
 

 

 
"ما وعده های جهان را  داريم"  

 حقوق زنان در افغانستان
 

خالصه.  1  
 

س از سقوط طالبان همه می خواستند بيايند و برای حقوق زنان کار کنند؛ آنها با پ
آرام آرام، آرام . مباهات می گفتند که در اينجا آمده اند تا دست زنان افغان را بگيرند

جامعه بين الملل ديدند که ما، دو يا سه زن در کابينه  شايد. آرام، اين مسئله ناپديد شد
ما اما همه . داريم و فکر کردند که اين خوب است، حاال آنها دارای حقوق خود می باشند

زنان  اولويتی . چيز را از دست داديم؛ از پست های کابينه گرفته تا توجه تمويل کنندگان
 . ا فراموش شده ايمم. برای حکومت خود ما يا جامعه جهانی نيستند

 2009جون  4شينکی کروخيل، عضو پارلمان، کابل،  --
 

اقدامات آرايشی است و در واقع  به  اين مسئله  . مسايل زنان مورد توجه قرار نمی گيرد
. آمارهای جالب گمراه کننده است. که افغانستان تا چه حد محافظه کار است نمی پردازد

مکاتب اعمار شده است، که چه؟ آيا معلمان واقعا می هزاران معلم آموزش ديده اند، 
توانند به تدريس بپردازند؟ آيا خانواده ای دختران خود را مکتب خواهد فرستاد اگر فوايد 
اشتغال را در آن نبيند؟ يا اگر محدوديت های شغلی مانند محل کار مختلط را حل نکرده 

 -در سطح ترحم ختم می گرددباشيد؟  پيشرفت زنان در سطح ترحم شروع می شود و 
 .اين پيشرفت به تدوين پاليسی های خوب منجر نمی گردد

   2009می  3سوسانا پاکلر، رئيس پيشين کشوری ميديکا مانديال، کابل،  --
 

 -در مورد قانون احوال شخصيه اهل تشيع استقبال کرديم} جامعه جهانی{ما از سخنان 
اين کار را  2001يان داشتند،  همانگونه که در آنها چيزهای زيبای زيادی را ب -واقعا
هنوز اما منتظر هستيم که ببينيم آنها  ديگر چه  . ما وعده های دنيا را با خود داريم. کردند

 . انجام خواهند داد

 2009اپريل  14وژمه فروغ، فعال، حقوق جهانی، کابل،  --
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القاعده و شکست دادن طالبان، دفاع از اياالت متحده و متحدان آن، بعد از ضرورت ريشه کن کردن 
و تعهد بعدی خود نسبت به  بازسازی افغانستان  2001حقوق زنان را يکی از داليل اصلی برای حمله  

زنان افغان، هفت سال پس از سقوط طالبان و ايجاد حکومت کرزی، کماکان از جمله زنانی . ذکر کردند
وضعيت آنها در همه عرصه ها، از جمله در عرصه های  .اند که در بدترين وضع در جهان قرار دارند

بهداشت، تعليم و تربيه، اشتغال، آزادی از خشونت، تساوی در برابر قانون و مشارکت سياسی، دلتنگ 
 .کننده است

 
پيش از اين در   عليرغم تعهد لفظی نسبت به حقوق زنان و توانمند سازی زنان و با اين که  ميليون ها پول

اما برای جا معه جهانی و دولت   قوق زنان و پروژه های توسعه ای به مصرف رسيده است،راستای ح
افغانستان که به منازعات مسلحانه توجه بشتر می دهند تا مفاهم کالن امنيت ملکی و تأمين حاکميت قانون، 

 .زنان اما يک اولويت مرکزی نمی باشد
 

، زمانی که قانون احوال 2009اره در ماه مارچ وضعيت روبه وخامت حقوق زنان در افغانستان دوب
شخصيه شيعيان، که مملو از زن ستيزی سبک طالبانی بود، از طرف پارلمان تصويب و از سوی رئيس 

اين قانون به تنظيم  امور شخصی اهل تشيع، . جمهور کرزی توشيح گرديد،  در مرکز توجه قرار گرفت
می پردازد اما همانگونه که در ذيل تفصيل داده شده است،  از جمله  طالق، ارث و حداقل سن ازدواج، 

خواند و " مشمئيز کننده"رئيس جمهور اياالت متحده اين قانون را . مانع آزادی های اساسی زنان می شود
رهبران کشورهای بريتانيا، کانادا، فرانسه و ناتو، همه  به محکوم کردن اين قانون پيوستند و بر اهميت 

 .   وق زنان بار ديگر تأکيد ور زيدنداحترام به حق
 

فعاالن حقوق زن افغان بسيج شدند و مبارزه موفقانه ای را جهت وادار کردن رئيس جمهور به تجديد نظر 
اين مبارزه  با انتقادهای صريح  کشورهای مثل اياالت متحده، کانادا و ملت . در اين قانون به راه انداختند

متأسفانه، نتيجه نهايی ظاهرا به دليل اين  که رئيس جمهور کرزی می . ديدهای مختلف اروپايی تقويت گر
او يک ماه قبل .  خواست حمايت بنيادگرايان شيعه را در انتخابات حفظ کند، انتظارات را برآورده نساخت

از انتخابات رياست جمهوری نسخه اصالح شده ای اين قانون را طی يک فرمان نشر کرد که هنوز شامل 
های می باشد که محدوديت های شديدی را ، به شمول ملزم ساختن  زنان به بدست آوردن اجازه  ماده

غير معين، بر زنان شيعه " داليل مشروع معقول"شوهران شان قبل از بيرون رفتن از خانه مگر بنابر 
می دهد نه به به همين ترتيب، اين قانون حقوق حضانت از طفل را به پدرها و پدرکالن ها . تحميل می کند

مادران و مادرکالن ها و به شوهر اجازه می دهد هرگاه  زنش وظايف زناشويی خود را، به شمول 
 .  وظايف جنسی، انجام ندهد، نفقه او را متوقف کند

 
غوغا برسر اين قانون اهل تشيع، شکنندگی پيشرفت های  زنان افغان، فعاالن حقوق بشر و سياستمداران  

گروه های سياسی مسلط افغانستان هنوز به لحاظ ايدئولوژيکی با بسياری . ار ساختاصالح طلب را آشک
از حقوقی که اکثر زنان از سقوط طالبان بدينسو از آنها برخوردار شده اند ، مانند آزادی گشت و گذار، 
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احبه بسياری از زنانی که برای اين گزارش مص. آزادی کار و حق تعليم و تربيه، در ستيزش قرار دارند
شدند، اظهار داشتند که در چند سال اخير فضا برای آنها که به عنوان فعاالن برای تغيير کار می کنند تنگ 

 .    شده زيرا حکومت برای حفظ کنترل سياسی  به طور فزاينده بر گروه های محافظه کار تکيه کرده است
 

اين که دنيا بارديگر وضعيت زنان را   به دنبال جنجال بر سر قانون احوال شخصيه شيعيان و با توجه به
در افغانستان بدقت بررسی می کند، بسياری در داخل و خارج از کشور يکبار ديگر متوجه می شوند که 

از آنجايی که روند  . پيشرفت ها تاچه حد شکننده و چالش ها تا چه اندازه زياد و عميق باقی مانده است
ه گونه واضح مثبت بود، اين روند اينک اما در بسياری از ب 2005الی  2001پيشرفت حقوق زنان از 
اين،  گزارشی در مورد بسياری از زنان و مردان شجاعی که با اقدامات بزرگ و . عرصه ها منفی است

