

ن مصاحبه شونده اکثراٌ تعريف کرده الوقوع باکسانی مواجھه بوده اند که نمی خواستند با آنان ازدواج کنند. دخترا
اند که در نخست آنان تالش نمودند تا پدر و مادر شان را قناعت دھند، اما وقتی متوجه شدند که تالش آنان نتيجه 

ندارد، از منزل فرار کردند. در برخی موارد، آنان با دوست پسران خود که می خواستند با آنان ازدواج کنند، فرار 
اد ديگر از دختران گفتند که آنان اصالً آماده ازدواج نبودند.  دختری می گفت که  وی به اميد آن که کردند. اما تعد

بتواند تعليم اش را تمام کند، ھمه خواستگاری ھای خود را جواب منفی داده بود. ، اما سرانجام خود را شرايطی 
 59ج با شخص ديگری است.می بيند که تنھا گزينه اش برای اجتناب از ازدواج اجباری، ازدوا

  
چندين زن و دختر مصاحبه شونده گفتند که تحت فشار مردان مجبور به فحشا شده و پول به دست آمده از آن عمل 

 را نيز مردان می گرفتند. چندين دختر ديگر افزودند که بعد از اختطاف متھم به زنا گرديده اند.  
  

ده بان حقوق بشر متوجه شده است که در بيشتر موارد قوانين تبعيض با توجه به داستان ھای زنان مصاحبه شونده، دي
ای در فرار زنان از منزل بازی می کند. تعدادی از  آميز خانواده و مشکالت زنان برای گرفتن طالق نقش اساسی

. تعداد ديگری زنان کوشيده اند که از مردان شان طالق بگيرند، اما بعد از ناکامی تالش شان، از منزل فرار نموده اند
از زنان که متھم به ارتکاب زنا بودند، گفتند که آنان قبالٌ توسط شوھران  شان به شکل شفاھی طالق شده بودند، و با 

بھرحال، انھا  60اعتقاد براينکه آنان طالق شده اند با مرد ديگری ازدواج کردند که اکنون متھم به فرار با او شده اند.
 بر طالق ويا ازدواج مجدد نداشتند تا آنان را از اتھام زنا تبرئه کنند.  در ھر دو مورد سندی مبنی 

  
نزاع بر سر رفتار زنان و دختران در بعضی موارد منجر به قتل ميان خانواده ھا می گردد. اعضای خانواده زنان 

می دھند.  با  سرکش يا کسی که به ظن آنان ابروی خانواده را می برد، ھدف به اصطالح قتل ھای ناموسی قرار
توجه به مصاحبه ھای زنان و دختران با ديده بان حقوق بشر، تھديد به قتل ناموسی درميان انھا يک امر عادی 
است: اکثر زنان با آنکه خانواده شان را ترک کرده اند، اعتقاد داشتند که اگر توسط آنھا دستگير گردند به قتل 

نی که ديده بان حقوق بشر با آنان مصاحبه نموده است گفته اند که آنان خواھند رسيد. تعداد زيادی از زنان و دخترا
 از سوی مردان خانواده شان از جمله پدر، شوھر، و گاه گاه برادران شان تھديد به مرگ شده اند. 

  
اکثر زنان و دختران زندانی را که  ما با آنھا مصاحبه نموديم، وضعيت اقتصادی خوبی در گذشته نداشته و از 

که معموالَ توسط اقارب  شان  نده ابودھايی يتيم  ھاتعداد زياد آن. انواده ھای فقير و کم سواد جامعه بوده اندخ
بيشتر از نصف  می باشد.عادی امر  يکافغانستان و شرايط دشوار  چيزی که در کشور جنگ زده – بزرگ  شده

تند که در کل ھيچ گونه آموزش رسمی دريافت زنان ودخترانی را که ديده بان حقوق بشر مصاحبه نموده است، گف
                                                 

  .2011نوامبر،  23ده پی، خال باصاحبه ديده بان حقوق بشر م - 59
مدنی جمھوری اسالمی افغانستان، نشر در  نانون افغانستان به شوھر اجازه می دھد که زن خود را با صرف گفتن طالق نمايند. قانوق - 60

  . 139 ، ماده1977، جنوری 5  ، 353جريده رسمی شماره. 
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نکرده اند. تعداد اين گونه زنان در مراکز  بزرگ ساالن  خيلی باال بوده، و  دو سوم از زنان مصاحبه شونده گفتند 
که اصالَ به مکتب نرفته اند. ھيچ يکی از بازداشت شده گان به دانشگاه  نرفته بودند. فقرشديد اقتصادی در بين 

شده گان يک امر معمول بوده که در بعضی موارد می توان آن را به عنوان يکی از عوامل  اصلی کشيده  بازداشت
وقتی به دنيا آمدم، « ساله،  می گويد: 17شدن زنان به فحشای اجباری بر شمرد.  به عنوان نمونه، امينه، دختر 

   61».سرنوشت برباد رفته ای را برايم نوشته بودند
  

ام ديگری که در ميان زنان و دختران زندانی مشاھده شد، عدم توانمندی شوھر و يا خانواده در يکی از موارد ع
فراھم کردن حمايت ھای مالی الزم برای فاميل بوده است که زنان را مجبور کرده است تا برای تھيه غدا در 

مالی الزم به زنان متفاوت  بيرون از منزل تالش کنند. داليل عدم توانمندی شوھران برای فراھم آوردن حمايت
بوده است: بعضی از شوھران به کشورھای ھمسايه و يا مناطق دور دست کشور در جستجوی کار رفته و در خانه 

نبوده اند، بعضی ديگر معتاد به مواد مخدر بوده اند، و  تعدادی نيز منابع مالی شان را برای زن يا خانم ديگری 
 اختصاص داده بودند. 

  

 » فرار از منزل«زندان زنان به دليل  دستگيری و
اين بخش  شامل داستان زنان و دخترانی می باشد که معموالَ به دليل خشونت از خانه فرار کرده و سپس به جرم 

(و در بعضی موارد زنا) دستگير و محاکمه گرديده اند. آنچنان که در اين قضايا آمده است، زنان » فرار از منزل«
گوناگون و تحت شرايط متفاوت از منزل فرار می کنند. در بعضی موارد، آنھا مدعی اند که در  و دختران به داليل
   .شده اند که در واقعيت امر چنين ھدفی را نداشته اند» فرار از منزل«شرايطی متھم به 

  

  قضيه شيال پی 
  فرار کرد.  2001سال  سال دارد، به ديده بان حقوق بشر گفت  که وی از خانه ی شوھرش در 25شيال پی که 

من ھيج وقت تو را طالق نمی دھم، ولی می « شوھرم دختر ديگری را دوست داشت. يک روزی آمد و گفت،
 » .خواھم با دختر ديگری عروسی کنم

  
نه، من با تصميم تو موافق نيستم، بخاطری که اگر تو با «شيال گفت که به شوھرش گفت که شرط او را نمی پذيرد،

 62» ھد شد؟اسی کنی، سرنوشت اطفال من چه خوزن ديگر عرو
  

براساس  گفته ھای شيال، بعد از آن، شوھرش با خشونت با او برخورد کرده و او را مورد لت و کوب قرار می 
دھد. در نتيجه شيال از خانه فرار می کند. شيال ادعا کرد که وی به سوی خانه پدرش می رفت که توسط شوھرش 

راکز فرماندھی پوليس تحويل داده شد و در آنجا متھم به فرار از منزل گرديد.  پوليس شيال و گرفتار و به يکی از م
خانمش شده است، حبس » جرم«شوھرش را دستگير می کنند. احتماالَ شوھرش را به دليل آن که باعث ارتکاب 

نی کردند و به شوھرم گفتند که زندا» جرايم اخالقی«آنھا مرا به اتھام ارتکاب «می کنند.  شيال در اين مورد گفت،
  »  وی زمينه انجام اين عمل را فراھم کرده است. بنابراين، ھردوی ما را دستگير و به زندان انداختند.

، شيال و شوھرش ھردو به يک سال حبس محکوم گرديد و آنان يک سال حبس را در زندان سپری 2011در سال 
حکم را به عنوان يک درس برای اين زن و شوھر صادر کرد. شيال نمودند.   برا ساس  گفته ھای شيال، محکمه 
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  يکی از شرايط مندرج در قانون را نقض کند. قانون مدنی تصريح می دارد: 
وف عدم عدالت بين زوجات ) در حالتی که خ1: ازدواج با بيش از يک زن بعد از تحقق حاالت آتی صورت گرفته می تواند: 86ماده 

) 3) در حالتی که شخص کفايت مالی برای تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. 2موجود نباشد. 
  اولی و يا مصاب بودن وی به مراض صعب العالج، موجود باشد.  در حالتی که مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه
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محکمه گفت که اين حبس بايد برای شما ھردو يک درس باشد که ديگر ھرگز چنين عملی را مرتکب « گفت،
شيال افزود که تا ھنوز شوھرش می گويد که وی را طالق نمی دھد، و پدر و مادرش ھم می گويند که »  نشويد.

اما شيال معتقد بود که  » درس خود را اگرفته است.«اره به خانه شوھرش برگردد، چون (شوھرش) وی بايد دو ب
رفتار شوھرش بعد از آزادی از زندان بدتر خواھد شد، و او را مقصر زندانی شدن خود خواھد دانست. او گفت که 

 برای طالق گرفتن به کمک ضرورت دارد ،اما ضمناٌ ابراز نگرانی ھم کرد: 
  

ضی وقت ھا تصميم خود را تغيير می دھم. بعضی وقت ھا فکر می کنم که طالق  بگيرم، بع
ام نزد مادر شوھرم است. اگرمن  ولی بعضی وقت ھا ديگر، در باره بچه خود فکر می کنم. بچه

 ام را به من نخواھند داد. طالق بگيرم، آنھا بچه
  

اند با  پدر و مادر خود زندگی کند، چون پدرش از مالقات با او به ديده بان حقوق بشر گفت  که فکر نمی کند که بتو
او در زندان خود داری کرده است. شيال معتقد بود که پدرش باور ندارد که او به طرف  خانه آنھا در ھنگام 
دستگيری می رفت، چون او با مرد ديگری در حال فرار بوده است. وقتی که ديده بان حقوق بشر در مورد 

نه ھای امن برای قربانيان خشونت ھای خانواده گی با شيال بحث نمود، وی از موجوديت اين مراکز موجوديت خا
من پيش از اين در اين مورد چيزی نمی دانستم. اگر می دانستم ، شايد به انجا می « کامالً اظھار بی اطالعی کرد،

  63»رفتم و از انجا در خواست طالق می کردم.
   

   قضيه ثريا وای

سالگی برای ازدواج به کسی داده می شود که خانواده اش از آنھا به دليل فرار برادرش با  12ای در سن ثريا و
يکی از دختران آن خانواده مديون آنان است. ثريا می گويد که ھمسرش او را مورد لت و کوب و اذيت و آزار 

ه بردباری فرا می خواند و می قرار می داد. ھروقت نزد پدرش برای درخواست کمک می رفت، پدرش او را ب
 گفت که صبر داشته باشد.  

  
 13در حالی که  در وقت تولد فرزند اول  تھنا  –ثريا گفت که بعد از نه سال زندگی مشترک و داشتن سه فرزند 

شوھرش او را متھم به فرار از منزل با مردی می کند که از قبل با او دشمنی داشت. اما ثريا می   – سال داشت
يد که آن مرد را قبل از دستگيری و حضور در دادگاه که ھردو يکجا در آن حضور پيدا می کنند، ھرگز نديده گو

و زنا با آن مرد شده است. ثريا به ديده بان حقوق بشر » فرار از منزل«بود. اين در حالی است که وی متھم به 
شود، و از سوی ديگر، آن مرد را ضربه شوھرم اين داستان را ساخت تا از يک سو از دست من خالص « گفت،

 » بزند. دو روز بعد از دستگيری من، شوھرم با زن ديگری ازدواج کرد.
  

و زنا با او شده است به » فرار از منزل«ثريا به  پنچ سال و نيم حبس محکوم گرديده است. مردی که متھم به 
 مجازات شش سال و نيم حبس محکوم گرديده است. 

  
بان حقوق بشر گفت که در زمان دستگيری حامله بوده و طفلی را که پسر بوده  در زندان به دنيا آورده ثريا به ديده 

  گفت:»  بد«است که  سه ھفته بعد از تولدش از دنيا می رود. ثريا در مورد رواج 
عاشق ھم می شوند، بايد به انھا اجازه داده شود تا  ]بعضی افراد [بد  يک رواج بدی است. اگر 

دست   [ھم ديگر ازدواج کنند. چرا من قربانی آنھا شوم؟ اگر چنين چيزی صورت می گيرد،  با
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بايد ميان ھم توافق کنند که با ما رفتار خراب نکنند، شوھرم مرا دوست  ]کم خانواده ھا در آنجا
 64داشته باشد و با من برخورد مناسب کند.

    

   یت قضيه سعيده

سپری می کند. او به ديده بان  2011را در مرکز اصالح و تربيه اطفال تا سال  سال دارد، سه سال 16 که ت سعيده
حقوق بشر گفت که بدبختی اش زمانی آغاز شد که با برادرش جھت بازديد يکی از اقارب خود روانه يک سفر 

می شوند. سعيده با طوالنی می شوند. اما در ميان راه  وقتی می خواھند که تاکسی شان را تبديل کنند از ھم ديگر جدا 
منطقه نا آشنا بوده و نمی تواند برادر خود را پيدا کند و ھمچنين شماره تيلفونی ندارد که بتواند توسط آن به اقارب خود 

من در آن لحظه يک پدر و مادری را با « زنگ بزند. در نتيجه وحشت زده می شود. او به ديده بان حقوق بشر گفت،
 »  ای خوبی معلوم می شدند و به من گفتند که تا برادرم را پيدا می کنم، با آنھا باشم.پسر شان ديدم. آنھا ادم ھ

  
سعيده افزود که وی دو شب را با آن خانواده سپری کرد و وقتی از پيدا کردن برادرش نااميد شد، تصميم گرفت که 

ازاينرو، مادر خانواده » رت بکنی.تو نمی توانی به تنھايی مساف« به خانه برگردد. آن خانواده به او می گويند،
 »  ايشان شما را ھمراھی می کند.«برادر خود را فرا می خواند و می گويد، 

  
 وقتی از خانه دور می شوند، برادر خانم به اذيت و آزار او شروع می کند. 

  
ا من تو بايد ب« می خواست که با او ازدواج کنم. من گفتم که نه، من نامزد ھستم. او گفت، از من

 ]درموردتو[ازدواج کنی، چون تو دو شب را در خانه من سپری کرده ای. پدر و مادرت 
من رد کردم. سپس او مسير تاکسی را تغيير داد و مرا به يک » فکرھای بد خواھد کرد.

ديگر تاکسی برد. در آنجا، دو مامور پوليس تحقيقات جنايی پيدا شدند واز او در مورد  ]ايستگاه[
 مامورين نام پدر او را از من پرسيدند. من گفتم،» خانم من است.« رد. او جواب داد،من سوال ک

 بعد آنھا ھردوی ما را دستگير کردند.  » نمی دانم. چون من ايشان را نمی شناسم.«
  

ی سعيده  گفت که آن مرد به پوليس گفته بود که ما از مدت شش ماه به اين سو با ھم ديگر دوست بوده و رابطه جنس
داشته ايم. سعيده افزود که سپس خانواده آن مرد آمد و به من گفت که من ھم بايد ھمين موضوع را بگويم چون اين 

ازاينرو، من در ابتدا ھمين موضوع « حرف می تواند زمينه آزادی او (سعيده) و آن مرد را فراھم کند. سعيده گفت،
بھر حال، سعيده به جرم فرار از منزل محکوم » باکره ھستم.را گفتم، اما سپس معاينات طب عدلی نشان داد که من 

به سه سال حبس در مرکز اصالح و تربيه اطفال  می شود. وی  می گويد که نامزد و خانواده اش  باالی او اعتماد 
    65دارند، و خانواده اش بعد از رھايی از زندان او را به خانه بر می گرداند.

  

   جی حقضيه فر
 سال دارد، به ديده بان حقوق بشر گفت که عاشق دوست برادر خود شده بود: 16 که جی فرح

  
من و  [من خواھر او را می شناختم. يکی از دخترانی بود که در مکتب با ھم دوست بوديم. ما 

آن بچه] نيزھمديگر را می شناختيم، اماھيچ گپی در ميان ما نبود. بعد از اينکه کمی به ھم 
ام خواستگاری کرد که ما با ھم ازدواج  کنيم. خانواده ام جواب  ز خانودهنزديک تر شديم، او ا
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رد داد. من گفتم درست است، ھر چيزی که پدرم بگويد قبول دارم، ولی آن  بچه در ھمسايگی 
 ما زندگی می کرد.  

    
ختر را به اين طريق  ، مادر آن پسر به آنان پيشنھاد می کند که با ھم فرار کنند، تا پدر دفرحبراساس گفته ھای 

اصرار می کند که او پيشنھاد فرار را نمی پذيرد، و از آنھا  دو  فرحمجبور کنند که به ازدواج آنھا رضايت دھد. 
 ھفته فرصت می طلبد که در اين مورد فکر کند.  

  
در آن مدت بعضی فاميل ھای ديگر نيز از من خواستگاری نمودند. سرانجام پدرم به يکی از 

خانه زندگی کنم. بعد   ]در ان [واب مثبت داد. اما من به آن راضی نبودم، و نمی خواستمآنان ج
من با تو فرار می کنم، اما به شرطی که تو بايد قول بدھی که در تمام زندگی «من به بچه گفتم، 

 » با من راست و صادق باشی.
  

در يک منطقه ديگر قرار داشت  فرار می  با آن پسر به خانه يکی از پسرھای کاکای او که فرح، 2011در سال 
به برادرش زنگ می زند و می گويد که از خانه فرار کرده است. برادرش از او می  فرحکنند. بعد از فرار، 

خواھد که به خانه برگردد و می گويد در صورتی که بر گردد، فاميل به او اجازه خواھد داد که با دوستش ازدواج 
يرند که برگردند. اما در راه يکی از پوسته ھای پوليس متوجه می شود که آنھا با ھم ازدواج کند.  آنھا تصميم می گ

به دو سال حبس در مرکز اصالح و تربيه اطفال » فرار از منزل«به اتھام  فرحنکرده و با ھم فرار کرده اند. 
رشوت داد و آزاد » کسی را در پوليس می شناخت،«اظھار داشت که دوست پسرش چون  فرحمحکوم می شود. 

 66شد. اما او در زندان باقی ماند.
    

 قضيه رخشانه اف 
سال دارد، به ديده بان حقوق بشر گفت که او  با پسر ھمسايه اش که عاشق او بود فرار کرد.  16 رخشانه اف که

ود. آنان بعد از رخشانه  مدعی بود که فاميل اش به دليل بد بودن وضعيت اقتصادی آن پسر با ازدواج آنان مخالف ب
فرار و قبل از آن که به شھر ديگری بروند و يکجا با ھم زندگی کنند، ازدواج می کنند. آنھا تا وقتی با ھم يکجا 

 زندگی می کنند که مطلع می شوند فاميل او پدر، برادر و خواھر پسر را به اتھام اختطاف او به زندان انداخته اند.  
  

قريه شان بازگشته و يکجا با شوھرش به قوماندانی پوليس می روند تا در مورد بی رخشانه اظھار داشت که وی به 
گناھی خانواده شوھرش به آنان معلومات دھند. گرچند خانواده شوھرش از بند آزاد گرديدند، اما او و شوھرش به 

ن دستگيری حامله به پنج سال حبس محکوم گرديدند. رخشانه عالوه نمود که وی در زما» فرار از منزل«اتھام 
  67بوده و طفلش که دختر بود در زندان متولد شده است. دخترش در جريان مصاحبه با مادرش حضور داشت.

  

    و رويا اس  قضيه پروين دی
سال دارد، و رويا اس، که سن اش را نميداند، دوستان خيلی  نزديک به ھم بودند. براساس  21دی، که   پروين

ويا يک روزی از طريق تليفون با ھم تماس می گيرند، و رويا به طور محرمانه به مدارک محاکم، پروين و ر
پروين می گويد که وی مشکالت  جدی ای با شوھرش دارد، و اگر امکان داشته باشد می خواھد با اطفال خود به 

دانی پوليس، او به خانه آنھا آمده و با پروين و شوھرش زندگی کنند. براساس  اظھارات گرفته شده پروين درقومان
رويا  می گويد که اگر  شوھرش با او باشد و يا اجازه بدھد ھيج گونه مانعی در برابر آمدن آنان به خانه آنھا وجود 
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ندارد، اما او نبايد بدون اجازه شوھرش خانه را ترک کند، در غير آن صورت، آنان به شکل قطعی با مشکل 
  68مواجه خواھند شد.

  
ز مدتی رويا با چھار طفل خود به خانه پروين می آيند. پروين و شوھرش، در واقع، بعد از به ھرصورت، بعد ا

يک يا دو روزی متوجه می شوند که رويا از خانه شوھرش فرار نموده است، و شوھرش نيز نمی داند که او در 
گيرند و می گويند که خانم کجا است. آنھا از ترس اينکه مبادا خود شان دچار مشکل شوند، با شوھر رويا تماس می 

و اطفال او در خانه آنھا می باشند. براساس اسناد دادگاه،  فرزند بزرگ رويا از اين تماس  تيلفونی مطلع شده و 
 موضوع را به مادر خود می گويد. صبح روز بعد، رويا ھمراه با پسر کوچک اش از خانه ناپديد می شود.

  
خانه آنھا می آيد و بعد از گرفتن فرزندان خود، ھمراه با پروين و شوھرش  شوھر رويا برای گرفتن اطفال خود به 

به طرف شھری که آنھا زندگی می کنند حرکت می نما يند. وقتی آنان به آنجا می رسند،  شوھر رويا به پوليس می 
آنان را گويد که پروين و شوھرش در فرار خانمش از خانه دست داشته و ھمکاری کرده اند.  پوليس ھردوی 

» فرار از منزل«در جرم » معاونت و ھمکاری«قانون اساسی افغانستان به اتھام  130دستگير و بر اساس ماده 
 دستگير می کنند. 

  
محکمه ابتدائيه پروين و شوھرش را به سه سال حبس محکوم می کند. محکمه استيناف محکوميت آنھا را تاييد  می 

 ال به يک سال کاھش می دھد. محکمه استيناف در فيصله خود چنين نوشته است: نمايد، اما مجازات آنان را از سه س
   

را مطلع  ]رويا[واقعاَ حسن نيت می داشتند، بايد طوری شوھر  ]پروين و شوھرش[اگر متھم 
می کردند که روياخبر نمی شد تا زمينه فرار مجدد او فراھم شود. بنابراين، مسئوليت متھمين 

به فرار از منزل ثابت و مستدل بوده، و متھمين براساس ماده  ]رويا[ی با در معاونت يا ھمکار
قانون اساسی افغانستان مسئول بوده و مجرم شناخته می شوند. ولی از آن جای که متھمين  130

اين عمل را بدون آگاھی و با حسن نيت انجام داده اند، ھيئت قضايی ضروری می پندارد تا 
   69يل نمايند.دوره مجازات آنان را تعد

  

    قضيه اسما دبليو
سال دارد، از سابقه طوالنی مشکالت خانوادگی خود و از خشونت ھای که از دست شوھرش  36که  اسما دبليو

متحمل شده بود با ديده بان حقوق بشر حرف زد. شوھرش يک بار او و چھار فرزندش را تنھا و بدون کدام حمايت 
رای جرمی که مرتکب شده بود فرار کند. بار ديگر، اسما مطلع می شود که مالی رھا می کند تا از محاکمه ب

شوھرش به او خيانت می کند و باوجود داشتن رابطه زن و شوھری با او ، با يک زن ديگر رابطه دارد. اسما از 
انت بزرگ کردن و سرپرستی اطفال به تنھايی کامال خسته می شود. ھنگامی که مطلع می شود شوھرش به او خي
می کند، ناراحت شده و تصميم می گيرد خود را آتش بزند. در ھنگام مصاحبه با ديده بان حقوق بشر، او يک 

طرف بدنش را نشان داد که آثار و عاليم سوختگی در آن کامالً ھويدا بود. اسما اظھار داشت که وی ھميشه با 
ه شوھرش از طريق آميزش جنسی او را به شوھرش به دليل خيانت به او نزاع داشته است و متوجه می شود ک

يکی از بيماری ھای مقاربتی مبتال کرده است. او افزود که (شوھرش)  يک مرد خشن و تندخو بود، و يک بار آب 
جوش بر او ريخت، و لباس ھای او را دريد و تھديد کرد که اسيد بر روی او خواھد پاشيد. اسما با مراجعه به 
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ان کمک می خواھد و از طريق کميسيون حقوق بشر به خانه ھای امن معرفی می گردد. کميسيون حقوق بشر از آن
 اما تنھا چند روزی را در آنجا می ماند:  اسما به ديده بان حقوق بشر گفت:    

  
کميسيون مستقل حقوق بشر از شوھرم خواست که به خانه امن بيايد. وقتی آمد، گريان کرد و 

او مرا به خانه برد. بعد از » ق نمی دھم، چون او را دوست دارم.من ھرگز زنم را طال« گفت، 
ديدی، که من می توانم تورا از اين جاھا ھم  «اين که  اشک خود را پاک کرد، به من گفت، 

 » بيرون کنم.
  

، اسما از خانه فرار می کند. او مدعی است که شوھرش چندين مرتبه او را به شکل شفاھی طالق 2011در سال 
است، اما ھيچ گونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود در دست ندارد. اسما در ھمکاری با يک دوست مرد و  داده

ھمکار سابق خود از خانه فرار می کند. اسما با اعتقاد براين که او طالق شده است و برای آن که بتواند با دوست 
آن که می خواستم، بلکه به خاطر آن که می نه به خاطر«خود مشترک يکجا زندگی کند با او ازدواج می کند، 

خواستم که از شوھرقبلی خود دور باشم و چون به تنھايی نمی توانستم زندگی کنم، با دوستم ازدواج کردم. ھيچ نمی 
 »  دانستم که به غير از اين چی کار کنم.

  
، زنا و دزدی »فرار از منزل«به  اما بعد از پيدا کردن او، شوھرش از دادن طالق به او انکار کرده و او را متھم

می کند. اسما دستگير می گردد. در ھنگام مصاحبه با ديده بان حقوق بشر، او تنھا چند ھفته ای از زندانی شدن او 
سپری می شد و دادگاه فيصله ای در مورد او صادر نکرده بود. شوھر دوم اسما نيز دستگير و تفھيم اتھام شده بود. 

 حقوق بشر گفت:اسما به ديده بان 
  

حکومت بايد يا مرا به دار بزند و يا طالق ام را بگيرد. من نه شوھر اولم را می خواھم و نه 
دومم را.  من می خواھم طالق بگيرم و با اطفالم زندگی کنم. من می پرسم که چرا حکومت 

 70حقوق يک زنی که رنج می کشد را نمی دھد.
  

 زندانی و دستگير شده اند » فرارازمنزل«دليل  زنانی که به تعقيب ازدواج اجباری به 
بعضی از زنان ودخترانی که با ديده بان حقوق بشردرجريان تھيه اين گزارش مصاحبه نمودند، اظھارداشتند که 

زندگی شان پس ازتن دادن به ازدواج ھای اجباری غيرقابل تحمل شد. آنان می گفتند که پس ازتحمل ناراحتی ھا و 
. بعضی ازاين کنند ھم چنين خشونت ھای خشن فيزيکی، چاره ای نداشتند جزاينکه ازخانه فراربدرفتاری ھا و

 زنان قبل ازاينکه تصميم به فراربگيرند، سالھا رنج و خشونت را تحمل کرده بودند. يکی ازمسئولين محابس زنانه
درازدواج ھای اجباری  ريشه تمام مشکالت زنان محبوس«، ضمن مصاحبه با ديده بان حقوق بشراظھار داشت

 71»نمی کنند. در مورد ازدواج آنانبا آنھا نھفته است.اعضای خانواده اين زنان ھيچ گونه مشورتی 
  

  قضيه بشيره اس
سال داشت پدرش وی را با پسرکاکايش  12دارد به ديده بان حقوق بشرگفت که ھنگامی که وی  سال 14که  بشيره اس

من ازنامزدشدن وعروسی « ، درآنجا بزرگ شده بود، نامزد نمود. بشيره گفت که پسرکالن خانواده بود که بشيره
  »کنم. سال عمرداشتم زمانيکه مجبورشدم با پسرکاکايم عروسی 12کردن با پسرکاکايم راضی نبودم. تنھا 
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ه بشيره کوتاه مدتی پس ازعروسی حامله می گردد. اما روابط زنا شويی وی با شوھرش خوب پيش نمی رود. بشير
د. شوھرم می گفت که شما مرا قرار می داد لت وکوبمورد شوھرم با من جنگ و مشاجره کرده و مرا « ، گفت

 » .دوست نداريد. چون شما دراول نمی خواستيد که بامن عروسی کنيد
  
 روز را درآنجا سپری می کند. 10به خانه عمه خود پناه می برد و مدت  منزلبشيره با فرار از ، 2011درسال  

من ازخانه شوھرم فرار « می گويد، گرفته وبعد از پيدا نمودن شماره تيلفون رياست تحقيقات جنايی، با آنان تماس 
روز به   15موظفين پوليس وی را برای مدت » کرده ام، چون با من جنگ کرده و مرا  زياد لت وکوب می کرد.
ی وقضايی با اعضای خانواده پدرشوھر او نيز يک خانه امن می فرستند. براساس اظھارات بشيره، موظفين عدل

. اعضای خانواده پدرشوھربشيره او را متھم  می کنند  که وی ھمراه با پسرعمه اش به قصد گيرند تماس می
 ارتکاب جرايم اخالقی فرارنموده است. بشيره اين اتھام رد نموده و گفت: 

  
گيرند و  ازقيد نکاح آن مرد مرا آزاد من صرفا می خواستم به آنان اطالع  بدھم که طالق مرا ب

نه، قضيه به اين شکل نيست. من او [پسرعمه ام] را دوست ندارم. ھيچ گاه «، ... من گفتمندساز
او را دوست نداشته ام. من اينجا آمده ام، چون جای ديگری برای رفتن نداشتم . من نمی توانستم 

اما، بعداٌ آنان  مرا به »  اينجا آمدام.به خانه کدام بيگانه بروم. ... به ھمين خاطر به 
 اينجا[مرکزاصالح وتربيت اطفال] معرفی نمودند. 

  
به دوسال درمرکز اصالح وتربيت اطفال » فرار ازمنزل«بعدھا، بشيره دستگيرگرديده و به اتھام ارتکاب جرم 

ولت چه کارھای را می تواند محکوم می گردد. پسرعمه بشيره دستگير نمی گردد. زمانيکه از بشيره سوال شد که د
 درجواب گفت:او انجام دھد، وضعيت دخترانی مانند برای بھبود 

  
من نمی دانم. من به ارگان ھای دولتی جھت درخواست کمک مراجعه کردم، ولی آنان به 

عوض کمک مرا به اينجا[مرکزاصالح وتربيت اطفال] آوردند. ما دراين جا کدام مشکل خاصی 
 بت به خانه بھتراست.  غذا، لباس و امکانات صحی برای ما آماده است. نداريم. اينجا نس

  
 برود. » خانه امن«بشيره درنظردارد تا پس ازرھايی ازمرکز اصالح وتربيت اطفال به 

  
مادراندرم (نامادری ام) يگانه کسی است که به ديدنم می آيد. او مرا تشويق می کند که به خانه 

نخير، بعد ازاين ھمه مشکالت نمی توانم «، دگی کنم. من می گويمشوھرم بازگشته و با وی زن
که به خانه شوھرم بازگردم. آنان مرا بيشترازاين لت وکوب خواھند کرد. من طالق می خواھم. 

من  »من اول تورا به خانه می برم، بعدا به شما طالق می دھم.«، شوھرم درمحکمه به من گفت
 » قتل برسانی. نخير، تومی خواھی مرا به«م، گفت

  
 72پسر بشيره ھم اکنون نزد شوھرش ھست.

  

  قضيه جوانه اس
ديده به وی  .يا چھل و چند سال عمر دارد جوانه اس سن دقيق خويش را نمی داند، اما فکرمی کند که حدود چھل و

نواده شوھرش با طالبان ارتباط داشت. خا خانواده اشبان حقوق بشراظھارداشت که به زنی مردی داده شده بود که 
يک خانواده قدرتمند بوده ومردم محل ازآنان می ترسيد. پدرجوانه اس درابتدا  دربرابرخواست خانواده داماد 
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 4,000راس گوسفند وتقريباٌ مبلغ  120نموده ودرضمن تعداد تھديد به مرگ  داماد او را پدر اما. کرد مقاومت
  د می کند. درنتيجه پدرجوانه موافقت می کند. ھزار دالرامريکايی به عنوان طويانه به وی پيشنھا

را اوبراساس اظھارات جوانه، پس ازعروسی وی، پدرشوھرجوانه بارديگر به خانه پدر وی رفته و ازخواھرديگر
برای ازدواج با يکی ديگرازپسرھايش خواستگاری می کند. به گفته جوانه، يکی ازبرادران وی درمقابل خواسته 

 درنتيجه ازجانب آنان به قتل می رسد. وانه مقاومت  می کند وھای فاميل پدرشوھر ج
  

[جوانه] رابطه او  که با کردتالش  و بعد کندبا وی زندگی که خواست  اوبراساس اظھارات جوانه، پدرشوھرش از 
انه به گفته جوانه، شوھر وی از اين واقعه آگاھی داشت، اما کاری از دست او ساخته نبود. جوداشته باشد. جنسی 

می گويد که وی جھت درخواست کمک به بزرگان محل مراجعه نمود، اما يکی از پسران پدرشوھرش او را به 
من  سپسو  الھای محل ازمن حمايت کردندم« ،دليل ناراحت کردن پدرش  تھديد به مرگ کرد. جوانه می گويد

 .» می خواھمطالق  گفتم که
  

وافقت کرد، اما برادر جوانه ازعواقب آن می ترسيد. برادرش می جوانه می گويد که شوھرش با طالق دادن وی م
نھا تمام ما را به قتل آخسرخيل شما با طالبان ارتباط دارند.  و  ما يکی ازبرادارن خويش را ازدست داده ايم«،گفت

 » خويش نزد اطفال ات برگردی. خواھد رساند. بھتراست که به خانه شوھر
  

که اگر وی درخانه شوھرش زندگی کند، اعضای مرد فاميل پدرشوھرش وی را جوانه به اين نتيجه می رسد 
ايجاد پيوند خواھند کشت. بنابراين، جوانه به شھر ھمجوار فرارمی کند  و با مرد جوان تر از خود که می خواھد با 

ر اول ام که قبال به جوانه می گويد که من با شوھبھتر او را کمک کند، عقد زنا شويی می بندند.  زناشويی با جوانه
. براساس  اظھارات جوانه، شوھر بازگو کردمرا برايش  ام من اجازه داده بود تا فرارنمايم تماس گرفته و وضعيت

زندگی می کند. اما،  اش براين اساس، جوانه با مرد دوم ازدواج و درخانه» ھرچه ميخواھی بکن.«،اول اش گفت
سرقت پول نقد ازخانه می کند.  و» فرار ازمنزل«را متھم به  سال، شوھر اول جوانه وی پس ازگذشت يک

می گردند. جوانه و شوھر دومش ھردو به سه سال حبس دستگير درنتيجه، جوانه وشوھر دوم اش توسط پوليس 
 محکوم می گردند. 

  
کسی ھنگام من از اينجا راضی ھستم. من ديگر نمی ترسم و می دانم که ھيچ « جوانه به ديده بان حقوق بشرگفت،
 73»شب به محبس آمده مرا نمی کشد.

