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 پیام داکتّر سیما سمّر

 رییس کمیسیون مستقل حقوق بشّر افغانستان

 

 در مورداست که اولین گزارش تحقیق ملیِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مسرت جای بسا 

 نم.ک میه  یارا ،ناموسی در افغانستان  های تجاوز جنسی و قتل زمینه عوامل و

این تحقیق نه تنها به دلیل اینکه زنان در طول تاریخ در محرومیت از حقوق و امتیازات زندگی فردی و 

الرغم تمام کارهای مثبتی که در یک دهه گذشته در کشور برای انکشاف و  برده اند، بلکه به این دلیل که در حال حاضر نیزعلیاجتماعی بسر 

 های جدی روبرو هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. حمایت حقوق زنان انجام یافته است، زنان هنوز هم با مشکالت و چالش

های متعدد از دو پدیده دردناک  ن با توجه به روند فزاینده خشونت علیه زنان و بخصوص دریافت گزارشکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستا

های اخیر بخود گرفته است، پس از تهیه چندین گزارش تحقیقی در  ی را در سالی های ناموسی و تجاوزهای جنسی، که ارقام نگران کننده قتل

های مربوط به  ت تا یک تحقیق وسیعی را با عنوان تحقیق ملی به هدف دریافت واقعیترابطه به وضعیت حقوق بشری زنان، تصمیم گرف

های ناموسی و تجاوزهای جنسی، بررسی علل و عوامل آن و باالخره دریافت راهکارهای مناسب برای جلو گیری از این روند رو به  قتل

 افزایش، آغاز نماید.

های ناموسی و تجاوزهای جنسی تهیه گردیده است، تالش نموده تا تصویر روشنی را از  قتلاین گزارش که بعد از یک تحقیق جامع در مورد 

های آن، راهکارهای مشخصی را  های ناموسی و تجاوزهای جنسی برای خوانندگان ارائه نموده و با بررسی عوامل و زمینه میزان و کمیت قتل

ید. در این تحقیق از دولت، شهروندان کشور و جامعه جهانی خواسته شده است به هدف جلوگیری از افزایش این دو واقعیت تلخ، ارایه نما

تواند نویدبخش روزی باشد که دیگرهیچ دختر یا زن  این سرزمین،  مبارزه صورت گیرد. کاری که می  تا با جدیت بیشتر با این دو پدیده

 های ناموسی و تجاوز جنسی، نگردد. قربانی قتل

تالش عده زیادی از همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان مردم عزیز کشور ما بوده که در رأس این تحقیق نتیجه کار و 

خواهم در وهله اول از تمامی  های این تحقیق قرار داشت. به همین دلیل می بندی یافته  آن یک تیم مشخص، برای رهبری و جمع

گروپ و  های استماع عامه، جلسات فوکس م این تحقیق، ما را همکاری نموده و در برنامهاندرکارانی که خارج از کمیسیون در انجا  دست

المللی، شرکت  ها و سایر نهادهای ملی و بین ها، به شمول مسئوالن دولتی، اعضای نهادهای جامعه مدنی و فعاالن حقوق بشر، رسانه مصاحبه

 اند، تشکر و قدردانی کنم.  نموده

ندان کمیسیون مستقل حقوق بشر، که مجدانه در انجام این تحقیق فعالیت نموده اند، به خصوص اعضای تیم رهبری همچنان از تمامی کارم

 اند، اظهار قدردانی نمایم. تحقیق که بدون شک زحمات زیادی را تحمل نموده

 بااحترام

 داکتر سیما سمر

 یس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانری
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 مقدمه

 

جایگاه  در گردد تا زنان خشونت علیه زنان بوده و سبب میبارز رین عوامل تجنسیتی در اکثر جوامع یکی از مهم و تبعیضات ها نابرابری

 نابرابر اجتماعی نسبت به مردان قرار بگیرند.

از زندگی  یهای بخش ر و توهبن زنان در جامعه گردیده وسبب تحقی که انکارناپذیر،های  افغانستان با توجه به برخی از واقعیتدر 

و انواع خشونت، مواجه بوده و همه روزه هم با مشکالت جدی  هنوزبینیم که زنان  می آنان را متأثر ساخته است، خانوادگی و اجتماعی 

افتد. شماری اندکی از این قضایا در نهادهای دولتی و یا نهادهای مدنی ثبت  علیه زنان اتفاق میقضایای متعددی از انواع خشونت 

 .شوند می

             با موارد تکان دهندهان متأسفانه جامعه افغانستترین موارد نقض حقوق بشر بوده و  قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان از جدی

های اخیر مراجعه مردم برای ثبت این گونه قضایا نیز بیشتر شده و هرساله موارد  فراوانی از این گونه حوادث مواجه است. در سال

بزرگ در به یک معضل  ها . هم اکنون این پدیدهگردد فراوانی از آن در بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت می

 است.  تبدیل شده برابر حقوق زنان در کشور

  تحقیق ملی در مورد قتل  برنامه، 1931ماه اسد سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کننده،  با توجه به این وضعیت نگران

 اندازی را تحت پوشش دارد. هدف از راه 1931 و 1931های  را به راه انداخته است. این برنامه حوادث سال ناموسی و تجاوز جنسی

معضالت و به خصوص این مبارزه جدی علیه این تر از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور و  تر و دقیق این برنامه ارایه تصویر روشن

نسبت به این  ای اجتماعیه آگاهیباشد. مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند باالبردن سطح  و مورد بسیار حاد خشونت علیه زنان مید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین در این برنامه تالش  دهد. مسأله است که یکی دیگر از اهداف این برنامه را تشکیل می

نسبت به خطرات و های خشونت علیه زنان و به خصوص تجاوز جنسی و قتل ناموسی را شناسایی کند و  کرده است که عوامل و زمینه

 ها هشدار دهد و پیشنهادات مشخصی را برای محو این معضالت ارایه کند.  آنامدهای ناگوار پی

در دفاتر سراسر کشور  ازتجاوز جنسی ناموسی و  قتلقضیه   614خورشیدی، به تعداد  1931ثور  پایان ماه  الی 1931از شروع سال 

مورد دیگر  149 به تعدادمورد آن قضایای قتل ناموسی و  169 عدادبه ت است کهبه ثبت رسیده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