زندگی شان را به  -مانند تدريس در يک مکتب دخترانه يا بودن عضو مستقل زن در پارلمان -کوچک
رت رهبران محافظه کاری را بازنمايی می کند که می خواهند حقوق خطر می اندازند، نيست بلکه قد
قانون احوال شخصيه شيعيان، که در آن کرزی ميانه رو سابق حقوق .   اساسی زنان را از آنها سلب کنند

. زنان را در ازای حمايت سياسی برای انتخاب مجدد خود مبادله کرد، تنها بارز ترين نمونه اين روند است
به اين که دورنمای معامله ها با طالبان و ديگر گروه های شورشی به طور قاطعانه در دستور با توجه 

 .      کار سياسی قرار دارد، بازيگران بنيادگرا ممکن است به گسترش نفوذ خود در سال های آينده  بپردازند
 

 : ما در اين گزارش، روی پنچ  مسئله نگران کننده  اساسی تمرکز می کنيم
 

 ت بر زنان فعال در عرصه زندگی سياسیحمال •

 خشونت عليه زنان •

 ازدواج اطفال و ازدواج اجباری •

 دسترسی به عدالت، و  •

 دسترسی دختران به تعليمات ثانوی •
 

ما اين پنج حوزه را به عنوان نمونه های از وضعيت عمومی تر زنان برگزيديم، هرچند می دانيم که دليلی 
مانند دسترسی به تعليمات اوليه، مرگ و مير مادران، تهديدها عليه قوی برای بررسی موضوعات ديگر 

اين گزارش ضمن تشريح . مدافعان زن حقوق بشر و خشونت خانوادگی، می توانست وجود داشته باشد
موارد نمادين نقض های جاری حقوق در پنج حوزه مزبور،  ناکامی حکومت در ارتقای حقوق اساسی 

اخير را برجسته ساخته، و به شناسايی برخی از کوتاهی ها در اولويت ها و  زنان و دختران در سال های
 . کمک های تمويل کنندگان که به اين برگشت کمک کرده است، می پردازد
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 حمالت بر زنان فعال در حيات سياسی 
در  2009اپريل  12قتل ستاره اچکزی،  مدافعی صريح اللهجه حقوق بشر و عضو شورای محلی در 

ار زنگ خطر ديگری برای تمامی زنانی بود که در حيات عمومی، يا به عنوان سياستمدار در سطح قنده
پارلمان يا شورای واليتی و يا هم  به عنوان فعاالن حقوق بشر، معلمان، کارکنان صحی يا ژورناليستان، 

ا ماه ها قبل از او هفته ها ي. اچکزی مدافعی بی باک  حقوق بشر و عضو شورای محلی بود. فعال هستند
قتل اش تهديدهای را دريافت می کرد و مسؤالن حکومتی، دوستان و همکاران خود را از خطری که می 

طالبان مسؤليت قتل او را به عهده گرفتند اما دوستان و . دانست در برابرش قرار دارد باخبر ساخته بود
هيچ کسی . ز يک ترور سياسی بوده باشدهمکاران او اين پرسش را مطرح کرده اند  آيا ممکن است اين ني

 . به خاطر قتل او مورد پيگرد قانونی قرار نگرفته است
  

زنان در باره فعاليت : هرباری که يک زن در زندگی عمومی ترور می شود، مرگ او تأثير  فزاينده دارد
س زنی که برای افسر پولي. های سياسی خود  در منطقه يا مسلک خويش خوب و با دقت  فکر خواهند کرد

اين گزارش مصاحبه شد بعد از آن که در پاسخ به تهديدهای دو گروه شورشی  از بزرگان خود حمايت 
فرمانده  -او بيم از آن دارد که با سرنوشت ماللی کاکر. ناکافی دريافت کرد در اختفا به سر برده است

ناکامی . دچار خواهد شد -ر باقی ماندبدون کيف 2008پيشين پوليس در قندهار که قتل وی در ماه سپتامبر 
 .  مکرر حکومت در سپردن مرتکبان اين جرايم به دست عدالت، ترس زنان را دو برابر می سازد

 
خطری که وجود دارد اين است که پيشرفت های که  زنان در نمايندگی شان در حيات سياسی بدست آورده 

ا اين است که بيش از يک ربع اعضای ولسی جرگه  مهم ترين اين دست آورده. اند، نقش برآب خواهد شد
مانند تعداد کرسی ها در -اما در جاهايی که سهميه بندی صورت نگرفته است. را زنان تشکيل می دهند

به نظر می رسد اين پيشرفت ها پيش از  -کابينه يا پست های معينيت وزارت ها يا پست های خدمات ملکی
ريان چند سال گذشته تعداد زنان در خدمات ملکی همانند شمار زنان در ج. اين، رو به ضعف نهاده است

تنها يک وزير زن در کابينه وجود دارد که از وزارت امور زنان . در کابينه درواقع کاهش يافته است
تمامی اعضای زن پارلمان که برای اين گزارش مصاحبه شدند، نوعی از تهديد يا . نمايندگی می کند
بسياری از آنان احساس می کردند که دولت نمی تواند يا نمی خواهد از آنها . رده بودندارعاب را تجربه ک

تا زمانی که حمالت عليه زنان بدون مجازات باقی می ماند، فرهنگ ترس و بخشايش يک . حمايت کند
 .   مانع بازدارنده  و قوی در برابر زنانی خواهد بود که می خواهند وارد حيات سياسی شوند

 
در آخرين لحظه های  2009يت کانديداها و رأی دهندگان زن در انتخابات  شورای واليتی و پارلمانی امن

تنها از طريق تالش های واپسين دقيقه . اين پروسه به عنوان يک مسئله متمايز  مورد رسيدگی قرار گرفت
زنان   -حمايت های مالی با در اختيار قرار دادن موترهای خود يا -اعضای زن پارلمان و فعاالن بود که 

در بعض جاها، مانند واليت . کافی در روزهای پايانی ثبت نام نامزدان  متقاعد شدند  خود را نامزد کنند
قندهار، وضعيت امينتی تا حدی خراب بود که شمار زنانی که برای احراز کرسی در شورای واليتی وارد 
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همه . س قانون برای زنان اختصاص داده شده استرقابت شدند کمتر از تعداد کرسی های بود که براسا
ناکامی در تأمين امنيت . کانديداهای زن در قندهار خارج از اين واليت به مبارزات انتخاباتی پرداختند

کافی برای زنان، به شمول استخدام تالشی کنندگان زن در محالت رای گيری زنان، باعث افزايش تقلب 
 . رق کشور گرديددر انتخابات در جنوب و جنوب ش

 
بدون يک خط مشی قوی در حکومت و جامعه که زنان بتوانند از طريق  آن برای حقوق خود البی گری 

گروه های سياسی کنونی در فساد و . کنند، پيشرفت های آنها در افغانستان، به تدريج، متوقف خواهد شد
صول يا برنامه بلکه از طريق معامله کار زار های انتخاباتی نه براساس ا. پارتی بازی فرو رفته  است

به همان اندازه که قدرت از طريق نهادهای سياسی جريان پيدا می . گری ها و سازش ها صورت می گيرد
کند به همان ميزان هم از طريق روابط ميان  قدرت های حمايت کننده و عناصر حمايت شونده 

)Patron-Client  (يک .  که در ستيزش با زنان قرار دارد اين، نظامی است. به گردش در می آيد
 :عضو زن پارلمان به ما چنين گفت

 
بنابراين، ما        . ما قوماندان نيستيم، ما تفنگ نداريم، ما کيسه های پول از هرجايی که شده، نداريم      