  

  قضيه فاطمه ای 
ازدواج کند. وی می گويد که من ازابتدا با اين ازدواج  سالگی مجبور می شود 15دارد، درسن  سال 18که  فاطمه

مخالف بودم. درحاليکه شوھر فاطمه با زن اول اش براساس رابطه عاشقانه با ھم ازدواج کرده بودند. زندگی 
فاطمه از وی می  طمه تا چند ماه پس از ازدواج قابل تحمل بود. اما مشکل زمانی به وجود می آيد  که پدرشوھرفا

 خواھد که با او رابطه جنسی داشته باشد.  فاطمه گفت: 
  

خسرم از من خواست تا با وی رابطه جنسی داشته باشم. برای يک بار  قبول کردم. ولی زمانی 
بتواند   يا ھرکسی ديگری که زمن تقاضا کرد، من گفتم که به پوليس وکه خسرم برای باردوم ا

 مرا کمک کند ازشما شکايت خواھم کرد. 
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 34      فرارشدم" به "مجبور

 را از آنھا حرف ھايم یھيچ يک فاطمه می گويد که من مشکلم را با شوھر و برادران شوھرم در ميان گذاشتم، اما
 نکردند. او گفت: توجه به آن باورنکرده و

  
نخير، شما « را باور نمی کرد  وھيچ کس برمن اعتماد نداشت. آنھا می گفتند،ھيچ کس گپ ھايم 

را  آن تنھاکسی که به حرفھايم گوش داده و» دروغ می گوييد؛ شما به پدرما تھمت می بنديد.
بلی، اين مرد يک آدم پستی است. از او اين « باورمی کرد، مادر شوھرم  بود. او می گفت،

 .» انتظار می رود
  

و مدتی را درخانه ھای اقارب خويش سپری می کند، اما سرانجام تصميم می گيرد که  ه ازخانه فرار می کندفاطم
شھر ديگر که خواھراش درآنجا زندگی می کند، برود. وقتی به آن شھر می رسد، فاطمه با مردی که ساکن يک به 

می گيرد. فاطمه اصرار دارد  که آن رتباط  تماس داشته، اآن شھر است و از طريق تيلفون با او در چند ماه اخير 
مرد بر اساس خواھش فاطمه با وی ھمکاری نموده و پيام ھای او را به مادراش می رساند. براساس اظھارات 

فاطمه از او می خواھد که با ھم ببينند به مالقاتش می آيد. اما بالفاصله ھردوی آنان  آن  که  فاطمه، اين مرد پس از
از قبل تحت  مرتبط نيستستگير می گردند.  آن مرد به اتھام ارتکاب جرم ديگری که با فاطمه ھيچ توسط پوليس د

 می کند. » فرارازمنزل«متھم به  به جرم دستگير و . پوليس فاطمه را ردپيگرد پوليس قرار دا
  

اطفال سپری  زمانيکه ديده بان حقوق بشربا فاطمه مصاحبه نمود، وی مدت يک ماه را درمرکزاصالح وتربيت
کرده وھنوز دوسيه اش به محکمه فرستاده نشده بود. فاطمه گفت که وی اميد وار است ازشوھرش طالق بگيرد. به 

گفته فاطمه، شوھرش با طالق وی موافقت نموده، اما از او خواسته است  که پدرش را به جرم تجاوزجنسی و يا 
مردی که ھمراه با فاطمه دستگيرگرديده » واھد، خواھد شد.ھر چه خداوند بخ«  ،زنا متھم نکند. فاطمه می گويد

 74باشد. اما  فاطمه از سرنوشت اوچيزی نمی داند. بود، نيز درمحبس می
  

  قضيه گالره ج 
سال  15دارد، در جريان مصاحبه با ديده بان حقوق بشراظھارداشت که وی در ھنگامی که  سال 22که  گالره ج 

ل خود تن به ازدواج دھد. پدرشوھرگالره درھنگام تولد وی با شخص ديگری داشت، مجبور شد که برخالف مي
قرار می بندد که دخترش را به عقد پسرش در آورد،  اما بنا بر داليلی که برای گالره روشن نيست، پدرشوھرش 

فت که از آن تصميم خود صرف نظر کرده و تصميم می گيرد که گالره را به عقد نکاح پسرش در آورد. گالره  گ
اين موضوع باعث بروزاختالفات ميان اعضای خانواده پدرشوھر او گرديد. اما در آن ھنگام، خانواده  گالره از 

 اين اختالفات اطالعی نداشتند. گالره به ديده بان حقوق بشرگفت : 
  

من بد  من مشکالت زيادی بابت خشونت ھای خانوادگی داشتم.  تمام اعضای خانواده شوھرم با
خواستگاری  ودی می کردند. قبل از نامزدی، خسرم به خانه ما آمد و از من برای پسرخرفتار

 کرد. بنمود. ولی از زمانيکه عروسی ما صورت گرفت، ھمين خسرم بود که مرا بارھا لت وکو
  

ه گالره می گويد که برادران شوھرش نيز وی را مورد لت وکوب قرار می دادند. درنتيجه، گالره  به يکی ازخان
می خواھد که  با وی درقسمت گرفتن طالق نيز  ازمسئولين خانه امن ،ھای امن پناه می برد و ضمن تقاضای کمک

اما مسئولين خانه امن، او را به شوھرش تسليم داده و از او تعھد می گيرند که اعمال زشت خويش  ھمکاری کنند.
 می شود. گالره گفت:  بدتر از قبل را درآينده تکرار نکند. اما شرايط برای گالره
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ھای را بلد شدی  که می توانی درآنجا برعليه ما  اهچحاال تو راه ھا و«  شوھرم به من می گفت،
وضعيت زندگی من روز به روز بدتر می شد، تا اينکه مجبورشدم که ازخانه » شکايت کنی.

 فرارکنم.  
  

و گفتم که می خواھم به يکی ازکشورھای  مگالره می گويد که من به يکی ازدخترانی که دوستم بود، زنگ زد
عبور  ھمجوارفرارکرده وازآنجا به فاميل پدرم ملحق شوم. دوستم به برادرخود گفت که مرا ھمراھی کند. اما ھنگام

 ازسرحد کشورھمجوار توسط پوليس دستگيرشديم. 
  

زمانيکه ديده بان حقوق بشر با برادر دوست خود به ھفت سال حبس محکوم گرديد. » فرارازمنزل«گالره به جرم 
می  تنھاباگالره مصاحبه کرد، وی مدت دوسال از حبس خود را سپری کرده بود. گالره می گويد که برادر دوستم 

 فعال نيز ھيچ چيزی در مورد او نمی دانم.  ھم نداشتيم و خواست که با من کمک کند. ما ھيچ نوع رابطه جنسی با
  

درمحبس بسرمی برد. شوھرگالره موافقت کرده است که وی را طالق دھد. اما  او که بادارد  گالره فعال يک پسر
دولت بايد « ، پسر را باخود نگه خواھد داشت.  گالره می گويد،جدايی از ھمشوھرش می گويد که درصورت 

 75»گيرد.ب  ازدواج ھای اجباری صورتنبايد ميزان ازدواج ھای اجباری را کاھش دھد. 
  

  قضيه پروانه اس
سال داشت به شکل بدل به ازدواج داده شد. قرار بود که فاميل شوھر  16دارد، ھنگامی که  سال 19 که پروانه اس

درقريه ما کسی از « دختران شان را در بدل پروانه به يکی از براداران وی بدھد. پروانه می گويد، پروانه يکی از
تر درمورد ازدواج وی با پسر مورد نظر تصميم می دختر درمورد ازدواج وی چيزی نمی پرسد. آنان به جای دخ

 » گيرند.
  

مشکالت زمانی بوجود آمد که فاميل شوھر پروانه از دادن دختر به برادر وی خود داری کردند. به زودی شوھر 
در اوايل، «  پروانه می گويد، قرار می دھد.لت و کوب  او را مورد پروانه رفتارخويش را با وی تغييرداده و

ماه اززمانی که با پدرم دچارمشکل شدند، شروع به لت وکوب  من رويه نيک داشت. ولی با گذشت يک م باشوھر
 »کردن من کرد.

  
من دست داشت. براساس اظھارات پروانه، وی می دانست که اذيت و آزار  پروانه می گويد که مادرشوھرم نيز در

خواھد شد، اما با آنھم پروانه به پوليس مراجعه کرده و  بازداشت» فرارازمنزل«اگر ازخانه فرارنمايد به اتھام 
 ازآنان می خواھد که او را دستگير کنند. 

  
به شش ماه حبس محکوم گرديد. وی درنظر دارد تا پس از رھايی از » فرارازمنزل«درنتيجه، پروانه به جرم 

 :گفتبھتر است. پروانه  جاييکه پروانه فکرمی کند نسبت به خانه شوھرش –محبس به خانه پدرش برگردد 
  

يک زندگی مستقل را شروع کنم. من از   و بگيرم تالش می کنم که ازشوھرم طالق 
ازدواج  درصورتنفرت دارم. دلم ازشوھر سياه شده است... اگرمی دانستم » شوھر«کلمه
  76با اين ھمه مشکالت مواجه می شوم، درھمان آغاز خودم را در دريا غرق می کردم. ،کردن
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 36      فرارشدم" به "مجبور

  يه مرجان دبليوقض
به قيد گيرد وی بوی مشورت صورت  باآنکه بدون  دارد، به ديده بان حقوق بشرگفت که سال 20مرجان دبليو که 

اظھارات  براساس» من شوھرم را قبل از مراسم ازدواج نديده بودم.«  وی می گويد، نکاح مردی قرار می گيرد.
 ماه ادامه می يابد. او گفت: 10 فقطشان مرجان، شوھر وی يک مرد خشن بوده و زندگی مشترک 

  
با من بد رفتاری می کرد. دريکی  من با او زندگی خوشی نداشتم. اوھميشه مرا لت وکوب کرده و

 ازشب ھا، اومرا خيلی لت و کوب کرد. او مرا با آينه زد. طوريکه دست وسرم مجروح شد. 
  

  : گفت فرار نمود. او شام ھمان روز ازخانه 6براساس اظھارات مرجان، وی ساعت 
 تمام وجودم درد داشت.  من خانه را با وضعيت بسيار بد ترک کردم. ذھنم واقعا کار نمی کرد و

  
، اما به گفته وی ھمسايه ھا ازترس کمک نکردند. ھمسايه ھا به زدرا  مرجان در چندين ھمسايه

کمک کنيم. ممکن است نخير، شما يک زن جوان ھستيد، ما نمی توانيم به شما « او می گفتند،
فردا برعليه ما ادعايی صورت گيرد. ممکن است ما بخاطر کمک کردن باشما با مشکالت 

 » زيادی مواجه شويم.
  

، با چشمان اشک آلود ازجا برخاسته روز بعد. صبح دشب را دريک ساختمان خالی سپری کروی که  گفتمرجان 
ليس برد وموظفين پوليس وی را به کمسيون مستقل حقوق . وی می گويد که يک زن مرا به حوزه پوکرد و حرکت

د. براساس ادعای مرجان، اکمسيون حقوق بشر وی را به يکی ازخانه ھای امن فرست سپسبشرمعرفی کردند. 
کمسيون حقوق بشر با شوھر وی نيز تماس گرفت. شوھرش نيز به حوزه پوليس شکايت نموده و مرجان را به 

و » فرارازمنزل«رات و پول نقد متھم کرد. درنتيجه، پوليس وی را به اتھام جرموسرقت جواھ» فرارازمنزل«
 می کند. بازداشت سرقت 

  
و چھار ماه از  به محکمه محول نشده بود در بازداشت، دوسيه مرجان ديده بان حقوق بشر مصاحبه با ھنگامدر 

  77سپری می شد. تا ھنگام نگارش اين گزارشزندانی شدن او 
  

  ه اچضيه عايشق
سالگی با پسرکاکای خويش نامزد شد. اما  10دارد، به ديده بان حقوق بشرگفت که وی در  سال 20که  عايشه اچ

زن  د. براساس  گفته ھای عايشه، برادرکالن نامزد وی که ازينامزد وی قبل ازعروسی دريک حادثه به قتل رس
يشه را برای وی به عنوان زن دوم بدھد. عايشه اول خود چندين فرزند جوان دارد، ازپدرعايشه می خواھد که عا

 گفت: 
  

نخير، اگرمی خواھی که دخترم با پسرشما ازدواج کند، درست است. من اورا به «  پدرم گفت،
من عايشه را برای پسرم «  گفت، کرد و ام اصرار ولی برادر نامزد قبلی» پسرشما می دھم.

درنتيجه، او با زور بامن » زدواج کنم.خواستگاری نمی کنم. من خودم می خواھم با او ا
 » تو را می کشم و بعد با دخترات ازدواج می کنم.«  عروسی کرد. او به پدرم گفت،
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 سال داشت. به گفته عايشه، وضعيت زندگی او برای چندين ماه خوب بود. اما با 17ويا  16عايشه ھنگام عروسی 
با وی شروع می کند. عايشه باوردارد که کسی زن  مرور زمان، زن اول شوھرش خصومت ودشمنی شديدی را

 رابطه وی با عايشه خراب گرديد. او گفت:  که اول شوھرش را جادو کرد
  

مرا بارھا لت وکوب کرد وھمچنين،  (ناپسری ام) رفتارشوھرم بامن کامال فرق کرد. پسر اندرم
نيکه مرا لت می کرد، شوھرم نيز پس ازجادو خوردن مرا بارھا لت وکوب کرد. پسراندرم  زما

اونمی خواست که پدرش زن » پدرم عروسی کردی؟ چرا به خانه ما آمدی؟ چرا با« می گفت،
 دوم داشته باشد. 

  
براساس اظھارات عايشه، فاميل شوھرش تمام کارھای خانه را توسط اوانجام می داد واو را بارھا از غذا ولباس 

وھرش با مردان جوان نيز درخانه لواط می کرد. وزمانيکه عايشه محروم کرده بودند. وی ھمچنين می گويد که ش
با عمل وی مخالفت می کرد، توسط شوھرش مورد لت وکوب قرار می گرفت. به ھمين دليل عايشه تصميم می 

کند. يکی ازپسران ھمسايه به عايشه کمک می کند تا فرار کند. اما، زمانيکه می خواھند از  فرار گيرد که ازخانه 
بعد ازاينکه عايشه داستان خود را به مامورين  يک قرارگاه پوليس بگذرند، توسط آنان بازداشت می شوند.نزد

پوليس تعريف می کند، آنان او را به خانه امن معرفی می کنند. اما بعد از آن که  شوھرعايشه وی را متھم به 
شدن مراحل تعقيب ومحاکمه، عايشه به بازداشت می گردد. بعد ازسپری  توسط پوليس می کند،» فرار ازمنزل«

 78سه سال حبس محکوم می گردد.
  

  قضيه مژگان ای 
ام درخانه کاکايم زندگی می کردم. به  فوت والدين دارد، يتيم است. اومی گويد که پس از سال 16که  مژگان  ای

، او را به عقد نکاح سالگی 14گفته مژگان، کاکای مژگان وی را غالباٌ مورد لت وکوب قرار می داد و در سن 
در می آورد. پس ازشش ماه، شوھرمژگان وی را درکنار برادر زن قبلی و زن اش  بودساله  40خود که  برادرزاه 

 رھا نمود. 
  

دريکی ازروزھا، پس ازاينکه مژگان و زن برادرشوھرش باھم مشاجره کرده بودند، برادر شوھرش وی را مورد 
ومی خواھد که  به خانه پسرکاکای خود برود.  نموده  مان روز ازخانه فرارلت وکوب قرار می دھد. مژگان درھ

و پس کوچه . ھنگامی که درکوچه که در کجا قرار دارد اما او آدرس خانه پسرکاکايش را فراموش کرده و نمی داند
ژگان در جستجوی خانه پسرکاکايش سرگردان می گردد، پوليس وی را ديده وجويای احوال او می شود. م ھا

. اما سه ھفته بعد، به رھنمايی می کنندمامورين پوليس او را به خانه امن سپس  توضيح می دھد که گم شده است، 
دنبال شکايت شوھر مژگان، ھمين مامورين پوليس  دوباره به خانه امن آمده،  و او  را به اتھام جرم 

 ترک کرده بود.بازداشت می کنند. درحاليکه شوھرش وی را قبالٌ » فرارازمنزل«
  

اعتقاد   بود، اما کردهزمانيکه ديده بان حقوق بشربا مژگان مصاحبه نمود، وی چندين ھفته را تحت بازداشت سپری 
داشت که درنھايت آزاد خواھد شد. مژگان گفت که وی نمی خواھد به خانه شوھرش برگردد و اميدوار بود که 

کاکايم مرا ھميشه لت می کرد. ولی من جای ديگری ندارم که « ،کاکايش وی را با خود به خانه ببرد. مژگان گفت
  79»بروم. به کجا بروم؟
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» فرارازمنزل«زنانی که به خاطر جلوگيری از ازدواج ھای اجباری قريب الوقوع به دليل 
   حبس ويا دستگير گرديده اند

، گفتند که آنان به کردندرش مصاحبه درھنگام تھيه اين گزابا ديده بان حقوق بشر  زنان ودخترانی که  يک تعداد از
ازدواج ھای اجباری به شمول ازدواج ھای اجباری زيرسن،  مخالفت بابه دليل ، خشونت به تھديد از نجاتخاطر 

ھيچ گزينه ای به استثنای ز خانه فرارکردند.  تعداد ديگر نيز گفتد که آنان برای جلوگيری ازازدواج ھای اجباری، ا
 . فرارازمنزل نداشتند

  

  قضيه وژمه ج
سال عمرداشت، به يکی ازپسرکاکاھايش  15وژمه ج. به ديده بان حقوق بشر گفت که پنج سال پيش زمانيکه وی 

«  به اين دليل داده شد که برادر وژمه با زن پسرکاکايش ازمنزل فرارکرده بود. وژمه می گويد،»  بد«به عنوان 
به پسرکاکايم داد؛ به کسی که زن اول » بد«تيجه، پدرم مرا به عنوان برادرم با زن پسرکاکايم ازخانه فرارکرد. درن

 »اش ھمراه برادرم گريخته بود.
  

 سال بزرگ تراست. وی گفت:  20وژمه می گويد که شوھرش نسبت به اودر حدود 
  

. به گپ زدمچون او يک مرد خيلی پيربود، من نمی خواستم که با اوعروسی کنم. من با پدرم 
 مرا به پسربرادر می خواھيد که چرا حاال شما ،رشما يک کارغلط را کرده استپس« اوگفتم،
ولی پدرم به حرف ھايم گوش نداد » زندگی کنم. او ؟ او خيلی پيراست. من نمی توانم که بابدھيد

 بدون اينکه بامن چيزی بگويد، مرا به پسر کاکايم داد.  و
  
به خانه مامای خود می رود. مامای وژمه وی را به قيد  کرده واز ازدواج، ازخانه فرار کردن اجتناب وژمه برای

وصاحب يک فرزند می گردد که بعدا  می کندنکاح پسرخود در می آورد. وژمه با شوھرش چندين سال زندگی 
 فوت می کند. 

  
ير می درنھايت، پدر وژمه آنھا را پيدا نموده به پوليس شکايت می کند. پوليس ھردو [وژمه و شوھرش] را دستگ

به شش سال حبس محکوم می گردد.  شوھر وژمه » فرارازمنزل«کند. پس از برگزاری دادگاه، وژمه به جرم 
نيزبه عين مجازات محکوم می گردد. وژمه که در ھنگام محکوميت حامله بود، دومين فرزند خود را درزندان  به 

 . بوددنيا می آورد. فرزند دوم وژمه ھمرای او درمحبس 
  

او زندگی [خانه پدر] برگردد وبا  او به خانهبعد از سپری کردن دوران حبس خود،  که  می گويد ه به اوپدر وژم
 نبايد طفل را با نيز را با خود نياورد. ھمچنين گفته است که شوھر وی شفرزند و بيايدکه تنھا آن  به شرط کند، 

 بفروشد. خود ببرد. به گفته وژمه، پدرش از او خواسته است که پسر ش را 
 

اميدواراند که بتوانند باھمديگر درصلح  که  وی و شوھرش پس از سپری کردن دوران حبس شان، وژمه می گويد
 80وآرامی زندگی کنند. اما او نگران است که ممکن است پدرش قصد کشتن او را داشته باشد.
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  قضيه ستوری تی
سال عمر داشت که پدرش اورا با مردی  12وی  دارد، به ديده بان حقوق بشرگفت که  سال 17که  ستوری تی

 گفت:   نامزد کرد که ستوری قبال او  را ھرگز نديده بود. ستوری
  

 ندبعضی ھا می گفتند که داماد آدم خوبی است، اما بعضی ھا می گفت من ازديگران شنيده بودم که
اولياقت ازدواج با توارا « ،وغيره....  پسرکاکايم که قبال اورا ديده بود می گفت که او آدم بدی است

سال.  32سال عمر داری و او  13ندارد ... وھمچنين شما ازلحاظ سنی نيزبسيار تفاوت داريد. تو 
 »داشت. آينده ات  خراب خواھد شد.  او مثل پدر تو است. با اين ازدواج تو زندگی خوبی نخواھی

بی باشد، اگراو بامن رفتار خوب ولی من می گفتم که نگران تفاوت سنی نيستم. اگر او آدمی خو
 را بوجود نخواھد آورد. یکند و اگر او مردی خوبی باشد،  تفاوت سنی ما کدام مشکل

  
به ھرحال، زمانيکه ستوری با داماد مالقات کرد، او متوجه شد که نگرانی ھای پسرکاکايش بجا بوده است. ستوری 

من با پدرم صحبت نموده «ول نيز می نوشيد. او می گويد، می گويد که اين مرد به مواد مخدر معتاد بوده و الک
 »وگفتم که من با اين مرد ازدواج نمی کنم. او يک شخص معتاد است. او الکول می نوشد و  مرد خوبی نيست.

  
خير؟ ولی داماد تمام  است ويا درستپدرستوری درحضور وی از داماد سئوال نمود که آيا ادعاھای ستوری 

گفت که من ھيچ دليل وسندی برای اثبات مدعاھای  خود ندارم. بعداٌ پدرم به من  را رد نموده وادعاھای ستوری 
 » گفت،  اين مرد نامزد تو است. چرا بدی ھا را به اونسبت می دھی؟

  
ستوری می گويد که من به پدرم گفتم که ميخواھم بامردی ديگری ازدواج کنم. مردی را که دوست داشته باشم، مثالٌ 

اين گپ تو تا  صد سال «  شخصی که به من کامپيوتر درس می داد. ستوری می گويد که مادرم گفت،با 
ستوری نا اميد شده به پدرخود می گويد که اگر وی به خواست اش مبنی بر ازدواج با » ديگرنيزعملی نخواھد شد.

پس «  پدرم درجوابم گفت،مرد مورد نظرش اصرار ورزد، او دست به انتخار خواھد زد. ستوری می گويد که 
 » برو وخودت را بکش.

  
ستوری تصميم گرفت که ھمراه با استاد خود که او را درس کامپيوتر می داد از خانه فرار کند. اما وقتی که  موتر 
آنان در راه تصادف می کند، آنھا دستگيرمی گردند. محکمه ستوری را به يک ونيم سال حبس محکوم می کند، اما 

 پس از دوماه حبس از زندان آزاد می گردد. استاد او 
  

، خواھد کرد ستوری گفت که مردی که قراربود با وی ازدواج کند، موافقت کرده است که نامزدی اش را فسخ
گرفته بود از او  زيه ي(شش ھزار) دالرامريکايی را که به عنوان جھ 6,000 مشروط براينکه پدرستوری مبلغ

 81توری مبلغ متذکره را مسترد نکند، آن مرد نيز از ستوری دست برنخواھد داشت.مسترد نمايد. اما اگر پدرس
  

  قضيه زرغونه اف
دارد، گفت که مادرش وی را پس از مرگ پدرش در پنج سالگی درکنار اقارب خود  سال 14که  زرغونه اف

 .  کردترک 
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پروا و خشن بودند. زرغونه می گويد  بستگان زرغونه که که مسئوليت سرپرستی او را به عھده داشتند، افراد بی
مجبور کرده بودند که در انزوا زندگی کند.  به گفته زرغونه،  که آنان وی را از رفتن به محافل فاميلی محروم  و

 فاميل با او محبت نمی کرد. زرغونه گفت:   ھيچ يک از اعضای
  

را تحمل می کردم. ولی اين من درخانه کاکايم زندگی خوبی نداشتم. ولی با آنھم، تمام مشکالت 
خواھرزاده او ازدواج نمايم.  مشکالت زمانی شدت يافت که زن کاکايم ازمن خواست تا با

خواھرزاده اوھردو پای خود را دريک حادثه ازدست داده بود. زن کاکايم ازمن می خواست که 
 با او عروسی کنم. به ھمين خاطر، من ازخانه فرار کردم. 

  
صبح ازخانه کاکای خود مخفيانه فرارنموده وبه يک شھر ديگر  4ه وی موفق شد تا ساعت زرغونه می گويد ک

برود. ولی او در آن شھرکسی را نمی شناخت. درنتيجه پوليس اورا شناسايی کرده  وبه اتھام فرارازمنزل دستگير 
 می کند. زرغونه ھنگام صحبت کردن درمورد زندگی خود گفت:

  
ستم. من اينجارا نسبت به خانه کاکايم ترجيح ھجا وجود دارد راضی من ازتمام چيزھای که اين

می دھم. تنھا نگرانی من اين است که چرانمی توانم مادرم را بيبينم.  ممکن است باگذشت زمان 
  مادرم را نيزفراموش کنم. 

  82به شش ماه حجزمحکوم گرديده است.» فرارازمنزل«زرغونه به اتھام جرم 
    

  قضيه خالده پی 
عاشق پسری شده بود که برای فاميل او لباس می دوخت. او به ديده بان حقوق  دارد، سال 17خالده پی که 

 بشرگفت:
 

دوست داشتم به من می گفت که خانواده اش را جھت خواستگاری به خانه ما روان  پسری را که
منتظرباشيد. کند. ولی من درجواب می گفتم که اول بايد مکتب را تمام کنم. تا آن زمان  می

نمی گذارم که «  مادرم ھميشه می گفت، و فاميل من خبرداشت که من اين پسر را دوست دارم 
 »با اين پسرعروسی کنی.

  
فاميل خالده به اين دليل با وصلت آنان مخالفت می کرد که پسر خياط از قبل در سن طفوليت با دختر ديگری نامزد 

. درعين زمان، يکی ازپسران شتبا خانواده ھای آنان ندا ندیو ھيچ پيو ، و  وديگراينکه او بيگانه بودبود شده
 : گفتکاکای خالده می خواست با او ازدواج کند. خالده 

  
به مادرم گفتم که پسرکاکايم را دوست ندارم.  مخالفت کردم و ممن بارھا با ازدواج با پسرکاکاي

ون را به مادرم دادم. او به مادرم پسری که مرا دوست داشت به من تيلفون کرد ومن نيز تيلف
می خواھم  من خانواده ام را به خانه شما روان می کنم. من دخترشما را دوست دارم و«  گفت،

مادرم تيلفون را ازمن گرفت وگفت که ديگرنمی توانم با اين پسرصحبت کم. » با او ازدواج کنم.
 درنتيجه آنان مرا با پسرکاکايم نامزد کردند. 
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ه او بيايد که با که به خان و خواستواز ا (خياط) تماس گرفت شبا پسرمورد عالقه ا ،که يک ھفته بعد تگفخالده 
گويد که ما  پسرموردعالقه خالده به مکتب آمده و خالده با لباس مکتب با او فرارمی کند. خالده میھم فرار کنند. 

ھر ديگر رفته و در آنجا مخفيانه برای دو و به يک ش ،سپسنکاح کرديم. عقد درھمان روز پيش يک مال رفته و 
خالده خانه را ترک می کنند و  خانواده خياط نيز ازترس پدرنيم ماه با ھم زندگی کرديم. بعد از فرار آنان، اعضای 

 ماند. خالده گفت: تنھا پدرخياط درخانه باقی می
  

[نام  ش خواست که بهپدرم  پدرخياط را بندی کرده بود. وقتی ما خبرشديم، شوھرم ازبرادرا
جرگه دعوت کند. ما  يک محل حذف شده است] رفته وبزرگان محل را جھت حل مشکل آنان به

آنھا  باالخره، روز بوديم. برادران من تمام جاھا را پشت ما می گشت. 15درھمان شھر برای 
 پيدا کردند.  مارا

  
که   د و وعده سپردآنھا را به خانه خود بر وھا آمد که يکی ازقومندانان زورمند آن منطقه به خانه آن افزودخالده 

 :گفترا حل کند. خالده  خانوادهمشکل موجود ميان ھردو 
  

خانه او بيايد. تمام اعضای فاميل به  ستم که آن قومندان ازخانواده من نيزخواسته است تاننمی دا
ا اختطاف کرده است بگو که اين پسرمر«  من درآنجا آمدند. مادرکالن وعمه ام به من گفتند،

 .» می کشد راات تو واال کاکاھای 
  

به خانه قومندان آمده که نان بخواھد آواز بگيرد که شوھرش  موفق شد که با پوليس تماس  در ادامه گفتخالده 
 دستگير می شوند. درنتيجه، خالده به» فرارازمنزل«وآنان را نجات دھد. اما  با آمدن پوليس، ھردوی آنان به اتھام 

سال حبس محکوم می گردد. خالده معتقد است  که کاکايش با دادن  رشوت  10يک سال حجز و شوھر او نيز به 
خالده با اين مجازات راضی نيست.  موفق شده است که شوھرش را به ده سال حبس محکوم کند. با آنھم ، فاميل پدر

 او گفت : 
  

ی. درآن وقت ما تمام اعضای خانواده، زمانيکه آزاد شدی،  به خانه ما می آي« کاکايم گفت،
سال حبس،   10خياط را حتی بعد از سپری کردن « آنان می گويند،» خياط رامی کشيم.

ھمچنين اگرمن به خانه مادرم بروم، آنان مرانيز  »گذاشت. يمزنده نخواھ و  کشت يمنيزخواھ
 83خواھند کشت. زندگی من نيز درخطراست.

  

  قضيه بھارکيو
 از خانه به سه سال حبس محکوم گرديد. او می خواست با فرار» فرارازمنزل«دارد،  به جرم  سال 18بھارکيو که 

 . بھاردرجريان مصاحبه با ديده بان حقوق بشرگفت: گردد که دوست نداشت خود با مردیاجباری مانع ازدواج 
  

به  - فاميل ام نامزد کرد. وقتی کالن ترشدم، ھميشه به ا يک کسیھفت ساله بودم که پدرم مرا ب
من ازشما اين « می گفتم که نمی خواھم با اين مرد عروسی کنم. به  پدرم گفتم،-مادرم  خصوص

قرار داد.  بولی پدرم مرا خيلی مورد لت و کو.» دارد اميد را نداشتم. يک دختر آرزو وآرمان
 » بايد با اوعروسی کنی. تو« حتی  انگشت من شکست. اوگفت،
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با او رابطه تيلفونی برقرا  کارمی کند بھار ت چندين سال، يکی ازپسران خاله بھارکه با پدردرعين حال، با گذش
 می خواھد که يک قطعه عکس خود را برای او روان کند. بھار گفت:  بھار  از و ندک
  

او ازمن خواست که ھمرايش فرارکنم و گفت که اگرمن با او فرارنکنم، عکس ھايم را که 
ودم، به فاميل ام نشان خواھد داد. من ترسيدم که فاميلم مرا خواھند کشت. برايش روان کرده ب

من ھيچ چاره ای نداشتم، جزاينکه با او بروم. من از نامزدم کامال بيزار بودم،  وازطرف ديگر 
که  فرار کنم. من می  اين مرد را نيزدوست داشتم. پس برايم فرصتی خوبی پيش آمده ه بود

من زنم را دوست « ری دارد، اما  او به يکی ازدختران خاله ام گفته بود،دانستم که او زن ديگ
 او می گفت که زن اول اش را طالق خواھد داد. » ندارم. من می خواھم با بھار عروسی کنم.

  
با آن مرد يک ماه زندگی می کند. آن مرد زن اول خود را طالق نداده و با  فرار و  ازخانه گیسال 17 در بھار

من به اوگفتم که «  عروسی نمی کند. به گفته بھار آنان باھم رابطه جنسی داشتند. بھار گفت،به شکل رسمی  بھارھم
 » ولی او يک نکاح نامه جعلی برای ما ساخته بود.، اين عمل خالف قانون است

  
و » زنا«جرم  پس ازيک ماه،  پدربھار محل زندگی آنان را کشف و توسط پوليس آنھا را دستگير می کند. بھار به

به سه سال حبس محکوم گرديد. به گفته بھارمردی که با وی فرارنموده بود، به شش سال حبس » فرارازمنزل«
 محکوم گرديد. 

  
آبرويم ازبين  من بايد با آن مرد ازدواج کنم.« وی ازدواج کند. بھارمی گويد، بھارھنوز اميدوار است که آن مرد با

  84»گری ھم داشته باشد، بايد با او ازدواج کنم.رفته است.  حتی اگر او زن دي
  

  اند يا دستگير گرديده زنانی که به جرم زنا حبس و
متھم شده بودند،  »فرارازمنزل«ھای زنان متھم به زنا اختصاص يافته است. مانند زنانی که به  اين بخش به داستان

  ه فرار کرده اند. اينھا زنانی ھستند که به خاطرخشونت ھا وتھديد ھای فاميلی ازخان
  

 اند  گرديده دستگيريا  که به دنبال ازدواج ھای زيرسن به جرم زنا حبس و یزنان
گفتند که مشکالت شان ناشی از ازدواج ھای زيرسن بوده است.  کرديمما با آنان مصاحبه  تعدادی از زنانی که 

سن،  صغرنامه ازدواج به دليل  عقد عدم توانايی مخالفت با تصميم بزرگان وعجز از گنجاندان شرايط شان در
و برھم خوردن  خورد سالی که آنان ساليان طوالنی را در وضعيت اسفناکی زندگی کنند. ازدواج در شدهباعث 

  به زنا متھم شوند.  سبب می شود که آنان روابط زناشويی
  

  قضيه رقيه دی
 . او به ديده بان حقوق بشر گفت: سال عمرداشت، ازدواج نمود 12که  یھنگام ،دارد سال 23رقيه دی که 

  
بود. اوپيش روی من مواد مصرف می کرد. وقتی که من از او  معتادشوھرم به مواد مخدر

من به او  .پرسيدم که چرا مواد مخدرمصرف می کند،  درجواب گفت که به خاطر درد پاھايم
 گفتم که اين کار را متوقف کند. ولی او گفت که امکان ندارد. 
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 گويد که شوھراو اکثرا برای شش ماه الی يکسال ازخانه ناپديد می شد. او گفت :  رقيه می
  

را تھيه کنم. چون شوھرم کارکرده نمی  آنانمن مجبوربودم برای فاميلم کارکنم و مصارف 
. ولی اين کمک ھا کافی ندتوانست. اگرچه خسرم و برادرشوھرم گاھی بامن کمک می کرد

کردند، چون می دانستند که شوھرم معتاد است. ھمگی  کمک مینبود. ھمگی به شکلی بامن 
 کند.  وادار را به ترک اعتياد اوتالش می کرد تا 

  
سرانجام، رقيه ازشوھرش طالق می خواھد. چون شوھرش برای تھيه  مصارف مواد مخدر خود به دزدی و 

 سرقت متوصل شده بود. رقيه گفت: 
  

اگر تو بروی، کی ازبچه ھای ما مواظبت «  او گفت، شوھرم ازطالق دادن من خود داری کرد.
خواھد کرد؟ عالوه برآن، اگر تو بروی، من زن ديگری پيدا نخواھم کرد. چون من معتاد ام و 

 » کسی به من زن نخواھد داد. پس تو بايد بامن بمانی.
  