های آماری این  در برنامه تحقیق ملی مستند گردیده است که مبنای یافتهقضیه  111از این مجموعه باشد.  می  قضایای تجاوز جنسی

 .باشد آن قضایای قتل ناموسی مییگر د درصد 96تجاوز جنسی و قضایای آن  درصد 44باشد. از مجموع این موارد،  گزارش نیز می

دهد، زیرا  افتد، پوشش نمی که در سراسر کشور اتفاق می ناموسی را  ارقام متذکره تمامی موارد تجاوز جنسی و قتلروشن است که 

بماند. از شود شمار زیادی از این قضایا کتمان شود و پوشیده  های این قضایا در فرهنگ و مناسبات سنتی جامعه باعث می حساسیت

های امنیتی و قضایی پیش پای قربانیان  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فساد در ارگان-های فراوان سنتی محدودیت دیگر سوی

                      سازد.   میمحدود برای آنان زمینه و امکان مراجعه به مراکز عدلی و قضایی کشور را های شان وجود دارد که  این قضایا و خانواده
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گزارش فعلی بخشی از برنامه تحقیق ملی است که در هشت فصل تنظیم شده است. بعد از معرفی مختصر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

های آن در قبال حقوق زنان در فصل اول این گزارش، مفاهیم کلی مربوط به تحقیق ملی در فصل دوم آمده است.  افغانستان و مسئولیت

پردازد. فصل چهارم نیز  ل حقوقی تجاوز جنسی و قتل ناموسی براساس اسناد حقوق بشری و قوانین افغانستان میفصل سوم به تحلی

ها،  های دولت افغانستان را در قبال حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان، در قوانین، استراتیژی تعهدات و مسئولیت

کننده در ادارات دولتی و نهادهای  المللی مربوط به افغانستان، و نیز ساختارهای حمایت ای بینه ها و توافقات حاصل از کنفرانس برنامه

گیرد و در فصل ششم نیز به عوامل  های آماری این گزارش را دربر می گیرد. فصل پنجم عمده یافته جامعه مدنی افغانستان به بررسی می

شود. فصل هفتم نیز  ی و روانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی پرداخته میاجتماعی، اقتصاد-سیاسی، فرهنگی-های حقوقی و زمینه

کند و در فصل هشتم نیز نتیجه مختصری از گزارش و پیشنهادات آن  پیامدهای روانی و اجتماعی تجاوز جنسی و قتل ناموسی بیان می

 درج گردیده است. 

قوق این تیم، کمیشنران محترم کمیسیون مستقل حدر ری ویژه شود. سپاسگزا تیم تحقیق ملی گیر پی های تالشجا، از  جا دارد در این

 لقا اونچی زاده، مریم زرمتی و نجیبه عزیزی ، فرخ عبدالقادر رحیمی، شاهین بشردوست، نویسندگان این گزارش، افغانستان بشر

و نیز ان دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کارمند باید از زحمات شایان همچنین .داشتند یتعضو

تحت پوشش مراحل مختلف و فعالین اجتماعی در تمام والیات ها  های دولتی، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ارگاندریغ  های بی همکاری

 آنان است.  های ها و همکاری بسیار مدیون تالشگزارش حاضر سپاسگزاری شود. عمیقاً ، ، برای اجرای این برنامهبرنامه تحقیق ملی
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 خالصه گزارش

 

 

 مقدمه: -یکم

های زیادی در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه باخشونت علیه زنان صورت گرفته است،  با آنکه در طول چند سال گذشته تالش

رود. زنان و دختران بسیاری قربانی انواع  به شمار می ترین مشکالت حقوق بشر در افغانستان اما هنوز خشونت علیه زنان یکی از جدی

های فراوان، هر ساله هزاران مورد خشونت علیه زنان از سراسر افغانستان در  گردند. با وجود مشکالت و محدودیت مختلف خشونت می

موارد نقض حقوق بشر و خشونت ترین  گردد. قتل ناموسی و تجاوز جنسی از جدی دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت می

را علیه زنان بوده و آمار باالی وقوع چنین قضایا باعث شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اولین برنامه تحقیق ملی در افغانستان 

 اندازی نماید. در مورد این دو قضیه راه

های مختلف دارد و شامل  باشد. این برنامه جنبه حقوق بشری میتحقیق ملی یک ابزار و شیوه بسیار موثر برای پرداختن به مسایل مهم 

ترین  دهی از مهم باشد. همچنین آموزش و آگاهی ها و پیشنهادات می بررسی قضایا، تحلیل معلومات، دریافت حقایق، ارائه مشوره

این برنامه به طور وسیع و                            باشد.  آن میهای آن بوده و حساس کردن افکار عامه در برابر قضایای نقض حقوق بشر از اهداف اساسی  جنبه

پردازد، نه اینکه قضایای انفرادی به طور روزمره مورد  شود و به مشکالت حقوق بشری در سطح بزرگتر می در سطح ملی اجرا می

                                       رسیدگی قرار بگیرد. 

های قانونی خود که در  ر افغانستان با استفاده از تجارب کشورهای مختلف در این زمینه و با تکیه برصالحیتکمیسیون مستقل حقوق بش

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، اولین  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 12و  8قانون اساسی و ماده  85ماده 

           کند. اوز جنسی و قتل ناموسی طرح و اجرا میبرنامه تحقیق ملی را در افغانستان در مورد تج

کمیسیون بنابر دالیل متعددی قتل ناموسی و تجاوز جنسی را به عنوان موضوع این تحقیق ملی برگزیده است. اول اینکه بنابر 

نقض حقوق بشر بوده که  های اخیر یکی از موارد جدی های کمیسیون، قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان در سال دریافت

های قبل گزارش شده است. این قضایا تقریبا در اکثریت والیات  در کمیسیون به ثبت رسیده و آمار چنین قضایا نیز بیشتر از سال

 ترین قضایای نقض حقوق بشر بوده و قربانیان افغانستان اتفاق افتاده و به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. این دو مورد از جدی

شوند. بنابراین، الزم است تا این موضوع به مثابه  ها و وابستگان آنان شدیدترین صدمات جسمی، روحی و اجتماعی را متحمل می آن

یک مشکل جدی نقض حقوق مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و هم چنین قربانیان این قضایا باید مورد حمایت قرار گرفته و عاملین 