 1.کسانی نيستيم که آنها بخواهند از منافع شان حمايت کنند
 

 خشونت عليه زنان
زن  در  4700يافته های يک سروی سرتاسری از. نان در افغانستان همه گير استخشونت عليه ز

درصد آنها دست کم شکلی از خشونت فيزيکی، جنسی يا روانی يا ازدواج  87.2نشان داد که  2007
اشکال خشونت شامل تجاوز جنسی، خشونت فيزيکی،  2.اجباری را در زندگی شان تجربه کرده بودند

بسا اوقات نگرش های کسانی که در حکومت و پوليس . می شود" قتل های ناموسی"ازدواج اجباری و 
اما به طور فزاينده از  -قرار دارند ديدگاه های زن ستيزانه ای  را، که ريشه در سنت های فرهنگی دارد

 بازنمايی می کند که زمينه بعض از خشونت ها عليه زنان -سوی نسل های جوان تر افغان ها رد می گردد
چنانچه داکتر ثريا صبحرنگ، کميشنر بخش حمايت و توسعه زنان کميسون مستقل .  را فراهم می آورد

پوليس و قضات خشونت عليه زنان را مشروع می دانند، ازاين رو آنها " حقوق بشر افغانستان به ما گفت،
  3."قضايا را مورد پيگرد قانونی قرار نمی دهند

 

                                                           
  2009جون  4نکی کروخيل عضو پارلمان، کابل، مصاحبه ديدبان حقوق بشر با شي   1
" گزارش ملی در مورد بدرفتاری های خانوادگی در افغانستان،: زندگی کردن با خشونت"، )Global Rights(سازمان حقوق جهانی     2

 ،2008مارج 
  http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803 (accessed November 11, 2009), p. 1.  

 2009می  3مصاحبه ديدبان حقوق بشر با داکتر ثريا صبحرنگ، کابل،     3
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ه خاطر خوف از بد رفتاری پوليس يا فساد يا ترس از انتقام گيری عامالن در اکثريت مطلق قضايا، زنان ب
جايگاه اجتماعی پايين و ننگ های اجتماعی مانع زنان از ايستادن . خشونت، خواستار کمک نمی شوند

برای . عليه خانواده های خود در تعقيب عدلی، مخصوصًا در قضايای بد رفتاری های خانوادگی، می شود
نزديک شدن به پوليس يا محاکم مستلزم آن است که وی بر بی آبرويی های عمومی ای فايق  يک زن حتا

آيند که غالبا به زنانی نسبت داده می شود که بدون يک سرپرست مرد از خانه های شان خارج می شوند، 
د تحقيقات در تحقيقی   که از سوی بنيا. چه رسد به زنانی که خواستار حمايت از مقامات دولتی می شوند

در  ) Women and Children Legal Research Foundation(حقوقی اطفال و زنان 
درصد فکر می کردند که زنی که در اثر خشونت معلول شده است بايد از  15انجام يافت تنها  2008

کسانی که خواستار کمک می شوند، بسياری اگر با خصومت يا بد رفتاری  آشکار . پوليس کمک بخواهد
 .  واجه نشوند،  با بی توجهی رو به رو می گردندم
 

زنای به "متجاوزان جنسی صرف به . در حال حاضر، تجاوز جنسی براساس قانون افغانستان جرم نيست
می توانند متهم شوند که گاهی باعث می شود که زنان  نيز به خاطر زنا مورد پيگرد قانونی قرار "  عنف
وردهای عمده گروه های جامعه مدنی و فعاالن حقوق زنان، رئيس جمهور به عنوان يکی از دست آ. گيرند

در وقت . اين قانون، تجاوز جنسی را جرم می شمارد. قانون محو خشونت  عليه زنان را  انتشار داد
پارلمان حق دارد به بررسی قوانينی بپردازد . نوشتن اين گزارش، قانون تحت بررسی پارلمان قرار دارد

اين قانون بايد تقويت و واضح شود و نبايد از . فرمان رياست جمهوری به تصويب می رسدکه بر اساس 
اين قانون، با وجود نواقص آن، دست آورد مهمی برای فعاالن حقوق زنان بود . سوی پارلمان ترقيق گردد

خورد دولت و که آن را دنبال کردند  و هرگاه نافذ گردد، به عنوان بنيان مهمی برای تغييرات در شيوه بر
 .شهروندان خصوصی با خشونت جنسيتی عمل خواهد کرد

  
ما سه مورد تجاوز جنسی را در اين گزارش برجسته می سازيم که در آن قدرت و نفوذ مجرمان به آنها 

عفو رياست جمهوری در تابستان .  کمک کرد تا، گاهی با باال ترين ضمانت حکومت، از عدالت فرار کنند
سال محکوميت   11سال از  2هاشدن دو متجاوز جنسی بعد از سپری کردن  صرف که شاهد ر 2008

شوهر قربانی تجاوز جنسی دو هفته بعد از زندانی شدن  2009در ماه می . بود، انگيزه سياسی داشت
در قضيه دوم، زمانی که پسر .  مردی که دستور تجاوز جنسی را داده بود،  با ضرب گلوله به قتل رسيد

ساله تجاوز کرده بود زندانی شد، اعضای خانواده قدرتمند او دست به  13مان که بر يک دختر عضو پارل
آنها . هرکاری زدند تا سعی کنند  او را از زندان آزاد نمايند؛ تالش های که تا کنون ناکام بوده است

واج دادن عضو زن ، به شمول به ازد"سنتی"خانواده قربانی ها را تحت فشار قرار دادند تا به حل و فصل 
يا " جبران خسارت"عملی موسوم به بد که در آن  يک زن به عنوان ( خانواده مجرم به خانواده قربانی 

در قضيه سوم، دختر جوانی مورد تجاوز جنسی . ، تن در دهد)برای يک جرم داده می شود" مجازات"
ش، هيچ کسی به خاطر جرايم تا وقت نوشتن اين گزار: قرار گرفته و مجبور به روسپی گری شده بود
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عليه وی، احتماًال به خاطر ترس از انتقام در ميان کسانی که خواهان تعقيب قانونی  بودند، مورد پيگرد  
 :چنانچه فوزيه کوفی، عضو پارلمان، به ما گفت. قرار نگرفته بود

  
زيرا           يک فرهنگ معافيت نسبت به عامالن تجاوز جنسی از طرف حکومت وجود دارد        

بنابراين، حقوق زنان نخستين . حکومت نمی خواهد اتحاد ميان حاميان خود را با اجرای قانون تضعيف کند
 4.سياست همه چيز است. چيزهای است که ناديده گرفته می شود

  

 ازدواج  طفل و ازدواج  اجباری
دوق انکشافی ملل متحد برای درصد از ازدواج های که در افغانستان صورت می گيرد از سوی صن 57

درصد به عنوان  80الی  70به عنوان  ازدواج اطفال  و ) 16مطابق سن قانونی ) (UNIFEM(زنان 
با توجه به رابطه ای که ميان خشونت خانوادگی و ازدواج   5.ازدواج های اجباری دسته بندی شده است

تی را  که در برابر زنان و دختران قرار اجباری وجود دارد، اين رسم ها زمينه بسياری از مشکال/ طفل
ازدواج های زود هنگام غالبًا به ترک تحصيل و بار دار شدن زود هنگام  دختران  . دارد، فراهم می سازد

 .   کمک می کند که خطرهای عوارض صحی يا مرگ مادران  را به همراه  دارد
 

عد از بالغ شدن بزودی به ازدواج می نگرش های غالب در مناطق روستايی اين است که دختران را ب
دختران و پسران غالبًا از . طويانه و شرايط اقتصادی ضعيف سبب افزايش ازدواج طفل می گردد. دهند