ر زمان غيابت او، يکی رقيه می گويد که شوھرم پس ازمدت کوتاھی خانه را ترک کرد وتا چند ماه برنگشت. د
يک حادثه شديداً مجروح می گردد. رقيه مجبور می شود که  برای تداوی پسرش ازھمسايه ھا  ازپسران رقيه براثر

کمک بخواھد. رقيه به شوھر خود زنگ زده و می گويد که پسرش مرده است. اوبا اين کار می خواھد شوھرش را 
خوب شده است « رجواب می گويد که مشکلی نيست. اوحتی می گويد،وادارکند که به خانه برگردد. اما شوھرش د

کنی،  واظبتمی شود. اگربه جای سه طفل، ازدوطفل م که او مرده است. چون اين طوری مشکل تو ھم کمتر
 .» می باشی راحت تر

  
ازاطفال خود  اظبتمو، وازطرف ديگر کامال در خانه تنھا مانده و توانايی می ماند وقتی رقيه از گرفتن طالق ناکام

را ندارد، درنھايت مجبور می شود با مرد ديگری ازدواج کند. اين مرد حاضر می شود که  از رقيه و اطفال او 
مطلع می شود، به پوليس شکايت می کند.  موضوع شوھر اول رقيه از  . اما وقتی کهکند ونگھداری واظبتم

  ھردو به پنج سال حبس محکوم می گردند.  دستگير و زنا  درنتيجه ھم رقيه وھم شوھرجديد اش به اتھام ارتکاب
رقيه ازشوھراول خود سه فرزند و ازشوھر دوم خود يک طفل دارد. شوھراول رقيه حضانت اطفال خود را به 

ازدواج  با شوھر دوم به دنيا آمده است، ھنگام مصاحبه رقيه با ديده بان  عھده گرفته است، اما  فرزندی  که براثر
 85بشر، ھمراه رقيه درمحبس بود.حقوق 

  

  قضيه فروزان ای 
که فاميل اش وی را به قيد نکاح يکی ازھمسايگان درمی  له بودسا 11می گويد که  ،دارد سال 27فروزان ای که 

عروسی تا ھفت سال زندگی خوب و رضايت بخش داشتيم. ولی  پس از«  آورد. او  به ديده بان حقوق بشرگفت،
به گفته فروزان، او و شوھراش خارج ازافغانستان .» شد، شوھرم معتاد به مواد مخدرپس ازگذشت ھفت سال

ازآنان خيلی دشواربود.  مواظبتدريکی ازکشورھای ھمسايه زندگی می کردند. آنان سه طفل داشتند که تغذيه و 
 فروزان می گويد:

  
تامين گردد. من  خانه مصارفکارکنم  تا  شدم شده و کار را ترک کرد. مجبور  شوھرم تنبل

 برايم ماھوار دالرامريکايی 40دريک خانه، به عنوان خانه سامان وظيفه پيداکردم. آنان معادل 
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در برابر معاش می دادند. شوھرم ازاينکه من تمام روز را درخانه نبودم حسادت می کرد. وی 
 قرار داد.  لت وکوب چشم ھمسايه ھا مرا مورد 

  
کند  مجبورشد که شوھرش را ترک اما سرانجام . کرد تحملذيت و آزار شوھر را ا که وی چھارسالگفت فروزان 

به کمک مردی که درمسير راه با وی  ردد. وی اطفال را نزد شوھرش رھا کرده وگافغانستان عازم وبه تنھايی 
طه عشقانه و يا که وی با مرد متذکره ھيچ گونه راب تاکيد می ورزدفروزان  به افغانستان می آيد. آشنا شده بود، 
 با ھمديگرارتباط داشتند.  ؛ اماجنسی نداشت

  
او به افغانستان آمد. به  دنبالاطفال را برداشته وبه نيز به افغانستان برگشت، شوھرش افزود که وقتی او فروزان 

به خواست  فروزان اما.او ثبت کند خانه اش را به نامسند مالکيت گفته فروزان، شوھرش از وی خواست که 
» « فرار ازمنزل،«را متھم به او  به پوليس شکايت کرده واز فروزان ش شوھرش تن نمی دھد و در نتيجه شوھر

   می کند.» اش اختطاف دختران«وھمچنين  »سرقت پول نقد ازخانه«و » زنا
  

ه او فروزان در دادگاه به جرم موارد فوق محاکمه وبه شش سال حبس محکوم می گردد. به گفته فروزان زمانيک
اگرچه فروزان خانه را به نام وی  -می کندرا تصاحب  دستگيرگرديد، شوھرش خانه وی را فروخته و پول آن

 : گفتنکرده بود. فروزان 
  

خانه فرارمی  از اگرشوھران افراد خوبی باشند، چرا زنان ازخانه فرارکنند؟ زنان به اين خاطر
ن و  شوھر بايد مجازات درنظرگرفته کنند که شوھران شان ادم ھای خوبی نيستند. برای ز

 86.ھدد شود. زنان اين کشور به کمک نياز دارند، نه به چيزی که آنان را برباد
  

  قضيه رابعه تی
سالگی عروسی نموده ودارای چھار  14به ديده بان حقوق بشرگفت که وی در سن  ،دارد سال 20رابعه تی که 

او درمحبس بود). به گفته رابعه، خانواده او خيلی سنتی  بان رابعه فرزند می باشد. (ھنگام مصاحبه، يکی ازفرزندا
 و در او را ھمراھی نمی کند، رابعه به ديدار خانواده اش می رود،  اما شوھرش 2011و سخت گير بودند. درسال 

بعه ھنگام ديدار رابعه ازخانواده پدرش، يکی ازپسرخاله ھای را .خانه مشترک شان درشھرديگر باقی می ماند
 خانه بود. رابعه می گويد:  نيزدر

  
. راه انداخت صدا و من دريکی ازاتاق ھا رفته و به پسرخاله ام سالم کردم. برادرم قھرشده وسر

او پسرخاله ام را مورد لت وکوب قرار داده  و .»  او گپ بزنیاجازه نداری که با  تو« او گفت،
درآنروز، برادرم چندين بار به من گفت که ازخانه خارج کرد و بعد مرا تھديد به مرگ نمود. 

  مراخواھد کشت.
  

. رابعه فرار کرديمھمان شب ازخانه  9که کشته نشويم، درساعت  رابعه می گويد که من و پسرخاله ام ازترس اين
مادرم نيزتوسط يکی ديگرازبرادرانم به اتھام  قبل،می گويد که من تھديد برادرم را جدی گرفتم، چون ھفت سال 

 ازطريق تيلفون به قتل رسيد.   تگو با مردان بيگانهگف
  

رابعه می گويد که من و پسرخاله ام درشھرديگری درخانه يکی ازدوستان مان مخفی شديم. رابعه می گويد که ما 
به دليل خشم برادرم از منزل فرارکرديم. پس ازچندين  تنھاباھمديگر کدام رابطه عشقانه و يا جنسی نداشتيم، بلکه 
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ته، برادر رابعه پسرخاله او را پيدا کرده ودستگير می کند. پس ازآن رابعه خود را به پوليس تسليم می کند. چون ھف
به  تسليم شدن به نظر او، ھم خانواده پدرش وھم خانواده شوھرش برعليه او بوده و او يگانه راه  نجات  خود را 

ر کردم که آنان مرا به قتل خواھد رساند. احساس می کردم من خيلی ترسيدم. فک« پوليس می داند. رابعه می گويد،
 »ھستند. ومن محبس را به عنوان محفوظ ترين مکان برای خود انتخاب کردم. من که تمام دنيا دشمن

  
  87رابعه می گويد که من به اتھام ارتکاب زنا دستگيرشده وتوسط دادگاه به ھفت سال حبس محکوم گرديدم. 

  

  قضيه درخشان دبليو 
سال عمر دارد. وی می گويد که من پس ازگذشت يک سال از اولين عادت ماھوارم،  30درخشان دبليو حدود 

 مجبورشدم ازدواج کنم. درخشان گفت: 
  

حاال «  پس ازاين که يک سال ازعروسی ام گذشت، شوھرم مرا طالق کرد. او به من گفت،
گفتم که می  من به او »ا نخواھم گرفت.ر حتی احوال تو آزادی. من تورا به قتل نخواھم رساند و

طالق نامه کتبی به د، اما خواھم باکسی ديگری درقريه عروسی کنم. شوھرم مرا شفاھا طالق دا
 من نداد. 

  
نان کمک می خواھد، اما آنان ھيچ نوع کمکی به او نمی کنند. درنتيجه وی آدرخشان با مراجعه به فاميل خود، از 

ازدواج می کند. درخشان اززندگی جديداش به ، دوباره که از قبل يک زن ديگری دارد با يکی از اقارب شوھرخود
و يک روز، شوھردوم درخشان با شوھر  عنوان  زن دوم راضی است. آنان درھمان محل سابق زندگی می کنند

   .اول او رو به رو می شود
  

از  دختر ويکزند از ازدواج دوم (سال ازعروسی آنان و داشتن دو فر 12درخشان می گويد که پس ازگذشت 
اش ھنگاميکه به طرف مسجد ميرفت ازجانب برادرشوھر اول او مورد حمله مسلحانه  )، شوھردومازدواج اول

علت ماجرا را جويا می شود. در اين ھنگام، شوھر اول  . پوليس وارد قضيه شده وشودوزخمی می  می گيرد قرار
ھمراه با شوھر دوم اش می کند. در نتيجه، پوليس » زنا«ده و او را متھم به او انکار کربه درخشان از دادن طالق 

  درخشان را ھمراه با شوھر دوم اش دستگيرمی کنند. درخشان به ديده بان حقوق بشرگفت: 
می دانند که من با شوھر دوم خود عروسی کردم. نمی دانم که چرا شوھر قبلی ام پس ازچندين سال مرا متھم  هھم

 شيطان وی را وسوسه کرده است.  می کند.
  

درخشان می گويد که محکمه مربوطه از وی خواھان اسناد طالق شد. اما او نتوانست که سند کتنی مبنی بر طالق 
سال حبس محکوم کرد. شوھر دوم درخشان نيزدستگير و متھم به زنا  16ارائه دھد  ودرنتيجه محکمه وی را به 

  88سال حبس محکوم می کند. 16اتھام زنا، به می گردد. دادگاه وی را نيز به 
  

  يا دستگير شده اند  زنان قربانی تجاوزجنسی که به اتھام زنا حبس و
تحت » زنا«آزاردھنده درافغانستان اين است که زنان پس از تجاوز جنسی به اتھام و يکی از روشھای معمول 
 پيگرد قرار می گيرند.  

  

                                                 
  .2011نوامبر  23 ،مصاحبه ديده بان حقوق بشر با رابعه تی - 87
  .2011نوامبر  23 ،مصاحبه ديده بان حقوق بشر با درخشان دبليو - 88
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ميالدی درافغانستان تصويب گرديد، جرم  2009ت عليه زنان که درسال تجاوزجنسی  براساس قانون منع خشون
سال حبس و حداکثر آن درصورتی که فرد قربانی (مجنی  5تجاوز جنسی برای محسوب می شود وحداقل مجازات 

اگرچه قانون منع خشونت عليه زنان اولين قانونی است که درافغانستان  89عليه) فوت نمايد، اعدام می باشد.
نيزکه شامل عناصرخاص تجاوزجنسی می » ھتک ناموس«را به کارمی برد، جرم » تجاوز جنسی«ح اصطال

 اين قانون آمده است:  429افغانستان جرم انگاری شده است. درماده  1976گردد، به موجب قانون جزای 
  

نمايد ويا به  اوزباشد يا مونث تج شخصی که به عنف يا تھديد يا حيله به ناموس شخص اعم ازاينکه مذکر  .1
 آن شروع نمايد به حبس طويل که ازھفت سال بيشتر نباشد محکوم می گردد. 

 
) ماده 2اگرمجنی عليه به سن ھجده سالگی نرسيده باشد يا مرتکب جرم ازجمله اشخاص مندرج فقره ( .2

  90) اين قانون باشد به حبس طويلی که از ده سال تجاوز نکند محکوم می گردد.427(
 

قانون منع خشونت عليه براساس اطالعاتی در دست نيست که نشان دھد فردی به جرم تجاوزجنسی  ھيچنوز تا ھ
 زندانيانبه بعد، توسط دولت راجع به  2011زنان درافغانستان تحت پيگرد قرار گرفته باشد. اطالعاتی که ازاکتوبر

تن  414تن به جرم ارتکاب زنا و  993 زندانی زن ومرد، 20,901جمع آوری شده است نشان می دھد که ازجمله 
دراين داده ھا، تجاوزجنسی به عنوان يک دسته جداگانه ثبت نشده وحتی درشمار  91به جرم لواطت زندانی شده اند.

احتمال می رود که تمام قضايای تجاوزجنسی برفرض  92محسوب نشده است.جرايم مربوط به ھتک ناموس نيز 
اشد، طبق احکام قانون جزاء به عنوان عمل زناء مورد رسيدگی قرارگرفته است. اينکه مورد رسيدگی قرارگرفته ب

درحاليکه  طبق احکام قانون منع خشونت عليه زنان، اين قضايا بايد به عنوان جرم تجاوزجنسی مورد رسيدگی 
 قرارمی گرفت.  

  
داليلی مانند موقعيت کم  نظيرتعداد ديگری ازکشورھا، درافغانستان مستندسازی قضايای خشونت جنسی بنا به

ھای خانواده ھا نسبت به ناموس و ھتک ناموس، وجود موانع فرھنگی درقبال حرف  اھميت زنان، سخت گيری
بازگويی حوادث تلخ وناگواری که قربانی برای زدن  درمورد جنسيت و روابط جنسی، وعدم تمايل زنان ودختران 

زنان افغان، مخصوصا درجوامع پشتون، اکثراً به عنوان است.  ھنگام تجاوز برآنان گذشته است، يک چالش عمده
  93سمبول عزت و حيثيت فاميل ھا و جوامع شان درنظرگرفته می شوند.

  
قتل ھا، زنان  نوع . دراينيک امر مشروع می دانندرا » قتل ھای ناموسی«ازنقطه نظرتاريخی، بعضی جوامع 

ازطريق نقض نورم ھای  زنانو آبروی فاميل که توسط  ازجانب اعضای فاميل خويش به منظوراعاده حيثيت
ولو اينکه زن خودش قربانی تجاوز جنسی  –جامعه در رابطه به روابط جنسی لطمه ديده است، به قتل ميرسند 

به عنوان کم ترين مجازات، زنان ودخترانی که مورد تجاوزجنسی قرارگرفته اند، ممکن است  94قرارگرفته باشد.
که  یھم شوھران آنان، آنھا  را برای ھميشه ترک کند. پسران يا و کند ود که با آنان ازدواجديگرکسی حاضرنش

                                                 
  . 17قانون منع خشونت عليه زنان، ماده  - 89
) اين قانون احوال مشدده ومخففه مربوط به زنا و لواط  2فقره ( 427. که درماده 1976اکتوبر  7قانون جزای افغانستان، مصوب  - 90

  http://webapps01.un.org/vawdatabase/uploads/Penal%20Code%201976.pdfبل دسترس در  بيان گرديده است. قا
با پسران. فرھنگ اصطالحات آکسفورد، واط عبارت ازرابطه جنسی مردان ل - 91

http://oxforddictionaries.com/definition/pederasty?region=us  2012مارچ  10 ،(آخرين بازديد (          
ھای ديده  (درميان دوسيه 2011اکتوبر  22کتگوريھای جرايم مربوط به رياست عمومی محابس وتوقيف خانه ھای وزارت عدليه،  - 92

   است).  بان حقوق بشرموجود
    http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/research/kakar.pdfن، پلوشه کاکر، قانون قبيلوی پشتونوالی و صالحيت تقنينی زنا - 93

          ) 2012مارچ  1(آخرين بازديد 
94   - “Afghanistan: Rights Watchdog Alarmed At Continuing 'Honor Killings,'” Radio Free Europe/Radio Liberty, September 20, 2006 
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ميزان مشکالت آنان  ، امامورد تجاوزجنسی قرارميگيرند نيزممکن است با انواع مشکالت اجتماعی مواجه شوند
که  به دليل اين تنھا جتماعیزنان زياد نمی باشد. دربسياری مناطق، مشکالت وتحريم ھای ا به اندازه دختران و

خانواده  درمعرض خطرات تجاوزجنسی قرار گيرد، بردختر و قرار دارد ممکن است يک دختری در سن ازدواج
 نيز را اش تحميل می گردد. چون جامعه، فاميلی که نتوانسته است از دخترخود به شکل درست حفاظت کند

 95مقصرميداند.
  
ه با ديده بان حقوق بشرمصاحبه کرده اند تجارب شان را از تجاوز جنسی به احتمال دارد که زنان ودخترانی ک 

دختران موجود درمحابس وتوقيف  شکل کامل بيان نکرده باشند. ديده بان حقوق بشر درجريان مصاحبه با زنان و
ومات خانه ھا تالش نکرده است که به شکل سيستماتيک درمورد خاطرات اين زنان ودختران ازتجاوز جنسی معل

که زنان ودختران خود شان  شدمطرح می  فقط آنگاه تجاوز جنسی در اين مصاحبه ھا، جمع آوری کند. صحبت از
تن آنان خود را به  11زن ودختری که حاضر به مصاحبه شدند،  58از آن يادآوری می کردند. با آنھم، ازميان 

نيز  گفتند که نزديک بود که مورد تجاوز جنسی   نآناعنوان قربانی تجاوز جنسی معرفی کردند و تعداد زياد ديگر 
 قرار بگيرند.  

  
سرگذشت زنان ودخترانی که درجريان تھيه اين گزارش حاضر به مصاحبه شدند، نشان می دھد که چگونه زنان 

ودختران که از آسيب ھای ناشی ازتجاوزجنسی جان به سالمت برده اند، به طورمدام مورد پيش داوری ھای نظام 
لی وقضايی قرارگرفته و نظام عدلی وقضايی کشور زنانی را که عزت وحيثيت شان براثرتجاوز جنسی در ھر عد

  وضعيتی خدشه دار شده بود، مقصرمی داند. 
  

  گلناز
که چگونه قربانيان تجاوزجنسی داد نشان و  اتفاق افتاد 2011که درنوامبر است يکی ازقضايای معروفی

 ھان تامين عدالت می شوند، تحت پيگرد نظام عدلی وقضايی کشور قرار می گيرند. درافغانستان ھنگامی که خوا
  

درکابل توسط شوھر يکی ازاقارب خويش مورد تجاوزجنسی  2009گلناز، زن جوانی است که درسال 
ھم گلناز وھم مردی که  پوليسقرارگرفته و حامله می گردد. ھنگامی که قضيه به پوليس گزارش داده می شود، 

ھم به تجاوزجنسی برعليه گلناز بود را دستگيرمی کند. څارنواالن مربوطه يا از روی نا باوری به ادعای گلناز مت
ھم از روی بی اعتنايی به ادعای وی مبنی برتجاوز جنسی، ھم گلناز وھم مردی متجاوز را به ارتکاب عمل  ويا

سال  12گلناز به جرم ارتکاب عمل زنا به  زنا متھم می کنند. ھردوی آنان ازجانب محکمه محکوم می گردند.
مردی که   96و دختراش را در محوطه محبس زنانه بادام باغ به دنيا می آورد. می گرددحبس محکوم 

سال حبس محکوم می گردد، اما مدت حبس آنان در توسط محکمه استيناف به  12برگلنازتجاوز نموده بود نيز به 
 97سال کاھش می يابد. 7

                                                 
95  -  For example, see Deborah J. Smith, “Decisions, Desires and Diversity: Marriage Practices in Afghanistan,” Afghanistan Research and 
Evaluation Unit Issues Paper Series, February 2009, http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/905E-Marriage%20Practices-IP-web.pdf 
(accessed February 22, 2012), p. 1 and 37-38. See also Tarek Fatah, "A Man's Honour Lies Between the Legs of a Woman," Huffington Post, 
December 7, 2011, http://www.huffingtonpost.ca/tarek-fatah/honour-killing_b_1133349.html (accessed March 16, 2012). 
96- Quil Lawrence, “For Afghan Women, Rape Law Offers Little Protection,” NPR, December 2, 2011, 
http://www.npr.org/2011/12/02/143057341/for-afghan-women-rape-law-offers-little-protection (accessed February 26, 2012). 

 “Freed Afghan rape victim Gulnaz 'may marry' attacker,” BBC, December 15, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16201956 - 97 
(accessed March 18, 2012).  
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انی بازتاب جھانی يافت که اتحاديه اروپا نمايش فلم مربوط به قضيه گلناز و سايرزنان محبوس اين قضيه زم
 98درافغانستان را به دليل تھديدات امنيتی نسبت به زندگی زنان که درآن فلم نقش بازی کرده بودند، ممنوع اعالم کرد.

 
گلناز را  2011رکرزی در دسامبرانعکاس خبرمربوط به اين قضيه درسطح جھانی باعث شد که رئيس جمھو

عفو نمايد. ولی اين قضيه بار ديگر دررسانه ھا خبرساز شد و آن زمانی بود که گلناز دريک مصاحبه اعالم کرد 
. چون ازدواج با اين مرد تنھا کندکه می خواھد با مردی که بر او تجاوزنموده بود به عنوان زن دوم ازدواج 

گلنازھمچنين به خبرنگاران گفت که دھد. را ازخطر نامشروع بودن نجات  دختراشمی توانست راھی بود که 
قضيه او ممکن است باعث شود که دختری ازخانواده مرد متجاوز به ازدواج يکی از اعضای خانواده گلناز داده 

ردو طريق مشکالت موجود ميان ھو به اين  گردد جھيزيه به پدرگلناز پرداختبه عنوان شده و يک مبلغ ھنگفت 
  99خانواده مرفوع گردد.

  
آن  قضيه گلنازنشان دھنده مشکلی است که به طورمکرر در گزارش ديده بان حقوق بشر انعکاس يافته است و

عبارت است از ناکامی مقامات مربوطه درانجام تحقيقات کامل نسبت به قضايای تجاوزجنسی، وپيش داوری 
 نی تجاوزھای  جنسی با انجام عمل جنسی رضايت داشته ونھادھای عدلی وقضايی مبنی براين که زنان قربا

اند.  درخيلی ازقضايا زنان می گفتند که آنان پس ازاين که مورد به اندازه برابر مقصر درنتيجه ھردو به عمل زنا
جھت تامين عدالت به نھادھای عدلی وقضايی مراجعه کرده اند، اما درعوض به جرم  تجاوزجنسی قرارگرفتند،

  محکوم شده اند.  زنا تحت تعقيب عدلی قرارگرفته و به مجازاتارتکاب 

  

  قضيه ماريا ک 
دريک تاکسی سوار می شود تا به ديدن مادرش به شفاخانه برود. درافغانستان تاکسی  ،دارد سال 15ماريا ک که 

رآن يک مرد ماريا درتاکسی ای سوار می شود که د کنند.می منتقل ھا معموالٌ چندين مسافر را دريک زمان 
تاکسی وی را اختطاف نموده  رانندهبا  ماريا به ديده بان حقوق بشرگفت که آن مرد ھمراهاز قبل نشسته است. ديگر

را آنھا او که روز بعد  گفت. ماريا دادندتجاوزجنسی قرار به خانه خواھر يکی از آن دو نفر بردند و سپس مورد  و
 ی رود تا ازمادراش ديدن کند. ماريا به ديده بان حقوق بشرگفت: و ماريا مستقيم به شفاخانه مآزاد کردند 

  
درتمام روز من احساس خوبی نداشتم. درتمام روز وضعيت ام خوب نبود. بعداً پدرم وھمچنين 

به ديدن من آمدند. آنان ازمن سواالت زيادی  مطلع شدند وسايراعضای خانواده ام ازقضيه 
 که من را آنجا بردند می دانم.  يا آدرس محلیم و می شناس آيا آن مردان را، مثال که پرسيدند

  
، اما مردان در آنجا حضور داشتدھد. خواھر يکی ازمردان درآنجا می فاميل خود نشان  خانه را بهآن ماريا 

اجازه داخل شدن به خانه را نمی مردان که درخانه بود، به اعضای خانواده ماريا  حضورنداشتند. خواھر يکی از
گزارش دادند.  به پوليس زن را نزد پوليس برده و قضيه تجاوز جنسی را آنکه اعضای خانواده ام  گفتماريا . دھد

. ولی آن می گردند دو مرد دستگيرنشان می دھد و در نتيجه ھر به موظفين پوليسمتجاوزين را  آن زن ادرس خانه
گفتند که ماريا خود اش خواست که با ما برود و خود آنان به پوليس « دومرد ماريا را متھم کردند. ماريا می گويد،

 » اش خواست که با ما باشد.

                                                 
 Orla Guerin, “EU censors own film on Afghan women prisoners,” BBC, 10 November 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia- -98 
15678935 (accessed February 26, 2012). 
99  - 99 Alissa J. Rubin, “For Afghan Woman, Justice Runs Into Unforgiving Wall of Custom,” December 1, 2011; “Freed Afghan 
rape victim Gulnaz 'may marry' attacker, BBC, December 15, 2011. 
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وبه يک سال حجز درمرکزاصالح وتربيت اطفال محکوم می گردد. به گفته ر می گيرد ماريا تحت تعقيب عدلی قرا
ماريا   ، امامی گردديکی ازمردان متجاوزنيزتحت تعقيب عدلی قرارگرفته وبه دوسال حبس محکوم  ،ماريا

چرا محکمه مرا به يک سال حجزمحکوم که نمی دانم «  ،گفتدرمورد مجازات مرد ديگرچيزی نمی داند. ماريا 
 100» چرا.که دولت است. من نمی دانم فيصله اين  کرد.

  

  قضيه تھمينه ج
با ازمنزل فرارنمود تا ازخشونت ھای فاميلی و ازدواج اجباری  2011درسال  ،دارد سال 18تھمينه ج که 

 پسرکاکايش رھايی يابد. او به ديده بان حقوق بشرگفت: 
  

«  مادرم ھميشه مرا لت  وکوب نموده وبا من جنگ ودعوا می کرد. من ھميشه به او می گفتم،
، ولی من کردنداين که آنان مرا با کدام کس نامزد  تا» يک روز ازدست شما فرارخواھم کرد.

 ترتيب اين نامزدی را داده بود. آنان ازمن در موردديگری را دوست داشتم.... مامايم   شخص
 نظرنخواستند.  نامزدی ام

  
طبق اسناد محکمه، تھمينه بدون اجازه ، به دنبال پسری می رود که او را دوست دارد. خانه زبا فرار اتھمينه 

تھمينه آدرس  می رود.، قرار داردوالدين اش به خانه عمه خود که درنزديکی خانه پسرمورد عالقه تھمينه 
. دريکی ازشب ھا، تھمينه ازخانه خواھد کرد پسرمورد عالقه اش را نمی دانست، اما اميدوار بود که او را  پيدا

کند. ولی قبل ازاينکه خانه اورا پيدا کند، با دو مرد ديگر  عمه اش بدون اجازه خارج شد تا خانه پسر را پيدا
  قرار دادند. تجاوزجنسی  مورداختطاف نموده و  درداخل کوچه مواجه شد. آن دومرد تھمينه را

  
 تھمينه دراظھارات خويش به موظفين پوليس گفته است: 

  
آنان مرا دريک خانه متروک بردند. من تالش کردم که مقاومت کنم، ولی چون آنان دونفربودند، 

با من زنا  ه ونتوانستم مانع شان شوم. درنتيجه آنھا بامن زنا کردند. آنھا به عفت من تجاوزکرد
 نمودند. بعدا آنان مرا به وکيل گذرتحويل دادند. وکيل گذر مرا به حوزه پوليس برد. 

  
 به حوزه پوليس احضارگرديدند. تھمينه دراظھارات خود گفته است، 2011طبق گزارش پوليس، آن دومرد درسال 

 » ند شناسايی کردم.من عمل زنا را انجام داده بود وبا کردهمن آن دومرد را که برمن تجاوز«
  

دھد که با تھمينه دراين اواخر وھمچنين درگذشته ھا  در گزارش پوليس آمده است که معاينات طب عدلی نشان می
در دوسيه تھمينه آمده است که نامبرده نسبت به فعاليت ھای جنسی قبلی خود  101عمل جنسی انجام شده است.
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تعدادی زيادی اززنان ودخترانی که درجريان تھيه اين گزارش با آنھا مصاحبه صورت گرفت، گفتند که آنان درمعرض معاينات طب  - 101
دھند که ارگانھای عدلی وقضايی به طور منظم به معاينات طب  اکم نيزنشان میعدلی قرارگرفته اند. اسناد و دوسيه ھای موجود درمح

عدلی استناد جسته و برنتايج اين معاينات جھت تثبيت بکارت واينکه زنان ودختران مور دنظر کدام رابطه جنسی تازه و يا گذشته داشته 
قضايای تجاوزجنسی واينکه عمل جنسی با جبرصورت گرفته دھند. استفاده ازمعاينات طب عدلی منحصربه  می اند ياخير، ترتيب اثر

است ياخير، نمی باشد. اگرچه انجام معاينات طب عدلی يک روش مشروع و قانونی جھت انجام تحقيقات درقضايای تجاوزجنسی می 
عضو ميثاق بين المللی حقوق  باشد، ولی انجام اين معاينات به منظور تثبيت بکارت ازلحاظ طبی چندان دقيق نيست. افغانستان به عنوان

اعمال رفتارھای ظالمانه وغيرانسانی وھمچنين تبعيضات حمايت کرده و تضمين کند  که  مدنی وسياسی مکلف است که از زنان دربرابر
زندگی خصوصی زنان ازتعرض مصئون است. ولی انجام معاينات طب عدلی به شکل اجباری به منظور تثبيت بکارت مخالف تعھدات 

المللی افغانستان می باشد. وھمچنين انجام معاينات اجباری طب عدلی نقض کننده  تعھدات افغانستان مبنی برحمايت اززنان  بين
دربرابرتبعيضات جنسی است که افغانستان به موجب کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (سيداو) مکلف به انجام اين تعھدات 

انجام معاينات طب عدلی به منظور تثبيت بکارت درمورد زنان مخصوصا  زنان «داشته است که اين کميته  می باشد. کميته سيداو بيان
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ه است که درگذشته ھا با پسرکاکای خود عمل جنسی را انجام داستانھای ضد ونقيض بيان می کند. او نخست گفت
داده است ودرمورد ديگری گفته است که با دوست پسراش عمل جنسی را انجام داده است. دراسناد محکمه ھيچ 

شواھدی مبنی براينکه آيا پوليس درمورد رضايت وياعدم رضايت تھمينه با انجام عمل جنسی درگذشته کدام تحقيقی 
دو مورد متھم می کند.  داده است ياخير، وجود ندارد. درنھايت، پوليس تھمينه را به ارتکاب عمل زنا درانجام 
در رابطه مورد دوم و مورد تجاوز قرار می دھد و در با دومردی که تھمينه را اختطاف  در رابطه  آن اول مورد

 با دوست پسراش.  او عمل جنسیبا 
  

سی را جنھمينه به ديده بان حقوق بشرگفت که وی ادعای تھمينه مبنی برتجاوزيکی ازڅارنواالن موظف درقضيه ت
طرف  از ھنگام عمل جنسی شنيده باشد ودر نمی کند. چون ھيچ شاھدی وجود ندارد که سروصداھای اورا قبول 

 : گفتاست. څارنوال موظف ضد و نقيض اش نيز  قبلیديگراظھارات او درمورد رابطه جنسی 
  

مورد تجاوزجنسی قراردادند....  يد که آن دومرد مرا  به يک خانه متروک برده وتھمينه می گو
چيزی را که اومی گويد کامال درست ويا يقينی نيست. چون او يک بارمی گويد که با پسرکاکای 

را انکارمی کند. به نظرمی رسد که او با  خود عمل جنسی را انجام داده است وبارديگرآ ن
ھنگام انجام  که او د مورد نظرعمل جنسی را انجام داده است. چونرضايت خويش با دومر

تازمانيکه به وکيل گذرتحويل داده نشده است، ھيچ چيزی  عمل جنسی ھيچ سروصدای نکرده و
 نمی گويد.  تجاوز درمورد

  
ھمنيه به شد که آيا آنان درمورد ادعای تھمينه برعليه مادراش مبنی برمجبورکردن تسوال څارنوال  زمانيکه از

د. مثل نانجام داده است، څارنوال درپاسخ گفت که اظھارات تھمينه ضد ونقيض می باشرا تحقيقی  اجباری ازدواج
شخص  اين که وی يک بارمی گويد که با پسرکاکای خود مقاربت جنسی نموده است وبارديگرمی گويد که با

 رابطه جنسی داشته است.ديگری 
  

خود را زنی که شبانه به تنھايی ازخانه بيرون می شود، « تھمينه نوشته است،محکمه باصالحيت درمورد قضيه 
محکمه باوردارد که آن دو مرد تھمينه را مورد تجاوز جنسی قرارداده .» دھد درمعرض خطرات خاصی قرارمی

نشان نداده و  است، اما عالوه می کند که تھمينه قصدا با آنھا رفته وھنگام انجام مقاربت جنسی کدام مقاومت ازخود
سروصدايی ھم نکرده است. محکمه تھمينه را به انجام دوبار زنا [بار اول با دومرد وبار دوم با دوست پسراش] 
وفرارازمنزل به حبس محکوم می کند. درنتيجه، تھمينه به يک و نيم سال حجز به خاطر داشتن رابطه جنسی با 

ويک سال داشته که درداخل تعميرمتروکه ھمراه با آن دومرد  نيم سال حجز به دليل حادثه ای دوست پسراش، دو و
پنج سال حجزمی گردد، محکوم  می گردد که بعداً مدت حجز وی  در مجموعفرارنمودن ازمنزل که  حجزبه خاطر

 102قوانين مربوطه به نصف تقليل می يابد.براساس به دليل طفل بودن، 
 
  

                                                                                                                                                 
تاکيد می کند که اين «کميته محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان .»    تحت توقيف وزندانی را مايه عميق ترين نگرانی خويش می داند...

وغيرمصئون بوده ومناقض تعھدات دولت ھا درقبال حمايت ازتماميت جسمی، شخصيت و گونه معاينات اجباری تحقيرآميز، تبعيض آميز
   A/52/38/Rev.1 part I, January 31, 1997, para. 178کميته سيداو، نظرات نھايی: ترکيه، » حيثيت زنان می باشد.

وق مربوط به تماميت جسمی، کرامت انجام معاينات طب عدلی به منظورتثبيت بکارت بدون اخذ رضايت زنان ودختران مناقض حق
انسانی، مصئونيت حريم خصوصی زنان، وتساوی  زنان با مردان دربرابرقانون بوده و درحکم تجاوز جنسی می باشد. اين نوع تجاوزات 

نفع دولت بوده  قابل توجيه نبوده ومبتنی برفرضيات کامال تبعيض آميزمی باشد. چون بعضی ھا فکرمی کنند که انجام اين نوع معاينات به
مشروع می باشد. طبق مقررات حقوق بين الملل، انجام معاينات طب عدلی برزنان ودختران تحت بازداشت به منظورتثبيت بکارت  و

  شامل رفتارظالمانه وغيرانسانی می گردد. اين نوع معاينات دردآور، تحقيرآميز ووحشت آور اند. 
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  قضيه ماللی اچ 
ديده بان حقوق بشرگفت که دريکی از روزھا او نامه عاشقانه ای ازطرف يکی  به، دارد سال 18ماللی اچ که 

، احمد . بعد از مدتیازھمسايه ھايش به نام احمد دريافت کرد. بعد از آن، احمد نامه ھای بيشتری را به او فرستاد
گيرند. ماللی می  از طريق تيلفون تماس می بعد از آن ھردو که کرديک عدد موبايل را نيز برای ماللی ارسال 

به مکتب آمد وخود را معرفی کرد. او پسر خوش چھره ای بود. پس ازآن، ما  روز، او به ديدن من يک« گويد،
 »ديديم. باھم رابطه داشتيم  وھميشه ھمديگر را می

  
، احمد ازشھرخارج شده و برای چندين ماه برای کاربه شھرديگری رفت. 2011به گفته ماللی يک روز درسال 

که به خانه آنھا  دعوت می کنداز او ، استماللی درخانه تنھا و يک روزی که ، برمی گرددبه شھر قتی دوبارهو
احمد می خواست که با من مقاربت جنسی کند. من خود داری کردم. ولی او با زور « . ماللی می گويد،بيايد

خبرشود، مرا خواھند کشت. به ھمين مقاربت کرد. من فکرکردم که اگرخانواده ام  (لواط) با من ازطرف عقب
 ماللی افزود: » خاطر ازخانه فرارکردم.

  
من فرارکردم چون خانواده ام خيلی جدی اند ومن می دانستم که آنان مرا به قتل خواھند رساند. 

بنابراين، فکرکردم بھتر است که خودکشی کنم. من خودم را پيش روی يک موتر انداختم تا 
 ترتوقف کرد. خودکشی کنم،  ولی مو

  
مشورت خواستم. اوبه من گفت که بايد به  و ازاوتماس گرفتم ماللی می گويد که من با يکی ازدوستانم به نام صديق 

خانه برگردم. درنتيجه ماللی به خانه بر می گردد.. اما خانواده او چون قبالً خبر ناپديد شدن او را به پوليس 
 ھمرای صديق می کنند. پوليس ماللی و» فرارازمنزل«ليس برده ومتھم به گزارش داده بودند،  او را به حوزه پو

صديق را دستگير می کنند. ماللی می گويد که ھيچ کس باورنمی کند که صديق کامال بی گناه است و من توسط 
 کسی به نام احمد مورد تجاوزقرارگرفته ام. 