                                                ضایی قرار بگیرند.آن مورد پیگرد عدلی و ق

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنج هدف عمده ذیل را با اجرای برنامه تحقیق ملی در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان 

                                                                                       ورزد: تعقیب و برای به دست آوردن این اهداف تالش می

 رسیدگی و بررسی قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان؛ .1
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  ارزیابی وضعیت قربانیان و افراد در معرض خطر؛ .2

                              آوری و تحلیل معلومات در زمینه؛ جمع .3

                                                                                     های کافی و الزم؛ گو کردن دولت برای اجرای برنامه ها و پاسخ جاد حساسیت عامه علیه این پدیدهباال بردن سطح آگاهی و ای .4

مشخص برای بهبود وضعیت از طریق ها و اولویت دادن به مبارزه علیه چنین قضایا و ارایه پیشنهادات  تغییر قوانین و پالیسی .5

        تهیه گزارش در این موارد؛

های دولتی، نهادهای  تن از افراد مختلف جامعه، به شمول نمایندگان ارگان  1222در مراحل مختلف برنامه تحقیق ملی، با بیش از 

های امن و متنفذین و بزرگان جامعه در  ین خانهها، شوراهای والیتی، مسئول ها، انجمن های عدلی و قضایی، رسانه جامعه مدنی، ارگان

ها و جلسات استماع عامه اشتراک نمودند و در مورد قضایای قتل ناموسی و تجاوز  مجالس مشورتی و جلسات مشترک فوکس گروپ

ان، شاهدین و اعضای تن از متهمان، مجرمان، قربانی 231های آن بحث کردند. هم چنین در جریان این برنامه با  جنسی و عوامل و زمینه

 قضیه تجاوز جنسی و قتل ناموسی مستند شده است. 211خانواده قربانیان نیز مصاحبه صورت گرفته و حدود 

ها، جلسات استماع عامه، انجام  های آن از طریق تدویر جلسات فوکس گروپ و داده این گزارش در هشت فصل و تهیه و تنظیم گردیده

انواده قربانیان، شاهدان قضایا، عاملین این قضایا)متهمین و مجرمین( و بانک اطالعات کمیسیون به دست مصاحبه با قربانیان، اعضای خ

          آمده است.

  

 این گزارش: آماری یها خالصه یافته -دوم

کمیسیون مستقل  ناموسی و تجاوز جنسی از سراسر کشور در دفاتر  قضیه قتل 621به تعداد  2331پایان ثور   الی 2332از شروع سال 

  مورد دیگر قضایای تجاوز جنسی 213مورد آن قضایای قتل ناموسی و  163حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است که به تعداد 

شود که موارد زیادی از این قضایا کتمان شوند و به  های ناشی از آن باعث می های شدید سنتی و محدودیت باشد. هرچند حساسیت می

                                                        دهنده وضعیت تکان دهنده تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان است.   نرسند، با این حال، آمار باال نشاناطالع عموم 

 11باشد.  نیز میش های آماری این گزار قضیه در برنامه تحقیق ملی مستند گردیده است که مبنای یافته 211از مجموعه این قضایا، 

                                                                                                                                   باشند.  مورد( بقیه نیز قضایای قتل ناموسی می 63درصد) 36ها قضایای تجاوز جنسی اند و  نمورد( آ 56درصد)

ها و عوامل پیشینی آن، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت  ن نوع قتل ناموسی، بنابر زمینهتری رایج

درصد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد بیگانه و  82دهد که حدود  تحقیق ملی نشان می های قضایای قتل ناموسی داده                                                                                                                 گیرد.  می

                                                                                            ، اتفاق افتاده است. «مبادرت به عمل زنا»

های ناموسی تحقیق ملی به این دلیل  درصد قضایای قتل 3.5شود. حدود  ه قتل ناموسی مینیز منجر ب« مورد تجاوز قرار گرفتن»اما گاه 

گیرند معموال براساس هنجارها و معیارهای سنتی جامعه در مورد  اتفاق افتاده است. زنان یا دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار می

شود و حضور او را در جامعه مایه تداوم این آبروریزی و  می مسایل جنسی، باعث آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه دانسته

دانند. بنابراین، به قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی طایفه و خانواده  شرمساری می
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نیز قربانیان تجاوز جنسی را مجرم  دهد که در موارد زیادی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شود. تحقیقات نشان می نگریسته می

                                                           رسد. کنند. این امر در اکثر والیات کشور وجود دارد و یک امر عادی به نظر می شمارند و به مجازات محکوم می می

ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کامال شخصی و « تجاوز جنسی»حتا و « ارتباط جنسی غیرمشروع»گاهی مسایلی که هیچ ارتباط الزامی با 

تواند منجر به قتل ناموسی شود. مثال فرار زنان از خانواده، هرچند مطابق قوانین افغانستان جرم نیست، ولی  بدون سند نسبت به زنان، می

ده در برنامه تحقیق ملی به خاطر فرار زنان و درصد قضایای قتل ناموسی مستند ش 28.6گردد. حدود  گاهی منجر به قتل ناموسی می

درصد دیگر نیز به خاطر  2.3درصد این قضایا به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری، و  3.5دختران از منزل اتفاق افتاده است. همچنین 

                             ابراز عالقه به کسی و تقاضای ازدواج با او اتفاق افتاده است.

ها و هنجارهای سنتی جامعه نسبت به زنان بسیار سختگیر و خشن است اما برای مردان، به دلیل نگرشی که مردان را برتر از زنان و  سنت

کند. مثال هریک از موارد باال، در مورد مردان، به ندرت منجر به  شمارد، بسیار با مدارا و گذشت برخورد می مسلط بر سرنوشت آنان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       دهد.  پذیری آنان را نشان می ها محدودیت شدید زنان در جامعه سنتی افغانستان و سطح باالی آسیب . این یافتهشود قتل آنان می

با ها را  تمایل شدید برای کتمان این گونه قضایا، چه به صورت کامل و چه به صورت نسبی، در جامعه زیاد است و تحقیق در باره آن

 5درصد موارد رابطه متهمان تجاوز جنسی با قربانیان این حوادث را به صراحت ذکر نشده و در  81چنانچه در                                                                                                                    سازد. مشکل مواجه می

شود توسط کسانی اتفاق  درصد موارد می 18آمده است. به احتمال زیاد، این حوادث، که بالغ بر « مرتکبین»درصد موارد نیز صرفاً 

                         افتاده است که نسبت خاصی با قربانی نداشته اند. 