انتخاب کمی در مورد سن ازدواج و شريک زندگی خود در داخل خانواده های شان برخوردارند و 
. به ادامه تحصيالت شان اهميت کم تر داده می شود دختران حتا دارای استقالل کم تری می باشند  و غالبًا

پاسخ خانواده ها و اجتماعات به تالش ها برای فرار کردن از ازدواج های اجباری غالبا خشن می تواند 
 .   باشد که شامل  قتل های ناموسی نيز می گردد

 
ه شمول غيرقانونی هرچند شکل کنونی قانون محو خشونت عليه زنان  به حل بعضی از اين مسايل، ب

دانستن ازدواج طفل، می پردازد، سازمان های حقوق زنان در افغانستان اما براين باور اند  که تغييرات 
تغيير نگرش ها دارای اهميت فوق . در اين قانون ممکن است به  اصالحات  کم  در اين زمينه بينجامد

، رهبران قومی و شخصيت های بانفوذ، العاده است اما اين امر به  تعهد درازمدت مسؤالن حکومتی
سازمان های غيردولتی و تمويل کنندگانی  که از سازمان های جامعه مدنی دخيل در اين کار حمايت می 

 . کنند، نياز خواهد داشت
 

                                                           
 2009جون  7مصاحبه ديدبان حقوق بشر با فوزيه کوفی، عضو پارلمان، کابل،    4
 ،2008فاکت شيت، " وضعيت زنان در افغانستان،"صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان، افغانستان،    5

http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html (accessed November 4, 2009). 
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 دسترسی به عدالت 
از زنان را از  تعصبات عميق فرهنگی بسياری. دسترسی زنان به عدالت يک مشکل اساسی است

. جلوگيری می کند" زن بد"پوليس يا محاکم به خاطر ترس از مشهور شدن به عنوان  يک دسترسی به
زنان در مراکز پوليس و محاکم با تبعيض و تعصب مسؤالنی مواجه می شوند که غالبا قانون را نمی دانند 

اکثر .  داردو عفت زنان تأکيد " حيثيت"بلکه زنان را با قانون عرفی مجازات می کنند که بيشتر بر ايده  
چيزی که در قانون افغانستان  -رو به رو می باشند" فرار"زنانی که در زندان بسر می برند با اتهام زنا يا 

يا شريعت جرم نيست اما  ديد فرهنگی محافظه کارانه ای را بازنمايی می کند که زنان را به عنوان ملک 
 . پدران يا شوهران قلمداد می نمايد

 
واحدهای "که  در واکنش به اين  مسئله، مورد استقبال گسترده  قرار گرفت ايجاد  يکی از سياست های

اما، همانگونه . در مراکز پوليس بود)" Family Response Units(رسيدگی به مشکالت خوانواده
که در اين گزارش تشريح شده است، مشکالت جدی به شمول نبود افسران کافی پوليس زن و آموزش 

 .  سهوليات در تطبيق آن وجود دارد کافی، مشوره و
 

 دسترسی دختران به تعليمات ثانوی 
بعد از انهدام مکاتب دخترانه توسط طالبان، تعجب برانگيز نيست که اينک  تعليم و تربيه دختران به 

با وجود .  نمايشی ترين بخشی از تالش های تمويل کنندگان بين المللی در افغانستان تبديل شده است
 -امسال بيش از شش ميليون دانش آموزش در مکاتب ابتدائيه و ليسه شامل شدند –های چشم گير  پيشرفت

درصد  11اکثريت دختران هنوز به مکتب ابتدائيه نمی روند و . اختالف تام جنسيتی هنوز وجود دارد
 10ای درصد در صنف ه 4تنها . شامل شده اند 9الی  7دخترانی که  در سنين ليسه هستند، در صنوف 

درحالی که تعداد پسران و دخترانی که در مکتب می روند در سطح ليسه به صورت . می باشند 12الی 
 .  چشم گيری کاهش می يابد، اما اين کاهش  در تعداد دختران بسيار مشخص تر می باشد

  
ا نام نويسی زير -اين ارقام يأس آور بنابر داليل متعدد  از آينده ضعيف برای  دختران حکايت می کند 

از تربيه نسل بعدی رهبران زن گرفته تا  -کردن و حفظ دختران در مکاتب تأثيرات وسيعی خواهد داشت
تعليم و تربيه  دختران غالبًا از تسلط  ازدواج طفل، بار داری زود هنگام و . کاهش مرگ و مير اطفال

. ذيه بهتر ميان اطفال نيز پيوند داردسواد زنان با تغ. خطر مردن به خاطر علل مرتبط با حاملگی می کاهد
پيشرفت افغانستان در رسيدگی به کمبود معلم، بهبود شاخص های صحی و ايجاد معيثت دوام دار به 
پرورش نسل جديدی از معلمان، تأمين کنندگان مراقبت های صحی، کارگران ماهر و رهبران زن بستگی 

 .دارد
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ه فقدان مکاتب دخترانه، امنيت و گزينه های ترانسپورتی، تحقيق ديدبان حقوق بشر نشان می دهد ک 
. معلمان زن و برنامه ريزی کافی حکومت، همه به عدم دسترسی  دختران به معارف  کمک می کند

سروی های ملی بر اين يافته که اکثر خانواده های افغان آرزو دارند دختران شان را تعليم بدهند اما بايد 
ر اختيار داشته باشند تا اين کار را به صورت عملی و بدون خطر انجام دهند، اول وسايل و امکانات د

ناامنی عمومی و حمالت بر مکاتب، معلمان و دانش آموزان موانع عمده در جنوب و شرق . تأکيد می نهد
 مطابق داده های وزارت معارف در پنج ماه نخست. افغانستان می باشد که تأثير نامتناسب بر دختران دارد

مکتب با مواد منفجره مورد حمله قرار  102، )2009اپريل الی آگست (سال تقويمی افغانستان  1388
هرچند روشن (دانش آموز و معلم در حمالت شورشی کشته شدند 105گرفتند يا به آتش کشيده شدند و 

انش آموزان مرد و هرچند اين حمالت عليه معلمان و د). نيست که آنها لزوما آماج اين کشتارها بوده باشند
متعلم امسال  200آشکارا متوجه دختران بود و  2009زن انجام شده است، چندين حمله سمی اما در 

 6. آنها را دختران تشکيل می دادند 196مسموم شدند که 
  
مکاتب .  در بخش های ديگر کشور، دوربودن نزديک ترين مکتب يک مانع عمده به شمار می رود 

. يت ها متمرکز است و مناطق وسيعی وجود دارند که بدون کدام مکتب می باشندثانوی در مرکز وال
مکاتب ذکور بيشتر از مکاتب دخترانه است و فاصله های  -کمبود مکاتب تأثير نامتناسب  بر دختران دارد

طوالنی در رسيدن به نزديک ترين مکتب غالبًا چالش های ايمنی و امنيتی فزون تری را در برابر 
ديدبان حقوق بشر با دخترانی مصاحبه کرده است که به مکتبی می رود که مستلزم . ان قرار می دهددختر

درحالی که خانواده ها نگران امنيت هر طفل می باشند، . حدود  شش ساعت پياده روی در روز می باشد
قرار آنها اما به خصوص به فرستادن دختران نوجوانی که ممکن است هدف خشونت يا آزار جنسی 

فيصد مکاتب را مکاتب دخترانه تشکيل می دهد در حالی که هيچ مکتب  19تنها . گيرند، مايل نيستند
  7.درصد تمامی ولسوالی های آموزشی وجود ندارد 29دخترانه در 

 