  
ديق چندين ماه را در بازداشت  سپری کرده بودند. زمانی که ديده بان حقوق بشر باماللی مصاحبه کرد، وی و ص

ماللی ازاحمد  اميدوار است که محکمه آنان را برائت دھد. اواما ھنوز دوسيه آنان  به محکمه فرستاده نشده بود. 
عروسی کنم،  من بايد با احمد« ، اما ھنوز اميدوار بود که با احمد عروسی کند. ماللی می گويد،ردکدام خبری ندا

يرآن کشته خواھم شد. زندگی من خراب شده است. من ھنوز اورا دوست دارم. اوبه من گفته بود که باھم درغ
  103»عروسی خواھيم کرد.

  

  قضيه گل چھره ام
سال داشت، توسط پدرکالناش با پسرکاکايش نامزد گرديد. او  13ھنگامی که صرفاٌ  ،دارد سال 17گل چھره ام که 

سالگی با يکی ديگر از پسرھای کاکايم ازخانه فرارکرده و پس  13من درسن  به ديده بان حقوق بشرگفت که
ميالدی، تعداد شش مرد شب ھنگام  2011سال  ازعروسی باھم زندگی جديدی را شروع کرديم. چھارسال بعد در

 خواب بوديم، وارد خانه ما شدند. گل چھره گفت: درزمانی که ما 
  

شوھرم » ببريم. باخود ميخواھيم زن ات را« ،ندبه اوگفتآنان شوھرم را خيلی لت وکوب کردند و
 گفت که مراھرقدر می خواھيد بزنيد، اما نمی گزارم که زنم را با خود ببريد.
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گل چھره می گويد که او دوتن ازشش مردی را که  به خانه آنان وارد شده بودند، می شناسد. يکی ازآنان ھمان 
 ره جبرا ازدواج کند. مرد دومی پسرکاکای پدراش بود. گل چھره گفت: پسرکاکايش بود، که بنا بود با گل چھ

  
آن شب، آنان شوھرم را کشته و برمن تجاوز کردند و يک مقدار پول نقدی را که در خانه 

 داشتيم، يکجا با زيورات من با خود بردند. 
  

ه درنتيجه آن ھمسايه ھا مطلع گل چھره می گويد که آنان می خواستند مرا اختطاف کنند، اما من سروصداکردم ک
شده و پوليس را اطالع دادند. پوليس گل چھره را دستگير و به يکی ازمراکزاصالح وتربيت اطفال تحويل می دھد. 
گل چھره به ديده بان حقوق بشرگفت که پوليس با ديده شک به او نگريسته و ظن داشت که او درقتل شوھرش دست 

 ن پوليس به وی گفت: دارد. به گفته گل چھره، ماموري
  

اگر دست نداشته  ازيک طرف امکان دارد که شما درتمام اين قضايا دست داشته باشيد. حتی
از خطرات احتمالی محافظت  را طفال، شماباشيد، بازھم بردن شما به مرکزاصالح وتربيت ا

 برساند. آسيب می کند. چون اگرشما آزاد باشيد، ممکن است آنان به شما 
  

احبه با ديده بان حقوق بشر، گل چھره چندين ھفته را درمرکزاصالح وتربيت اطفال سپری کرده بود، اما ھنگام مص
ھنوز دوسيه اش تکميل و به محکمه ارسال نشده بود. گل چھره ازقول وکيل مدافع خود گفت که وی آزاد خواھد 

ھنوز  تگيرگردند. ازجمله آن شش نفر، تاحمله کرده بودند، دس او که به خانه  یشد. البته زمانی که افراد مھاجم
  104.استدستگيرشده  تنصرفا يک 

  

  زنانی که پس ازاختطاف به اتھام  جرم زنا دستگير و يا زندانی گرديده اند
 5افغانستان جرم محسوب شده  ومرتکب آن به جزای حبس  1976اختطاف زنان ودختران  براساس  قانون جزای 

دختران قربانی اختطاف گاھی بازداشت و  ايای ذيل نشان می دھد که زنان وقض 105سال محکوم می شود. 15الی 
 زندانی نيزمی گردند. 

  

  قضيه گل پری ام
که به تنھايی به طرف خانه کاکايش می رفت که دستان وقتی  دارد، در روزعروسی اش سال 16گل پری ام که 

د. گل پری می گويد که اختطاف کننده او خود را برای مراسم عروسی حنا نمايد، در مسير راه اختطاف گردي
آن ، اما گل پری به او جواب رد داده بود. کرده بود به گل پری اظھارعشق و محبت خود را پسری بود که بارھا 

  کردند.اش گل پری را اختطاف  با دوتن ازدوستان رآن پس ،روز
  

يرون ازخانه ما منتظربودند تا من ازخانه شد که آن سه نفر برای مدت سه روز درب که بعداٌ معلومگفت گل پری 
که آنان در ابتدا ازمن خواستند که به موترشان داخل شوم، اما زمانی که مقاومت کردم،  گفتخارج شوم. گل پری 

که زمانی که می خواستم  گفتگل پری کردند. آنان يک پارچه را بر دھانم محکم  گذاشتند و با زور به  داخل موتر 
رام نباشم، آ، ھمان پسری که با من اظھارعشق کرده بود، مرا با تفنگچه تھديد کرد و گفت که اگر سرو صدا نمايم

 بر من تجاوز کرده و به قتل خواھد رساند.  
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که به پوسته پوليس سرحدی نزديک شدند، پسراختطاف کننده به گل پری گفت  آنان به طرف سرحد رفتند و زمانی
گل پری با رضايت خود می خواھد با آنان  برود. چون گل پری  يچ اتفاقی نيافتاده وکه طوری وانمود کند که گويا ھ

خيلی ترسيده بود، طبق گفته آنان عمل کرده، اما وقتی پوليس متوجه دست پاچگی آنان می شود، به آنان شک کرده 
 و آنان را دستگير می کنند. 

  
گفتم که آنان مرا  کرد، من فوراٌ واقعيت را بيان کرده وپوليس مرا ازاختطاف گران جدا  وقتیگل پری می گويد که 

اختطاف کرده بودند. اما مامورين پوليس مرا دستگير کردند و سپس څارنواالن موظف مرا به جرم  زناء متھم کردند. 
 ک کنند.  که  گل پری از آنان خواسته بود که وی را در فرار از خانه کم گفتندپسران اختطاف کننده به مامورين پوليس 

  
گل پری در ھنگام مصاحبه با ديده بان حقوق بشر چندين ماه را درمرکزاصالح وتربيت اطفال سپری کرده ومنتظر 

که از اتھام وارده برائت حاصل کرده  و به خانه برگردد. ھمچنين می  بود برگزاری محاکمه خود بود. وی اميدوار
فاميل  ،گل پری به ديده بان حقوق بشر براساس گفتهد گرفت. گويد که عروسی او با نامزد قبلی اش صورت نخواھ

به فاميل نامزد قبلی گل پری داده است تا حيثيت از دست » بد«پسراختطاف کننده وی يکی ازدختران اش را به عنوان 
  106ت.کرده اس ازداوج» بد داده شده«اعاده  کند. گل پری می گويد که نامزد قبلی اش با ھمان دختر را رفته آنھا

  

  قضيه جينا آر 
وقتی که  به طرف مکتب  2011 سال دارد، به ديده با ن حقوق بشرگفت که دريکی از روزھای سال 14جينا آر که 

رفت، دو مرد با وی مقابل شده و او را به داخل موتر انداختند. جينا می گويد که آنان مرا بيھوش کرده و به  می
س ازچھار روز که اکثراً در آن مدت بيھوش بوده، باالخره به ھوش طرف شھرديگری بردند. وی می گويد که پ

آمده و فرارمی کند. وی در يک ريکشا نشسته و از راننده می خواھد که او را به طرف شھر ببرد. به مجردی که 
را  به اولين ترافيک پوليس بر می خورد، جينا از ريکشا پايين شده و بعد از معرفی خود به پوليس، داستان خود

برای آنھا تعريف می کند. مامورين پوليس ترافيک با مخابره با پوليس تحقيقات جنايی تماس می گيرند و بعدآ 
 بازداشت می کنند. » زنا«مامورين پوليس جنايی جينا را به حوزه پوليس منتقل کرده و در آنجا وی را به اتھام 

  
اما خانواده اختطاف کننده اصلی او را تھديد کرد که برعليه جينا می گويد که افراد اختطاف کننده نيزدستگيرشدند، 

فرد اختطاف کننده شھادت ندھد. درغيرآن، خود جينا به حبس محکوم خواھد شد. جينا می گويد که به ھرحال، من 
برعليه آنان شھادت دادم. درنتيجه، محکمه جينا را به جرم زناء به يک سال حجز درمرکزاصالح وتربيت اطفال 

   107وم می کند. جينا می گويد که اختطاف کننده اصلی با دادن رشوت از قيد آزاد گرديده است.محک
  

دخترانی که پس ازمجبورشدن به فحشاء به اتھام جرم زناء بازداشت  ويا زندانی  زنان و
 اند  گرديده

سال  7و دست کم   را جرم محسوب نموده» مجبورنمودن زنان ودختران به فحشاء«قانون منع خشونت عليه زنان 
نظر می گيرد. درصورتيکه مجنی عليه به سن بلوغ نرسيده باشد، قانون حداقل در حبس را برای مرتکبين آن 

 سال حبس را برای مجرم مدنظر قرار می دھد. 10مجازات 
  

 ، مسئله مجبورکردن زنان به فحشاء  توجه رسانه ھای2011به دنبال رسانه ای شدن قضيه سحرگل دردسامبر 
سالگی ازدواج نموده بود،  شوھر و خانواده  14داخلی وخارجی را به خود جلب کرد. سحرگل که در حدود  
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که وی را  پس ازگذشت چند ماه از عروسی اش  به فحشاء مجبور کنند. وقتی  سحرگل به  کردندشوھرش تالش 
نی قفل نموده و برايش آب و خواست آنان تن نمی دھد، اعضای خانواده پدرشوھرسحرگل وی را در يک زيرزمي

ماه را درھمان زيرزمينی سپری می کند،  تا اينکه ھمسايه ھای سحرگل به   5غذای کافی نمی دھند. سحرگل مدت 
کاکای او اطالع می دھند که  خانواده پدر شوھرسحرگل وی را مخفی کرده اند. درنتيجه کاکای سحرگل ھمرای 

ل وارد شده، وپس ازشکستن قفل اتاق، وارد زيرزمينی می شوند. مامورين  پوليس به خانه پدرشوھر سحرگ
خانواده پدرشوھر سحرگل، وی را مورد لت وکوب قرارداده  وبعضی ازناخن ھای اورا کشيده وتعدادی از 

انگشتان اورا شکستانده بودند. آنان ھمچنين قسمت ھايی ازپوست سينه وسايراعضای بدن سحرگل را با انبربريده و 
  108ای ازبدن او را با سيخ سوزانده بودند.قسمت ھ

  
زن ودختری که در ھنگام تھيه اين گزارش با آنان مصاحبه صورت گرفت، گفتند که آنان نه تنھا  58تعدادی از

ھای از قضايای ذکر می گردد که  مجبور به فحشاء شده اند، بلکه در حبس نيز نگھداری شده اند.  در ادامه نمونه
  .بور شده اندزنان  به فحشاء مج

  

  قضيه نجيبه اف 
دارد،  به ديده بان حقوق بشرگفت که پس ازفوت پدر ومادرم به شکل يتيم درخانه کاکايم  سال 18نجيبه اف که 

من با  . در ابتدا، شوھرم باکنمسالگی مرا مجبور کرد ازدواج  17زندگی می کردم. وی می گويد که کاکايم درسن 
را من سپری شدن چند ماه از ازدواج ما، خواھر شوھرم به وی پيشنھاد کرد که  خشونت برخورد می کرد. پس از

 : ھار داشتبه  يکی ازفاحشه خانه ھای شھر برده و ازاين طريق کسب درامد نمايد. نجيبه چنين اظ
  

شوھرم مرا به يک خانه روان کرد. آنان بامن کارھای بدی انجام دادند. آن خانه جايی مصرف 
کول بود. کسانی که درآن خانه بودند، به دنبال من به خانه شوھرم می آمدند و مرا مواد مخدر وال

با خود می بردند.  آنان به شوھرم پول می دادند. آنان ازمن می خواستند که با آنان رقص کرده و 
 کردند.  عمل جنسی را انجام دھم. وقتی  که اين کار را نمی کردم، آنان مرا مجبور به آن می

  
دستگيرگرديد. او به ديده بان حقوق بشرگفت که يکی از مامورين  پوليس درحوزه پوليس نيز  2011درسال  نجيبه

به جرم ارتکاب عمل زناء به چھارسال حبس  2011او را مورد تجاوز جنسی قرارداده است.  نجيبه درسال 
يکا رفت. پس ازرفتن او من کسی محکوم گرديد. نجيبه می گويد که کاکايم پس ازعروسی من به اياالت متحده امر

محل امنی نيز برای من وجود ندارد که پس  چرا ندارم که مرا در مورد مشکالتی که با شوھرم دارم کمک کند و ھي
  109از آزادی از زندان به آنجا بروم.

   

  قضيه آمنه آر 
ح کند که دوست نداشتم. دارد، به ديده بان حقوق بشر گفت که  قرار بود مرا با کسی نکا سال 17آمنه آر که 

ھمچنين آمنه درخانه نيز زندگی خوشی نداشت. چون مادراش ھميشه اورا در پيش چشم پدرشوھر آينده اش  مورد 
عمه ام برايم يک « ، با کمک عمه اش ازخانه فرار می کند. او گفت،2011لت وکوب قرار می داد. آمنه درسال 

 » شماره زنگ بزن و  پس ازفرار با او عروسی کن.به من گفت که به صاحب  شماره تيلفون داد و
  

                                                 
108   - Graham Bowley, “In one girl's story, a test of women's rights in Afghanistan,” New York Times, January 11, 2012, 
http://atwar.blogs.nytimes.com/2012/01/10/in-one-girls-story-a-test-of-womens-rights-in-afghanistan/ (accessed February 22, 2012).  
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آمنه کاری را که عمه اش گفته بود انجام داد. پس از فرار متوجه می شود که مرد مورد نظر او، آنطوريکه عمه 
اش گفته بود مجرد نبود بلکه با ھمسراش زندگی می کند و ھمچنين نمی خواھد که با آمنه عروسی کند. درعوض 

ماه نگھداری نموده و از وی استفاده جنسی می کند و گاھی نيز او  6ھمسراش برای مدت  ا درکنارآن مرد آمنه ر
 را به فحشا مجبور می کند.  آمنه به ديده بان حقوق بشرگفت: 

  
ماباھم نکاح نکرده بوديم وباھم زناء می کرديم. من با او و مردان ديگر رابطه جنسی داشتم.... 

 مست وبيھوش می کردند، و بعدا با من رابطه جنسی برقرارمی کردند.  آنان اول مرا الکول داده
  

پس ازشش ماه، آن مرد مرا به مردی ديگری فروخت. مرد دوم می خواست که مرا به شھر ديگری « آمنه گفت،
ببرد، ولی درمسير راه يکی از پوسته ھای پوليس ما را متوقف کرد و متوجه شد که  ما باھم نکاح نکرده ايم. 

  »دستگيرکردند. 2011بنابراين، ھردوی ما را درسال 
  

با آمنه، نامبرده چندين ماه را تحت بازداشت  سپری کرده بود، اما محکمه تا آن  ھنگام مصاحبه ديده بان حقوق بشر
زمان حکمی در مورد دوسيه او  صادرنکرده بود. آمنه گفت که وی معتقد است که پدراش او را پس از رھايی از 

  110ن به قتل خواھد رساند.زندا
  

  قضيه فوزيه اس 
دارد،  از زندگی اش درخانه راضی نبود. نامبرده به ديده بان حقوق بشر گفت که احساس  سال 15فوزيه اس که 

و به ھمين دليل درگذشته سه مرتبه  رندمی کردم که پدر ومادرم  مرا به اندازه ساير خواھران و برادرانم دوست ندا
. يکی ازدوستان فوزيه که بعدا معلوم شد حامله بوده می خواھد ازخانه فرار مدست به خودکشی بزن که  کردمتالش 

 متقاعد می کند که باوی فرارکند.  کند و فوزيه را نيز
  

که من چندين صد دالر را از پدرم سرقت کردم ومی خواستيم که با آن تکت طياره خريده و به  می گويدفوزيه 
شھرديگری ازطريق ھوا سفرکنيم. آنان دوشب اول را دريک ھوتل سپری می کنند، اما پس ازاينکه دوست فوزيه 

که آنان  خانواده  خوبی نبودند. خانه يکی از اقارب خويش را پيدا می کند، آنان به آنجا  می روند. فوزيه می گويد 
چون ھرچيزی که به دست شان می امد، می دزديدند.  بدتراينکه، دوستم با من مخالف شده و مرا مجبور می کرد 

آنان درغذايم دوا انداخته  و پس ازبيھوش کردن « که در مقابل پول با مردان بيگانه  ھمخوابه شوم.  فوزيه گفت،
 » نجام می دادند. نمی دانم که چند بار با من اين عمل را انجام دادند.من، کارھای بدی را بامن ا

  
 به گفته فوزيه تمام اين کارھا در داخل يک خانه صورت می گرفت. فوزيه با دوست خود جنگ کرده  وپس ازيک

ظفين پوليس ماه ازآن خانه فرار می کند. او به حوزه پوليس رفته و داستان  خود را برای آنان تعريف می کند. مو
بازداشت می کنند. » فرارازمنزل«و » زنا«افراد موجود در آن خانه  را  دستگيرکرده و فوزيه را نيز به اتھام 

زمانيکه با فوزيه مصاحبه کرديم، او چندين ماه را در بازداشت بسربرده بود، اما دوسيه اش تا آن زمان، به محکمه 
  111محول نشده بود.

   

  قضيه گل جان دی 
سال پيش به شکل بدل به  5سال عمر دارد، به ديده بان حقوق بشرگفت که وی  35ان دی که در حدود گل ج

 ازدواج داده شد. او گفت: 
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و شراب می نوشيد. او مردی خوبی نبود. او  را قاچاق می کرد مواد مخدر بر بود،شوھرم قاچاق
سی انجام دھد. من ازاين خانه می اورد که  با من درمقابل پول عمل جن مردان ديگری را به

کاراش خيلی ناراحت می شدم. من به حوزه پوليس رفتم تا از اوشکايت کنم. چون من چند 
 نفرشاھد داشتم، موظفين پوليس شوھرم را دستگيرکردند. تمام قريه شاھد بودند. 

  
ه تمام مصارف مجبور می شود  کگل جان پس از دستگيری و محکوميت شوھر او به سه سال حبس توسط دادگاه، 

زندگی کنم. فاميل خسرم بامن  خورده خاک من مار نبودم که« زندگی اش را خودش تامين کند. گل جان گفت،
سرانجام،  گل جان می تواند که  در خانه يکی از » کمک نمی کرد و من ھيج عايدی برای امرارمعاش نداشتم.

 مسافرت می کنند آنان  نيز پس ازمدتی به خارج از کشور ثروتمندان آنجا، به عنوان خانه سامان کار پيدا کند. اما
وگل جان تنھا وبيکار می ماند. گل جان مجبورمی شود که دوباره به خانه پدرش برگردد. او به طرف خانه پدرش 
می رود که شب فرا می رسد و گل جان خود را تنھا در سرک می بيند.  درآن زمان يک مرد پيدا شده ازگل جان 

که شب را در  خانه اوسپری کند. گل جان به خانه آن مرد رفته و شب را درکنار ھردو زن مرد متذکره  می خواھد
، زن دوم آن مرد پوليس را شومخواستم ازخانه آن مرد بيرون  سپری می کند. گل جان می گويد، صبح وقتی که می

از اينرو، مامورين پوليس گل جان و آن  به خانه آورده و ادعا می کند که شوھراش می خواھد زن سوم داشته باشد.
ن شب گذشته با ھم رابطه جنسی داشه امرد را به حوزه برده و ضمن متھم کردن آنان به فحشاء، ادعا می کنند که آن

 می کند. تکذيب اند. گل جان  داشتن رابطه جنسی با آن مرد را 
  

تر دارد که با وی در محبس می باشد. وی می پوليس ھم گل جان وھم آن مرد را دستگير می کند. گل جان يک دخ
گويد که شوھرم که فعال آزاد شده است، مرا طالق  داده ومی خواھد که با کمک مردم محل  پس از اينکه از زندان 

 : گفتآزاد شدم، دخترم را ازمن بگيرد. گل جان 
  

رم تسليم کنند. يک دخترم را ازمن گرفته وبه فاميل شوھ فيصله کردند که تمام ريش سفيدان قريه
ھيچ کس نمی خواھد که شوھرش را ترک کند، واقعاً « ضرب المثل وجود دارد که می گويد،

من ازشوھرم به خاطر .» آنان به خاطر فقر و يا بدی زمانه ترک ديار کرده باشندکه  مگر اين
   112بدی زمانه جدا شدم.

   

                                                 
  . 2011نوامبر  23 ،مصاحبه ديده بان حقوق بشربا گل جان دی - 112
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 .VI:بی عدالتی درھرمرحله 
 ين پوليسنقش قضات، څارنواالن و موظف 

قضايای وحشتناکی که در باال مورد بحث قرار گرفت، نه تنھا نشان دھنده وجود مشکالت در قوانين جزايی 
افغانستان اند بلکه نقش موظفين پوليس، څارنواالن و قضات دريک نظام عدلی وقضايی ناکارامد را نيز نشان می 

در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه اند، حجم دھد. افزايش اين چالش ھا بر مشکالت خاصی که زنان افغان 
مشکالت آنان را غير قابل تحمل می سازد. ازآنجاييکه نظام عدلی وقضايی توانايی آنرا دارد که تا اندازه ای 

ازقبيل محاکمه نمودن آنان به جرم  -ازميزان سخت گيريھا و موضع گيری ھای تبعيض آميزقوانين نسبت به زنان 
اھد، اما موظفين پوليس و محاکم افغانستان متاسفانه وضعيت را وخيم ترساخته اند. موظفين بک -فرارازمنزل 

پوليس وڅارنواالن به طورمنظم با زنان ودختران قربانی خشونت ھا به ديده مجرم نگريسته و محاکم نيز پديده 
جرمی قابل مجازات می  را که وسيله ای است برای رھايی قربانی ازخطرخشونت، به عنوان عمل» فرارازمنزل«

  ايند. افزمی ، خود شان برحجم مشکالت کاھش دھنددانند. محاکم به جايی اينکه مشکالت را 
  

واکنش مقامات افغان مشکالت فوق الذکر را شديدتر می سازد، زيرا آنان ھر روز درامر دستگيری، تعقيب 
ی که  براساس قانون منع خشونت عليه زنان ومحاکمه مظنونين ومتھمين جرايم خشونت عيه زنان به شمول جرايم

فقدان دانش کافی ازقوانين توام با اعمال نوعی تبعيض  113جرم انگاری شده است، کوتاھی وکم کاری می کنند.
نداشتن تحصيالت عالی موظفين عدلی وقضايی،  آميز نسبت به زنان وعدم موجوديت آموزشھای مسلکی کافی و

درمعرض تبعيض و بی عدالتی می به شکل دائم درآن زنان ودختران خودشان را وضعيتی را ايجاد کرده است که 
چنانچه  قضايای قبلی نشان داد، نتيجه درنھايت کامال غيرعادالنه است: قربانيان تجاوزجنسی به صفت  114بينند. 

شان تحت  زناکاران دستگير ومحاکمه شده، قربانيان خشونت ھای فاميلی به جرم فرار از منزل و نجات زندگی
 تعقيب عدلی قرارگرفته و مردان وزنان عروسی شده، به دليل مصالحه با فاميل ھای شان محاکمه می گردند. 

  

                                                 
براساس نظام حقوقی افغانستان، درفرايند اجرای عدالت جزايی پوليس مسئول کشف جرايم می باشد، يعنی پوليس موظف است که   - 113

ھرگاه پوليس به   .قانون اساسی 134رتکاب جرم در آن می رود را شناسايی و تشخيص دھد.  ماده اوضاع و احوالی را که احتمال  قوی ا
اين نتيجه برسد که يک جرم صورت   گرفته است، آنان موظف اند که قضيه را به څارنوال  گزارش کنند، تا څارنوال درمورد قضيه 

ام جرم اتقاق افتاده است يا خير و اگر صورت گرفته است،  بايد تحت تعقيب  تحقيق خويش را آغاز نمايد و ثابت سازد که آيا در حقيقت کد
قانون اجراآت جزايی موقت افغانستان می گويد که درختم پروسۀ تحقيق، څارنوال مربوطه موظف است  23و  21عدلی قرار گيرد. مواد 

له الزم را نداشته باشد که در اين صورت دوسيه حفظ می تا يک صورت دعوی را به محکمه تسليم نمايد، مگر اينکه څارنوال شواھد و اد
قانون اجراآت جزايی موقت قضايا بعد از ارجاع توسط څارنوالی به محکمه در پيشگاه محکمه ابتداييه مورد رسيدگی  39گردد. طبق مادۀ 

وال) می توانند نسبت به تصميم محکمۀ قرار می گيرند. بعد از صدور حکم توسط محکمۀ ابتداييه، ھر يک ازطرفين دعوا (متھم يا څارن
ابتداييه در پيشگاه محکمه استيناف اعتراض يا استيناف خواھی نمايند. بعد از صدور حکم توسط محکمه استيناف، ھر يک از طرفين 

محکوميت ممکن دعوی می توانند نسبت به حکم مزبور در پيشگاه ستره محکمه فرجام خواھی نمايند. در محکمۀ استيناف يا ستره محکمه 
است افزايش يا کاھش يابد. بيشتر زنان و دخترانی که با آنھا به خاطر تھيۀ اين گزارش مصاحبه شده است، اظھار داشته اند که بعد از 

  اعتراض به حکم محکمۀ تحتانی، محکوميت شان افزايش يا کاھش يافته است. 
، 2006به گونه مثال، براساس يافته ھای يک مطالعه انجام شده در سال بالعموم سطح کيفيت مسلک قضا در افغانستان پايين است.  - 114

فيصد قضات سروی شده اصال تحصيالت  37فيصد قضات سروی شده سند تحصيالت عالی در رشته حقوق داشته اند در حاليکه  12فقط 
در تان: پيگيری متغير ھای بازسازی و امنيت شاخص افغانس«عالی خويش را تکميل نکرده بودند. اييا اس ليوينگستن و مايکل او ھانلون، 

  .  2012جنوری  30بروکينگس،  »سپتامبر، 11افغانستان بعد از 
 http://www.brookings.edu/~/media/Files/Programs/FP/afghanistan%20index/index.pdf (accessed March 1, 2012). For a detailed 
overview of the problems facing the Afghan justice system, see International Crisis Group, “Reforming Afghanistan’s Broken 
Judiciary,” Asia Report No. 195, November 17, 2010. 
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مطالب ذيل براساس اسناد ودوسيه ھايی که توسط لوی څارنوالی دراختيارما قرارداده شده وھمچنين صحبت ھای 
شده ازجانب محاکم، فعالين محلی حقوق زنان،  مفصل با څارنواالن موظف دراين قضايا وزنان دختران محکوم

 ونمايندگان مختلف سازمان ملل وسايرسازمانھا ونھادھای بين المللی فعال دربخش عدالت جزايی تھيه گرديده است. 
  

  قضات 
فقدان معيارھای مسلکی اثرگزاربرتمام اجراات قضايی محاکم درافغانستان به طورعمده در قضايايی مربوط به 

گردد. دربعضی قضايا ديده می شود که قضات مربوطه ھيچ دانشی نسبت به  شيوه  ھويدا می» اخالقیجرايم «
در آن عده از فيصله ھای محاکم که توسط  115ھای الزم دادرسی برای جمع آوری، ثبت و پذيرش شواھد ندارند.

ل و توضيحات قضايی کافی ديده بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت، ديده می شود که اکثر آنان فاقد دالي
صادر شده اند. قضات اکثرا درمورد چگونگی ارزيابی شواھد ومدارک، اينکه کدام شواھد ازنظرآنان معتبراند، 

واينکه چه حقايق مربوط به عناصرجرم منجر به تصميم محکمه مبنی بربرائت ويا محکوميت شده است، ھيچ 
چگونه حاالت مشدده و مخففه درقضيه بدھند توضيح  ين کها بدون توضيحی ارايه نمی کنند. فيصله ھا اغلب

  116مربوطه مدنظرگرفته شده اند، صادرميگردند.
  

شود که دفاعيه ھای کتبی وکالی مدافع به  دراکثردوسيه ھای بررسی شده توسط ديده بان حقوق بشر، ديده می
مربوطه درھيچ يک ازقضايای متذکره  شود که قضات محاکم تسليم شده اند، اما ازفيصله ھای صادرشده فھميده می

شود  اعتنايی به دفاعيه ھای ارايه شده ازجانب وکالی مدافع نکرده اند. ھمچو بی اعتنايی ھا شامل مواردی نيزمی
که درآن وکالی مدافع به طورخاص ادعا کرده اند که اعترافات و اظھارات که به نام موکلين آنان به محکمه تسليم 

 می باشند.  شده اند، غيرواقعی
  

آنعده ازفيصله ھای محاکم که دراختيارديده بان حقوق بشرقرارداده شده بود، حاکی ازاعمال تبعيضات جنسيتی قابل 
که  د که قضات متذکره فاقد معيارھای مسلکی می باشندننشان می دھ ومالحظه ازجانب قضات نسبت به زنان بوده 

رآ به ضررزنان صادرگردند. دراظھارات قضات نوعی تبعيض اين امرباعث می شود تا فيصله ھای محاکم اکث
يا شبھه جدی  دھند که ربطی به عناصرجرمی نداشته و عليه زنان به چشم می خورد وآنان به معلوماتی ارزش می

 در دقيق بودن آن وجود دارد. 
  

می به څارنوالی  است که حاوی مطلب ذيل مکتوبی را اودارد، شوھر سال 25به عنوان مثال درقضيه سيما ام که 
خارج می شود. ازشما می خواھم که وی را  و بدون اجازه من ازخانه می کندزنم از دساتير من پيروی ن« ،فرستد

                                                 
، جمع آوری داليل و شواھد: 37ی موقت افغانستان در مورد مدارک وادله اثباتيه چنين صراحت دارد: ماده قانون اجرات جزاي - 115
 ـ څارنوال1نمايد.  آوري جمع مظنون باشد، نفع يا ضرر به که را موجه شواھد و داليل تمام تحقيق جريان در است مكلف ابتدائيه ارنوالڅ

 اساسي اثباتيه مدارك و ـ وسايل2 .باشد نمي خاص قيودات و شكليات تابع بوده آزاد جرم اثبات التآ و اسباب داليل، آوري جمع در ابتدائيه
ـ 7اشياء  ـ ضبط6ـ تالشي 5محل  ـ تفتيش4اپ)  (الين  صف در بالمواجه طور متھم ـ شناسائي3شھود  ـ مقابله2شھود   ـ1 است: ذيل قرار

 مظنون استنطاق جريان مراحل تمام در دارد حق مدافع ـ وکيل1حضور وکيل مدافع  :38ـ استنطاق. ماده 8تخصصي  معاينات و ارزيابي
محاکمه  و خبره اھل توسط معاينه ، صف دربين مجرمين شناسائي مقابله ، تالشي جريان در دارند حق مظنون و مدافع ـ وکيل2 .باشد حاضر
 مقابله ، تفتيس صورت در مراحل تحقيق تمام در مدافع وکيل و مظنون حضور غرض اند مكلف عدلي پوليس و ارنوالڅـ 3 .باشند حاضر
 ساقط ميتواند صورتي در صرف مكلفيت اين .نمايند مطلع را ايشان خبره، توسط اھل معاينات و صف روي از شناسائي العمل طرز شھود،
  باشد. متصور الزام داليل رفتن بين از خوف يا مشھود جرم در عاجل ضرورت که احساس شود

قوانين افغانستان در مورد محکوم کردن احتياط ھای الزم را در نظر گرفته است. تمامی محکوميت ھای حبس در قانون جزا به  - 116
شکل محدوده ھای زمانی پيش بينی شده اند نه در قالب مدت زمان معيين و مشخص. قانون جزا در مورد اينکه قاضيان چگونه بايد مدت 

  ، راھنمايی الزم را ارائه نمی کند،  اما در رابطه با جزای نقدی رھنمود ھای ذيل را ارائه مينمايد: حبس تعين شده را مشخص نمايند
تامين ھدف   ـ1محکمه در تعيين جزای نقدی بين حد اقل و حد اکثر پيش بينی شده، شرايط و احوال آتی را رعايت می نمايد: : 108ماده 

اندازه مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده  ـ3مرتکب احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی   ـ2جزائی 
  ـ نوعيت حق يا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است.4می شد. 
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به » شروع به زنا«سيما را به جرم  در ان کهمحکمه در فيصله خود » دستگيرنموده وتحت تعقيب عدلی قراردھيد.
  117.سيما استناد می جويد برعليهيک سند جرمی  ه عنوانبنامه  اينمی کند، به  سه سال حبس محکوم

پوليس وڅارنواالن ناکامی محاکم دراتخاذ تدابيرالزم جھت جبران عملکردھای مشکل سازموظفين مشکل ديگر
» اعترافات«می باشد. قضات افغان معموالً بيش ازحد تمايل دارند تا بر» جرايم اخالقی«درقضايای مربوط به 

بدون اينکه به وضعيت وشرايطی که از  ،ن ودختران توسط موظفين پوليس اتکاء واعتماد کنندگرفته شده از زنا
 اين درحالی است که ھمچواعترافات اکثرا بدون حضور وکيل مدافع زنان اعترافات اخذ شده است توجه کنند.

ما نشان انگشت آنان در شرايطی اخذ می گردد که محتوای متن برای آنان بازخوانی نشده، ا ازمتھمان بی سواد
 . فته می شودگراعترافات  تنم باالی

  
مربوط به زناء اکثرا با اتکاء برپيش فرض ھای بی اساس  پرونده ھای ھمچنين قضات درمورد رضايت زنان در

به مجرد اينکه باھمديگر تنھا ماندند، ميان زنان و مردان خود عمل می کنند و فرض را بر اين می گيرند که 
قضات درمورد توجه به معلومات ارايه شده توسط وکالی مدافع و يا  ينصورت می گيرد. ھمچن یجنسآميزش 

کارمندان اجتماعی حکومتی در مورد خشونت ھای خانوادگی که باعث تحقق اوضاع واحوال مخففه جرم می 
ومدارک ما ھمچنين متوجه شديم که قضات بارھا درمورد تشخيص شواھد  118گردد، نيز کم توجھی می کنند.