به نوعی با قربانیان نسبت داشته اند. مثالً درصد بقیه این قضایا توسط کسانی اتفاق افتاده که  38اما نکته تکان دهنده این است که تقریباً 

ها صورت گرفته است، چهار  درصد نیز توسط همسایه 22درصد موارد تجاوز جنسی توسط اقارب، و حدود  21گفته شده که حدود 

نیز  درصد موارد توسط پدر و دو درصد توسط برادر و یک درصد نیز توسط کاکای قربانی صورت گرفته است. در یک درصد موارد

         .    وکیل عقد و نکاح مرتکب تجاوز جنسی شده است

ها در مقابل آن بسیار شدید است و  گیرد، حساسیت قتل ناموسی نیز چون توسط وابستگان نزدیک و اعضای خانواده قربانی صورت می

در این قضایا           در مورد آن پرهیز شود.شود که در دورن روابط خانوادگی به فراموشی سپرده شده و از نشر و پخش اطالعات  تالش می

 ذکر گردیده است. « مرتکبین»درصد نیز تحت عنوان  1درصد موارد نسبت متهمان با قربانیان ذکر نشده و  31نیز در  

یز عامل درصد دیگر ن 26درصد موارد، قتل توسط شوهر اتفاق افتاده است. در حدود  12درصد بقیه قضایای قتل ناموسی، در  81از 

درصد موارد عامل قضایای قتل ناموسی  8درصد نیز توسط برادر اتفاق افتاده است. همچنین در حدود  1قتل اقارب ذکر شده و حدود 

درصد موارد مرتکبین قتل  1درصد برادران شوهر قربانی بوده است. خشو، کاکا و مادر قربانی نیز هرکدام در  3پدر قربانی، و در 

 ه اند.ناموسی معرفی شد

های شوهر قربانی و خانواده وی را بر  قتل ناموسی به دلیل ارتباطش با مسایل جنسی و رابطه خارج از ازدواج، بیشتر از هرکس حساسیت

می انگیزد. رابطه نابرابر و تملک جویانه ای که شوهر نسبت به زن خود دارد، و موقعیت فرودست زنان در خانواده شوهر، نیز زنان را در 

سازد. به همین خاطر، معموال قربانی قضایای قتل ناموسی زنانی اند که ازدواج کرده اند و در  پذیر می ل شوهر و خانواده او آسیبمقاب

های ناموسی در مورد دخترانی که ازدواج نکرده اند، معموالً توسط  باشد.  قتل بسیاری موارد نیز عامل قتل شوهر، یا وابستگان او می

                                                                                                                                                                                     گیرد.  صورت می خانواده پدری او
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بندی سنی مرتکبان این جرایم  سی وجود نداشته باشد، اما ردهشاید ارتباط مستقیمی بین سن و ارتکاب جرم تجاوزجنسی و قتل نامو

های  دهد که گراف ارتکاب تجاوز جنسی و قتل این تحقیق نشان میدهنده آن است که این دو معضل در میان جوانان بیشتر است.  نشان

 61.6براساس نتایج این تحقیق،                                                                   شود.  درصد کل قضایا را شامل می 51ناموسی در دوران جوانی و میان سالی بسیار باال است و حدود 

ساله اتفاق افتاده است.  32ساله تا  23درصد قضایای قتل ناموسی توسط افرادی در گروه سنی  36.3درصد قضایای تجاوز جنسی و 

باشند. افرادی در  درصد قضایای تجاوز جنسی می 11.6درصد قضایای قتل ناموسی و  32.1ساله نیز عامل  68ساله تا  32گروه سنی 

درصد قضایای تجاوز جنسی به آنان نسبت داده شده  22.1های ناموسی نقش نداشته اند، اما  تر از آن در قتل ساله و پایین 25گروه سنی 

درصد مرتکبین قتل ناموسی نامعلوم است که  12به  درصد مرتکبین قضایای تجاوز جنسی و نزدیک 22.1است. سن نزدیک به 

                                                         دهنده عدم تمایل جامعه برای پرداختن به این قضایا و تالش برای پنهان کردن جزئیات آن است.  نشان

ها  ده یک تناقض در رفتار مرتکبان این دو عمل نیز است. اینکه آندهن سال تجاوز جنسی و قتل ناموسی نشان مقایسه متهمان جوان و میان

از یک سو بیشترین نسبت مرتکبان عمل تجاوز جنسی را به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر آمارباالی قتل ناموسی توسط آنان 

                                                                                           نشان دهنده حساسیت شدید آنان در قبال مسایل جنسی و روابط همسران شان نیز است. 

درصد مجموع قضایای  21.1های کم درآمد مصروف اند. حدود  متهمان تجاوز جنسی و قتل ناموسی معموال افرادی اند که در شغل

درصد و   1.1باشند و دهقانی و موتروانی نیز به ترتیب شغل  ر میدرصد نیز دکاندا 26.8تجاوز جنسی و قتل ناموسی غریب کار اند، 

                                                                                                                                             درصد متهمین این گونه قضایا بیکار بوده اند.  22درصد متهمین تجاوزهای جنسی و قتل های ناموسی ذکر شده است. حدود  6.1

درصد مجموع قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی توسط پولیس اتفاق افتاده است. این در حالی است  26.1اما در این میان، حدود 

ند اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی را که پولیس وظیفه امنیت عامه و حمایت از افراد آسیب پذیر را به عهده دارد. این مسأله می توا

 درصد این قضایا نیز نامعلوم است. 12آسیب بزند. شغل متهمین نزدیک به 

کنند بیشتر از دیگران قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی  های فقیر زندگی می دهد که افرادی که در خانواده نتایج این تحقیق نشان می

صد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی جمع آوری شده توسط تیم تحقیق ملی را افرادی تشکیل در 85.1شوند. چنانچه قربانیان  می

های متوسط اند. این آمارها  درصد این قربانیان نیز مربوط خانواده 35کنند. نزدیک به  های فقیر زندگی می می دهند که در خانواده

 د.باش های فقیر می پذیری شدید زنان در خانواده بیانگر آسیب

های دیگر دولتی  درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی ثبت شده در این تحقیق به مراجع عدلی و قضایی و ارگان 32نزدیک به 

ها را جلب کرده و موفقانه  شدگان این فرم درصد قضایا رضایت مصاحبه 16.8ارجاع داده شده اند. از این میان، اقدامات در قبال حدود 

درصد بقیه این قضایا موفقانه و مطابق قانون خوانده نشده و  38.8نده شده است. اما اقدامات مراجع مسئول درقبال و مطابق قانون خوا

رضایت مصاحبه شدگان را جلب نکرده است. براساس این نتایج، در بیش از یک سوم موارد، رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی و قتل 

 ناموسی موثر و مطابق قانون نبوده است. 