* * * 

 
ت اين مشکال. وضع ناگوار زنان با مشکالت بسيار عميق تر در نظام سياسی افغانستان ارتباط مسقتيم دارد

شامل ضعف فزاينده حکومت می شود که به اتکای بيش از حد بر گروه های بنيادگرا و محافظه کار در 
حفظ حمايت سياسی و مبارزه با طالبان و به همين ترتيب تعهد رو به ضعف نسبت به رهبری در مورد 

لبا نه برای فساد گسترده در وزارت خانه ها، جايی که از موقعيت ها غا. حقوق زنان منجر شده است
خدمات عمومی بلکه برای توانگرساختن خود  استفاده می شود ، نيز بدان معناست که  تالش های 
اصالحی در تمامی سطوح، به شمول پاليسی های حمايت از حقوق زنان، احتماال در دستور کار صاحبان 
                                                           

 2009سپتامبر  15اين داده ها به صورت کتبی از سوی وزارت معارف، رياست امنيت به ديدبان حقوق بشر فراهم گرديد،    6
 ،2008فاکت شيت، " نان در افغانستانوضعيت ز" صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان، افغانستان   7

http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html (accessed November 12, 2009). 



                                
        10  "ما وعده های جهان را  داريم"

 

دسازی و پيشرفت زنان می مأموران دولتی غالبًا فايده کمی را در تالش برای توانمن. قدرت قرار ندارد
بينند، به ويژه اگر اين کار خطر مقاومت يا بدتر از آن را از سوی گروه های قدرتمند به همراه داشته 

تسلط قوه مجريه و فعال نبودن احزاب سياسی باعث به وجود آمدن سيستم مبتنی بر مناسبات حمايوی . باشد
)Patronage system (نظامی که ارزش های همانند حقوق زنان در آن ترويج شود می گردد تا   . 
 

وضعيت رو به وخامت امنيتی زنان را با فشار .اين يک لحظه حساس برای زنان و دختران افغان می باشد
 2009تصويب قانون احوال شخصيه شيعيان در ماه مارچ . فزاينده در  حيات سياسی مواجه می سازد

خشونت عليه . به مشکل بدست آمده زنان پس از طالبان تاچه حد آسيب پذير استنشان داد که آزادی های 
باتوجه به اين که  گروه . زنان فراگير باقی مانده است و دسترسی زنان به عدالت به شدت محدود است

های بنيادگرا در حال نيروگرفتن می باشند و مصالحه با بعض عناصر طالبان در دستور کار حکومت و 
 .اصلی آن قرار دارد، فضای سياسی ممکن است در تخاصم بيشتر با حقوق زنان قرار گيرد حاميان

 
چنانچه پيش از اين اشاره شد، قانون محو خشونت . در عين زمان بعض پيشرفت ها در حال تحقق است

الن عليه زنان توسط فعاالن حقوق زنان و مسؤالن تهيه شد و مايه سربلندی  بزرگی برای بسياری از فعا
برای تشويق زنان به کانديدا شدن و رای " ميليون زن 5کمپاين "راه اندازی يک . حقوق زنان می باشد

اين واقعيت که زنان فرهنگ خود را از طريق يک سری . يک تحول مثبت بود 2009دادن در انتخابات 
ون احوال شخصيه از تظاهرات عليه قان—مقاومت ها در برابر بيرحمی های روزانه  به چالش می گيرند
فعاليت های متهورانه و  .  جالب توجه است—شيعان گرفته تا تجمع هزاران زن برای نماز در قلب قندهار

بی باکانه بسياری از فعاالن زن و مدافعان حقوق بشر دلگرم کننده ترين چشم انداز آينده زنان و دختران 
. بايد با توجه بيش از پيش مورد حمايت قرار گيردفعاليت های آنها و ايمنی آنها . افغان را تشکيل می دهد

بايد ترويج و  -اياالت متحده، انگلستان، اتحاديه اروپا و ناتو -حکومت افغانستان و حاميان اصلی آن
حمايت از حقوق زنان را نه به عنوان چيزی که  به خاطر منفعت سياسی کوتاه مدت مورد سازش قرار 

 .  بدانند می گيرد بلکه  يک اولويت اساسی
 

 پيشنهادات کليدی
حکومت و تمويل کنندگان بايد ترويج و حراست از حقوق زنان را اولويت عمده ای در بازسازی  •

 . کشور  و يکی از محورهای اصلی استراتژی های سياسی، اقتصادی و امنيتی خود قرار دهند
يابد  که اين قانون مطابق  پارلمان بايد قانون محو خشونت عليه زنان را اصالح کند تا اطمينان  •

 .   معيارهای بين المللی است و به روش واضح و قابل فهم طرح می گردد
حکومت بايد، با حمايت تمويل کنندگان، کمپاين وسيعی را برای  ارتقای آگاهی راه اندازی کند تا  •

ستان مطمئين شود که ارگان های مجری قانون، قضات، پارلمان، مأمورين دولت و مردم افغان
هدف اين کمپاين بايد کاهش بدنام سازی قربانيان تجاوز .  تجاوز جنسی را يک جرم می دانند

 .   جنسی نيز باشد
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 . حکومت بايد ثبت ازدواج را به صورت وسيع تر مقدور و الزامی قرار دهند •
رئيس جمهور بايد دستور رهايی، عذرخواهی از و جبران خسارت برای زنان و دخترانی را که  •

 . بازداشت شده اند، صادر کند" فرار از خانه"ه شکل نادرست به اتهام ب
حکومت بايد، با حمايت تمويل کنندگان، مراکز  مساعدت های حقوقی برای زنان  و واحدهای  •

رسيدگی به مشکالت خانواده  در ساختار پوليس را ، از جمله از طريق استخدام افسران پوليس 
 .  زن بيشتر، تقويت کند

مت بايد، با حمايت تمويل کنندگان، تعداد و پوشش جغرافيايی کالس های دوره ليسه دختران حکو •
را از طريق اعمار ليسه های دخترانه بيشتر، تبديل کردن بعض مکاتب پسرانه به مکاتب مختلط، 
معرفی نوبت های قبل از ظهر و بعد از ظهر  و اضافه کردن کالس های سطح ليسه به مکاتب 

 .  موجود افزايش دهد و اطمينان يابد  که استخدام و آموزش معلمان زن تسريع می گرددابتدائيه 
حکومت بايد، با حمايت ملل متحد و ساير تمويل کنندگان، امنيت  کانديداها و رای دهندگان زن را  •

 .  در اولويت قرار دهد 2010در برنامه ريزی برای انتخابات پارلمانی 
د، در همکاری با وزارت امور زنان، بايد نظارت همه جانبه ای  ناظر تمويل کنندگان و ملل متح •

  . به جنسيت بر تمامی مصارف در افغانستان انجام دهند

 

 پيشنهادات تفصيلی
 حمالت  بر زنان فعال در عرصه حيات سياسی

 :ديدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان مصرانه می طلبد تا
 ر زندگی سياسی را محکوم کندبه طور علنی حمالت عليه زنان د •
اطمينان يابد که همه قضايای آزار، تهديدها و ارعاب زنان در حيات سياسی  از سوی وزارت  •

 . يا لوی څارنوالی ثبت، مورد نظارت، تحقيق و پيگرد قانونی قرار می گيرد داخله
تدابير  تحقيقات در مورد قتل های زنان فعال در زندگی سياسی را در اولويت قرار دهد و •

 .  پيشگيرانه روی  دست گيرد
مطمئين شود که .  به فساد در تأمين امنيت از سوی حکومت های ولسوالی و واليتی رسيدگی کند •