معتبر ازشواھد غيرمعتبرکوتاھی کرده ونسبت به زنان با  ذھنيت ھای نسبتاً تبعيض آميز رفتارنموده اند. به عنوان 
 جنسیقضات احتمال آميزش  درصورت موجوديت شواھد ومدارک مبنی تنھا ماندن پسر و دختر با ھمديگر، ،مثال

 کمکرا در فرار  ودخترانزنان می خواستند  تنھاانی را که کس قضات بنابراين،ميان آنان را مسلم فرض کرده اند. 
  119عتبار دانسته اند.قابل کنند، نيزمجازات نموده وگفته ھای شوھران خشمگين را به صفت شواھد ومدارک 

  
ديده بان حقوق بشريکی از دوسيه ھای محاکم را بررسی نمود که درآن يکی ازقضات با استفاده ازصالحيت 

و زنا را کاھش داده وبرعالوه  »فرارازمنزل«زان مجازات صادرشده برای قضيه ای مربوط به قانونی خويش مي
 2011ساله، که درسال  15. درقضيه آرزو دبليو جازات گردددر فيصله خود اعالن کرده بود که متھم نبايد اصال م

دستگيرگرديده بود، قاضی به دنبال فرار ازخانه پدرش جھت رھايی از ازدواج اجباری و خشونت ھای فيزيکی، 
چون متھم  طفل بوده و به دليل مشکالت «مربوطه مجازات وی را به يکسال حبس کاھش داده واظھار داشته بود: 

فاميل  که داشته است، به نحوی مجبور شده است فرار کند، و از آنجاييکه  ھر دو فاميل [فاميل آرزو و زيادی
، وبه کنندبه زنا با او شده بود] مايل اند که آنان را بايکديگر نکاح  پسری که متھم به فراردادن آرزو و متھم

داشته باشند، ما ھيئت قضايی تصميم گرفتيم که به  فرداخاطراين که آرزو وشوھرآينده اش زندگی خوبی را در
   120».شکلی ازاشکال ازمجازات آنان بکاھيم

  

  څارنواالن و موظفين پوليس 
ازخود شان » جرايم اخالقی«نسبت به زنان  و دختران در قضايای مربوط به  څارنواالن وموظفين پوليس نيز

رفتارتبعيض آميز  نشان داده اند. از جمله پوليس و څارنواالن در مورد رضايت زنان و دختران در قضايای 
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تمام مجازات حبس که درقانون جزاء پيش بينی شده است  درتعيين ميزان مجازات بازگذاشته است:را قوانين افغانستان دست قاضی  - 118
به شکل دقيق نبوده بلکه قاضی را دريک محدوده خاص مخيرمی سازد تاخود اش ميزان مجازات تعيين کند. قانون جزاء مشخص نمی 

نقدی رھنمود ھای ذيل را  کند که قضات بايد چگونه مدت مجازات درقالب محدوده پيش بينی شده را تعيين نمايد. ولی درمورد مجازات
قانون جزاء ميگويد: محکمه درتعيين جزای نقدی بين حداقل وحداکثرپيش بينی شده شرايط واحوال  108کند: ماده  برای قضات ارايه می

اندازه مفادی که از ارتکاب جرم  - 3احوال شخصی، اجتماعی واقتصادی مرتکب  -2تامين ھدف جزايی  - 1آتی را رعايت می نمايد: 
  نوعيت حق يا مصلحتی که مورد تجاوزقرارگرفته است.  - 4حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده ميشد 

. فيصله محکمه ابتداييه 4/5/1390. فيصله محکمه ابتداييه درقضيه پروين دی. 1/6/1390فيصله محکمه ابتداييه درقضيه آرزو،  - 119
  . 4/2/1390درقضيه سيما ام. 
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و از درک مشکالت ناشی ازخشونت ھای فاميلی و  کردهمربوط به زناء براساس پيش فرض ھای خود عمل 
 اج ھای اجباری عاجز مانده و يا به آن توجھی نکرده اند. ازدو

  
ناکامی موظفين پوليس و څارنواالن درامر » جرايم اخالقی«يکی از مشکالت جدی و گسترده  دررابطه با قضايای 

« باشد که در حقيقت در بسياری موارد ريشه ھمه جرايم به اصطالح  تحقيق جرايم ارتکاب يافته عليه زنان می
براثر » جرايم اخالقی«را تشکيل می دھند. چنانچه در اين گزارش  نشان داده شد، اکثر قضايای مربوط به » قیاخال

خشونت ھای فاميلی و يا ازدواج ھای اجباری اتفاق افتاده است. ولی موظفين پوليس وڅارنواالن ھمچون خشونت ھا را 
  تمرکز می کنند.» جرايم اخالقی«اصطالح  ودرعوض باالی موضوع به می دھند به ندرت مورد تحقيق قرار

  
با  کارمی کرد، با ابراز نظر تبعيض آميزخود» جرايم اخالقی«يکی ازڅارنواالن  کابل که با قضايای مربوط به  

محقق ديده بان حقوق بشر گفت که  به نظر او صرفاً خشونت ھای خيلی شديد و جدی بايد براساس  قانون منع 
فقط تنھا در صورتی که من « درسيدگی قرارگيرند. وی به محقق ديده بان حقوق بشر گفت،خشونت عليه زنان مور

 .»  گردم تو را با مشت بزنم، بايد به حبس محکوم
  
وزارت کار واموراجتماعی در مورد قضيه آرزو دبليوکه در باال ذکر شد،   درگزارش يکی ازکارمندان مربوط 

کوب قرارگرفته ومجبور شده بود که برخالف ميل خود تن به ازدواج دھد. آمده بود که آرزو در خانه مورد  لت و
درپاسخ او وقتی که ديده بان حقوق بشر ازڅارنوال متذکره درمورد عدم پيگيری اين گونه  جرايم پرسيد، 

به آرزوخانه را به  دليل  لت وکوب و مجبورشدن به ازدواج ترک نکرده است. نامه عاشقانه او که « اظھارداشت،
دوست پسراش نوشته است ثابت می کند که آرزو آن پسر را دوست داشته وبه ھمين دليل فرارکرده است. نه اينکه 
درخانه تحت ستم بوده است.  آروز برای توجيج  عمل فرار خود از خانه ادعا می کند که  درخانه مورد لت وکوب 

  121»قرار گرفته و تحت ستم بوده است.
  

 2011ه در آن يکی ازڅارنواالن تاييد کرده بود که شوھر نيلوفر باوجود اينکه نامبرده را درسال ک  ام درقضيه نيلوفر
بارھا با پيچکش زده و مجروح کرده بود، از حبس رھا گرديده است، څارنوال متذکره موضوع رھايی شوھر نيلوفر را 

که باعث محکوميت وی به حبس گردد. شوھر نيلوفر نامبرده را به حدی لت نکرده بود « اين گونه توجيج  کرد،
 122»جراحت نيلوفر به حدی نبود که منجر به مرگ وی گردد. پس الزم نبود که او محکوم به حبس گردد.

  
از دوسيه ھای که توسط ديده بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت، معلوم می شود که موظفين پوليس و 

پيگيری ادعاھای مربوط به ازدواج ھای اجباری ويا خشونت ھای څارنواالن اکثراً چندان عالقه ای به تعقيب و
اعمال شده توسط مردان برعليه زنان ندارند. دراکثر قضايا به نظر می رسيد، که موظفين پوليس و څارنواالن 

تعبير نموده و فرض می کنند که مثالً فرار دختران » اعمال ضد اخالقی«عملکردھای مستقالنه زنان را به عنوان 
با مردان ديگر می باشد، ويا فرض » روابط غيراخالقی«وان از ازدواج با مردان بزرگ  سال ناشی از داشتن ج

عمل زنا صورت می گيرند، حتی اگرشواھد کافی مبنی براعمال  دليلمی کنند که فرار زنان متاھل از خانه تنھا به 
 خشونت ھای فاميلی عليه زنان وجود داشته باشد. 

  
ل، درقضيه اسما دبليو څارنوال موظف تاييد می کند که اسما در اظھارات خويش گفته بود که به عنوان مثا

شوھرش از وی سوء استفاده می کرد. ولی څارنوال به اظھارات وی توجھی نکرده واستدالل می کند که اسما 
وظف پرسيده شد که درقضيه ثريا وای، زمانی که از څارنوال م 123صرفا می خواست با مرد ديگری  فرار نمايد.
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آيا لوی څارنوالی درمورد ادعای نامبرده  مبنی براعمال خشونت برعليه وی ازجانب اعضای خانواده پدرشوھرش  
شايد نه. « قبل ازاين که شوھرش وی را متھم به زنا نمايد، تحقيقی انجام داده است، څارنوال متذکره درپاسخ گفت،

يد ثريا دروغ گفته است. درغيرآن، حتما تحقيق صورت می گرفت. در واقع شايد آن ادعا به اثبات نرسيده است. شا
نداشته است. واين نوع رفتار برخالف فرھنگ مردم ما است.  با خانواده ازقضيه معلوم می شود که وی رفتارخوبی

  124»پس احتمال دارد که شوھرش بر وی اعتماد نداشته است.
   

واالن متوجه شد که آنان اغلب يک نوع  برداشت منفی کلی گرايانه از ديده بان حقوق بشرھنگام مصاحبه با څارن
رفتار واخالق زنان دارند. به عنوان مثال، څارنواالن اين واقعيت را که زن و مرد قبول کنند که يکديگر را می 

ود انگيزه شناسند، به حيث شواھد اثبات کننده عمل زنا پذيرفته و فرض می کنند که فرار ازمنزل نيز به علت وج
ھای عمل زنا صورت گرفته است. نه اينکه شخص فرارکننده خواسته است ازتحت ستم و اعمال خشونت 

 آميزفاميلی فرارکند. 
  

يکی ازمسايل مھم ديگری که درجريان تحقيقات ابتدايی موظفين پوليس وڅارنواالن به حدکافی به آن توجه نمی 
جام عمل جنسی نا مشروع می باشد. درقضايای زنا موظفين شود، موضوع رضايت به شمول رضايت زنان دران

پوليس عالقه شديدی به گرفتن اعترافات زنان درمورد وقوع عمل جنسی دارند. ولی درمورد اين مسئله که آيا عمل 
 جنسی با رضايت زن صورت گرفته است ياخير، توجھی نمی کنند. 

  
نسی يک امر مسلم فرض می کنند. ھنگام ارزيابی درواقع، څارنواالن وجود رضايت را درقضايای تجاوزج

رضايت به اين موضوع که آيا ازنيروی فيزيکی و يا سايراشکال اجبار ازقبيل تھديد، و يا راه جوری توسط مردان 
 یدخيل درقضيه استفاده صورت گرفته است ويا خير، به ندرت توجه می شود. څارنواالن بعضی اوقات از داليل

ويا تنھا بودن زن با مردی بيگانه به عنوان شواھد اثبات کننده رضايت زن استفاده می کنند. »  لفرارازمنز«مانند 
کرده بود. اما ديده بان حقوق » اعتراف«به عمل زنا   مثالً يکی ازڅارنواالن به ديده بان حقوق گفت که نيلوفر ام

يدانکرد و به څارنوال متذکره مراجعه بشر  پس ازبررسی دوسيه نيلوفر ھيچ اعترافی را در داخل دوسيه وی پ
نيلوفرمی گويد که من آن مرد را می شناختم و او را به خانه « کرده و خواھان توضيح شد.  وی در پاسخ  گفت،

 » دعوت کردم. ھمين گفته نيلوفراعتراف به شروع جرم زنا می باشد.
  

ھمينه ج شد و پرسيد که چرا نامبرده  باوجود وقتی ديده بان حقوق بشرازڅارنواالن خواھان توضيح درمورد قضيه ت
اينکه  ادعا دارد که توسط دومرد دريک تعمير کھنه و متروکه مورد تجاوزجنسی قرارگرفته است، تحت تعقيب عدلی 

تمام چيزھای را که او می گويد کامال راست ويا موثق « قرارگرفته است، څارنوال مربوطه درپاسخ اظھارداشت،
   125»اين عمل رضايت داشته است. چون ھيچ سروصدا نکرده و چيزی ھم نگفته است. نيست. اوحتما به

  
فقدان موظفين پوليس زن و څارنواالن زن وھمچنين وجود حساسيت ھای فرھنگی نسبت به صحبت کردن درمورد 

حقوق بشر را مشکل ترمی سازد. ديده بان » جرايم اخالقی«مسايل جنسی، انجام تحقيق درمورد قضايای مربوط به 
آنھا را مورد بررسی قرار داد، متوجه شد که موظفين  ھنگام بررسی اکثر دوسيه ھای که به خاطر تھيه اين گزاش

زنان در مقابل مردان   گفته ھایپوليس وڅارنواالن طبقه ذکور به اظھارات مردان  بيشتراعتماد می کنند و به 
الن طبقه ذکور نسبت به تعقيب و پيگيری ادعاھای زنان ھمچنين موظفين پوليس و څارنوا کمتر توجه می کنند.

  . ھستنديا تجاوزجنسی به شکل قابل مالحظه ای بی اعتنا  درمورد خشونت ھای فاميلی، ازدواج ھای اجباری و
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  ادارات رسيدگی به مشکالت خانوادگی و مامورين پوليس زن 
درچوکات » اره رسيدگی به مشکالت فاميلیاد«، وزارت امورداخله بخشی جديدی را تحت عنوان 2007درسال 

واحدھای رسيدگی به مشکالت فاميلی تيم ھای اختصاصی بوده و وظيفه دارند که  126حوزه ھای پوليس ايجاد نمود.
جداگانه در داخل حوزه  مساعدت ھای خاص مورد نياز زنان را برای آنان فراھم کنند. اين واحدھا دفتر و دروازه 

حمايت از زنان درمقابل خشونت و « وظيفه اين واحد ھا 127از بقيه مراجعين جدا می باشد. ھای پوليس دارند که
 128»الزم برای زنان ملکی جھت ثبت شکايت و  مشکالت شان  می باشد. حمايت ھایفراھم کردن  

 
واحد رسيدگی به مشکالت فاميلی درحال حاضر درسراسرافغانستان  83براساس  گزارش ھای موجود، حدود 

د گرديده است، اما معلوم نيست که چه تعدادی از آنان به شکل موثر فعال می باشند. در  ابتدا، ھدف اين بود که ايجا
درميان کارمندان زن اما کمبود  129و به مشکالت خانوادگی رسيدگی کنند.  اشندتمام کارمندان اين واحدھا زن ب

صميم گرفته شد که درھر واحد رسيدگی به موظفين پوليس باعث شد که طرح اوليه تغييرنموده و درعوض ت
اما، فعال   130مشکالت خانوادگی سه مامور پوليس فعاليت کند که  دونفر آن  زن و و يک نفر آن مرد باشد.

سازمان   131درعمل، درتمام واحدھای رسيدگی به مشکالت خانوادگی موظفين پوليس مردايفای وظيفه می کنند.
نی اظھارمی دارند که واحدھای رسيدگی به مشکالت فاميلی درصورتيکه تمام ھای فعال  حقوق زنان و جامعه مد

 ، دست يابند.استاوليه خود که ھمانا کمک به زنان  آن مرد باشند، قادر نخواھد که به اھداف کارمندان
 
ليس دھند. با آنکه تعداد موظفين پو پوليس را تشکيل می کارمندانحال حاضر، زنان صرفا يک فيصد ازتمام در 

کل نيروھای پوليس را در سال تشکيل می داد) به   53,400فيصد از 0.3(که   2005تن درسال  180از   زن
تن کل نيروھای  112,000فيصد از مجموع  1افزايش يافته است (که اين رقم  2011تن در سپتامبرسال  1,195

آن  ھارشھرعمده کشور(تقريبا نصفدرچ زنفيصد ازموظفين پوليس  84با آنھم   132 دھد). پوليس را تشکيل می
به اين معنا که زنان درسايرشھرھا ومناطق  133درکابل ويک پنجم آن درشھرمزارشريف) ايفای وظيفه می کنند.

چه در ادارات رسيدگی به مشکالت فاميلی وچه  -  زنروستايی بسيار به ندرت ممکن است که با موظفين پوليس 
  مواجه شوند.  - دردفاترديگر

  
فرھنگی، محدوديت ھای امنيتی برای زنان، سطح باالی تھديدات جنسی درساحات کاری وعدم ارزشھای 

موجوديت محيط مناسب برای زنان درحوزه ھای پوليس پروسه استخدام موظفين پوليس زن را با چالش مواجه 
دن به صفت کرده است. تعدادی زيادی ازفاميل ھا به زنان شان اجازه کاردرخارج ازخانه را نداده وکارکر

                                                 
126- Afghanistan Public Policy Research Organization, Growing Pains — Women in the Afghan National Police, December 2010 
(unpublished), p. 13. 
127  - Human Rights Watch interview with Major A. Heather Coyne, NGO/International Organizations Liaison, NATO Training 
Mission/CSTC-A, Kabul, December 11, 2011. 
128- Afghanistan Public Policy Research Organization, Growing Pains — Women in the Afghan National Police, December 2010 
(unpublished), p. 15. 
129 14ھمانجا صفحه  -    
130- Human Rights Watch interview with Major A. Heather Coyne, NGO/International Organizations Liaison, NATO Training 
Mission/CSTC-A, Kabul, December 11, 2011 
131  -  Afghanistan Public Policy Research Organization, Growing Pains—Women in the Afghan National Police, December 2010 
(unpublished), p. 14. 
132- Ibid., p. 10; Lianne Gutcher, “Fighting is cultural, criminal for Afghan policewomen,” USA TODAY, September 19, 2011, 
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-19/Afghan-National-Police-force-women-Islam/50471816/1 (accessed February 
22, 2012). 
133 -133 Afghanistan Public Policy Research Organization, Growing Pains — Women in the Afghan National Police, December 2010 
(unpublished), p. 7. 
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پوليس  کارمندانمامورين پوليس مخصوصا برای زنان يک شغل کامال نامناسب تلقی می گردد. زنان که به صفت 
قرارگرفته ومتھم به فاحشه گری  اذيت و ازارايفای  وظيفه می کنند، بارھا مورد تھديدات مختلف از جمله مرگ و 

پوليس دريک سوم ازحوزه ھای امنيتی زن  زموظفينيافته ھای يک ارزيابی نشان می دھد که ا 134می گردند.
عوامل ديگری نيزوجود  135يا آمرين شان صورت گرفته است. و  پوليس تقاضای عمل جنسی ازجانب ھمکاران

را مشکل ترمی سازد وآن عبارت است از رفتارھای نامناسب  زناندارد که پروسه استخدام وحفظ موظفين پوليس 
نگھداری اطفال، ويا مسايل خيلی ساده مانند عدم موجوديت تشناب ھای خاص برای ، عدم امکان زنانبا پوليس 

درکناراين چالش ھا مشکالت ديگری نيزوجود دارند که  136زنان و يا تشناب ھای قفل داردرحوزه ھای پوليس.
سئوليت مربوط به مسلک پوليس می گردد. مانند فقدان آموزشھای مسلکی الزم برای پوليس زن، ترفيع، فقدان م

پذيری وعدم استفاده کافی ازتوانايی ھای پوليس زن (تعدادی زيادی ازموظفين پوليس زن تنھا کاری که انجام 
 137ميدھند عبارت است ازتھيه چای برای افسرھای طبقه ذکور وياھم تالشی زنان می باشد).

    
به مشکالت فاميلی گرديده وتعدادی افزايش تعداد پوليس زن موجب بھبودی ميزان موثريت وکارايی ادارات رسيدگی 

بعضی از وظايف مربوط به مسلک پوليس را  138زيادی ازمشکالت ذکرشده دراين گزارش را حل خواھد کرد.
پوليس مرد نمی تواند درمورد زنان انجام دھد. چون دربعضی مناطق افغانستان ازلحاظ فرھنگی برای زنان مناسب 

مسايل شخصی خويش مانند يا چه رسد به اينکه با آنان به تنھايی نشسته و  –مردان بيگانه صحبت کنند  نيست تا با
ازدواج ھای اجباری، اعمال جنسی، تجاوزجنسی ويا سوء استفاده ھای جنسی را با آنان شريک سازد. اين واقعيت که 

، مشکلی ديگری را کنند ھا نشستن زنان با يک مرد ويا تعدادی ازمردان دريک اتاق را نامناسب تلقی می اکثرافغان
درقبال زنان درقسمت درج شکايات شان در ادارات رسيدگی به مشکالت فاميلی که فاقد پوليس زن می باشند، ايجاد 

تعداد پوليس زن وھمچنين څارنواالن  دھند پوليس را تشکيل می کارمندانکرده است. زنان صرفا يک فيصد ازتمام 
 گردند. » جرايم اخالقی«جندر درقضايای مربوط به ممکن است باعث کاھش تبعيضات مبتنی بر زن

   

                                                 
134- Lianne Gutcher, “Fighting is cultural, criminal for Afghan policewomen,” USA TODAY, September 19, 2011, 
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-19/Afghan-National-Police-force-women-Islam/50471816/1 (accessed February 
22, 2012). 
135- Afghanistan Public Policy Research Organization, Growing Pains — Women in the Afghan National Police, December 2010 
(unpublished), p. 18. 
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  فساد وجرايم اخالقی 
به خصوص رشوت دادن متھم و يا سايرطرف ھای ذينفع در قضيه به موظفين پوليس، څارنواالن  –فساد 

يک سلسله مشکالت جدی را برای  سيستم عدلی وقضايی  –وقضات، برای تاثير گذاشتن بر فيصله دادگاه 
درحاليکه ما ھنگام تھيه اين گزارش، درمورد رشوت ستانی در سيستم  139بوجود آورده است.افغانستان 

قضايی افغانستان تحقيق نکرديم، اما اکثراشتراک کنندگان در اين مصاحبه ھا مسئله رشوت را مطرح کرده 
پرداخت  و اظھار داشتند که آنان معتقد اند و يا می دانند که درقضيه شان از جانب طرف مقابل رشوت

گرديده است. به عنوان مثال، درقضايای زنا درمواردی که مردان درکنارزنان ويا دختران دستگيرگرديده 
بودند، مردان آزاد  گرديده ويا متھم نشده بودند درحاليکه زنان ودختران محاکمه شده و محکوم گرديده 

دان ويا رابطه داشتن مردان بودند. بدون استثناء، زنان اين موضوع را به پرداخت رشوت توسط مر
 بامقامات عدلی وقضايی نسبت می دادند. 

 
آنان توضيح می دادند که مردان با دادن رشوت رھا گرديده ولی زنان چون توانايی پرداخت رشوت را ندارند 
ن وازطرف ديگرفاميل ھای شان نيز يا اين توانايی را نداشته ويا تمايل به پرداخت رشوت جھت رھايی اين زنا
را ندارند، آنان تحت بازداشت باقی مانده اند. مشکل است که ھمچو ادعاھا را درقضايای انفرادی تاييد کرد. 
ولی طرح ھماھنگ اين ادعا ھا و سازگاری آن با يافته ھای ارزيابی اداره مبارزه با مواد مخدرسازمان ملل 

انستان ايجاب می کند که تحقيقات  بيشتری متحد درمورد وجود گسترده فساد اداری در نظام عدلی وقضايی افغ
  صورت بگيرد.» جرايم اخالقی«جھت تشخيص ميزان نقش فساد درقضايای مربوط به 

  

  تحقيق وتعقيب قضايای خشونت عليه زنان  امر کوتاھی در
گزارش سازمان ملل متحد کوتاھی وکم کاری مقامات مربوطه درامر تحقيق وتعقيب جدی قضايای خشونت عليه 

نان که به موجب قانون منع خشونت عليه زنان جرم انگاری شده است، را آشکارمی کند. گزارش نشان می دھد ز
که  درجريان يک سال پس از تصويب اين قانون ، څارنواالن صرفا يک چھارم ازقضايای خشونت را که توسط 

قضيه  2,299ه اين معنا که ازميان ب 140. ندکمسيون حقوق بشر افغانستان ثبت شده بود، مورد بررسی قرار داده ا
مربوط به خشونت عليه زنان با توجه به قانون منع خشونت عليه زنان که دراين مدت توسط کمسيون حقوق بشر 

فيصد  26قضيه ازجانب څارنواالن مورد تحقيق و پيگرد  قرارگرفته اند که اين تعداد  594مستند شده بود، صرفا 
قضيه ويا به عبارت ديگر کمتراز ھفت فيصد  155قضيه تعداد  594ازميان  141ازکل قضايا را تشکيل می دھد.

قضايا طوريکه به کمسيون حقوق بشرگزارش داده شده است، به مرحله تھيه اتھام نامه توسط څارنواالن رسيده 

                                                 
دھد که ازميان  توسط اداره مبارزه بامواد مخدر سازمان ملل متحد درمورد رشوت انجام شد، نشان می 2010يک سروی که درسال  - 139

د درصد ازافراد که درسروی شامل بودن 75مامورين دولتی بيشترين ميزان رشوت ستانی را مامورين پوليس انجام ميدھند. بيشتراز
ماه اخير، به مامورين پوليس رشوت داده اند. قضات وڅارنواالن  12اظھارداشتند که آنان به شکلی ازاشکال ويا حد اقل يکبار درجريان 

کتگوری کارمندان دولتی که  14نيزازجمله مامورين است که سطح تقاضای رشوت درميان آنان خيلی باال نشان داده شده است. ازميان 
درصد ازکسانی که در  18کنند، قضات در درجه سوم وڅارنواالن  دردرجه چھارم قرارداشتند. حدود  ی رشوت میازمراجعين تقاضا

درصد اظھار داشتند که به  14ماه اخير به قضات رشوت داده اند وحدود  12اين سروی اشتراک کردند، اظھار داشتند که درجريان 
  څارنواالن رشوت داده اند. 

UNODC, “Corruption in Afghanistan: Bribery as Reported by the Victims,” January 2010, http://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Eng.pdf (accessed March 18, 2012).  

  
140- UNAMA, “A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan,” November 
2011, p. 10, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on-
Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf (accessed March 18, 2012). 
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انون، واليات افغانستان درجريان يک سال پس ازتصويب اين ق 34واليت از  17مھم تراينکه، در تعداد   142است.
  143حتی يک قضيه خشونت ھم به ثبت نرسيده است.

 
درجريان تھيه اين گزارش، ديده بان حقوق بشرمتوجه شد که يک نوع  بی عالقه گی عمومی  ميان څارنواالن 

درقسمت پيگيرد وتعقيب جرايم مربوط به قانون منع خشونت عليه زنان وجود دارد و ھمچنين يک نوع برداشت 
ابطه ميان قانون منع خشونت عليه زنان با قانون جزاء که موارد تخفيف وعفو مجازات را در نادرست از نوعيت ر

 اين قضايا تغيين می کند، ديده می شود. 
  

به عنوان مثال، څارنوال موظف درقضيه نيلوفر ام (که در باال ذکر شد) به ديده بان حقوق بشرگفت که يکی از 
قانون منع خشونت عليه زنان  زمانی قابل تطبيق «ام نکرده است، اين است، داليلی که وی برعليه شوھر نيلوفر اقد

می شود،  که خشونت غيرقابل توجيه باشد. ولی عمل شوھر نيلوفرقابل توجيه است [ چون وی مدعی است که  زن 
تواند که ھم اش را درحال انجام عمل زناء ديده است]. اگريک مرد زنی را درحال انجام عمل زناء ببيند،  حتی می 

موجوديت  145اين ديدگاه درک درستی را ازقانون انعکاس نمی دھد. 144»زانی و ھم مزنيه را به قتل برساند.
حاالت مخففه درقانون نمی تواند کم کاری وبی اعتنايی څارنواالن نسبت به تعقيب وپيگيری قضايا را توجيه کند. 

ق يافته است ياخير واين که تاثيرآن باالی ميزان اينکه آيا وجود ھمچو حاالت مخففه دريک قضيه خاص تحق
 محکوميت ومجازات چه خواھد بود، بايد توسط محکمه مشخص گردد، نه څارنوال. 

  
شرايط تخفيف مجازات مشخصا درقانون  برای تخلفات خاصی پيش بينی شده است، قانون  يا درقضايايی که دفاع و

 در قانون آمده است،صالحيت تشخيص اين حاالت را داده است.  ][ نه څارنوال جزای افغانستان به ھيئت قضايی
احوال مخففه قضائي عبارت از حاالتي است كه ارتكاب جرم بر اساس انگيزه شريفانه صورت گرفته باشد و يا «

 146».مجرم از اثر تحريك غيرحق مجني عليه به ارتكاب جرم اقدام نموده باشد
  

ات الزم را جھت تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان ازطريق ايجاد لوی څارنوالی افغانستان بعضی اقدام
خشونت عليه زنان، اتخاذ نموده است. اولين څارنوالی اختصاصی درمارچ  څارنوالی ھای اختصاصی مبارزه با

افتتاح گرديد وانتظارمی رود که  2011څارنوالی اختصاصی ديگر درسال  4تعداد  147درکابل ايجاد گرديد. 2010
څارنوالی اختصاصی کابل درجريان سال اول که  148افتتاح گردد. 2012څارنوالی ديگر در اواسط سال  3د تعدا
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143- UNAMA, “A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan,” November 
2011, p. 9, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on-
Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf (accessed March 18, 2012). 

  .2012جنوری  16مصاحبه ديده بان حقوق بشر با څارنوال(ازگرفتن نام خود داری شده است)، کابل،  - 144
قانون جزاء بود که اين ماده صراحت دارد:  398ماده قانونی که څارنوال متذکره به آن استناد می کرد، ماده  - 145

اثر دفاع از ناموس، زوجه يا يكي از محارم خود را در حالت تلبس به زنا يا وجود او را با شخصي ه ه بشخصي ك
غير در يك بستر مشاھده و في الحال ھر دو يا يكي از آنھا را به قتل رسانده يا مجروح سازد ازجزاي قتل و جرح 

محكوم مي گردد. اين ماده قانون ھمانند ماده  ،معاف اما تعزيراً حسب احوال به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد
قانون جزاء که ذيال تذکرداده خواھد شد، بايد ازطريق فيصله قضايی تطبيق گردد نه ازطريق تصميم  1فقره  141

  څارنوال. 
  . 1، فقره 141قانون جزاء، ماده  - 146
  . 2012فبروری  2اف حقوق، کابل، ينزيگ، سازمان بين المللی انکشامصاحبه ديده بان حقوق بشر با سندی ف - 147
قانون اياالت متحده امريکا،  مصاحبه ديده بان حقوق بشربا وندا والکوت، اداره مبارزه باموادمخدر وتنفيذ - 148

  . 2012جنوری  18کابل، 
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قضيه اتھام نامه  21قضيه را ثبت، اما  صرفا برای  285درآن قانون منع خشونت مورد اجرا قرار گرفت، تعداد 
رزه با خشونت عليه زنان به طبق گزارشات سازمان ملل متحد، څارنوالی ھای اختصاصی مبا 149ترتيب نمود.

شکل قابل مالحظه ای برميانجيگری جھت حل وفصل قضايا اتکاء می کند. اين سازمان پيشنھاد کرد که لوی 
فعاليت ھای څارنوالی ھای  )اگرھمکاری ضرورت باشد (څارنوالی افغانستان بايد با ھمکاری کشورھای دوست
شخص سازد که آيا درقسمت روشھای رسيدگی به قضايا توسط اختصاصی  مبارزه باخشونت را ارزيابی نموده وم

 150اين څارنوالی ھا نياز به تجديد نظرھست وياخير.
 

  توسعه نقش کارمندان اجتماعی 
وزارت کار و اموراجتماعی، و شھداء ومعلولين کارمندان اجتماعی را موظف می کند که درمورد قضايای 

اند تحقيق کنند. کارمندان  – »جرايم اخالقی«ه خصوص ب –که درآن اطفال متھم به ارتکاب تخلفات 
اجتماعی متذکره گزارش ھای  را که  حاوی معلومات الزم درمورد حاالت وشرايطی که درآن تخلفات 
ازقانون توسط اطفال صورت گرفته است، تھيه وترتيب می کنند و  پيشنھادات خود را دراين گزارشات 

که قضيه بايد به چه شکلی تحت پيگيری قرارگيرد، واين که آيا اصال برای څارنواالن وقضات مبنی براين
 الزم است قضيه پيگيری گردد وياخير، ارائه می کنند.  

  
به شمول قضايای که درآن » جرايم اخالقی«حکومت بايد تطبق اين روش را بر  تمام قضايای مربوط به 

د. ازآنجاييکه تعداد زنان که به جرم ارتکاب زنان بزرگ  سال دخيل ھستند، مورد  بررسی و توجه قراردھ
جرايم مختلف دستگيرمی گردند، درمقايسه با تعداد مردان خيلی کمتراست، انجام ھمچو کار نبايد خيلی 

دشوارباشد. ضميمه کردن يک گزارش ارزيابی تھيه شده توسط کارمند اجتماعی موظف ازجانب وزارت 
م به ارتکاب جرايم اخالقی می باشند، به څارنواالن، وکالی مدافع کار واموراجتماعی دردوسيه زنان که متھ

وقضات کمک می کند که داليل تبرئه کننده متھم ويا حاالت مخففه مجازات کشف گرديده  ويا ھم ضرورت 
  پيگرد سايراعضای فاميل متھم را آشکار کنند.

  

جرايم  که ليلی شود برای ساير څارنواالنخشونت عليه زنان نبايد د ايجاد څارنوالی ھای اختصاصی مبارزه با
مورد اھتمام قانون منع خشونت عليه زنان را تحت تعقيب قرارندھند. زمانيکه ديده بان حقوق بشر ازڅارنواالن 
پرسيد که آيا آنان ادعاھای مربوط به ارتکاب جرايم مورد اھتمام قانون منع خشونت عليه زنان را که درضمن 

خير، بعضی از آنان درپاسخ گفتند  مطرح می گردند، مورد رسيدگی قرارمی دھند يا» قیجرايم اخال«رسيدگی به 
که ما ھمچو ادعاھا را تحت تعقيب قرارنداديم چون يک ارگان خاص که ھمان څارنوالی اختصاصی باشد، 

را به  امسئوليت بررسی ھمچو ادعاھا را برعھده دارد. ولی ھيچ شواھدی مبنی براينکه آنان اين نوع ادعاھ
څارنوالی ھای اختصاصی مبارزه با خشونت عليه زنان  151څارنوالی اختصاصی ارجاع داده باشند وجود نداشت.

اين استعداد بالقوه را دارد که  به يک نھاد  مھم قضايی جھت تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان مبدل گردد. اما 
تغييرات سازمانی دارد تا بتوانند به مقاصد اصلی  فعاليت ھای اين څارنوالی ھا نياز به نظارت جدی وبعضی

  خويش نايل گردد. 
  

                                                 
149 - UNAMA, “A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan,” November 
2011, p. 13, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on-
Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf, (accessed March 18, 2012). 
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  . 2012جنوری  15(ازگرفتن نام خود داری گريده است)،  نوالڅار مثالً مصاحبه ديده بان حقوق بشر با - 151
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 » اعترافات«
چنانچه قضايای مندرج در اين گزارش نشان داد،  بعضی مشکالت بسيار ابتدايی حقوقی در مورد نحوه رفتار 

وجود دارد. » جرايم اخالقی«موظفين پوليس وڅارنواالن با شھود و دفاعيه ھای متھم درقضايای  مربوط به 
څارنواالن در بيشتر موارد  به اعترافات متوسل می شوند. اين اعترافات که » جرايم اخالقی«درقضايای مربوط به 

قضيه بررسی شده توسط ديده بان حقوق بشر وجود داشت، اظھاراتی اند که فورا پس ازدستگيری متھم  10درتمام 
معموال توسط موظفين پوليس طبقه ذکور وبدون حضور وکيل  توسط موظفين پوليس اخذ گرديده اند. اين اظھارات

مدافع اخذ گرديده و ازجانب خانم که معموال سواد خواندن ونوشتن را ندارد با گذاشتن انگشت شصت تاييد می 
گردد. ھيچ شواھدی وجود ندارد که محتوای اظھارات گرفته شده ھنگام شصت کردن برای خانم متھم خوانده شده 

حضور وکيل مدافع وھمچنين موجوديت سايراوضاع وحاالت در ارتباط ھمچو اظھارات نگرانی ھای  باشد. عدم
به موجب قانون اجراات جزايی و قانون اساسی افغانستان » اعترافات«جدی ای را درمورد اعتبار حقوقی اين نوع 

ان  شواھد ومدارک توسط باوجود آن، درتمام قضايای بررسی شده اعترافات متذکره به عنو 152مطرح می سازد.
څارنوال به دادگاه ارائه شده و دادگاه نيز ان را به عنوان سند معتبر حقوقی پذيرفته است. برعالوه، فيصله ھای 

دھد که اعترافات متذکره به عنوان يگانه شواھد وداليل موجود برای محکوميت متھم استفاده  محاکم اغلب نشان می
 شده است. 