درصد  12.8درصد گرفتار نگردیده اند. در  31.1درصد موارد عاملین این قضایا توسط پولیس گرفتار شده اند و حدود  11در حدود 

درصد موارد عاملین و مرتکبین قضایا محاکمه و مجازات  33.8موارد، عاملین قضایا مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته اند، ولی در 

درصد موارد، در عین حالی که متهمین قضایا  1ار شامل همه قضایای تحت پوشش این تحقیق است. بنابراین، در نشده اند. البته این آم

 گرفتار شده اند، ولی مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته اند.
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 های خشونت علیه زنان: عوامل و زمینه -سوم

سنتی -لل و عوامل متعددی است. الگوها و هنجارهای فرهنگیخشونت علیه زنان، از جمله قتل ناموسی و تجاوز جنسی، ناشی از ع

کند.  این عوامل و  سازد و آن را توجیه می ها را مساعد می های بروز و تداوم این خشونت فراوانی نیز در جامعه وجود دارند که زمینه

 زارش مورد بررسی قرار گرفته است.اجتماعی، اقتصادی و روانی در این گ-سیاسی، فرهنگی-ها در چهار بخش عوامل حقوقی زمینه

  سیاسی:-عوامل حقوقی -الف

سیاسیِ است که در تبارز و تداوم جرایم قتل  -ترین عوامل حقوقی دهد که موارد زیر از مهم های کمیسیون در تحقیق ملی نشان می یافته

کنندگان بر آن تاکید  روپ، اشتراکناموسی و تجاوز جنسی نقش مهم داشته و در تمامی جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گ

شود و خوانندگان را به متن کامل گزارش ارجاع  بودن این عوامل، از شرح و توضیح آن در این جا پرهیز می کرده اند. )به دلیل روشن

 دهد.(:  می

  عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات 

  قانون جزا، و فقدان تعریف مشخص از قتل ناموسی در متون قانونی و  335خصوص ماده اشکاالت موجود در متون قانونی به

 خالء قانون در مورد جرم انگاری قتل ناموسی

 یی فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه 

 دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی 

 های دولتی اعتمادی نسبت به ارگان ن جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بیکتما 

 های عدلی و قضایی و نبود وسایل مدرن کشف  عدم کشف و تحقیق دقیق جرایم به دلیل غیر مسلکی بودن کارمندان ارگان

 جرم از جمله طب عدلی در والیات

 های عدلی و قضایی)خصوصا پولیس، سارنوالی و محاکم( اسب بین ارگانعدم هماهنگی الزم و من 

 های زنانه و وکالی مدافع( خانه های منع خشونت، توقیف دسترسی محدود زنان به عدالت)محاکم، سارنوالی 

 های مسلح غیر مسئول وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه 

 و والیاتها  نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی 

 عدم حمایت الزم از قربانیان و رعایت حقوق آنان 

 )عدم محاکمه علنی مجرمین)عدم برگزاری جلسات قضائی به صورت علنی 

 اجتماعی-عوامل فّرهنگی -ب

، شیوع خشونت علیه زنان ریشه در ساختارها و مناسبات اجتماعی و الگوهای فرهنگی جامعه نیز دارد. این الگوها و هنجارهای فرهنگی

شوند که قادر به انجام  کنند که براساس آن زنان موجوداتی نادان، خطاکار و غیرقابل اعتماد پنداشته می ای از زنان ارایه می برداشت ویژه

روند. بنابراین، باید همواره تحت سلطه مردان باشند. این نگرش غیرانسانی در باره زنان و  کارهای درست نیستند و همیشه به گمراهی می

سازد. جامعه افغانستان در بستر فرهنگ و مناسبات  آمیز با آنان را نیز مهیا می جویانۀ مرد نسبت به زن، موجبات رفتار خشونت بطه سلطهرا

ناپذیر، خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان را به یک رفتار عادی و معمول در روابط  اجتماعی انعطاف-سنتی و الگوهای فرهنگی
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آمیز نسبت به زنان  های مختلف این نگرش و رفتار خشونت مر نهادینه در فرهنگ این جامعه تبدیل کرده است. جلوهها و به یک ا انسان

 توان یافت. را در فرهنگ و مناسبات اجتماعی این جامعه می

نسی و قتل ناموسی آمیز نیز به اشکال مختلف در برابر زنان وجود دارد و تجاوزج نمودهای عملی این نگرش، ساختار و رفتار خشونت

کند و  ترین انواع خشونت علیه زنان، در چنین بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی زمینه بروز و ظهور پیدا می نیز، به مثابه شدیدترین و برهنه

به فراوانی های رایج در بین جامعه افغانی  المثل های گفتاری و ضرب یابد. نمودهای زبانی این نگرش نسبت به زنان در کلیشه تداوم می

 وجود دارد.

های منفی  یی دیگر، نگرش فرهنگ و هنجارهای سنتی در جامعه افغانستان، مثل اکثر جوامع قبیله نگّرش منفی نسبت به زنان: .1

شمارد. زن در نگاه سنتی  های ناپسند فراوانی را برای آنان برمی کند و خصوصیات و ویژگی فراوانی را در مورد زنان مطرح می

آمیز از زنان  شود. این تعریف منفی و اهانت العقل، عهدشکن و غیرقابل اعتماد پنداشته می نی موجود خطاکار، ناقصجامعه افغا

سازد و سرانجام منجر به رفتار  تبعات فراوانی دارد که ارزش انسانی زنان، جایگاه اجتماعی آنان و رابطه زن و مرد را متأثر می

 گردد. آمیز نسبت به زنان می خشونت

های فرهنگی جامعه تعریف شده است، رابطه خاصی را نیز میان  هایی که برای زنان در باورها و کلیشه ویژگی رابطه زن و مّرد: .2

ارزشی  نماید. این نگرش چند پیامد به هم پیوسته دارد؛ یکی بی کند و جایگاه خاصی را برای آنان تعریف می زن و مرد برقرار می

دیگر وابستگی زن به مرد، سه دیگر انزوای زن از حوزه جامعه و فعالیت های اجتماعی و چهارم نیز زدایی از او، دو  زن و ارزش

 سلطه جنس مرد بر جنس زن است.