 . تخصيص امنيت بر اساس ضرورت می باشد
اطمينان يابد که زنان به به عهده گرفتن  نقش های کالن تری، به شمول پست های وزير و معاون  •

شوند و نيز اطمينان يابد که  به کاهش در استخدام زنان در خدمات ملکی وزير، تشويق می 
 . رسيدگی می کند

اطمينان يابد که به  امنيت کانديداها و رای دهندگان زن از ابتدای آمادگی ها برای انتخابات  •
 . پرداخته می شود 2010پارلمانی 

تر رياست جمهوری وجود مطمئين شود که پست مشورتی در مورد مسايل جنسيتی در داخل دف •
دارد و به اين مشاور صالحيت می دهد تا جلسات ماهانه با طيف وسيعی از فعاالن جامعه مدنی  
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متناوبًا، يک مسؤليت ترويج و حراست از حقوق زنان را در اليحه وظايف تمامی . داشته باشد
 . مشاوران ارشد رئيس جمهور شامل سازد

 
 :، رياست امنيت ملی و لوی څارنوالی می خواهد تاديدبان حقوق بشر از وزارت داخله

پاسخ های اکنونی به تهديدها و حمله ها بر زنان فعال در حيات سياسی را مورد بازنگری قرار  •
داده و با زنان در حيات سياسی جهت طرح و تطبيق اصالحات الزم برای تقويت پاسخ های 

  .حکومت به  اين گونه تهديدها و حمله ها کار کنند
مطمئين شوند  که . اطمينان يابند که امنيت زنانی که با تهديد مواجه می باشند، تأمين می گردد •

 Patronage(سؤاستفاده از منابع امنيتی دولت از طريق شبکه های مبتنی بر روابط حمابوی 

Networks  ( خاتمه پيدا می کند و منابع امنيتی )بر ) به شمول گاردمحافظ پوليس و وسايل نقليه
 . اساس ضرورت تخصيص داده می شود

 

 :ديدبان حقوق بشر تمويل کنندگان بين المللی را ترغيب می کند تا
 .به حمايت خود از مکانيسم های  درازمدت در حمايت از زنان در زندگی سياسی ادامه دهند •
صدای خود را عليه ناکامی دولت در گزينش زنان برای نقش های باال، به شمول پست های  •

 . وزيران، بلند کنند
مطمئين شوند که امنيت کانديداها و رای دهندگان زن از ابتدای آمادگی ها برای انتخابات  •

 .تأمين می شود 2010پارلمانی 
حمايت های درازمدت برای پروگرام های که زنان را به ورود و باقی ماندن در زندگی سياسی  •

و همکاری با شبکه های محلی،  فراهم  تشويق می کند، به شمول پروگرام های ظرفيت سازی
 . سازند

 

 خشونت جنسی
 :ديدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد  تا

اطمينان يابد که قوانين موجود راجع به خشونت عليه زنان، ازدواج اجباری و ازدواج طفل به  •
 . اجرا گذاشته می شود

يگاه اجتماعی يا دليل ديگری با برخورد مطمئين شود که هيچ مرتکب جرمی به خاطر روابط، جا •
 .  امتيازی يا بخشايش مواجه نمی شود

آماری را در خصوص ماهيت و اندازه خشونت عليه زنان جمع آوری کند؛ موارد مداخله سياسی  •
در تحقيقات جنايی و دادرسی های محکمه  را به بررسی بگيرد و کسی را که متهم به مداخله 

 .ازخواست قرار دهدشناخته می شود، مورد ب
مطمئين شود که مکانيسم های رسيدگی به شکايت ها وجود دارد که به زنان امکان بدهد تا  •

همچون قضايا را، به شمول دسترسی به خانه های بی خطر در صورت اقتضا، با اطمينان 
 . گزارش دهند
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ان منجر نمی اطمينان يابد  که سازوکارهای سنتی حل منازعات به خشونت يا تبعيض عليه زن •
 .  شود

چهار . مطمئين شود  که قانون محو خشونت عليه زنان تقويت و کامال به اجرا گذاشته می شود •
 . چوب زمانی  را در قانون گذاری شامل سازد و بودجه کافی جهت تطبيق مؤثر آن تخصيص دهد

د، به خدمات، به اطمينان يابد  که زنان و دخترانی که با خشونت مبتنی بر جنسيت مواجه بوده ان •
 . شمول مراقبت های صحی و سرپناه ها، دسترسی دارند

راهنمای های واضح در مورد تفاوت ) څارنوال ها(مطمئين شود که قضات، پوليس و دادستان ها  •
بين زنای به عنف و مبنی بر رضايت طرفين دريافت می کنند و اين که هيچ زنی که مورد تجاوز 

 .  مورد پيگرد قرار نمی گيرد" مبنی بر رضايت طرفين"هام  زنای جنسی قرار گرفته است به ات
اطمينان يابد  که تجاوز جنسی براساس قانون محو خشونت عليه زنان جرم شديد به شمار می  •

وزارت های  امور داخله، (رود و آگاهی از اين جرم در وزارت خانه های مربوطه حکومت 
، در پارلمان و ميان رهبران مذهبی افزايش )ه عالیعدليه، صحت عامه، لوی څارنوالی و دادگا

 .  می يابد
آموزش های کافی در مورد احکام قانون محو خشونت عليه زنان برای مسؤالن مجری قانون  •

 . فراهم آورد تا اطمينان حاصل گردد که آنان می توانند به تطبيق احکام اين قانون بپردازند
که رسانه ها در زمان گزارش دادن در مورد خشونت  تدابيری را جهت حصول اطمينان از اين •

های مبتنی بر جنسيست و جنسی به زنان احترام می گذارند و اين احترام را ترويج می کنند، 
 . رويدست گيرد

 . مطمئين شود که بودجه کافی برای انجام فعاليت های آگاهی دهی تخصيص داده می شود •
طريق تلويزون و راديو در مورد خشونت مبتنی بر کمپاين های وسيع  ارتقای آگاهی را از  •

جنسيت راه اندازی کند تا فهم عمومی از حقوق زنان و مجازات های قانونی عليه جرايم خشونت 
 . عليه زنان را افزايش دهد

کمپاين های معينی را جهت بلند بردن آگاهی از تجاوز جنسی به عنوان يک جرم رويدست گيرد  •
ره قربانی شدن قربانيان تجاوز جنسی از سوی خانواده های شان، اجتماعات و سعی کند تا از دوبا

 .و مقامات حکومتی بکاهد
 
اطمينان يابد  که وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان به فعاليت های خود در راستای ارائه خدمات 

ديده زن ،  به قربانيان تجاوز جنسی، به شمول دسترسی به کمک های طبی و مشوره با مشاور آموزش
 .  اولويت را به استخدام و آموزش مشاوران زن می دهند. ادامه می دهند

در رسيدگی به جرم تجاوز جنسی ) جرگه ها و شوراها(از سازوکارهای غيررسمی حل منازعه  •
 .  براساس  نورم های عرفی که باعث نقض حقوق زنان می شود، جلوگيری به عمل آورد

می باشند، آزاد کند و از آنها  به " فرار از خانه"م به جرم معدوم زنان و دخترانی را، که مته •
 . خاطر بازداشت غيرقانونی شان عذر خواهی کند
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 :ديدبان حقوق بشر از شورای ملی می خواهد تا
قانون محو خشونت عليه زنان را از طريق مشوره با زنان پارلمانی و گروه های جامعه مدنی  •

 . تقويت و منتشر کند
ين شود که اين قانون شامل تعريف روشنی از تجاوز جنسی به عنوان يک جرم شديد و مطمئ •