  
دارد مبنی براينکه محاکم نبايد ازھمچواعترافات به عنوان شواھد وداليل برعليه متھم استفاده  داليلی زيادی وجود

کنند. اول اينکه، اين نوع اعترافات ممکن است به سھولت ازجانب پوليس به منظور حل و فصل سريع قضيه جعل 
به چوکات باال نگاه کنيد) چون و يا دست کاری شده باشد. اين گونه اعترافات زمينه فساد را فراھم می سازد (

ممکن است رشوت پرداخت گردد تا اظھارات طوری نگارش يابد که  نتيجه يک قضيه را تعيين کند. زمانيکه 
يا يک دختر بتواند به راحتی در مورد مسايل  اظھارات توسط پوليس مرد اخذ گردد، احتمال اينکه يک زن و

. برعالوه، استابطه با عمل جنسی صحبت کند، خيلی نادر عدم رضايت خويش در ر واعمال جنسی رضايت و
ازآنجاييکه اکثر زنان ودختران افغان توانايی خواندن ونوشتن را ندارند، آنان نمی توانند ازمحتوای اظھارت اخذ 

به را  حتی اگر اظھارات گرفته شده بعدا برای آنان خوانده شود، احتمال اينکه آنھا آن –شده اطمينان حاصل کنند 
خوبی بفھمند نيز خيلی کم است. اين نوع مشکالت زمانی می تواند به بھترين شکل حل گردد که  بدون حضور 

وکيل مدافع ھيچ گونه اظھارات ازمظنون ويامتھم گرفته نشده و درقضايای مربوط به مظنونين و متھمين زن 
  153گردد. اظھارات آنان درصورت امکان توسط پوليس زن اخذ

                                                 
درنظام حقوقی افغانستان دو قانون درقسمت اصول اجراات جزايی وجود دارد که عبارت اند از: قانون اجراات جزايی افغانستان   - 152

تصويب  2004يد شده و درسال ميالدی وقانون اجراات جزايی موقت که اين قانون باھمکاری جامعه بين المللی تسو 1965مصوب 
پوليس، څارنوال ومحکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت «کند، قانون اجراات جزايی موقت پيش بينی می 5ماده  7گرديد. فقره 

گرفتاری وقبل ازاستنطاق راجع به حق سکوت، حق تعيين وکيل مدافع درتمام مراحل، حق حضوردرھنگام تفتيش، مقررات شناسايی 
قانون اجراات  32ماده  3فقره » مين ازطريق صف کشيدن، معاينات توسط اھل خبره ومحاکمه برای مظنون ومتھم ارايه نمايند.مجر

درتمام مراحل استنطاق وتحقيق قضيه  38وکيل مدافع، مظنون يا متھم حق دارد طبق احکام ماده «  کند، جزايی موقت بيان می
وکيل مدافع حق دارد درتمام مراحل جريان استنطاق مظنون « ايی موقت صرا حت دارد،قانون اجراات جز 38حاضرباشند. ماده 

حاضرباشد؛ وکيل مدافع ومظنون حق دارند درجريان تالشی، مقابله شناسايی مجرمين دربين صف، معاينه توسط اھل خبره ومحاکمه 
درتمام مراحل تحقيق درصورت تفتيش، مقابله حاضرباشند؛ څارنوال وپوليس عدلی مکلف اند غرض حضور مظنون و وکيل مدافع 

اعترافات گرفته شده توسط اجبارطبق ماده » شھود، طرزالعمل شناسايی از روی صف ومعاينات توسط اھل خبره، ايشان را مطلع نمايند.
ن وکيل مدافع درتمام قانون اساسی صراحت دارد که مظنون ومتھم حق داشت 31باشد. ماده  قانون اساسی افغانستان فاقد اعتبارمی 31

قانون اجراات جزايی موقت اظھارات مظنون ومتھم صرفا زمانی به حيث شواھد  55مراحل دعوی جزايی را دارد. طبق ماده 
نتايج نشان دھد که متھم و وکيل مدافع منتخب اش درھنگام جريان تحقيق حاضربوده و درموقفی قرارداشته « ... شود که درنظرگرفته می

  .»   توانند سوال ويا اعتراض خويش را ارايه بدارند...باشند که ب
دراکثر قضايا امکان آن وجود دارد که اظھارات مظنونين و متھمين زن توسط پوليس زن گرفته شود. اگرتعداد پوليس زن خيلی کم  - 153

شھرھا صورت می گيرد. درحاالتی که اما دستگيری زنان متھم نيز اکثرا در کنند، بوده و اکثر آنان درشھرھای عمده ايفای و ظيفه می
درآن يک زن دستگيرگريده ولی کدام پوليس زن درآن محل وجود نداشته باشد، پاليسی وزارت امور داخله بايد طوری باشد که آن زن به 

نتی که درآن زود ترين فرصت ممکن به جايی انتقال  گردد که درآنجا پوليس زن وجود دارد. نگھداری زنان مظنون صرفا درحوزات امي



 

 68      فرارشدم" به "مجبور

  ف مجازات توسط رئيس جمھورعفو ويا تخفي
برای زنان ودخترانی که به جرم ارتکاب جرايم اخالقی زندانی گرديده اند، تنھا يک راه جھت تخفيف ويا عفو 

مجازات آنان وجود دارد و آن عبارت است ازعفو ويا تخفيف مجازات توسط رئيس جمھور. رئيس جمھور دولت 
رسال ھای اخيربه مناسبت تعطيلی ھای عمده ملی به طورمنظم جمھوری اسالمی افغانستان آقای حامد کرزی د

ھايی را به منظورعفو وياتخفيف مجازات دسته ھای خاص محبوسين به شمول زنان ودختران صادرکرده  فرمان
اگرچه جمع آوری معلومات واحصائيه دقيق درمورد زنان ودخترانی که  براثرفرامين رياست جمھوری  154است.

فقط  2011مقامات محابس به ديده بان حقوق بشرگفت که درماه اگست  يکی از کل است، اماآزاد شده اند، مش
زن محبوس به دنبال  فرمان رئيس جمھورکه به مناسبت عيد اضحی صادرشده  60تعداد  به ازمحبس بادام باغ کابل

  155بود، آزاد گرديدند. 
  

فرمان رياست  14حقوق بشرمالقاتی داشت،  بر روی ديوار رئيس مرکزاصالح وتربيت اطفال که با ديده بان
. به عنوان مثال، دريکی از اين فرمان ھا نصب بودجمھوری مبنی برعفو و تخفيف مجازات محبوسين ومحجوزين 

 1دستورداده شده بود که  زنانی که به مدت يکسال و ياکمتر ازآن محکوم به حبس گرديده اند و يا زنانی که به مدت 
 15الی  10حکم قطعی محکمه ذيصالح محکوم گرديده اند وھمچنين زنان ودخترانی که به سال حبس به  5الی 

سال حبس محکوم گرديده و حداقل نصف مدت حبس شان  را سپری کرده باشند، ازحبس رھا گردند. زنان 
زمدت سال حبس محکوم گرديده باشند، دوماه ا 20الی  10به مدت  نشده ودسته بندی ھا محبوسی که شامل اين 
 حبس شان کاسته شود. 

  
، اميد وار بودند که زود تر ازختم مدت حبس شان مصاحبه شونده در اين گزارشتعدادی از زنان ودخترانی 

ازطريق فرامين رياست جمھوری آزاد گردند. آخرين فرمان عفو، فرمانی است که به مناسبت روز بين المللی زن 
زنان محبوسی که ازمنزل والدين شان «... ،مد کرزی دستور دادآن حا در صادرگرديد و 2012مارچ  8در روز

فرارکرده تا با افراد دلخواه شان ازدواج کنندد و يا زنانيکه پس از فرار با افراد دلخواه شان ازدواج کرده اند، بدون 
اد اين فرمان ھم اکنون  روند  تشخيص و آزاد سازی زنان ودخترانی که شامل مف» قيد وشرط از زندان آزاد گردند.

 می گردد، ادامه دارد. 
  

چون بخشی ازاصول اجرايی منظم نيست نمی توانند نقض حقوق زنان ودختران را به  به ھرحال، فرمان ھای عفو
ھا مانع بی عدالتی ھايی که منجر به محکوميت ھای غيرقابل توجيه چه به شکل  شکل مناسب جبران نمايد. فرمان
ھای عفو مشکل عملکردھای ناعادالنه  ای انفرادی شده است، نمی گردد. فرمانسيستماتيک ويا به شکل قضاي

جرايم «موجود در نظام عدلی وقضايی را که منجر به تعقيب ومحاکمه مداوم زنان ودختران به اتھام ارتکاب 
بس سپری سالھا وماھايی را که محبوسين درحنمی تواند گردند، حل نمی کنند. وھمچين اين فرمانھا  می »اخالقی

 از دست رفتهنه ھم روابط فاميلی متضررشده ويا حيثيت زنان را که براثردستگيری وحبس  و کرده اند برگرداند 
درمعرض بدرفتاری  ھميشه. زنان که به جرم ارتکاب جرايم اخالقی محکوم به حبس شده اند ممکن است کنداعاده 

  گيرند. ويا حتی قتل قرار
 
 
  

                                                                                                                                                 
پوليس زن وجود دارد، نه تنھا انجام تحقيقات ابتدايی را برای پوليس آسان می سازد  بلکه از لحاظ امنيتی برای زن مظنون نيزخيلی مفيد 

  خواھد بود. 
  کاپی ھای از اين فرمانھا درميان اسناد ديده بان حقوق بشروجود دارد.  - 154
  . 2011نوامبر  2تگير، معاون محبس بادام باغ، مصاحبه ديده بان حقوق بشربا انيسه دس - 155
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  مساعدت برای بعضی از آسيب ديدگان   (شيلترھا): خانه ھای امن
انکشاف سيستم خانه ھای امن » جرايم اخالقی«مربوط به  پرونده ھایيکی ازميکانيزم ھای بالقوه جھت کاھش 

افغانستان است. خانه ھای امن محالت مصئونی است برای زنان ودخترانی که نياز به حفاظت و دسترسی به 
يک موضوع عام » فرار« راکثرقضايای فوق الذکر نشان داده شدمساعدت ھای حقوقی دارند. طوريکه د

درقضايای مربوط به جرايم اخالقی می باشد. اکثرزنان ودخترانی که به اتھام زنا ويا فرارازمنزل بازداشت می 
. درفقدان مراکزامن برای ھستندگردند، درحال فرار ازدست شوھران ظالم و يا جلوگيری از ازدواج ھای اجباری 

تن پس ازفرار، زنان ودختران اکثرا با شرايطی  مواجه می شوند که باعث دستگيری آنان می گردد. درحال رف
   156خانه ھای امن درسراسرافغانستان وجود دارد.از حاضر، تعداد محدودی 

  
ای امن ، تعدادی از زنان ودختران اظھار داشتند که پوليس آنان را به خانه ھمورد بازديد مادرھر يک ازساحاتی 

نيزپوليس آنان را  ،حتی درمواردی که زنان ودختران درمورد خانه ھای امن چيزی نمی دانستند –معرفی کرده اند 
به اين خانه ھا معرفی کرده بودند. اين مسئله نشان می دھد که دست کم دربعضی ساحات به پوليس آموزش ھای 

ازی امنيت و مصئونيت برای زنان ودختران داده خوبی درمورد وظايف خانه ھای امن ونقش پوليس درفراھم س
آن عده ازمسئولين خانه ھای امن که ھنگام تھيه اين گزارش با ما مصاحبه کردند، نيز به بعضی  157شده است.

 پيشرفت ھای خوبی درقسمت ھمکاری پوليس با خانه ھای امن اشاره کردند. 
  

ما نبايد صرفا ازحکومت انتقاد کنيم. ما « ان گفت،ماری اکرمی مسئول مرکزانکشاف مھارت ھا برای زنان افغ
ماری به » کند. بايد کارھای مثبتی را که صورت گرفته است تاييد کنيم. مثال زمانيکه پوليس ھمکاری خوب می

قضيه ای اشاره می کند که درآن پوليس يک زن را در نيم شب به خانه امن معرفی کرده بود.  ماری می گويد که 
اور نمی کرد که چگونه پوليس با وی برخورد نيک کرده بود. پوليس با آن زن احترامانه آن زن اصال ب

و از او محافظت کرده بود. آن زن به ماری گفته بود که من قبال ازپوليس می  رفتارنموده، به وی چای داده 
 ترسيدم. 

  
يا دختری را که قبال معرفی  زن ومتاسفانه دربعضی موارد پوليس بعد تر به خانه ھای امن مراجعه کرده وھمان 

کرده بود، دوباره دستگير می کنند.  به نظرمی رسد که پوليس بعضی اوقات زنان را به خانه ھای امن معرفی می 
کنند تا معلوم کنند که کدام جرمی اتفاق افتاده است ياخير. دراين جريان ، پوليس به طورمعمول با خانواده زن ويا 

گيرند. اگرفاميل ھای اين زنان ودختران آنان را متھم کنند، پوليس آنان را از خانه ھای  دخترمورد نظرتماس می
امن خارج کرده و بازداشت می کنند. خانه ھای امن صالحيت ندارند که مانع پوليس ازبردن زنان ودختران گردند. 

 اگرچه خانه امن برای آنان مساعدت ھای حقوقی الزم را فراھم می سازند. 
  

گرچند درمورد امکان ايجاد خانه  –ت مبرم به ايجاد خانه ھای امن بيشتردرافغانستان احساس می گردد ضرور
ھای امن درنصف جنوبی کشورکه نسبت به سايربخش ھای افغانستان محافظه کارتراند، نظرات متفاوت وجود 

                                                 
، درافغانستان کدام خانه امن برای زنان وجود نداشت. گرچند بعضی شبکه ھای 2001پيش ازسقوط حکومت طالبان درسال  - 156

امن در  خانه 14غيررسمی جھت کمک به زنانی که ازظلم وستم فرارمی کردند درجامعه افغانستان وجود داشت. درحال حاضرتعدادی 
وزارت امور زنان ثبت گرديده است. ھيچ يک ازخانه ھای امن متذکره درواليات محافظه کار جنوبی فعاليت ندارد. مصاحبه ديده بان 

  .  2011دسامبر  1حقوق بشر با وندا والکوت، اداره مبارزه بامواد مخدر وتنفيذقانون اياالت متحده امريکا، کابل، 
ر حاصل پروگرام ھای آگاھی عامه خانه ھای امن است. چون وقتی که يک خانه امن شروع به فعاليت می احتماال اين مسئله بيشت - 157

کند، درمورد کارکردھای خويش به پوليس، بزرگان محل وسازمان ھای مربوطه معلومات واگاھی می دھند. مصاحبه ديده بان حقوق 
  . 2011دسامبر 11و  7، کابل، (ازگرفتن نام خود داری گرديده است) بشربا مسئول خانه امن
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اين خانه ھا به منظور حمايت از ايجاد  چونبه ھرحال، ايجاد خانه ھای امن بيشتر يک مسئله پيچيده است. 158دارد.
يک موضوع جنجال برانگيزاست. اقشارمختلفی از رھبران مذھبی و به خودی خود زنان ودختران درافغانستان 

سياسی، ژورناليستان ومقامات دولتی اظھارات مشابھی درمورد خانه ھای امن نموده وضمن انتقاد ازسيستم خانه 
تشويق نموده ويا به صفت فاحشه خانه عمل » اعمال غيراخالقی«ن را به انجام ھای امن گفته اند که اين مراکز زنا

به شکل غير  ھمه اين مراکزدرحاليکه جدی دارند، مشکالت از لحاظ امنيتی می کنند. بعضی خانه ھای امن 
  159کنند. می برجسته فعاليت

  
ودختران ساکن در خانه ھای امن اجازه  خانه ھای امن  موجود درافغانستان بسيارمحدود کننده اند. معموالً زنان

ندارند که از خانه ھا خارج شوند. اين مسئله ناشی از نگرانی ھای مربوط به امنيت اين زنان ودختران وھمچنين 
ای منوط به مخفی بودن موقعيت آنان می  سطح گسترده درامنيت خانه ھای امن ی باشد. امنيت خود خانه ھای امن م

اط ھا ازنقطه نظرامنيتی قابل درک است. اما اين محدوديت ھا در درازمدت مانع دسترسی زنان باشد. اين نوع احتي
در درازمدت به زندگی مستقالنه دست  زنان د کهننمی گذار ودختران به فرصت ھای تحصيلی وکاريابی شده و

 پيداکنند. البته درصورتی که انان نخواھد دوباره به فاميل ھای شان برگردند. 
  

ت مورد نيازممکن است به دودسته تقسيم گردد: فراھم سازی مصئونيت عاجل جھت رھايی ازخشونت ھای خدما
فاميلی ويا شوھر و ارايه راه حل ھای درازمدت برای زنان ودختران که توانايی بازگشت به خانه ھای شان را 

ازمنزل ويا ارتکاب عمل زناء ندارند، به شمول طرح پروگرام ھای الزم برای زنان ودخترانی که به جرم فرار
پروژه  2011يک دوره حبس را سپری کرده اند. اداره مبارزه بامواد مخدر وجرايم سازمان ملل متحد درسال 

ايجاد دو سرپناه برای خانم ھای را که پس از سپری نمودن مدت حبس شان از محبس رھا گرديده بودند، تمويل 
شده توسط  تفاوت دارد. چون خانه ھای جديدا ايجاد باساير خانه ھای امن  نمود. اين رويکرد جديد از خانه ھای امن

سازمان ملل برخودکفايی زنان تاکيد داشته وبه آنان اجازه می دھد که ازاين خانه ھا به منظور دستيابی به فرصت 
نفری)  50(ھای تحصيلی وکاريابی خارج شوند. وزارت امورزنان نيزصحبت ازافتتاح تعداد ھشت سرپناه بزرگ 

درھريک ازھشت زون افغانستان دارد که درآن به زنان اجازه داده می شوند تا جھت دستيابی به فرصت کاری و 
تحصيلی ازاين خانه ھا خارج شده و به ان بازگردند. ولی مصارف مالی اين سرپناه ھا تاھنوز توسط کدام کشوری 

  160تمويل نگرديده است.
  

خود يک موضوع جنجال برانگيزبوده و ازطرف ديگر روند عمومی تخصيص  ازآنجاييکه نفس وجود شيلترھا
بودجه حکومت افغانستان خيلی قابل اطمينان نيست، به نظرمی رسد که کمک ھای مالی کشورھای تمويل کننده 

جھت تداوم فعاليت خانه ھای امن  يک امرحتمی والزمی می باشد. برای حصول اطمينان ازايجاد خانه ھای امن 
به شکل يد وھمچنين تداوم فعاليت خانه ھای امن  موجود نياز به تعھدات مالی درازمدت کشورھای تمويل کننده  جد

 . جدی وجود دارد
  

  خطرات پس ازرھايی 
زنان ودخترانی که با ما ھنگام تھيه اين گزارش مصاحبه کردند اظھارداشتند که اثرات شديد خشونت ھمانطوريکه 

نکه توسط مقامات عدلی وقضايی دستگيرگردند وجود داشت، پس از رھايی از حبس بيشتر درزندگی آنھا قبل ازاي

                                                 
درعدم موجوديت خانه ھای امن درواليات جنوبی، تعدادی زيادی از زنان که نياز به خانه ھای امن دارند به کابل ويا واليات شمالی   - 158

ه شمال فرستاده که خانه ھای امن درآنجا وجود دارند فرارمی کنند. اما  اين ساختارکه زنان ازجنوب جھت دسترسی به خانه ھای امن ب
  شوند، خيلی موثرنبوده وگاھی زنان به دليل فقدان خانه ھای امن درمحل شان باعواقب مرگباری مواجه می شوند.  

159- UNIFEM, “Extracts from an Assessment of Shelter Homes in Afghanistan,” Afghanistan Ending Violence against Women 
Special Funds Unit, June–December 2010. 

  . 2011دسامبر  4مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مژگان مصطفوی، معين مسلکی و پاليسی وزارت امورزنان،  -160
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وجود خواھد داشت. اکثر زنان ودخترانی که با ما مصاحبه کردند کسانی بودند که به اتھام ارتکاب جرم زنا ويا 
فاميل ويا شوھران  فرارازمنزل به حبس محکوم گرديده بودند. دراغلب موارد آنان با خواسته ھای اعضای مرد

شان مخالفت کرده بودند، که اين عمل آنان را درمعرض تھديد به مرگ قرارداده بود. درافغانستان اين نوع مخالفت 
 گردد. » قتل ھای ناموسی«ھا ممکن است منجر به 

  
ت جدی  زن ودختری که با ما مصاحبه کردند گفتند که آنان پس ازرھايی ازحبس با خطرا 58تن از  22دست کم  

، خشونت ھای فاميلی، بی سرپناھی ويا قتل توسط شوھر ضرب و شتم دائمیمواجه خواھند شد. اين خطرات شامل 
ويا يکی ازاعضای مردخانواده می شود. تعدادی زيادی از زنان اظھارداشتند که ازجانب اعضای فاميل شان که به 

دريافت کرده اند. دوتن از زنان به ديده بان  را یمالقات آنان به محبس آمده بودند، تھديدات واخطارھای خاص
 شده حقوق بشرگفت که به باورآنان اعضای مرد خانواده جھت قتل آنان رشوت داده وبرای آنان غذاھای مسموم

 درمحبس آورده بودند. ولی تاييد اين گفته ھا تقريبا ناممکن است. 
  

نامبرده پس ازفراراز » ک مکان امن انتخاب کردم.من محبس را به صفت ي«، گفت، دارد سال 24 کهرابعه تی 
دست برادراش که می خواست اورا به دليل صحبت کردن با يک مرد بيگانه به قتل برساند، به جرم فرارازمنزل 

 به ھفت سال حبس محکوم گرديده است.
  

 یوھراس ترس ھيچم. دراينجا ھستدراينجا راضی از بودن من « ، می گويد،دارد سال 40 که جوانه اس
او بعد از آن که پدرشوھرش بر او » مرا نمی کشد. و آمده به اينجا ندارم. چون می دانم که ھيچ کسی درشب

جرم فرار ازمنزل به سه سال تجاوز می کند و برادرش را می کشد، از خانه فرار می کند. اما دادگاه او را 
 می کند.  حبس محکوم

  
پدر ومادرم ھرھفته به مالقات من می ايند. درھرمالقات به من می «ی گويد، ، مدارد سال 17 که خالده پی

گويند که به زودی به کارمندان محبس رشوت داده و تو را از اينجا خارج می کنم. زمانيکه تورا خارج 
نامبرده به جرم فراربا پسری که اورا دوست داشت و پدر ومادراش مانع   »کرديم، تورا به قتل می رسانيم.

  نان گرديده بود، محکوم به حبس گرديده است.ازدواج آ

  

  وکالی مدافع
 161تقريبا تمام زنان ودخترانی که با ما مصاحبه کردند گفتند که ھنگام محاکمه آنان وکيل مدافع حضور داشته است.
ن، حضور وکيل مدافع تقريبا در تمام قضايای فوق الذکر نشان دھنده اين است که دست کم درمناطق شھری افغانستا

[درعرصه وکالت دفاع] رونما گرديده است. اين امرنشان می دھد که  پيشرفت ھای زيادی درجريان سالھای اخير
  162تالش ھای صورت گرفته درعرصه انکشاف دسترسی به مساعدت ھای حقوقی موثربوده است.

  

                                                 
يکی اززنان گفت که وی وکيل مدافع نداشته وزن ديگری اظھارداشت که او ازداشتن مساعد حقوقی خود داری کرده است. چون  - 161
زن ودختر ديگری که با ما مصاحبه کردند، گفتند که  56ايگان بتواند برای وی کاری انجام دھد. تمام داشته است که مساعد حقوقی رنباور

  وکيل مدافع داشته اند.
براي دفع اتھام به   ھر شخص مي تواند«قانون اساسی افغانستان حق دسترسی به وکيل مدافع را به رسميت شناخته وتصريح می کند، - 162

وكيل    بي بضاعت  ثبات حق خود ، وكيل مدافع تعيين كند. .... دولت در قضاياي جنايي براي متھممجرد گرفتاري و يا براي ا
  »تعيين مي نمايد.  مدافع
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فيصدی زيادی د. می باشکيفيت وموثريت وکالت دفاع  ضعف و پايين بودنانگيز بر به ھرحال، واقعيت تاسف
اززنان و دختران که با ما مصاحبه کردند اظھار داشتند که وکالی مدافع شان را تنھا يک و يا دوبار مالقات نموده 

جرايم «وبعضی ھا حتی گفتند که وکيل مدافع شان درجلسه قضايی حاضرنشده بود. آنعده ازدوسيه ھای مربوط به 
 رویکه تعداد زيادی از دوسيه ھا  داد نشانقرار گرفت  بررسی  ردمو که ازجانب ديده بان حقوق بشر» اخالقی

کرده بود و بر روی شواھد و داده ھای واقعی کمتر توجه کرده تمرکز چون شيوه اجراات قضايی مسايل بی اھميتی 
به احتمال جلوگيری از محکوميت وجود داشت. درحاليکه اگراين مسايل به شکل درست حل می شد، بود. 

، وکالی مدافع نتوانسته اند که به شکل صادقانه و با عالقه مندی کامل مسايل مربوط به قانونی بودن طورعموم
اخذ شده و يا رضايت و داوطلبی مفروض متھم درقضايای زناء را به چالش بکشند. وکالی مدافع » اعترافات«

رنمی رسند که کدام تحقيقات ھميشه درقسمت درخواست آزادی مشروط برای موکلين شان ناموفق بوده و به نظ
 ھد مورد نياز انجام داده باشند. االزم را جھت اثبات بی گناھی موکلين شان ويا تالشی را جھت پيداکردن شو

  
با درنظرداشت مشکالت موجود، به نظر ميرسد که نظام مساعدت ھای حقوقی ای که درحال حاضر بکارگرفته 

باشد. درحاليکه تعدادی از وکالی مدافع  درچوکات وزارت عدليه فعاليت می شود، ممکن است در آينده قابل تداوم ن
می  حمايهمی کنند،  فيصدی بيشتر آنان  توسط سازمان ھای غيردولتی که ازجانب تمويل کننده گان بين المللی 

که گردند، کمک دريافت می کنند. اتکاء بر کمک ھای مالی کوتاه مدت دونرھای بين المللی بدين معنا است 
مساعدت ھای حقوقی متذکره ممکن است درسال  ھای آينده ھمزمان با کاھش تعھدات مالی جامعه بين المللی به 

 افغانستان، متوقف گردند. 
  

  ھمکاری وزارت امورزنان 
وزارت امورزنان نيزازطريق رياست ھای واليتی خويش، يک سلسله  مساعدت ھای انفرادی را دراختيار زنان 

قضيه  18,000زارش ھا حاکی از آن است که درجريان چھارسال اخير، اين وزارت به تعداد قرارمی دھد. گ
درجريان تھيه اين گزارش ديده بان حقوق  163مربوط به زنان را که نيازمند کمک بودند را  رسيدگی کرده است.

کرد که کارمندان بشرگزارش ھای را از مسئولين خانه ھای امن و ھمچنين کارمندان رياست ھای زنان دريافت 
که دردفاترکاری آنان بخوابند ويا ھم  وزارت امورزنان درحاالت اضطراری به زنان نيازمند اجازه داده اند

درصورت لزوم مدتی را درخانه ھای آنان  سپری کنند. به نظرمی رسد که موثريت وکارايی رياست ھای 
کارمندان محلی اين رياست ھا بستگی داشته  امورزنان به طورقابل مالحظه ای برنوع شخصيت و ميزان تعھد

 باشد. بعضی ازکارمندان به نظرمی رسد که کامال متعھد وموثرھستند. 
  

مشکل مھم تراين است که اکثرزنان و دختران درافغانستان نسبت به ھمکاری ھای که ممکن است توسط وزارت 
سلما تعدادی زيادی از زنان ودخترانی که با ما امورزنان و رياست ھای واليتی آن فراھم گردد، اطالع ندارند. م

ھا بی اطالع بودند. اگرآنان ازھمچو خدمات آگاھی می داشتند  مصاحبه کردند از وجود ھمچو خدمات وھمکاری
  شايد کارشان به محکمه ومحبس نمی کشيد. 

  

  کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان 
را برای کمک به زنان و دختران به شمول زنان ودختران آسيب کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان نيز برنامه ای 

رياست کمسيون حقوق بشر دارای  14تمام  ديده ازخشونت ھای خانوادگی راه اندازی کرده است. اين بخش که در
فيصد  90قضيه را ثبت نموده است که بيشتر از 2,433تعداد  ،2011کارمند می باشد، درجريان شش ماه اول سال 

                                                 
  . 2011دسامبر  4مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مژگان مصطفوی، معين مسلکی و پاليسی وزارت امورزنان،  - 163
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کمسيون حقوق بشر درجريان کار باالی قضايای  164ثبت شده مربوط به خشونت ھای خاتوادگی می باشد. قضايای
کند که با اعضای فاميل زنان آسيب ديده درجھت حل مشکالت  متذکره بر روند ميانجيگری تاکيد کرده وتالش می

يون حقوق بشر زنان آسيب کمس» جدی«مانند ازدواج ھای اجباری ويا خشونت صحبت نمايد. گرچند درقضايای 
  165امن  معرفی می کند. به خانه ھای راديده 

  
درعمل، فعاليت ھای کمسيون مستقل حقوق بشرمنجر به نتايج نامتجانسی گرديده است. بعضی اززنان ودختران که 
 ازکمسيون مستقل حقوق بشر طلب کمک  کرده بودند، ازھمکاری ھای اين کمسيون راضی بوده و اظھار امتنان
می کردند. اما بعضی ديگر اظھار نا اميدی می کردند. طوريکه در قبل ذکرگرديد، کمسيون مستقل حقوق بشر 

مانند وزارت امور زنان و خانه ھای امن به طورقابل مالحظه ای بر روند ميانجيگری درقضايای زنان که از اين 
شت مشکالتی که زنان برای ادامه زندگی کمسيون تقاضای کمک می کنند، متوسل می شوند. اين امر با درنظردا

شان بدون حمايت فاميل، ناکافی بودن خانه ھای امن  وفقدان سايرانتخاب ھا درجامعه افغانی با آن مواجه اند، قابل 
 درک می باشد. اما درحقيقت ھمچو راه حل ھا، يک راه حل واقعی نيست. 

  
آنان پس ازآنکه اعضای خانواده شان متعھد شدند که  با بعضی اززنان اظھارداشتند که کمسيون مستقل حقوق بشر 

رفتاری مناسب تری داشته باشند، آنان را به خانه ھای شان بازگرداندند. دربعضی موارد ميزان خشونت ھا پس 
ازبازگشت زنان به خانه ھای شان افزايش يافته بود. تعدادی از زنان ودخترانی که با ديده بان حقوق بشرمصاحبه 

گفتند که آنان يک مرتبه درنتيجه ميانجيگری کمسيون حقوق بشر به خانه ھای شان بازگشته اند، اما  پس  کردند
ازآنکه خشونت ھا ادامه يافته است، ازخانه فرارنموده وديگر برای درخواست کمک به کمسيون مراجعه نکرده 

يون با پوليس محل درتماس شده سياند. درچندين مورد، زنان ودختران مصاحبه شونده اظھار داشتند که کم
سيون حقوق بشر ضمن صحبت با ديده بان يودرنتيجه زن ويا دختر فرارکننده دستگيرگرديده است. مسئولين کم

حقوق بشر تاييد کردند که آنان دربعضی موارد که نياز به دستگيری مرتکبين جرايم خشونت بوده و قرار گرفتاری 
وتاييد کردند که دربعضی موارد زنان قربانی خشونت به  166درتماس شده اندآنان صادرشده باشد، با پوليس محل 

عوض مرتکبين جرايم خشونت دستگيرگريده اند. مسئولين کمسيون مستقل حقوق بشر معتقد اند که تحقق ھمچو 
   167باشد. نتايج معکوس مرھون پرداخت رشوت توسط مردان ويا اعضای فاميل زنان آسيب ديده می

  

  وحضانت اطفال  ازدواج، طالق
 1977قوانين حاکم برطالق درافغانستان نسبت به زنان تبعيض آميزمی باشد. قانون مدنی افغانستان مصوب 

ميالدی که منبع کليدی حقوق فاميلی درافغانستان است، به مردان اجازه می دھد که زنان شان را به سھولت وبدون 
 کدام مانع طالق دھند. 

  
 ريح می کند: قانون مدنی تص 139ماده 

  
زوج می تواند به صورت شفاھی  ويا تحريری زوجه اش را طالق نمايد. ھرگاه زوج فاقد اين دو وسيله   .1

 باشد، طالق به اشارات معموله که صراحتا معنی طالق را افاده نمايد، صورت گرفته می تواند. 
   168نيت واقع می گردد.طالق با الفاظ صريحی که درعرف معنی طالق را افاده کند، بدون   .2

                                                 
  . 2011دسامبر  12ئول پروگرام حقوق زن، کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، کابل، مصاحبه ديده بان حقوق بشربا لطيفه سلطانی، مس - 164
  . ھمانجا - 165

  . ھمانجا - 166
  . ھمانجا - 167
  . 139، ماده 15/10/1355، مورخ 353قانون مدنی جمھوری افغانستان، مجله رسمی شماره  - 168
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. درصورت عدم رضايت شوھر، زنان ھستنداما زنان در قسمت گرفتن طالق با موانع خيلی زياد مواجه 
) 1فقط از طريق محکمه و ارايه دليل و علت بر اساس موارد زير می توانند از حق طالق استفاده نمايند: 

  169) غيابت.4يا ) عدم پرداخت نفقه؛ 3) ضرر؛ 2عيب، مثال به خاطر مريضی؛ 
  

برای زنان درافغانستان ھم از لحاظ حقوقی و ھم از لحاظ عملی کار دشواری » برمبنای علت و دليل«اخذ طالق 
نيزطوری تفسير شده است که معنای رفتارغير انسانی را افاده می کندد که شامل » ضرر«اصطالح   170است.

صورت گرفته باشد که اين امر » بدون دليل موجه«يد خشونت فزيکی می گردد، مشروط بر اينکه چنين خشونتی با
  171خود دست قاضی را در صدورحکم عليه زن ولو اينکه قربانی خشونت جدی ھم شده باشد، باز می گذارد.

  
شخص چنين حقی را   اقامه دعوا برای طالق، يافتن يک محکمه برای طرح دعوا در آن، يا حتی آگاھی ازاينکه

و دختران افغان امری مشکل و حتی غير قابل تصور است. طی نمودن اين پروسه برای دارد برای بيشتر زنان 
پول ندارند يا اينکه نمی توانند بدون اجازه خانه را ترک  و زنان و دخترانی که سواد خواندن و نوشتن را ندارند،

 نمايند، کاری تقريبا ناممکن است. 
  

ام قانون مدنی را تطبيق نمی کنند و درعوض به برداشت ھا و قضات حتی احک عالوه برمشکالت فوق الذکر، اکثر
تفاسير خود از احکام شريعت اسالم استناد می کنند. برخی از قضات حتی زنان را مستحق اخذ طالق نمی دانند و 

  172آن را قبول ندارند.
  

ه خاطر تھيه اين دخترانی است که ب حضانت اطفال يکی ديگر ازمسايل بسيار مھم حقوقی برای بيشتر زنان و
گزارش با آنھا مصاحبه شده است. قانون افغانستان مقرر می دارد که در صورت جدايی بين والدين طفل، پسر تا 

محکمه می تواند مدت مزبور را  173سالگی ھمراه با مادر خود می تواند زندگی کند. 9سالگی و دختر تا سن  7سن 
ز اکمال سن مذکور، گرچه متن قانون بر رعايت منافع و مصالح بعد ا 174تا حد اکثر دو سال ديگر تمديد نمايد.

اطفال تاکيد نموده است، اما در عمل وضعيت اين طور نيست و محاکم حضانت طفل را خود به خود به پدر طفل 
زنان و دخترانی که با آنھا مصاحبه صورت گرفته است، بدون استثناء به اين باور بودند که  175.کند تفويض می

ھا طالق بگيرند، شوھران شان اطفال را نزد خود نگه می دارند مگر اينکه بنابر داليلی از نگھداری اطفال اگر آن
صرف نظر کنند. ترس و خوف ناشی از ازدست دادن اطفال باعث شده که اکثر زنان و دخترانی که برای اين 

 ن خشن خويش برگردند. گزارش با آنھا مصاحبه صورت گرفته است، تصميم بگيرند که به خانه شوھرا

                                                 
  . 187الی  176قانون مدنی، مواد  - 169

170 - Landinfo, Report—Afghanistan: Marriage, May 19, 2011, http://www.landinfo.no/asset/1852/1/1852_1.pdf (accessed March 10, 
2012), p. 20-23. 
171 - Suhaila Muhseni, “Divorce—Afghan Style: Although the numbers are still small, women are increasingly turning to the courts to 
end their marriages,” ARR Issue 131, May 5, 2005, http://iwpr.net/report-news/divorce-%E2%80%93-afghan-style (accessed 
February 22, 2012). 
172-“Report on Family Structures and Family Law in Afghanistan, Max Planck Institute for Foreign Private Law and Private 
International Law: A Report of the Fact-Finding Mission to Afghanistan, 2005,” p. 8, http://www.mpipriv.de/shared/data/pdf/mpi-
report_on_family_structures_and_family_law_in_afghanistan.pdf (accessed February 28, 2012); Abdulwahed Zia Moballegh (Senior 
Family Law Officer, Rights & Democracy), “Family law in Afghanistan: past experiences and future landscape,” 2008, 
http://www.musawah.org/docs/research/country-reports/Afghanistan-report.pdf (accessed February 28, 2012). 