اعمال محدودیت بر زنان و به اسارت کشیدن آنان، سلطه جویی بر آنان و رفتار  الگوی رفتار با زنان و تجویز خشونت: .3

عی چنان نگرش نسبت به زنان و رابطه سلطه جویانه مرد بر زن است. تجاوز جنسی و خصوصاً آمیز با آنان از پیامدهای قط خشونت

جویانه مردان با زنان باشد. تجاوز جنسی هم به عنوان مصداقی از رفتار  تواند از تبعات این رابطه سلطه قتل ناموسی نیز می

اغلباً توسط کسانی که رابطه نَسَبی و خانوادگی با وی ندارند، آمیز و هم به عنوان ابزاری برای تثبیت سلطه بر جسم زنان،  خشونت

شود که از تحت سلطه خارج شده و، به  ای برای مجازات زنی به کار برده می شود. قتل ناموسی اما به عنوان شیوه به کار برده می

 است.خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده 

خورند،  براساس این نگرش، به زنان صرفاً به عنوان ابزارهایی که به درد رفع غرایز جنسی می نگّرش جنسی نسبت به زنان: .4

شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا کند و  شود. این نکته باعث می نگریسته می

شود حتما  گوید و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می گیرد و یا حتا با کسی سخن می کسی رابطه می تصور شود که هرگاه زنی با

پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است؛ حال چه به رضایت زن باشد و یا با اجبار بر او تحمیل شده باشد. 

کند و  کند که از یک سو خطر تجاوز جنسی را برای زنان بسیار تشدید می این نگرش، زنان را به عنوان یک طعمه جنسی تصور می                                                                                                                                          

                                                 نماید. وجیه میت« حفظ ناموس»از سوی دیگر کنترول و اسارت زن را به خاطر 

حساسیت جنسی در جامعه سنتی افغانستان ناشی از نگرش همزمان جنسی و جنسیتی نسبت به مسایلی  جنسیتی شدن اخالق: .5

های اخالقی را  ن ارزشنیز است. یعنی اوالً نگرش جنسی به مسایلی مثل آبرو، عزت و عفت ای« عفت»و « عزت»، «آبرو»همچون 

کند. ثانیاً نگرش جنسیتی آبرو و عزت و  کند و صرفاً و در حوزه روابط جنسی معنا می اغلباً در ارتباط با مسایل جنسی مطرح می

کند که گویا صرفاً مربوط به زنان  قلمداد می« زنانه»است، مسایل « نوع انسان»های اخالقی مربوط به  عفت را، که اصوالً ارزش
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شوند. واژۀ  های مردانه تلقی می صفت« ناموس داشتن»در مقابل، غیرت، شرف و                                                                                                                       گردد.  ت و در حوزه رابطه با زنان مطرح میاس

تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به « موس پرستینا»غیرت در فرهنگ سنتی جامعه 

                                 باشند. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان محفوظ بماند. مردان می

حوادث تجاوز جنسی و قتل ناموسی اکثراً  های سنتی: دلیل حساسیت کتمان وقایع تجاوز جنسی و قتل ناموسی به .6

ها، از یک طرف تصویر روشنی از  گردد. به دلیل این حساسیت ها جلوگیری می شوند و از اطالع رسانی در باره آن کتمان می

کتمان موارد مربوط به این دو  وضعیت و میزان تجاوز جنسی و قتل ناموسی در جامعه افغانستان وجود ندارد، و از سوی دیگر، با

 شود. ها محدود می نوع قضایا، امکان رسیدگی قضایی به این قضایا، حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبین آن

چنانچه گفته شد، نگرش خاصی که در فرهنگ جامعه نسبت به زنان وجود  و عادی شدن خشونت علیه زنان:« ابتذال شّر» .7

شود.  کننده خشونت علیه زنان می ساز و توجیه کند، زمینه تارهای خاصی را نسبت به آنان تجویز میدارد و موقعیت اجتماعی و رف

دهد.  شود و قباحت خود را از دست می در این بستر فرهنگی و اجتماعی، پدیده خشونت علیه زنان به امر عادی و طبیعی تبدیل می

کند. این نگرش سنتی حتا منجر به توجیه قتل  سازی می مسأله را عادی عدم رسیدگی به این جنایت از سوی مراجع مسئول نیز، این

کرد قضایی و حقوقی نسبت به این مسأله نیز شدیداً سنتی و متناسب  نماید. روی شود و آن را یک امر پسندیده تلقی می ناموسی می

« دفاع از ناموس»ا، قتل ناموسی را تحت عنوان قانون جز 393جویانه نسبت به زنان است. چنانچه ماده  با آن نگرش نابرابر و سلطه

 نماید. کند و آن را به یک جرم عادی تبدیل می زدایی می قباحت

پذیرتر اند و هم  سواد، معموالً هم در مقابل جرم و جنایب آسیب جامعه بی های عمومی: سوادی و سطح پایین آگاهی بی .3

ها یادآوری کردیم، نیز، در  باشند. نکاتی که در باال از آن بسیار خشن میمواجهه شان با آن بسیار غیرمنطقی، نامناسب و البته 

 سواد بسیار بیشتر و حادتر است. جوامع بی

های رایج در میان طوایف افغانستان در زمینه ازدواج نیز  عرف و سنتالگوهای سنتی ازدواج در جامعه افغانستان:  .9

ها حاکی از جایگاه و شأن پایین انسانی و اجتماعی زنان است.  ین گونه ازدواجسازد. ا های خشونت علیه زنان را مساعد می زمینه

الگوهای رایج به ازدواج دادن دختران در میان طوایف سنتی افغانستان عبارتند از: ازدواج در سنین پائین، ازدواج اجباری، بد دادن 