 . متمايز از زنا می شود
با عين مجازات برای " قتل های ناموسی"اطمينان يابد  که اين  قانون مجازات واضحی را عليه  •

 . انواع ديگر قتل ها، تعيين می کند
متضمن مکانيسم های بودجه ای جهت حصول مطمئين شود که قانون محو خشونت عليه زنان  •

اطمينان از اين که تمامی مواد اين قانون در چارچوب زمانی ثابت به  اجرا گذاشته می شود، می 
 . باشد

کيفر اعدام را به عنوان يک مجازات احتمالی برای هرگونه جرم پيش بينی شده در  قانون محو  •
 .  خشونت عليه زنان، حذف کند

 
 :شر از تمويل کنندگان بين المللی  می خواهد  تايدبان حقوق بد

ضروت به  نيروی پوليسی که بر مبارزه با جرايم در سرتاسر کشور تمرکز کند را به رسميت  •
 .  بشناسند و پروگرام های آموزشی ای  را برای آنها روی  دست گيرند

 . نان بلند کنندصدای خود را عليه موارد آشکار مداخله سياسی در قضايای خشونت عليه ز •
 . در موارد الزم، حمايت های فنی را برای تطبيق قانون محو خشونت عليه زنان فراهم آورند •
کمک های مالی جهت کمک به حمايت های درازمدت از کمپاين های آگاهی دهی راجع به    •

 . خشونت عليه زنان تأمين کنند
سطح آگاهی از اين معضل حمايت به از تحقيقات در باره خشونت ها عليه زنان جهت باال بردن  •

 . عمل آورند
از سازمان های غيردولتی و گروه های جامعه مدنی در کار برای ارتقای سطح آگاهی  در  •

 . اجتماعات محلی، خانواده ها و ميان رهبران مذهبی حمايت کنند
 
 زدواج اجباری و ازدواج طفلا

 :واهد تاديده بان حقوق بشر از حکومت افغانستان مصرانه می خ
به تالش ها جهت حصول اطمينان از اين که همه نوزادان شهادت نامه والدت می گيرند و   

 . والدت های گذشته راجستر می شود، ادامه دهد
صدور شهادت نامه ها را . قانونی را جهت الزامی ساختن ثبت ازدواج ها تصويب و تطبيق کند 

 . ک مانع عمل نکندرايگان در نظر بگيرد تا مخارج آن به عنوان ي
پروسه  ثبت را مورد بازنگری قرار دهد  تا هر ولسوالی يک مسؤل عمومی داشته باشد که بتواند  

 . والدت ها، مرگ ها و ازدواج ها را ثبت کند
يا مساجد / سازوکارهای را در نظر بگيرد که امکان وقوع ثبت ازدواج را در سالن های عروسی 

 .  رهبران مذهبی ای که آموزش ديده اند، فراهم سازد از سوی مسؤالن واجد شرايط يا
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اطمينان يابد که قانون محو خشونت عليه زنان با تعديالت مبنی بر اصالحات پيشنهاد شده در اين   
گزارش تعديل و واضح می شود و مطمئين شود که همه ارگان های مجری قانون در مورد 

 . و يا ازدواج اجباری آموزش می بينند  شناسايی، تحقيق و تعقيق قضايای ازدواج اطفال
قانون موجود که برای ازدواج های اجباری مجازات تعيين می کند و قانون محو خشونت عليه  

 .  زنان در مورد ازدواج اجباری را بعد از انفاذ آن تطبيق کند
و تعديل قانون جزايی را جهت شامل ساختن مجازات ها برای کسانی که در ازدواج های طفل  

کسی (، شاهدان، څارنوال ها و عاقد)اگر بالغ باشد(اجباری شريک هستند که  احتماال شامل داماد 
 . و غيره می شوند، در نظر بگيرد) که عقد عروس و داماد را می خواند

اطمينان يابد که قانون محو خشونت عليه زنان شامل حمايت ها برای دخترانی می گردد که با   
اجباری و بد رو به رو باشند تا آنها  بعد از فسخ ازدواج به لحاظ مالی در  ازدواج طفل، ازدواج

 .  موقعيت آسيب پذير قرار نگيرند
 

 : ديده بان حقوق بشر از وزارت امور داخله و لوی څارنوالی مصرانه می طلبد تا
تحقيق و اطمينان يابند  که تمامی افسران فعلی و جديد پوليس و څارنواالن در مورد شناسايی،  •

 . پيگيری قضايايی ازدواج اجباری آموزش می بينند
مطمئين شوند که، در صورتی که قانون محو خشونت عليه زنان ازدواج طفل را غيرقانونی  •

اعالم کند، همه افسران جديد وفعلی پوليس و څارنواالن در خصوص شناسايی، تحقيق و تعقيب 
 . قضايای ازدواج طفل آموزش دريافت می کنند

طمينان يابند که زنان يا دخترانی که سعی می کنند از ازدواج اجباری يا ازدواج طفل فرار می ا •
فرار از "کنند به وزارت امور زنان ارجاع داده می شوند و هيچ گاه به خاطر اتهامات ساختگی 

 .مجرم شناخته نمی شوند" منزل
  

 :اديده بان حقوق بشر از تمويل کنندگان بين المللی می طلبد ت
از سازمان های غيردولتی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان جهت کمک به  ارتقای سطح آگاهی  •

 . از پی آمدهای  ازدواج طفل و ازدواج  اجباری حمايت به عمل آورند
  .از کمپاين های آگاهی دهی در مورد ازدواج طفل و ازدواج اجباری حمايت کنند •

 

 دسترسی به عدالت
 :از وزير امور داخله و لوی څارنوال می خواهد  تاديدبان حقوق بشر 

آموزش های بيشتر در مورد حقوق زنان، تبعيض جنسيتی و خشونت عليه زنان برای همه همه  •
مستخدمان جديد در نيروی پوليس و لوی څارنوالی فراهم کنند و ارزيابی از  افسران فعلی پوليس و 

 .مايندڅارنواالن و آموزش مداوم برای آنها ارائه ن
 . مطمئين شوند که همه جرايم عليه زنان به ثبت می رسد و مورد تحقيق قرار می گيرد •
فساد و خويش و قوم پرستی در نظام محکمه دولتی را کاهش دهند و اطمينان يابند که کسانی را که  •

 . مسؤل هستند مورد بازجويی قرار داده و به عدالت می سپارند
 . نتی حل منازعه به خشونت يا تبعيض عليه زنان نمی انجامدمطمئين شوند که سازوکارهای س •
استخدام افسران پوليس زن را در اولويت قرار دهند و مطمئين شوند که زنان کافی در قطعات  •

 . رسيدگی به مشکالت خانواده استخدام می شوند
 .آموزش های تخصصی برای کارمندان قطعات رسيدگی به مشکالت خانواده  فراهم سازند •
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آگاهی دهی و برنامه های رسيدگی به اجتماع را جهت بلند بردن آگاهی از قطعات رسيدگی به  •
 .  مشکالت خانواده و  صالحيت های آنها در ميان مردم، تمويل کنند

همه واحدهای رسيدگی به مشکالت خانواده را با سهولت ها به شمول دفاتر و دست شويی های  •
يا ورودی های جداگانه جهت کاهش بدنام سازی زنانی که به اين  جداگانه مجهز سازند و ساختمان ها

 . واحدها مراجعه می کنند، فراهم آورند
آموزش های اضافی برای کارمندان تازه استخدام شده زن فراهم کنند تا اطمينان حاصل شود که   •

 . شرايط سواد اوليه برآورده می شود
ت خانواده مورد حمايت قرار می گيرند و امنيت مطمئين شوند که خود واحدهای رسيدگی به مشکال •