؛ مصاحبه ديده بان حقوق بشربا عبدالواحد ضياء مبلغ، مشاورحقوق فاميل، رايتس ودموکراسی، 249ده قانون مدنی افغانستان، ما - 173
  . 2012جنوری  31کابل، 

  . 250قانون مدنی، ماده  - 174
؛ مصاحبه ديده بان حقوق بشربا عبدالواحد ضياء مبلغ، مشاورحقوق فاميل، رايتس ودموکراسی، 151قانون مدنی افغانستان، ماده  - 175
  . 2012جنوری  31ابل، ک
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سازمان ھای غير دولتی افغانی يا بين المللی برای زنان خدمات حقوقی ارائه می کنند که اين خدمات  شماری از
اکثرا شامل کمک در مسايل مربوط به حقوق خانواده و طالق می باشد. اين سازمان ھا که يک تعداد آنھا ھمان 

ويل می نمايند، می توانند برخی از زنان و دختران را کمک کند تا موفقانه سازمان ھايی اند که خانه ھای امن را تم
خواھان يک طالق مصئون گردند. اما اين سازمان ھا عموما خدمات خويش را از طريق دفاترخود واقع در 

شھرھای بزرگ افغانستان ارائه می نمايند. دسترسی به ھمچو خدمات برای زنان و دخترانی که در شھرھای 
ک يا در ساحات روستايی زندگی می کنند، محدود بوده و يا اصال وجود ندارد. بالعموم، کمک ھای مالی و کوچ

مساعدت ھای بين المللی برای اصالح سيستم عدلی و قضايی افغانستان بيشتر روی مسايل مربوط به عدالت جزايی 
و اين امر منجر به محدود شدن متمرکز است نه روی مسايل مربوط به حقوق مدنی به شمول حقوق فاميل، 

  مساعدت ھای حقوقی و اصالحات سيستماتيک درعرصه حقوق فاميل شده است.  
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 .Vقوانين مرتبط درنظام حقوقی افغانستان وحقوق بين الملل  
  

  قانون اساسی افغانستان
ھم و چشمگير در ميالدی تصويب گرديد، يک تحول و پيشرفت بسيار م 2004قانون اساسی افغانستان که در سال 

بيانگر سازش و مصالحه بين گروه ھای  که دورۀ پس ازسقوط رژيم طالبان به شمار می رود. اين قانون اساسی
که بھترين نمونۀ آن حقوق زنان می باشد از طريق يک فرايند  در رابطه با مسايل مورد اختالف افغان ذينفع مخالف

تصويب رسيد. نسخۀ نھايی قانون اساسی موظف گرديده بود به  2001از جانب کنفرانس بن  در سال   که مشورتی
ای نگارش يافته است که  ، به گونهکندحمايت می  به شکل قویکه برخی از احکام آن از حقوق بشر و حقوق زنان 

 می تواند زمينه سوء استفاده و لطمه زدن به حمايت ازحقوق را فراھم کند. 
  

ايجاد يک جامعۀ مدنی عاری از «ت به رعايت اعالميۀ جھانی حقوق بشر و در مقدمۀ قانون اساسی بر تعھد دول
ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامين 

 تاکيد شده است. » آزادی ھا وحقوق اساسی مردم
  

ق بشر که افغانستان به آنھا پيوسته است، ياد آوری می قانون اساسی ھمچنين از رعايت معاھدات بين المللی حقو
قانون اساسی  تصريح  می کند  7کند و حق برخورداری ازحقوق مساوی را برای ھمه به رسميت می شناسد. مادۀ 

را  »ميثاق ھای بين المللی ای را که عضويت آنھا را دارد و ھمچنين اعالميۀ جھانی حقوق بشر«...که  افغانستان 
خود را متعھد به تامين حقوق برابر زن و مرد که در اسناد و معاھدات فوق ذکر شده است می  و می کند، رعايت

ھرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع « قانون اساسی تصريح می کند، 22داند. ماده 
 »وی می باشند.افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مسا

  
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل « قانون اساسی حقوق اطفال را نيز به رسميت می شناسد و بيان می دارد،

می دھد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامين سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و 
 176»با احکام دين مقدس اسالم تدابير الزم اتخاذ می کند. مادر، تربيت اطفال و برای از بين بردن رسوم مغاير

  
در عين حال، برخی ديگر از احکام قانون اساسی را می توان طوری تفسير کرد که در تناقض با حقوق مورد 

درافغانستان ھيچ « که صراحت دارد، 3مادۀ  ند ازا قرار می گيرد. مواد مذکور عبارت 22و  7حمايت در مواد 
محاکم در «که اشعار می دارد  130؛ و مادۀ »تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد قانونی نمی

قضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می کنند. ھرگاه برای قضيه ای از 
به پيروی از احکام فقه حنفی و  قضايای مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين حکمی موجود نباشد محاکم

در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل و فصل می نمايند که عدالت را به 
 »بھترين وجه تامين نمايد.

  
قانون اساسی را جھت اخذ تصاميم  130و  3رنواالن در افغانستان مواد څاطوريکه در باال ھم گفته شد، قضات و 

اساس قوانين مدنی و جزايی بلکه بر اساس تفاسير متفاوت از معتقدات و احکام شريعت اسالم، تطبيق می نه بر 
نمايند. ازآنجائيکه درافغانستان يک مرجع واحد برای تطبيق احکام خاص شريعت اسالم وجود ندارد، تفاسير به 

  شند. تناقض داشته با 22و  7نحو چشمگيری متفاوت اند و می توانند با مواد 

                                                 
  . 54قانون اساسی، ماده  -  176
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  »فرار از منزل«و  زناجرايم  
چنانچه قبال تذکر رفت، اکثر زنانی که جھت تھيه اين گزارش با آنھا مصاحبه شده است، متھم به ارتکاب جرم زنا 

فرار از «بوده اند. مطابق قانون جزای افغانستان، ارتکاب زنا جرم محسوب می گردد اما » فرار از منزل«و 
جرم زنا عبارت است از مقاربت جنسی توسط دو فردی که با ھم ازدواج نکرده  177ود.جرم پنداشته نمی ش» منزل

سال  15 – 5برای جرم زنا مدنظر گرفته شده است که بين  » حبس طويل«باشند. بر اساس قانون جزای افغانستان 
از آن  ساله و پايين تر 18، اطفال 2005مطابق قانون رسيدگی به تخلفات اطفال مصوب  178حبس می باشد.

  179مستحق محکوميت به حبس ھای خيلی کوتاه تر می باشند.
  

، ستره محکمه در پاسخ به درخواست يکی ازموسسات بين المللی مبنی بر ارائۀ توضيحات راجع به 2010در سال 
و ديدگاه خويش را در اين مورد ابراز  کرديک مصوبه مختصر را صادر » فرار از منزل«جرم بودن عدم  جرم يا
مصوبه مذکور که از طرف داراالنشای رياست شورای عالی ستره محکمه صادر گرديد، سه عامل را  180د.نمو

) سن 1. سه عامل مذکورعبارت بودند از: قرار گيردبرشمرده است که بايد در رسيدگی به ھمچو قضايا مد نظر 
يا دختر به آنجا فرار نموده ) جايی که زن 3) علت فرار از منزل؛ و 2وحالت مدنی دختر يا زن درگير قضيه؛ 

 است (آيا به خانۀ يکی از اقارب فرار نموده است يا به خانۀ يک فرد بيگانه). متن مصوبه مذکور قرار ذيل است: 
  

عمل فرار از منزل به خانۀ يکی از اقارب يا محارم شرعی به دليل خشونت توسط يکی از اعضای خانواده، از 
يرا اين حق ھرانسان است که فارغ از ھر نوع ظلم و شکنجه زندگی نمايد. نظر شرع جرم محسوب نمی گردد، ز

ولی اگر شخص به دليل مورد خشونت قرار گرفتن از خانۀ خود فرار نمايد و به عوض رفتن به خانه يکی از 
ين اقارب يا محارم شرعی، يا نھاد ھای امنيتی و عدلی، به خانۀ يک شخص بيگانه فرارنمايد... ازآنجاييکه چن

عملی می تواند زمينه را برای ارتکاب جرايمی چون زنا و فحشاء مساعد سازد و مخالف اصول شريعت اسالم می 
 باشد، لذا عمل وی ممنوع بوده و به خاطر مجازات تعزيری قابل تعقيب است.

  
ل متحد در گزارشی ازسازمان مل» فرار از منزل«، در پاسخ به بحثی دربارۀ جرم انگاری 2011در سپتامبر 

پيرامون رسوم و عنعنات مضر، ستره محکمه اين موضوع را مجدداً تحت غور و بررسی قرار داده و با ارائۀ 
نظر تحقيقی رياست تدقيق و مطالعات ستره محکمۀ جمھوری اسالمی «توضيحات بيشتر، سندی را تحت عنوان 
نمود. در اين سند، بر نظريات ستره  به سازمان ملل متحد ارسال» افغانستان در بارۀ  موضوع فراراز منزل

ذکر گرديده بود، تاکيد مجدد صورت گرفت و توضيحات و تفصيالت بيشتر  2010محکمه که در مصوبه صادرۀ 
تمامی افراد اعم از زنان و مردان در صورتيکه تحت شکنجه «نيز ارائه گرديد. در سند مزبور چنين آمده است که 

يای شان را به نھاد ھای عدلی و قضايی و دولت ارجاع نمايند و به جای توسل به يا خشونت قرار گيرند، بايد قضا

                                                 
گر چه جرم انگاری زنا ريشه در قانون و شريعت اسالم دارد، اما قانون جزای افغانستان در مورد ھر شخص در افغانستان، قطع  -  177

نان يا دختران غير مسلمان در نظر از دين و مذھب وی،  قابل تطبيق است. ھرچند ديده بان حقوق بشر  تا ھنوز با کدام موردی که ز
محابس يا مراکز اصالح و تربيت اطفال محبوس يا نگھداری شده باشد، مواجه نشده است، اما اين امکان وجود دارد که به موجب قانون 

اقليت ھای  جزا خارجی ھا يا افغان ھای غير مسلمان به اتھام ارتکاب عمل زنا قابل تعقيب باشند. در افغانستان يک اجتماع کوچک از
  مذھبی غير مسلمان وجود دارد. 

  ).  1(100قانون جزاء، ماده  -  178
که مقرر می دارد با در نظرداشت سن طفل، ميزان مجازات اطفال بايد حد اکثر برابر با يک  39رسيدگی به تخلفات اطفال، ماده  -  179

اطفال طرزالعمل ھای خاص را برای رسيدگی به اتھامات  سوم يا نصف مجازات افراد بزرگسال باشد. ھمچنين قانون رسيدگی به تخلفات
  وارده عليه اطفال پيش بينی نموده است. 

به عنوان يک جرم برخورد می نمودند که ارايۀ توضيحات از جانب » فرار از منزل«تا قبل از صدور اين مصوبه، قضات با عمل   - 180
محکمه می تواند طرح قوانين و مقررات مربوط به تنظيم امور قضايی را ستره محکمه را ايجاب می نمود. مطابق قانون اساسی، ستره 

ل و ميثاق ھای بين المللی با قانون اساسی و تفسير وبررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاھدات بين الدو«) و 95پيشنھاد نمايد (ماده 
). ستره محکمه صالحيت وضع قوانين را 121(ماده » عھده داردآنھا بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم را مطابق به احکام قانون به 

  ).90از مسئوليت ھای شورای ملی می باشد (ماده » تصويب، تعديل يا لغو قوانين«ندارد؛ 
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اقدامات شخصی، بايد مشکالت شان را از طريق مجاری دولتی حل نمايند. زيرا توسل به اقدامات شخصی می 
 »تواند به جای محو خشونت زمينه ساز ارتکاب جرايم و خشونت ھای گوناگون گردد.

  
مبنی بر اينکه ھمۀ مشکالت بايد از طريق نھاد ھای عدلی و قضايی حل و فصل گردد، محل  ھدايت ستره محکمه

ايراد است زيرا اين واقعيت را ناديده می گيرد که برای بيشتر زنان و دختران مراجعه به نھاد ھای عدلی و قضايی 
زنان و دخترانی که قربانی  گزارش نشان می دھد کهاين يک گزينه کامال مصئون نيست. تحقيق انجام شده برای 

سوء رفتارھا مثل ازدواج ھای اجباری يا زود ھنگام، خشونت فزيکی يا فحشای اجباری می گردند، نمی توانند 
کامال مطمئن باشند که پوليس، نھاد ھای عدلی و قضايی و دولت در صورت تقاضای کمک از آنھا حمايت خواھند 

ترانی که سازمان ديده بان حقوق بشر با آنھا مصاحبه نموده است، بعد از کرد. حتی بد تر اينکه، اکثر زنان و دخ
 ھای بيشتر شده اند.  آسيبکمک خواستن از نھاد ھای مذکور وضعيت شان بد تر شده است و قربانی 

  
 ارنوال ھا در اکثر موارد دستگيری زنان يا دختران به خاطر فرار از منزل را اين طور توجيه می کنندڅقضات يا 

که يک دختر فقط به دليل قرار گرفتن در خارج از حيطۀ نظارت خانواده اش، خود را در معرض ارتکاب زنا 
قرار می دھد و مستحق مجازات حبس می گردد. ستره محکمه نيز در مکتوب ارسالی خود به ملل متحد اين ديدگاه 

اطريکه وی خود را در معرض احتمال را تاييد نمود و بر خالف ديدگاه ملل متحد که يک زن نبايد فقط به خ
، ستره محکمه به سازمان ملل متحد گفت 181شود، استدالل نمود. دستگيرارتکاب زنا قرار داده است لذا بايد 

مجازات به منظور جلوگيری از احتمال وقوع زيان و ضرر مبنای شرعی و قانونی دارد. بر اساس اين قاعده، «
رم پنداشته می شوند و برای آنھا مجازات مقرر شده است. به عنوان مثال، در اعمال مباح زيادی وجود دارند که ج

 »ممنوع است.» رانندگی با سرعت زياد و رانندگی بدون داشتن ليسانس«تخلفات ترافيکی 
  

ھدايات ستره محکمه مسايلی خيلی مھم و نگران کننده ای را در مورد قانون اساسی افغانستان و باالخص در رابطه 
بر اعمال » فرار از منزل«ايت از حقوق اساسی و تنفيذ قانون جزاء، مطرح می سازد. توجه و تمرکز جرم با حم

قانون اساسی متناقض به نظر ميرسد (مطابق  22زنان و دختران با اصل برابری بين مردان و زنان به موجب ماده 
ب عدلی قرار می گيرند). به نظر می رسد قانون مردان اغلبا به خاطر کمک به زنان در فرار از منزل مورد تعقي

که محاکم آن را مبنای اين جرم می پندارند، طوری  130که ھدايات ستره محکمه زمينه را برای استفاده از مادۀ 
فراھم می سازد که درجھت تفسير قوانين موضوعه به نحو منطبق با عدالت کمک نمی کند و برعکس امکان تفسير 

 قض و لطمه زدن به حقوق اساسی افراد فراھم می کند. ماده مذکور را درجھت ن
  

ھيچ « صراحت دارد، 27ھمچنين در رابطه با انتشار قانون جزا درافغانستان نيزمسايلی مطرح می گردد. مادۀ 
ھيچ شخص را «و » عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن جرم نافذ گرديده باشد.

» ازات نمود مگر... و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتھام نافذ گرديده باشدنمی توان مج
قانون عبارت است از مصوبه ھردومجلس شورای ملی که به توشيح رئيس جمھور «اشعار می دارد که  94مادۀ 

صل ھفتم قانون اساسی به نقش ف» رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسی طور ديگری تصريح گرديده باشد.
» با درخواست دولت يا محاکم« به ستره محکمه صالحيت بررسی قوانين را 121قوه قضائيه می پردازد و مادۀ 

 می دھد اما صالحيت تسويد يا تصويب قوانين به محاکم اعطاء نشده است. 
  

و قانون مربوط به جرم زنا با » زلفرار از من«طوريکه بعدا ھم بحث خواھد شد، ھدايات ستره محکمه راجع به 
معاھدات بين المللی حقوق بشر که افغانستان آنھا را تصويب نموده است، در تعارض قراردارد. معاھدات بين 
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المللی حقوق بشر شامل موارد زير است: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون محو کليۀ اشکال 
  وق  اطفال. تبعيض عليه زنان و کنوانسيون حق

 

 (EVAW – Law on the Elimination of Violence against Women)  قانون منع خشونت عليه زنان
 

 182، رئيس جمھور حامد کرزی قانون منع خشونت عليه زنان را به شکل يک فرمان تقنينی2009در ماه آگست 
ان جرم محسوب می کند، از جمله عمل را نسبت به زن 23تصويب وتوشيح نمود. قانون منع خشونت عليه زنان 

تجاوز به عنف، فحشاء اجباری، ضرب و جرح، بد دادن، ازدواج اجباری، ازدواج زود ھنگام، فحش و 
دشنام/تحقير و توھين/تخويف و تھديد، آزار/اذيت، ممانعت از کسب مالکيت، و منع نمودن زن يا دختر از دسترسی 

 183به تعليم و تربيه يا کار.
  

ق ذکر گرديد، اکثريت زنان و دخترانی که سازمان ديده بان حقوق بشر برای تھيه اين گزارش با آنھا قسميکه در فو
مصاحبه نموده است، قربانی اعمال و رفتار ھايی بوده اند که به موجب قانون منع خشونت عليه زنان جرم محسوب 

 محکوم به مجازات شده اند.  می شود، با آنکه مرتکبين اين گونه جرايم به ندرت دستگير، تعقيب و يا
  

عالوه بر يافتن مشکالت جدی در رابطه با عدم تنفيذ قانون منع خشونت عليه زنان، در گزارشی که در ماه نوامبر 
توسط يوناما منتشر گرديد نيز به مواردی اشاره شده است که بايد قانون منع خشونت عليه زنان در آن  2011

از حقوق زنان برخوردار باشد. برخی از موارد مذکور که با يافته ھای  ساحات از قوت بيشتری جھت حراست
 تحقيق ديده بان حقوق بشر نيز مطابقت دارد، در زير ارائه می گردد: 

  
در قانون به نحوۀ برخورد مقامات و مراجع ذيربط با زنانی که به خاطر رھايی از چنگ جرايم 

) در UNAMA/OHCHRاست. دفتر يوناما ( مندرج اين قانون فرار می کنند، پرداخته نشده
جريان نظارت بر قضايای افراد، به موارد متعددی برخورده است که دختران يا زنان به خاطر 

 یدستگيراز نجات  از خطر ازدواج اجباری يا خشونت خانوادگی از خانه فرار نموده اند و بعد 
متھم  ومحکوم شده اند.  »اقصد ارتکاب زن« محاکم مختلف از جمله ستره محکمه بهتوسط 

قانون منع خشونت عليه زنان در حاليکه مرتکبين اين گونه جرايم را قابل مجازات می داند، اما 
برای زنان و دخترانی که از چنگ ھمچو جرايم فرار می کنند، ھيچ نوع تدابير حمايوی را 

در » الح اخالقیجرايم به اصط«دستور نمی دھد. وجود شمار زيادی از زنان که به اتھام 
   184محابس افغانستان تحت بازداشت بسر می برند، خود بيانگر اين واقعيت است.

  
                                                 

حکومت می تواند «سی به رئيس جمھور اجازه می دھد تا فرامين تقنينی را که حکم قانون را دارد، وضع نمايد، قانون اسا 79ماده  -  182
در حالت تعطيل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. 

  »قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمھور حکم
فھرست کامل اعمال و افعالی که به موجب قانون منع خشونت عليه زنان جرم محسوب می شوند، عبارت اند از: تجاوز جنسی؛  -  183

مجبور نمودن به فحشاء؛ ضبط و ثبت ھويت مجنی عليھا و نشر آن؛ آتش زدن يا استعمال مواد کيمياوی؛ خود سوزی و خودکشی؛ ايراد 
ت و معلوليت؛ ضرب و جرح؛ خريد و فروش زن به منظور يا بھانه ازدواج؛ بد دادن؛ نکاح يا ازدواج اجباری؛ ممانعت از حق جراح

ازدواج؛ نکاح قبل از اکمال سن قاونی؛ دشنام، تحقير، تخويف؛ آزار/اذيت؛ انزوای اجباری؛ خودداری از پرداخت نفقه؛ منع تصرف در 
يه؛ منع تصرف در اموال (به شمول گرفتن مال زن بدون رضايت وی)؛ ممانعت از حق تعليم و کار؛ ارث؛ خود داری از پرداخت مھر

کار اجباری؛ ازدواج با بيش از يک زن (در صورت عدم مطابقت با احکام قانون مدنی که ايجاب می نمايد شوھر بايد از نظر مالی 
نکه زن اولی بايد بی اوالد باشد يا مرض صعب العالج داشته باشد)؛ نفی توانايی تامين نفقه برای بيش از يک زن را داشته باشد و اي

قرابت. مجازات اين جرايم از يک ماه حبس (برای غذا ندادن، منع تصرف در ارث، و خود داری از پرداخت مھريه) شروع می شود و 
  تا حد اعدام (برای تجاوز جنسی که منجر به مرگ مجنی عليھا گردد) می رسد. 
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  تعھدات افغانستان براساس قوانين و معاھدات بين المللی 
ميثاق بين  185افغانستان مھمترين معاھدات بين المللی حقوق بشر به شمول ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی؛

و کنوانسيون  187کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان؛ 186ادی، اجتماعی و فرھنگی؛المللی حقوق اقتص
را تصويب نموده است. متاسفانه افغانستان تا ھنوز نتوانسته است به بيشتر تعھدات خود در  188حقوق  اطفال

گزارش انعکاس يافته  چارچوب اين کنوانسيون ھا به گونۀ موثرعمل نمايد. خشونت ھا و بدرفتاری ھايی که در اين
اند، به انحای مختلف بيانگر اين واقعيت است که دولت افغانستان در انجام تعھدات بين المللی خويش موفق نبوده 

 است. 
  

جرم زنا به دليل جرم انگاشتن روابط جنسی بين دو شخص بالغ که مبتنی بر رضايت طرفين می باشد، حقوق بين 
که روابط جنسی بين افراد بزرگسال که ناشی از  کندن المللی حقوق بشر ايجاب می . قانون بيکندالملل را نقض می 

رضايت طرفين باشد، بايد به خاطر حمايت از انواع حقوق بشر، به شمول حق برخورداری از عدم تبعيض، 
به ھمين دليل، نھاد ھای تخصصی و  189استقالل فزيکی، صّحت، حريم خصوصی و آزادی، جرم تلقی نگردد.

ارشگران ويژه ملل متحد خواستار لغو قانون مربوط به زنا در افغانستان شده اند. به عنوان مثال، گزارشگر گز
آن دسته از قوانينی که عليه زنان « ويژه ملل متحد برای منع خشونت عليه زنان از دولت افغانستان خواسته است،

ه، غير انسانی و اھانت آميزعليه آنھا می گردند، و دختران تبعيض قايل شده و يا منجر به حبس و مجازات ظالمان
کميتۀ حقوق اطفال ملل متحد نيز افغانستان را تشويق نموده است که  190»منجمله قوانين مربوط به زنا را لغو کند.

وصف جرمی را از اعمال به اصطالح جرايم اخالقی بردارد و اطفالی را که بر ھمين اساس در بازداشت به سر «
 191»ز مراکز سلب آزادی آزاد کند.می برند، ا

 
حقوق متھم را از لحاظ عدم تبعيض و برخورداری از » جرايم اخالقی«رويه قضايی معمول در قضايای مربوط به 

ھنگام در حد بسيار وسيع  حمايت مساويانه قانون، نقض می نمايد. تحمل ازدواج ھای اجباری و ازدواج ھای زود
ان در مغايرت با تعھدات حقوقی بين المللی اين کشور قرار گيرد. ھمچنين، سبب شده است که عملکرد افغانست

وجود سيستم ھای موازی و نابرابر طالق و حضانت طفل برای مردان و زنان که شديدا مانع از حق استفاده از 
عالوه بر طالق برای زنان در مقايسه با مردان می گردد، موجب نقض حقوق بين الملل توسط افغانستان می گردد. 

قوانين تعبيض آميز، تحمل رسوم و عنعنات توسط دولت تبعيض صريح عليه زنان در حين ازدواج و در ھنگام 
طالق به شمار می رود که در نتيجه جايگاه پايين آنھا را در سطح خانواده و جامعه قانونی می سازد، و خشونت 

                                                 
 ,ICCPR،(at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S 171, entered into force Mar 23ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ( -  185

1976.  G.A res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16)  تصويب نمود.  1983افغانستان اين ميثاق را در سال  
 ,ICESCR ،(G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی (  - 186

Afghanistan ratified the ICESCR in 1983; U.N. Doc. A/6316 (1966), 993, U.N.T.S 3, entered into force Jan. 3, 1976. 
 .CEDAW ،(G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Docکنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان ( -  187

A/34/46, entered into force Sept. 3, 1981. Afghanistan ratified CEDAW in 2003.  
 CRC ،(G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), enteredکنوانسيون حقوق طفل ( - 188

into force Sept. 2, 1990. Afghanistan ratified the CRC in 1994.  
  در باال مراجعه فرماييد.  47به پاورقی  -  189
يسيون حقوق بشر در مورد خشونت عليه زنان، علل و پيامد ھای آن، راجع به وضعيت زنان و دختران گزارش گزارشگر ويژه کم -  190

  ,UN Doc. A/58/421, October 6, 2003در افغانستان، 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/4d099bc67f0526edc1256dd700503b65/$FILE/N0355646.pdf, para. 31.  

گزارش گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر در مورد خشونت عليه زنان، علل و پيامد ھای آن، راجع به وضعيت زنان و دختران  -  191
  ,UN Doc. A/58/421, October 6, 2003در افغانستان، 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/4d099bc67f0526edc1256dd700503b65/$FILE/N0355646.pdf, para. 31.   

 .CRC/C/AFG/CO/1, 4 February 2011, para. 75(c)نسيون حقوق طفل در مورد افغانستان، مالحظات پايانی کنوا
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اين گزارش نيز به آن اشاره شد، منجر به دستگيری و  عليه زنان را تشويق می نمايد و در اکثر موارد طوريکه در
 تعقيب عدلی زنان می گردد. 

  
دولت افغانستان اقدامات الزم را در راستای انطباق قوانين و رويه ھای قضايی با تعھدات بين المللی خويش انجام 

ی شوند، اغماض می کنند. نداده است. مسئولين دولت نسبت به قوانين و رويه ھايی که عليه زنان تبعيض قايل م
موافقت ضمنی دولت با الگوھای رفتاری اجتماعی و فرھنگی که به حق زنان مبنی بر مساوات لطمه می زند، 

 نقض کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان محسوب می گردد. 
  

خاص خصوصی نيز پاسخگو قانون بين المللی حقوق بشر دولت ھا را در قبال سوء رفتارھای منتسب به افراد و اش
می داند و از دولت ھا می خواھد که در راستای جلوگيری از نقض حقوق بشر و رسيدگی به ھمچو موارد، تالش 

خويش چنين  19ھای الزم را انجام دھند. کميتۀ محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان در توصيه نامه عمومی شماره 
اقدامات الزم را برای جلوگيری از نقض  اگررفتار ھای خصوصی نيز دولت ھا در قبال اعمال و « بيان می دارد،

، مسئول می را مجازات نکنند اعمال خشونت آميز مسببين والزم را نداده  اتحقيقتيا و  بشر انجام ندھند حقوق
ب زنان به طور نامتناسميان  اين اعمال از زمانی کهه به خصوص کوتاھی دوامدار دولت در اين زمين 192»باشند.

و نقض تعھد دولت در جھت  تلقی می گرددگيرد، به منزلۀ برخورد نابرابرانه  و تبعيض آميز عليه زنان بقربانی 
  193می شود. محسوبتضمين حمايت مساويانه قانون از زنان، 

 

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights)(  

افراد را مبنی بر حقوق اساسی که موجب ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، دولت افغانستان مکلف است به 
ھمانطور که در جای  194تضمين کند. بازداشت ھای غير قانونی جلوگيری از عادالنه و اتبه محاکم دسترسی 

و حق  195به مشورت حقوقی، حقوق مذکور مشتمل است بر حق دسترسی ل بيان شدديگر اين گزارش با تفصي
در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مورد تاکيد قرار  ھر دو که 196اتھام عليه خود وارد آوردن امتناع از

اين حقوق در اکثر موارد نقض می گردند. عملی که به نام » جرايم اخالقی«گرفته اند. اما در قضايای مربوط به 
فتاده است، در حقيقت مقررات ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را بر سر زبان ھا ا» فرار از منزل«جرم 

مگر بر اساس داليل قانونی و در مطابقت با طرزالعمل «در رابطه با محروم کردن اشخاص از آزادی شان 
در حين ارتکاب به موجب قوانين ملی و بين «و تعقيب نمودن آنھا به خاطر جرمی که  197»در قانون شدهمقرر
  . کندنقض می  198»ی جرم انگاری نشده است،الملل

  
                                                 

، خشونت عليه زنان، ملل متحد. 19)، توصيه نامه عمومی شماره CEDAW Committeeکميتۀ محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان ( -  192
 . 9، فقرۀ A/47/38 (1992)سند 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مراجعه فرماييد. برای  26اشکال تبعيض عليه زنان و مادۀ  کنوانسيون محو کليۀ 15به مادۀ  -  193
مطالعۀ بحث ھای بيشتر راجع به تعھدات بين المللی در پيوند با خشونت عليه زنان توسط افراد و اشخاص خصوصی به اسناد آتی مراجعه 

 1، شماره 15جلد مجله حقوق بشر،  »خانوادگی به عنوان يک مساله حقوق بشری،خشونت «وروتی کيو. توماس و ميشل بيسلی، نماييد: د
)، 1995(نيويارک: ديده بان حقوق بشر، گزارش جھانی در مورد حقوق انسانی زنان، )؛ سازمان ديده بان حقوق بشر، 1993(فبروری 
در ريبيکا جی. کوک، ای. » سطح بين المللی،خشونت خانوادگی به عنوان يک مساله حقوق بشری در «، و کين روت، 44- 39صفحات 

  . 326)، ص. 1994(فالدلفيا، مطبعۀ دانشگاه پنسلوانيا، حقوق بشری زنان:ديدگاه ھای ملی و بين المللی، دی، 
  . 15- 14، 10-9ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، فصل ھای  -  194
  ). d)(3(14ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،  -  195
  ). g)(3(14ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،  -  196
  ). 1(9ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  -  197
  ). 1(15ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  -  198
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 کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان 
(CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)  

ن ممنوعيت تبعيض و حق تساوی زنان و مردان در معاھدات گوناگون حقوق بشری تضمين شده است. کنوانسيو
کنوانسيون محو کليۀ  1محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان تبعيض را در تمامی عرصه ھا ممنوع کرده است.  مادۀ 

قايل شدن ھرگونه تفکيک، « را چنين تعريف می نمايد،» تبعيض عليه زنان«اشکال تبعيض عليه زنان اصطالح 
ريب و يا تضعيف آزاديھای اساسی، استفاده و استثناء و يا محدوديت بر اساس جنسيت  که تاثير و يا ھدف آن تخ

  199»اعمال حقوق بشر زنان صرف نظر از وضعيت تأھل آنھا، براساس برابری حقوق زن و مرد باشد.
  

جرايم «ستند، ازجمله در زمينه پيگرد اقوانين و رويۀ قضايی افغانستان در ساحات مختلف عليه زنان تبعيض آميز 
نت اطفال و نيز کوتاھی در تعقيب جرايم خشونت عليه زنان. اين امرحقوق زنان ازدواج، طالق و حضا» اخالقی،

 کندو برابری در ازدواج و طالق نقض می  200را در قسمت برابری در مقابل قانون، برخورداری از عدم تبعيض
ده است. در و حقوق مزبور درشماری ازمعاھدات بين المللی که افغانستان آنھا را تصويب نموده است، گنجانيده ش

اين زمينه، دولت افغانستان تعھد مثبت سپرده است تا سوء رفتارھای ناشی از رسوم و سنن فرھنگی و اجتماعی را 
کليۀ اقدامات «جبران و اصالح نمايد. کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان از دولت ھا می خواھد تا 

قوانين، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد ھای موجود که مناسب به شمول قانونگذاري را جھت تعديل يا لغو 
از انجام «کنوانسيون مزبور دولت ھا را مکلف می سازد تا  201»منجر به تبعيض عليه زنان می گردند انجام دھند.

ھرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان اجتناب ورزند و تضمين کنند که مقامات و موسسات عمومي براساس 
يک  به وسيلهکه تبعيض عليه زنان  رفعھرگونه اقدام مناسب را در جھت «و اينکه  »ات عمل کنند،اين تعھد
 .»رويدست گيرد ،اعمال گردد ، سازمان يا موسسهشخص

  
 کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان از دولت ھا می خواھد که اقدامات زير را انجام دھند: 

  
و فرھنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف  اصالح الگوھاي رفتاري اجتماعي

تعصبات، عادات و ديگر عملکردھا که بر مبنای اعتقاد به فروتری يا برتري يک جنس نسبت 
 202به جنس ديگر يا نقش ھاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.

  
نان در خانواده ھا و ازدواج ھا قوانين حقوق بشر از دولت ھا می خواھد که به مادونی حقوقی و اجتماعی ز

تحمل ميزان گسترده ازدواج ھای اجباری و زود ھنگام و  آنان را در نتيجه رسيدگی نمايند، احکامی که افغانستان
نيز تبعيض حقوقی رسمی عليه زنان در رابطه با حق طالق و حضانت اطفال، نقض نموده است. اکثر زنان و 

با آنھا مصاحبه صورت گرفت، به خاطر وقايع ناشی از قوانين و رويه ھای دخترانی که برای تھيۀ اين گزارش 
کنوانسيون  16قضايی تبعيض آميز نسبت به زنان در زمينه ازدواج و طالق دستگير شده بودند. به موجب ماده 

 محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، دول عضو مکلف اند که: 
  

                                                 
  . 1کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، ماده  -  199
کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض  1ق بشر می باشند. مادۀ اصول عدم تبعيض و برابری از مھمترين و اساسی ترين اصول حقو - 200

را چنين تعريف می نمايد: قايل شدن ھر گونه وجه تمايز، قايل شدن استثناء يا محدوديتی بر  »تبعيض عليه زنان«عليه زنان اصطالح 
در مورد آنھا در زمينه ھای  اساس جنسيت است که به رسميت شناختن آزاديھای اساسی زنان، حق بھره وری و رعايت حقوق بشر

سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی و مدنی يا ساير موارد بدون توجه به وضعيت تاھل آنھا و مساوات حقوق زن و مرد خلل و 
  آسيب وارد آورد. 