های ناپسند ریشه در دیدگاه و باورهای  و رواجهای بدلی، تعدد زوجات، خرید و فروش دختران. اینگونه رسم  و ازدواج

 نماید. آمیز نسبت به نقش و جایگاه زنان در جامعه دارد. نگرش سنتی این پندارها را با تفیسرهای غلط از اسالم تقویت می تبعیض

جتاعی جامعه خشونت علیه زنان از متن الگوهای فرهنگی و مناسبات ا های فّرهنگی خشونت علیه زنان در ادبیات: پشتوانه .10

الساعه است، و نه خاص جامعه افغانستان. مثالً در ادبیات مکتوب کشور  آید. بسیاری از این الگوها و مناسبات نه خلق افغانستان می

کند. این نکته هم حکایت از دیرینگی این نگرش  نیز مواردی وجود دارد که نگرشی سنتی رایج در جامعه افغانستان را پشتیبانی می

 دهنده عام بودن آن در کل حوزه فرهنگی منطقه است. انی نسبت به زنان دارد و هم نشانغیرانس

 

 عوامل اقتصادی: -ج

 شوند. ها در زیر معرفی می ترین این عوامل و زمینه های خشونت علیه زنان ریشه در مسایل اقتصادی دارد. مهم بخشی از عوامل و زمینه
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های روانی شوند و به اثر آن دست به  واده در تحت فشار شدید اقتصادی، گرفتار آسیبشود که خان فقر باعث میفقّر قّربانیان:  .1

شوند که در مقابل مزد بسیار کم در  های فقیر مجبور می های خانوادگی بزنند. از جانبی دیگر، زنان و دختران خانواده خشونت

یشخدمتی بروند. این زنان و دختران به مزد اندکی که های شان و یا پ های مردم به خاطر لباس شویی و یا پاک کاری خانه خانه

شوند. در چنین شرایطی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند و مجبور به تن فروشی شوند و یا  کند بسیار وابسته می دریافت می

سوء ظن خانواده، شود. گاه ممکن است در اثر  مورد تجاوز قرار بگیرند. این مسأله گاه باعث قتل زنان توسط خانواده وی می

 تواند مصداقی از تجاوز جنسی به شمار رود.  شود که می توسط آنان به قتل برساند. گاهی فقر خود نیز منجر به فحشا می

کار اختطاف  گر و تبه های اختطاف های مافیایی و گروه داران توسط شبکه گاه اعضای خانواده تجاران و سرمایه ناامنی اقتصادی: .2

گران و باندهای مافیایی جنایت از این شیوه به  کنند. اختطاف چیان از خانواده قربانی پول درخواست می ختطافشوند و سپس ا می

کنند. این معضل ناشی از ناامنی سرمایه و اقتصاد در کشور است. اگر قربانیان این  خاطر دست یافتن به پول بادآورده استفاده می

گیرند. برگشت این قربانیان به خانواده ممکن است  ارد مورد تجاوز جنسی نیز قرار میحوادث زنان و دختران باشند، در اکثر مو

 آنان را با قتل ناموسی نیز مواجه بسازد.

و گرفتن گله)طویانه، ولور،   مصارف گزاف در مراسم های نامزدی و عروسی های گزاف و مصارف سنگین ازدواج: طویانه .3

مند شدن طرفین،  های دختر و پسر گردیده و در نتیجه باعث عقده و حتا کینه بین خانواده قلین( و شیربهای سنگین باعث اختالفات

سازد و ممکن است منجر به اتهامات  های خانوادگی مهیا می گردد. این اختالفات زمینه را برای خشونت بخصوص خانواده پسر می

 رابطه نامشروع عروس با فرد بیگانه و سپس قتل ناموسی گردد.

آورد، زیرا مخارج گزافی را برای تهیه مواد مخد بر خانواده  اعتیاد به مواد مخدر فقر سنگینی را به بار می د به مواد مخدر:اعتیا .4

ها را متزلزل ساخته و افراد را به فحشاء کشانیده و باعث تجاوزات جنسی  کند. اعتیاد جایگاه اقتصادی خانواده فرد معتاد تحمیل می

 گردد. های ناموسی می وقتل

باشد که با استفاده از این حق خود  میراث ازجمله حقوق شرعی و قانونی زنان می عدم بّرخورداری زنان از حق میّراث: .5

توانند از حرمت و جایگاه بهتری در خانواده شوهر خود برخوردار شوند. اما متاسفانه زنان در جامعه مردساال افغانستان،  زنان می

روند، از توانایی اقتصادی برخوردار  حروم اند. بنابراین، زنان، به ویژه زمانی که در خانه شوهر میخصوصاً در دهات از این حق م

 باشند و از جایگاه و موقف مناسبی در خانواده نیز برخوردار نیستند.  نیستند و از لحاظ اقتصادی وابسته به شوهر می

 

 عوامل روانی:  -د

ان و از جمله تجاوزجنسی و قتل ناموسی نقش دارد. این عوامل نیز در این گزارش توضیح عوامل روانی نیز در شیوع خشونت علیه زن

 داده شده است. 

های جنسی و از جمله تجاوز  های روانی دست زدن به خشونت تواند زمینه طردشدگی از جامعه و انزوا یکی از این عوامل است. انزوا می

 جنسی را فراهم کند. 

 تواند در بروز این مسأله نقش داشته باشد.  سرخورگی ناشی از آن نیز میکاری، عدم اشتغال و  بی

 عقده محرومیت نکته مهم دیگری است که می تواند باعث بروز اختالالت رفتار از جمله خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی شود.
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ه دیگر است. گاه خانواده، خصوصاً خانواده بدگمانی نسبت به زن به خاطر نگرش منفی به آنان در فرهنگ و باورهای سنتی جامعه نکت

را در  کارکرد  زنتمام  شخصیت و شأن انسانی  این نگرشنماید.  می ویاقدام به قتل  نسبت به زن ترین بدگمانی اثر کوچک شوهر، به

 داند. می و اطاعت از شوهرش جنسی او

. لیه زنان و از جمله تجاوز جنسی و قتل ناموسی استر بروز خشونت عامل مهم و عمده دوروانی یکی از ع و اختالالت مشکالت

تجاوز  اقدام بهباشد  مردساالر می نگرش، که ناشی از سنتیی  ها با توسل به غیرت و حساسیت مردانی که با مشکالت روانی مواجه اند،