دارند و هرگونه تهديدها عليه افسران پوليس زن جدی گرفته می شود و تحقيق در مورد صورت می 
 . گيرد و عليه عامالن تهديدها يا حمالت اقدام می شود

نظارت  کارهای واحدهای رسيدگی به مشکالت خانواده را  برای سؤاستفاده ها و بدرفتاری مورد •
 . قرار دهند

مطمئين شوند که هرگونه معاينات طبی زنانی که قربانيان خشونت شده اند يا به زنا متهم می باشند  •
 .  تنها از سوی داکتران زن واجد شرايط  انجام می شود

 
 :ديدبان حقوق بشر از دادگاه عالی می خواهد تا

تی و خشونت عليه زنان و دختران برای قضات جديد و فعلی در باره حقوق زنان، تبعيض جنسي •
 .آموزش فراهم کند

 .تفاوت بين زنا و تجاوز جنسی را برای تمامی قضات واضح سازد •
مطمئين شود که همه قاضی ها تجاوز جنسی را به عنوان جرمی می دانند که دادگاه عالی آن را  •

 . مجازات شوند جدی می گيرد و زنان و دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند نبايد
" فرار از منزل"قانون را برای همه قاضی ها روشن سازد تا زنان و دختران هيچ گاه به خاطر  •

 .متهم نشوند
 .طرح های حمايت از شاهدان را برای قضايای خشونت عليه زنان مورد بررسی قرار دهد •
شرايط موانع فرا راه زنانی که خواستار عدالت در سيستم محکمه می شوند، به شمول  •

 .غيرمنعطف برای شاهدان، را مورد بازنگری قرار دهد
 

 :ديدبان حقوق بشر از تمويل کنندگان بين المللی می طلبد تا
حمايت درازمدت را برای تقويت کردن سيستم محکمه با توجه ويژه به افزايش دسترسی برای زنان،  •

 .در اولويت قرار دهند
در راستای سازوکارهای سنتی حل منازعه به اجرا  اطمينان يابند که تمامی پروگرام های که •

گذاشته می شود به از بين بردن رسومی که از خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران چشم می 
پوشد ياری می رساند و به تمويل  اقداماتی که از شيوه های نقض حقوق به شمول بد دادن کار 

 .می گيرد، نپردازند
دان قطعات رسيدگی به مشکالت خانواده به فوريت بپردازند و به کوتاهی ها در آموزش کارمن •

 .برای هر واحد رسيدگی به مشکالت خانواده مشوره بدهند
جلسات را راجع به خشونت مبتنی بر جنسيت و قوانين راجع به حقوق زنان در پروگرام های  •

 . آموزشی برای پوليس تقويت کنند
ک های حقوقی برای زنان فراهم سازند و آموزش حمايت درازمدت برای مراکز فراهم کننده کم •

های را برای زنان بيشتر روی دست گيرند تا مطمئين شوند که زنان واجد شرايط  در اين مراکز 
 . استخدام می شوند
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 تعليمات ثانويه دختران

 :ديدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می طلبد تا
که در مکاتب ابتدائيه شامل می باشند، کار کنند تا روی استراتژی های ادامه تعليمات دخترانی  •

 .  آنها بتوانند تعليمات شان را ادامه دهند
معلومات در مورد اين که چرا دانش آموزان  شامل مکتب نمی شوند يا از مکتب خارج می شوند  •

جمع آوری کند و از اين معلومات جهت ايجاد استراتژی های معطوف به جنست شموليت و ادامه 
 . عليم کار گيردت

تعداد و پوشش جغرافيايی کالس های ثانويه دختران را از طريق اعمار بيشتر مکاتب ثانويه  •
های پيش ) شيفت(دخترانه ، تبديل کردن مکاتب پسرانه به مکاتب مختلط، به شمول معرفی نوبت 

. افزايش دهد از ظهر و بعد از ظهر  و افزودن کالس های سطح ثانويه به مکاتب ابتدائيه موجود،
در صورت اعمار مکاتب جديد، زنان و دختران را در تصميم گيری ها در باره محل و موقعيت 

 . آنها سهيم سازد
 .بودجه های را جهت تأمين ترانسپورت برای دانش آموزان دختر تخصيص دهد •
 . ساختن مکاتب جديد را بر دسترسی مساوی برای دختران در هر منطقه مشروط نمايد •
ش ها جهت راجستر کردن مکاتب محلی سرعت ببخشد و اعتبار تعليمات رسمی به دانش به تال •

آموزانی بدهد که در اين پروگرام ها تعليم داده می شوند و موانع انضمام آنها با سيستم آموزشی 
مطمئين شود که . رسمی و پروگرام های آموزش حرفه ای در سطوح ثانوی و عالی را بردارد

ين گونه مکاتب محلی به دختران تعلق می گيرد در گذار به سيستم دولتی تلف نمی فوايدی که از ا
 . شود

موقعيت و شرايط مکاتب دخترانه، پسرانه و مختلط را مورد ارزيابی قرار دهد تا بتواند برای  •
پوشش گسترده  و دسترسی مساوی برای پسران و دختران به طور استراتژيک برنامه ريزی 

 .کند
اطق جغرافيايی را، که دارای سطح مشارکت پايين دختران در تعليم و تربيه می کار روی من •

 .باشد، در اولويت قرار دهد
مطمئين شود که تعداد کافی معلمان زن استخدام می شود و آموزش می بيند و انعطاف پذيری در  •

 .ظرفيت سازی در مناطق روستايی وجود دارد
 

می   ، وزارت دفاع ملی، رياست امنيت ملی و لوی څارنوالیديدبان حقوق بشر از وزارت امور داخله
 :طلبد تا
 .حفاظت از مراکز و کارمندان تعليمی را در اولويت قرار دهند •
تمامی حمالت بر مکاتب، معلمان و دانش آموزان را تحقيق کنند و مطمئين شوند که مسؤالن اين  •

 . گونه حمالت مورد بازخواست قرار می گيرند
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محلی کار کنند تا مطمئين شوند که آنها به حفاظت از مکاتب شان کمک می کنند و با مردمان  •
 .از تعهد حکومت به جلوگيری از حمالت بر مکاتب دخترانه آگاه می باشند

 
 :ديدبان حقوق بشر از طالبان، حزب اسالمی و ساير گروه های مسلح می خواهد تا

به شمول معلمان، متعلمان و مکاتب آنها فورا  تمامی حمالت را عليه افراد ملکی و اهداف ملکی •
 . متوقف کنند

 .از تمامی تهديدها عليه معلمان و دانش آموزان، همانند پخش شب نامه ها، دست بکشند •
 .به طور علنی پايان  اين گونه حمالت و تهديدها را اعالم کنند •
 

 :ديدبان حقوق بشر تمويل کنندگان بين المللی را ترغيب می کند تا
 .حمايت های خود  را از اعمار مکاتب ثانويه برای دختران افزايش دهند •
 .به حمايت های خود برای دارالمعلمين های زن در مناطق روستايی بيفزايند •
برنامه های را در مناطقی که سطح شموليت يا حاضری دختران پايين است، در اولويت قرار  •

 .دهند
مين با اولويت به دسترسی دختران به آموزش حمايت از گزينه های ترانسپورت محلی برای متعل •

 .به عمل آورند
از ساختن ديوارهای احاطه، ساختمان ها و دست شويی های دخترانه  در جاهايی که مردم باور  •

 .  دارند که اين امر باعث ادامه تحصيل دختران نوجوان می گردد، حمايت به عمل آورند
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