  . 2کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، ماده  -  201
  ).a(5ن، ماده کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنا -  202
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يض عليه زنان در تمام موارد که مربوط به اقدامات الزم و مقتضي را در جھت حذف تبع
، انجام دھند و به ويژه امور زير را بر مبناي برابري می شوندازدواج و روابط خانوادگي 

 حقوق مردان و زنان تضمين کنند: 
 

  
 .a ) ازدواج؛عقدداشتن حق يکسان براي ( 
 .b ) پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف؛) ازدواج بر عقدداشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب ھمسر و 
 .c ...(جدايي) داشتن حقوق و مسئوليت ھاي يکسان در دوران ازدواج و ھنگام انحالل آن 
 .h  ،داشتن حقوق يکسان براي ھر يک از زوج ھا در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي

 اي در برداشته باشد.بھره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا ھزينه 
 

دولت افغانستان با ممانعت از حق زنان مبنی بر برابری در طالق که سرنوشت اکثر زنان را به ازدواج ھای خشن 
محکوم می کند، نتوانسته است تالش ھای مقتضی را در جھت جلوگيری، تحقيق و مجازات خشونت عليه زنان که 

جام دھد. خشونت خانوادگی زنان را از اعمال ساير حقوق شان نيز را به خطر می اندازد، ان آنھاصحت و زندگی 
خشونت مبتنی بر جندر نوعی از تبعيض است که «باز می دارد. به گفتۀ کميتۀ محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، 

مات از خد استفادهاز جمله حق » ،برابربرای اعمال و استفاده از حقوق و آزادی ھای زنان ه شدت از توانايی ب
  203مانع می شود. صحی معياری به گونۀ برابر با مردان 

  
تقريبا توسط سيستم عدلی و قضايی ، موضوع مھمی که مسأله چگونگی تشخيص وقوع يا عدم وقوع تجاوز جنسی

رويه ھای «راجع به در گزارشی از متخصصان ملل متحد  يک گروه توسط افغانستان ناديده گرفته شده است،
. گزارش گرفته است مورد بحث و بررسی قراربه شکل مفصل  »ط به خشونت عليه زنانخوب قوانين مربو

پيشنھاد می کند که قوانين مربوط به خشونت جنسی بايد مفھوم رضايت را با بررسی اين امر که آيا عمل خشونت 
عيت موجود صورت گرفته است يا خير، جايگزين نمايد. چون اين رويکرد با وض» شرايط اکراه و اجبار«تحت 

  204در افغانستان که زنان در آن با محدوديت ھای زيادی مواجه اند، سازگاری بيشتر دارد.
  

 ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 
 (ICESR – International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) 

تيب اين گزارش با آنھا مصاحبه شده است) نيز نشان می دھد، ھمانطوريکه تجارب زنان و دختران (که جھت تر
دولت افغانستان با کوتاھی درامر مبارزه موثر با خشونت عليه زنان، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

ھر ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مقرر می دارد که  12فرھنگی را نقض نموده است. مادۀ 
حکم مزبور شامل تکليف دولت مبنی بر حمايت از  205برخوردار گردد.» خدمات صحی معياری«کس حق دارد از 

زنان و دختران در برابر رفتار ھای خشونت آميز نيز می گردد. نقض ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
گروه ھا يا موسسات جھت ممانعت آنھا از نقض عدم تنظيم فعاليت ھای افراد، «فرھنگی شامل موارد آتی می گردد،

  206»عدم حمايت از زنان در برابر خشونت يا عدم تعقيب مرتکبين ھمچو جرايم.«و » حق صحت ديگران
                                                 

  . 7، 1، فقرات 19کميتۀ محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، توصيه نامه عمومی شماره  -  203
  . 2008دفتر ملل متحد در ويانا، می  »رويه ھای خوب در قوانين مربوط به خشونت عليه زنان،«گروپ متخصصان ملل متحد،  -  204

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/Report%20EGMGPLVAW%20 
(final%2011.11.08).pdf (accessed February 22,2012), p.28.  

  ). 1(12ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، ماده   -205
 .U.N. Doc»، حق برخورداری از خدمات صحی معياری،14تبصره عمومی «کميتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی،  -  206

E/C.12/2000/4 (2000), para. 51 



 

 84      فرارشدم" به "مجبور

  کنوانسيون حقوق اطفال
)CCR – Convention on the Rights of the Child(  

ھای زود ھنگام صورت می گيرد، به شمول سوء رفتارھای مندرج در اين گزارش که عليه دختران قربانی ازدواج 
آسيب ھای جسمی و روحی، بی توجھی وحاملگی درسنين خيلی پايين، موجب نقض تعھدات افغانستان نسبت به 

تعھدات مذکور عبارت اند از: حمايت ازاطفال در برابر سوء استفاده و  .مفاد کنوانسيون حقوق اطفال می گردد
طريق قانونگذاری و سايرتدابير اجتماعی و تعليمی. البته ناگفته نبايد گذاشت  استثمار فزيکی، روحی و جنسی از

که تکليف دولت داير بر حمايت از اطفال در برابرخشونت، شامل حمايت از آنان در برابر رفتار والدين و ساير 
 207سرپرستان قانونی وی نيز می گردد.

  
دگی به دامنۀ وسيع ازدواج ھای اجباری، نقض تعھدات ھمچنين کوتاھی دولت در اتخاذ اقدامات موثر برای رسي

دولت افغانستان در چھارچوب قوانين و مقررات بين المللی تلقی می گردد. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 
» رضايت کامل و آزادانه«و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ھر دو حق ازدواج بر اساس 

کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان نيز به صراحت بر برابری  208به رسميت می شناسند.زوجين را 
  209حق زنان و مردان در انعقاد عقد نکاح و انتخاب آزادانه ھمسر تاکيد می ورزد.

  
 یازدواج زودھنگام (ازدواج اطفال) نيز به موجب قوانين بين المللی يکی از موارد نقض حقوق بشر به شمار م

يکه اکثر قربانيان ازدواج ھای زود ھنگام اطفال دختر می باشند، اين قسم ازدواج را می توان نوعی يرود. از آنجا
به  اطفالاز تبعيض مبتنی بر جندر دانست که ساير اصول حقوق بشر را نقض می نمايد. کنوانسيون حقوق 

ج اطفال با مفاد شماری از مواد کنوانسيون صراحت  به موضوع ازدواج اطفال نمی پردازد، ولی با آنھم ازدوا
که ازدواج يا  کندمزبور سازگاری ندارد. کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان با صراحت بيان می 

  210اثر حقوقی يا قانونی ندارد. ھيچنامزدی اطفال 
  

ل سن ازدواج تعيين گردد. کميته سال به عنوان حد اق 18در حقوق بين الملل اتفاق نظر وجود دارد که بايد تکميل 
د، توصيه نموده نھايی که کنوانسيون حقوق اطفال و کنوانسيون محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان را تفسير می کن

سال بايد به عنوان حد اقل سن ازدواج برای پسران و دختران، قطع نظر از رضايت والدين شان،  18اند که سن 
ت از اطفال دختر در مقابل اثرات صحی منفی ناشی از ازدواج زودھنگام مثل به منظور حماي 211تعيين گردد.

حاملگی و والدت قبل از وقت و نيز تضمين اينکه دختران تعليم و تحصيل شان را تکميل می نمايند، کميته ھای 
  212مذکور بر اھميت تاخير در ازدواج تاکيد نموده اند.

  
ای اطفال دختر به بار می آورد و به ميزان خيلی باالی مرگ و مير ازدواج زودھنگام عواقب صحی ناگوار را بر

اطفال و مادران درافغانستان می افزايد. کميتۀ محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان مالحظه نموده است که در کشور 
ود علت و معلولی وج  رابطهھای متعدد، بين ميزان باالی مرگ و مير مادران و ازدواج ھای زود ھنگام يک 

                                                 
  . 19کنوانسيون حقوق طفل، ماده  - 207
  . 10ھنگی، ماده ، و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر3ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده  - 208
  . 16کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ماده  -  209
  ). 2(16کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ماده  -  210
(سيزدھمين  »، برابری در ازدواج و روابط خانوادگی،21توصيه نامه عمومی شماره «کميته محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان،  -  211

، صحت نوجوانان و انکشاف در چھارچوب کنوانسيون 4تبصره عمومی شماره «؛ کميتۀ حقوق طفل ملل متحد، 36)، فقره 1994نشست، 
  . 20)، فقره 2003(سی و سومين نشست،  »حقوق طفل،

  . جاھمان -212
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از دولت ھا خواست که به خاطر حمايت از زنان در برابر عرف و  2003کميتۀ حقوق طفل در سال  213دارد.
عادات مضر و ناپسند به شمول ازدواج ھای زود ھنگام که زنان و دختران را از حق داشتن صحت باروری و 

  214انجام دھند. را» اقدامات پيشگيرانه، تشويق آميز و اصالحی«جنسی مناسب محروم می سازد، 
  

ھمچنين ازدواج زود ھنگام يکی از مھمترين عواملی است که در کاھش سطح بسيار پايين شموليت در مکاتب نقش 
دارد و اين امر به خصوص در مورد سطح ليسه ھا در بين دختران و سطح سواد آموزی در بين زنان صدق می 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و کنوانسيون  کند. حق برخورداری از تعليم بدون تبعيض در ميثاق بين
کميتۀ محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان مالحظه نموده است که  215حقوق طفل مورد تاکيد قرار گرفته است.

ازدواج زود ھنگام و حاملگی قبل از وقت مانع از دسترسی زنان به تعليم و تربيه می شود و يکی از داليل اساسی 
  216دختران از مکاتب به شمار می رود.بازماندن 

  
شماری از زنان و دختران که جھت ترتيب اين گزارش با آنھا مصاحبه صورت گرفت، بنابر مشکالتی که به گفته 

خود آنھا ناشی از ناتوانی شان در قسمت تھيۀ اسناد مربوط به نکاح و حالت طالق بوده است، محبوس گرديده 
در اين » اخذ رضايت در ازدواج، تعيين حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ھاکنوانسيون مربوط به «بودند. 

کميته محو کليۀ  217به ثبت برسد. باصالحيت زمينه تصريح می کند که تمامی ازدواج ھا بايد توسط يک مرجع
و ازدواج ھا اشکال تبعيض عليه زنان و کميتۀ حقوق طفل نيز دولت ھای عضو را ملزم نموده اند تا ثبت والدت ھا 

کميتۀ محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان  218را اجباری سازند و تدابير الزم را جھت تطبيق آن اتخاذ نمايند.
دوام سنت ازدواج زودھنگام [...] می تواند با عدم ثبت والدت ھا بيش از پيش دوامدار «استدالل نموده است که 

  219»گردد.
    

                                                 
محو کليۀ اشکال تبعيض عليه مالحظات پايانی کميته «به عنوان مثال مراجعه کنيد به: کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان،   - 213

  ، 2008جوالی   8» زنان، نيجريه،
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NGA-CO-6.pdf para.336. »ورد ميزان باالی کميته باالخص در م

مرگ و مير مادران، درجه دوم درسطح جھان...نگران است. کميته عوامل کمکی گوناگون را بر می شمرد ھمانند:..ازدواج ھای اجباری 
و زود ھنگام، حاملگی ھای زود ھنگام، ميزان باالی زاد و ولد و کافی نبودن خدمات تنظيم خانواده، سطح پايين استفاده از قرص ھای 

حاملگی، حاملگی ھای نا خواسته يا پالن نشده، و نبود آموزش مسايل جنسی خصوصا در ساحات روستايی. کميته در مورد عدم ضد 
دسترسی زنان و دختران به خدمات کافی از لحاظ مراقبت ھای صحی، به شمول مراقبت ھای قبل از والدت و بعد از والدت، خدمات 

  »م خانواده باالخص در ساحات روستايی، اظھار نگرانی می کند.والدی نسايی و معلومات در باره تنظي
  . 21، فقره 4کنوانسيون حقوق طفل، تبصره عمومی شماره  - 214
  . 28؛ کنوانسيون حقوق طفل، ماده 13ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، ماده  - 215
مالحظات پايانی کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه «اشکال تبعيض عليه زنان، به عنوان مثال مراجعه فرماييد به: کميته محو کليۀ  - 216

  ،31، فقره 2010اکتوبر  22 »زنان، يوگاندا،
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf (accessed March 18, 2012)  

 U.N.T.S.231, /entered into 521 »اخذ رضايت در ازدواج، تعيين حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ھا،«کنوانسيون مربوط به  -217
force/Dec 9, 1964, art.3.  .افغانستان عضو اين کنوانسيون نيست  

مالحظات پايانی کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، پاپوا «: کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، به گونه مثال مراجعه کنيد به -  218
  ، 2010جوالی  30 »نيو گينا،

http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/826/1865/documents/en/pdf/text.pdf (accessed March 4, 2012), paras. 49 and 50. 
 »مالحظات پايانی کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان، اتيوپی،«کميته محو کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان،  - 219

CEDAW/C/ETH/4-5, January 2004, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/EthiopiaCO30.pdf (accessed March 8, 
2012), para. 253.  
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 .VIپيشنھادات  
  

  ستانبه رئيس جمھور افغان
ه  از اينکه طبق قوانين افغانستان با قضايای "فرار صادرنمودن يک فرمان اجرايی مبنی بر • د ب منزل" نباي

ه و حيث جرم برخورد ه در صورت گرفت رادی ک ام اف ام  خاطرنشان ساختن اينکه تم ه اتھ حال حاضر ب
 . ر گيرندد، مورد عفو قراآينده محکوم خواھند ش يا در منزل" محکوم گرديده اند و از ارتکاب جرم "فرار

وده  اينکه مقررات مربوط به "زنا" در دادن ھدايت به وزارت عدليه مبنی بر • قوانين افغانستان را تعديل نم
ان در اين مقررات را با تعھدات حقوقی افغانستان در و  سطح بين المللی ھماھنگ سازد. ھمکاری باپارلم

 مربوط به زنا.مقررات  راستای تصويب تعديالت ايجاد شده در
ان و • ه پارلم انواده ب انون خ د ق وده جدي تادن مس ان از فرس ز  حصول اطمين يض آمي ام تبع ام احک ه تم اينک

دن انون م انون جد یفعل یموجود در ق دتوسط ق د ي انواده تع ردد. ھمکار يلخ ان در  یو اصالح گ ا پارلم ب
 داشته باشد. یھمخوان یالملل ينب یکه با مقررات و نورمھا یخانواده به شکل يدقانون جد يبتصو یراستا

  

  به ستره محکمه   
الھای  مصوباتملغی ساختن  • يالدی جھت جرم   2011و  2010صادره س رارساختن م زل" و از "ف  من

رار از جايگزين ساختن آن با مصوبه جديدی که زل" را جرم ندانسته و "ف اده  من ق م را طب انون  130آن ق
 اساسی قابل مجازات نداند. 

وانين وتازماني • ه ق تان اصالح و ک ررات افغانس رايم  مق ه "ج وط ب ای مرب يه ھ ام دوس د، تم ديل ميگردن تع
دداً از ی" را مج ا و اخالق ر خالھ ه نظ مول  نقط ه ش کلی ب وانين ش ق درست ق ه تطبي وط ب کالت مرب مش

ين، محکوميت بر اساس محکوميت متھمين با فقدان داليل الزام کافی، عدم توجه کافی به دفاعيه ھای متھم
وانين شکلی و بررسی قرارداده و اعترافات اجباری مورد غور و دون رعايت ق  تمام فيصله ھايی را که ب

ه  ه ب موازين محاکمه عادالنه صادرگرديده اند، ملغی نمايد. ستره محکمه بايد دوسيه ھای تمام افرادی را ک
وده و يا محبوس اند داشته و "جرايم اخالقی" تحت توقيف قرار اتھام ارتکاب ال تدقيق نم  دوسيه ھای اطف

د. و سال) تحت توقيف و يا محبوس  را در 18(افراد زيرسن  د  اولويت قراردھ ه باي ين ستره محکم ھمچن
ين و ای متھم يه ھ ايی از دوس ت  رھ ه جھ ومينی را ک ی و محک ونت جنس اميلی، خش ای ف ونت ھ ا  خش ي
اری و ای اجب ن از ازدواج ھ رار زيرس زل ف د، را، من وده ان د  در نم ه باي تره محکم د. س ت قراردھ اولوي

 ميالدی تکميل نمايد.  2012بررسی مجدد دوسيه ھا را تا آخرسال  پروسه تدقيق و
قضايای جزايی  يا ساير صادرنمودن مصوبه جديدی مبنی براينکه محاکم نبايد قضايای "جرايم اخالقی" و •

ا  غيرحاضر و محاکم بايد وکالی مدافع ھمچنين  را بدون حضور وکيل مدافع  مورد رسيدگی قرارداده و ي
اع در ادگی الزم دف ه آم دافعی ک دافع  وکالی م تقل وکالی م ورد نظارت انجمن مس ه ب د ب اکم را ندارن مح

 معرفی نمايد. 
، 32، 7توضيح دادن مکلفيت ھای آنان به موجب ماده ھای  صادرنمودن رھنمودھای الزم برای قضات و •

ات جز 55و  51، 38 ول محاکم ت واص ی موق ً  اي رفا ه ص ر ک ن ام اختن اي ان س ات و خاطرنش  معلوم
وده و ار ب دار اعتب اکم م زد مح ده باشد، ن ذکرجمع آوری گردي وق ال اده ھای ف  شواھدی که مطابق احکام م

د از درفيصله ھای محاکم قابل ذکر ودن بررسی  ميباشد. "اعترافات" گرفته شده باي اری نب ه نظر اجب نطق
ً  گرديده و ه  فاتی مدار اعتباراعترا صرفا ق اخذ شده باشد. ب ام تحقي دافع ھنگ ل م ميباشد که درحضور وکي

ً  شواھد جمع آوری شده نيز اسناد و ھمين شکل، ساير دافع  زمانی قابل اعتبار صرفا ميباشد که به وکالی م
ان اجازه حضور در مربوطه ھنگام جمع آوری آن جھت حضور اطالع داده شده و ه آن ق  ب ان تحقي جري
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دون دردا ه ب ا معلومات ک اده ھای  ده شده باشد. تنھ اد م ی  55و  38نظرداشت مف اصول محاکمات جزاي
ناد و ده و شامل اس ارت است از جمع آوری گردي ه  شواھد ميگردد عب ره ک شھادت شھود ونظر اھل خب

ه از 51مطابق احکام ماده  ايی محض ک ق شھود و اصول محاکمات مدنی اخذ ميگردد. ادعاھ جرح  طري
 شھود قابل اثبات نيستند، نبايد طرف قبول محاکم قرارگيرند. 

ده در  • ين کنن تطبيق نمودن کامل احکام قانون تخلفات اطفال که اين قانون تامين "منافع اطفال" را عامل تعي
 رسيدگی به تخلفات اطفال ميداند. 

ه شده و سال بايد به عنوان آخرين راه حل در 18توقيف اطفال زيرسن  • اه  نظرگرفت رای کوت د ب توقيف باي
 ترين مدت ممکن صورت گيرد. 

  

  به لوی څارنوالی 
ر • ی ب رای څارنواالن مبن اده  صادرنمودن رھنمودھای الزم ب د اشخاص را مطابق م ان نباي  130اينکه آن

 قانون اساسی تحت تعقيب جزايی قراردھند. 
ً اينکه از مظنو صادرنمودن رھنمودھای الزم برای څارنواالن مبنی بر • د صرفا حضور وکالی  در نين باي

 مدافع شان تحقيق صورت گيرد.
ه  اينکه تاحد ممکن جھت تحقيق از زنان مظنون از صادرنمودن رھنمودھای الزم مبنی بر • څارنواالن طبق

 اناث کارگرفته شود. 
ر صادرنمودن رھنمودھای الزم برای څارنواالن و • ی ب ان مبن ام ادعاھای موظف ساختن آن د تم  اينکه باي

ان  و ه زن ع خشونت علي اير جرمی ارتکاب يافته عليه زنان به موجب قانون من ً  س ما وانين را رس ق  ق تحقي
وده و ناد و نم ا اس راه ب ادره ھم ای ص کل قرارھ ه ش ات را ب د. و اتھام زام وارد نماي ل ال ين  دالي ھمچن

امالً  شوند  څارنواالن موظف  ا قضايا را ک وده و ت ق نم ان تحقي ه زن ازند ک ه ارتکاب  مشخص س تھم ب م
 يا خير.  خشونت فرارکرده اند و جرايم اخالقی جھت رھايی از

انونی  در تعديل ميگردند، با مقررات مربوطه افغانستان اصالح و زمانيکه قوانين و تا • نظرداشت تخلفات ق
ق و ای د تحقي ه در رون د و ک ی" صورت ميگيرن رايم اخالق ه قضايای "ج ا محاکم ه  در ب نظرداشت اينک
وق بشرتخل ی حق ين الملل ه قضايای  فات صورت گرفته مخالف مفاد معاھدات ب رای رسيدگی ب ند، ب ميباش

انونی" را در وراً يک "مھلت ق ه و "جرايم اخالقی"  ف ه  نظرگرفت ی ب رای مدت معين د رسيدگی را ب رون
ايايی "جرايم قض سال) در 18رسيدگی به تخلفات اطفال (زير نبود اين مھلت قانونی، از تعويق اندازد. در

اميلی، خشونت ھای جنسی،  اخالقی،" قضايای زنان و دختران که ادعای متضررشدن ازخشونت ھای ف
ه در ازدواج ھای اجباری و زيرسن را دارند و اعی توصيه عدم  يا قضايايی ک دان موظف اجتم آن کارمن

 رسيدگی را ميکنند، اجتناب نمايد. 
ده در تطبيق نمودن کامل احکام قانون تخلفات ا • ين کنن طفال که اين قانون تامين "منافع اطفال" را عامل تعي

 رسيدگی به تخلفات اطفال ميداند.
اه  سال بايد به عنوان آخرين راه حل در 18توقيف اطفال زيرسن  • رای کوت د ب ه شده و توقيف باي نظرگرفت

 ترين مدت ممکن صورت گيرد. 
ه قضايا  اينکه در ن قبل ازاينکه څارنواال صادرنمودن رھنمودھای الزم مبنی بر • خواست عدم رسيدگی ب

رد  جانب کارمند اجتماعی موظف وزارت کار و را که از امور اجتماعی، شھداء و معلولين صورت ميگي
 را رد نمايد، بايد موافقت شخص لوی څارنوال را حاصل کند.  
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  به وزارت امور داخله 
انونی  در تعديل ميگردند، با اصالح و مقررات مربوطه افغانستان تازمانيکه قوانين و • ات ق نظرداشت تخلف

ق و ای د تحقي ه در رون د و ک ی" صورت ميگيرن رايم اخالق ه قضايای "ج ا محاکم ه  در ب نظرداشت اينک
ا از د ت دايت دھ وليس ھ ه پ ند، ب وق بشر ميباش ی حق  تخلفات صورت گرفته مخالف مفاد معاھدات بين الملل

ال زيرسن يا تعقيب فعال قضايا تحقيق و سال،  18ی مربوط به "جرايم اخالقی،" مخصوصا قضايای اطف
دختران که ادعای متضررشدن ازخشونت را دارند، قضايايی که کارمند موظف اجتماعی  قضايای زنان و

ری  مفقود شدن زن و آن شخصی راپور يا قضايايی که در خواھان عدم رسيدگی به آن شده است و ا دخت ي
 اپور خود را پس گرفته باشد، خود داری نمايد. را داده ولی بعدا ر

االی  صادر • د ب در) نباي نمودن رھنمودھای الزم برای موظفين پوليس مبنی براينکه تبعيضات جنسيتی (جن
ه شمول قضايای "جرايم اخالقی"  تصاميم پوليس ازنطقه نظر ه تعقيب قضايا ب ان نسبت ب ميزان تعھد آن

 باشد. اثرگزار
دماتی از رالعمل ھای کتبی مبنی بردستو صدورھدايات و • ات مق ام تحقيق د توسط  اينکه انج ين زن باي متھم

ايی صرفا در پوليس طبقه اناث صورت گيرد. و ونين جن ام مظن  ھمچنين خاطرنشان ساختن اين امر که تم
 جو قرارگيرند.  حضور وکالی مدافع شان مورد پرس و

وليس افزايش تالشھا جھت استخدام و • اث از حفظ مامورين پ ه ان اين ھای الزم  طبق دازی کمپ ق راه ان طري
 بھبود شرايط استخدام آنان.  جھت استخدام پوليس زن و

 واحدھای پاسخ به مشکالت فاميلی. گماشتن موظفين پوليس زن در •
وليس  ايجاد و • رای پ ه خشونت  –انکشاف پروگرام ھای آموزشی ب اث راجع ب ه ان وليس طبق مخصوصا پ

ا  ارزيابی و جام تحقيق مقدماتی به روش ھای مناسب وھای جنسی به شمول ان ه آي مستند سازی اين امر ک
 ياخير.  روابط جنسی تحت تحقيق با رضايت صورت گرفته است و

ر • ی ب وليس مبن وظفين پ ام قضايای  آموزش دادن م ه تم وط ب ات مرب ام معلوم ا تم د ت ان مکلف ان ه آن اينک
ونت و ا خش ب ق ه موج الی ب ايرجرايم احتم ا س ه ي ارنواالن مربوط ه څ وراً ب ان را ف ه زن ع علي نون من

 راپوردھند.  
اه  سال بايد به عنوان آخرين راه حل در 18توقيف اطفال زيرسن  • رای کوت د ب ه شده و توقيف باي نظرگرفت

 ترين مدت ممکن صورت گيرد. 
    

  به وزارت امور زنان 
ا تالش در حمايت از"خانه ھای امن" و • ه ھ تم خان ه شمول محافظت جھت توسعه سيس تان ب ی امن افغانس

ه ھای امن در کردن از اين خانه ھا. در اد خان اد  صورتيکه امکان ايج واليت خاصی موجود نباشد، ايج
ان متضرر از ه زن ه ھای امن  ميکانيزم ھای الزم جھت کمک ب ه خان د ب ا بتوانن خشونت در آن واليت ت

 واليات ديگر به طور مصئون انتقال داده شوند. 
ان محبوس  يت ازحما • د  -پروگرام ھای آگاھی دھی برای زن ان حبس ميگردن ه آن ه مجرد ک ورد  در –ب م

د،  اينکه اگر ه ھای شان برگردن ه خان ه شکل مصئون ب آنان نميتوانند پس از سپری نمودن مدت حبس ب
 ميتوانند به خانه ھای امن بروند.

رای پروسه ايجاد مراکز حمايت از • الی بيشتر مخصوصا ب ان و انتق داً  زن ه جدي ران ک ا  از دخت محبس رھ
 ميگردند. 

ت از • ان و حماي رای زن دمات الزم ب ه خ ه اراي وط ب ای مرب ه ھ ه  پروس ادر ب م ق ور داي ه ط ه ب ران ک دخت
ان و بازگشت به خانه ھا و ه درآن زن ه سرپناه امن ک ن خدمات شامل تھي ند. اي ل ھای خويش نميباش   فامي

وھمچنين کمک ھای الزم جھت دسترسی به کنند  و شغلی را تعقيب  دختران بتوانند فرصت ھای آموزشی
 ميگردد.  را دريافت نمايند، نيز فرصتھا نھمچو
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  معلولين  به وزارت کار، اموراجتماعی، شھداء و
 قضايای جزايی. اموراجتماعی جھت تھيه راپورھای تحقيقی اجتماعی در ارتقای ظرفيت وزارت کار و •
دختران در آن قضايا متھم به ارتکاب "جرايم اخالقی"  مام قضايايی که زنان وت راپورھا در نتھيه ھمچو •

 ميباشند. 
 

  افغانستان سيون مستقل حقوق بشريبه کم
 سيون مستقل حقوق بشر جھت کمک به زنان ويامکانات کم توسعه قابل مالحظه ای ظرفيت ھا و تقويت و •

 ميگيرند. خويش قراريا اعضای خانواده خسر دختران که مورد خشونت فاميل و
 راه اندازی کمپاين ھای وسيع آگاھی عامه درسطح ملی با پيام ھای ذيل:  •

 ه فحشاء  ازدواج ھای اجباری، ازدواج ھای زيرسن قانونی، خشونت ھای فيزيکی و مجبورساختن ب
ه کمسيون مستقل حقوق  جرايم متذکره متضرر ھرکسی که از جرم بوده و د ب ده باشند، ميتوانن گردي

 ر مرا جعه نموده و خواھان کمک گردد. بش
 زوم خواھان  تماس شده ودر سيون يدختران ميتوانند جھت دريافت کمک با کم زنان و درصورت ل

 معرفی زنان به خانه ھای امن گردد.  قسمت راھنمايی و کمک در
 ه محاکم مراجعه نموده و زنان و د. و دختران حق دارند که ب ا تقاضای تفريق کنن ين آن ن حق ھمچن

ر دارند که پس از ران که  طالق/ تفريق سرپرستی اطفال شان را ب ده داشته باشند. حضانت دخت عھ
ادر  7پسران که سن  سالگی را تکميل نکرده باشد و 9سن  ده م ه عھ سالگی را تکميل نکرده باشد ب

وده و ين در ب ر ھمچن ل بھت افع طف امين من رای ت ادر ب ال  صورتيکه م تشخيص گردد، حضانت اطف
 سنين فوق نيز به وی سپرده خواھد شد. باالتر از

 اع از زنان و وقی جھت دف حقوق شان دسترسی داشته باشند.  دختران ميتوانند به مساعدت ھای حق
 کمک نمايد.  ميتواند آنان را جھت دسترسی به اين خدمات راھنمايی و سيون حقوق بشريکم

انواده اصالح وازبعد ا  • ده  نکه قانون خ ديل گردي زتع ام تبعيض آمي ان آن از و احک د مي دازی برون ، راه ان
  .  شروع گردد کمپاين ھای اگاھی عامه به منظور ارايه معلومات جديد درمورد حقوق زنان

  

  به انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 
ا و • ا، رھنمودھ اع مناسب از وضع معيارھ دافع جھت دف الی م رای وک وازين مفصل ب ن  م ان. اي وکلين ش م

زرھن د، ني ادگی کامل اشتراک نماين ا آم دافع درجلسات قضايی ب ا شامل ضرورت اينکه وکالی م د  مودھ باي
 باشد. 

ی از • اھی دھ ای آگ رام ھ اد پروگ ق پخش و ايج تر و طري ر پوس وس در نش رای اشخاص محب ه ب  اطالعي
ه وکالی مدافع شان داشته باش توضيح اين مطلب که آنان چه توقعاتی ميتوانند از محابس و ن اطالعي ند. اي

دافع شان را در ای وکالی م صورتيکه  ھا وپوسترھا ھمچنين بايد توضيح دھد که محبوسين بايد کم کاريھ
 کارکردھای آنان طبق معيارھا نباشد، به بورد نظارت انجمن مستقل وکالی مدافع گزارش دھد. 

دافع شان در • ه شکل صورتيکه  يک پروسه ساده را جھت شکايت محبوسين از وکالی م دافع ب وکالی م
 حرفوی رفتارنکنند، ايجاد نمايد. 

اع  دختران در قضايای زنان و وضع رھنمودھای خاص برای وکالی مدافعی که از • موضوعات جزايی دف
ق از ميکنند به شمول ارايه معلومات در ام تحقي ورد خشونت ھای جنسی، چگونگی انج ه  م متضررين ب

 ربوط به رضايت و مستند سازی آن. چگونگی ارزيابی مسايل م شکل مناسب و
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  به سازمان ملل متحد و دونرھای بين المللی 
رار تنفيذ قانون منع خشونت عليه زن، جلوگيری از • وانين و از تعقيب عدلی قضايای "ف ديل ق زل،"  تع  من

ان  موضوعات فاميلی و مقررات حاکم بر زنا و ه زن ده تبعيض علي ال کنن ايرقوانين اعم تعديل واصالح س
 مذاکرات وھمکاريھای سياسی شان با حکومت افغانستان مطرح کنند.  را به عنوان مسايل کليدی در

ان درافغانستان از  محسوسی را نسبت به حمايت از تعھدات جديد، درازمدت، اساسی و • وق زن ق  حق طري
د شوند. اولويت ھای تحت پوشش ھمچو حمايت ھای سياسی، تخنيکی و دات ب ناقتصادی  متعھ د تعھ اي

 شامل موارد ذيل گردد: 
  دارحمايت ھای ه شمول توسعه وددوام ه ھای امن" ب ی و درازمدت از"خان يش بين ل پ ای  ، قاب ارتق

ونی و رای  ظرفيت سيستم خانه ھای امن کن ه ھای مصئون ب اد خان از،" ايج ه ھای امن "ب اد خان ايج
ه  و می شوندحبس رھا  زنان که از ه ب ادرحمايت ھای درازمدت از زنان ک م ق ه بازگشت  طور داي ب

 به فاميل ھای شان نمی باشند.  
 موضوعات فاميلی.  دختران در فراھم سازی مساعدت ھای حقوقی برای زنان و 
 ان و ه زن ی جھت مشوره دھی ب ران در راه اندازی يک کمپاين دوامدار اگاھی عامه درسطح مل  دخت

انو ه زن وق ونت علي ع خش انون من ه موجب ق ان ب وق ش ورد حق اميلی وم ه  ن ف ه چگون توضيح اينک
 کمک ھای الزم را بدست آورند. یمسايل چنين  اشخاص ميتوانند در

 ان  مشورت حقوقی برای زنان محبوس طوريکه ھرزن و ارايه خدمات اجتماعی و ه آن د ک دختربدانن
 ً ا ه برگشته و پس از مجبور نيستند که حتم ه خان معرض  مجددا در سپری نمودن مدت حبس شان ب

 نت و يا تھديدات مرگ قرارگيرند. خشو
ان  واحدھای پاسخ به مشکالت فاميلی و تداوم حمايت از • ه زن ع خشونت علي څارنوالی ھای اختصاصی من

ان از و تقالنه جھت حصول اطمين ابی ھای مس ام ارزي ه انج ا ب انيزم  ارتباط دادن اين حمايت ھ اينکه ميک
 ھای متذکره به اھداف شان نايل ميگردند. 

ه  یيک ميکانيزم ھماھنگ ايجاد • ان ب رای حفاظت از زن دابيرالزم ب اذ ت رای کشورھای مختلف جھت اتخ ب
ان و دادی محدودی زن ه تع دگی دادن ب دگی شان در شمول پناھن ه زن ران ک ا دخت تان ب  خطر داخل افغانس

  مواجه ميباشد.
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ان حقوق بشر که درافغانستان ايفای وظيفه می کند، محقق بخش آسيايی ديده ب» ھيدربار«اين گزارش توسط 
تحريرگرديده است. گزارش ھذا براساس تحقيقات انجام شده توسط ھيدرباربه حيث محقق و زمان سلطانی به حيث 

مسئول بخش حقوقی » جيمز راس«مسئول بخش آسيايی، » براد آدمز«دستيارمحقق تھيه وتنظيم گرديده وتوسط 
معاون پروگرام ديده بان حقوق بشرتصحيح و ويرايش گرديده است. وھمچنين » اندرسجوسيف س«وپاليسی، و 

» آرونا کشياپ«معاون بخش حقوق اطفال، » نيف -زيما کورسين«محقق ارشد دربخش حقوق اطفال،  »ردپبيد شي«
مورد معاون بخش حقوق زنان ديده بان حقوق بشرگزارش متذکره را » جنيت والش«محقق بخش حقوق زنان،  و 

 را با ما شريک ساخته اند.  تجديد نظرقرارداده ونظرات شان
  

ھمکاران » شيوالينی پارمر«و » جيک اسکوبی تال«ھای تخنيکی درقسمت چاپ اين گزارش توسط  ھمکاری
ی ديده بان حقوق بشر ادستيارتوليدات چند رسانه » آيوی شين«مسئول نشرات، و » یچوگريس « بخش آسيايی،
 ت.  انجام داده اس

  
متخصصين که معلومات شان را دراختيارما قراردادند، به از ديده بان حقوق بشرازھمکاری ھای تعداد زيادی 

شمول مقامات فعلی و قبلی حکومت افغانستان، مسئولين خانه ھای امن، فعاالن حقوق زن، کارمندان اجتماعی و 
سازمان ملل و آيساف، ديپلومات ھا و مجامع خدماتی، مختصصين حقوقی، کارمندان امدادی، مشاورين، مقامات 

تمويل کننده  صميمانه تشکروقدردانی به عمل می اورد. ھمچنين ازارگانھای عدلی وقضايی افغانستان که به ما 
اجازه دادند که  با محبوسين، افراد تحت بازداشت ومسئولين محابس مصاحبه نموده و بعضی ازدوسيه ھای 

ه طورخاص قدردانی می گردد. مراتب امتنان و قدردانی نھايی خويش را خدمت زنان مربوطه را بررسی نماييم ب
ودختران که داستان ھای زندگی شان را باما شريک ساختند وبه ما اجازه دادند اين داستانھا را منتشر کنيم، تقديم 

 می کنيم. 
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