 .کند میجنسی 

ست. حساسیت شدید در برابر مسایل جنسی و شدت نکته مهم دیگر بدگمانی و توهم در مورد رابطه زنان و دختران با افراد بیگانه ا

 سازد.  برخورد در مقابل آن، این بدگمانی را به خشونت و حتا قتل منجر می

 

 پیامدهای روانی و اجتماعی تجاوزجنسی و قتل ناموسی: -چهارم

ها  دوستان آن قربانیان، خانواده و بر به عنوان شدیدترین انواع خشونت علیه زنان، و قتل ناموسی تجاوزجنسی و روانی پیامدهای اجتماعی

 . بخشی از این پیامدها عبارتند از: متنوع است فراوان و

 پیامدهای تجاوز جنسی: .1

 تجرید از خانواده و اجتماع و یا قتل قربانی؛ 

 هراس، احساس سرافگندگی، شرم، گناه و عدم امنیت؛ 

 گیری؛ دشمنی و انتقام 

 انحرافات اجتماعی و اخالقی؛ 

 خودکشی؛ 

 پیامدهای قتل ناموسی: .2

 جویی؛  حس نفرت در وابستگان قربانی و انتقام 

 های اجتماعی و دیگر؛ محدودیت دسترسی زنان به تحصیل، کار، فعالیت 

 های اساسی بشری؛  آزادی 

 های ناپسند؛ استحکام سنت 

 سرافکندگی و عقده در خانواده قربانیان، به ویزه فرزندان قربانیان؛ 
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 فصل اول

 

 های آن در قبال حقوق زنان اره کمیسیون مستقل حقوق بشّر افغانستان و مسئولیتدرب

 

 

                          میسیون مستقل حقوق بشّر افغانستانهای کاری ک ها و چارچوب ولیتمسئ -1.1

براساس  تاسیس گردید.خورشیدی  2352جوزای  21کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای قانون اساسی کشور به تاریخ 

قانون اساسی افغانستان، دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را 

تواند موارد  تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می نماید. هر شخص می تاسیس می

به  (85، ماده 2351)قانون اساسی,  ها مساعدت نماید. وق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آننقض حق

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر  همین ترتیب ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت

)قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل توشیح نمود.  2356ثور  11به تاریخ  قانون اساسی 85مبنای همان ماده 

در قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اهداف تشکیل این   (2356حقوق بشر افغانستان, 

                                                                                                                                        منظور تحقق اهداف پنجگانه ذیل فعالیت می کند:  کمیسیون نیز بیان گردیده است. در این قانون آمده است که کمیسیون به

 نظارت بر رعایت حقوق بشر .1

 تعمیم و حمایت از حقوق بشر .2

                            های بشری سترسی افراد به حقوق و آزادینظارت از وضعیت و چگونگی د .3

 بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر .4

)قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون  اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور .5

 (1334مستقل حقوق بشر افغانستان, 

تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صالحیت های نظارت از وضعیت حقوق بشر، قانون  12ماده 

بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام تحقیقات را به صورت واضح بیان نموده است. در این ماده آمده است که کمیسیون 

بیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به وظیفه و صالحیت دارد که از وضعیت حقوق بشر، از تط

ات و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و ئحقوق بشر نظارت نماید. هم چنین در این ماده به کمیسیون صالحیت داده شده که از اجر

که بر وضعیت حقوق بشر موثر باشد، نظارت کند. به طور  ،المللی در کشور قضایی، نهادها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ملی و بین

های  انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت شیوه"این ماده در رابطه به انجام تحقیقات علمی چنین آمده است:  21مشخص در بند 



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 22

 

هم چنین  "تهیه طرح در زمینه. المللی حقوق بشر با عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی و های بین ها و مکانیزم موثر جهت هماهنگی پرنسیب

های عملی،  های ملی و نظرخواهی عمومی به منظور دریافت شیوه انجام مشوره"این قانون چنین بیان شده است:  12ماده  12در بند 

)قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر  "بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیه طرح در زمینه.

                                                                                                                                                                                              (2356غانستان, اف

دفتر ساحوی و والیتی را  26ها و وظایف خود،  کاری و تطبیق صالحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اجرای امور

 5تا مردم بتوانند به کمیسیون دسترسی یافته و شکایات شان را به منظور رسیدگی ارجاع دهند. اکنون دفاتر کمیسیون در  هتاسیس نمود

)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان,  باشند. والیت دیگر فعال می 1زون که چندین والیات همجوار را نیز پوشش می دهند و در 

2331)                                                        

د. این نکن بخش برنامه ای بوده که هرکدام در تمامی دفاتر ساحوی و والیتی فعالیت می 8کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دارای 

، بخش حمایت از حقوق زنان، بخش و رسیدگی به شکایات موارد نقض حقوق بشر ای شامل بخش نظارت و بررسی های برنامه بخش

)کمیسیون مستقل  باشند. حمایت از حقوق اطفال، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش آموزش حقوق بشر می

قابل یادآوری است که قبال یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عدالت انتقالی نیز فعالیت داشت که در  (2331ان, حقوق بشر افغانست

                                                                                                             میالدی کار این بخش با تکمیل پروژه، اختتام یافت.   1222سال 

استراتژیک را در مشوره با تمامی کارمندان کمیسیون و با  ۀخورشیدی یک برنام 2355کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

های بین المللی،  های جامعه مدنی، سازمان در سراسر کشور، به شمول سازمان موضوعات حقوق بشری دست اندرکارتن  822بیش از 

 2331 -2353گان و شوراهای مردمی طرح و تدوین نمود. این برنامه استراتزیک برای چهار سال از سال ادارات دولتی، بزر

میالدی( تهیه گردیده است. براساس این برنامه استراتژیک، دورنمای کمیسیون یک جامعه عادالنه، مردم  1223 -1222خورشیدی )

. هم چنین در این برنامه استراتژیک یک تعیین گردیدو حمایت می شود، ساالر و توسعه یافته که در آن حقوق بشر رعایت، احترام 

ها نیز برای کمیسیون مشخص شده که عبارت اند از کرامت انسانی، عدالت، برابری و نفی تبعیض، آزادی، تعهد، شفافیت  سلسله ارزش

 (2355)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان, و پاسخگویی، مشورت و مشارکت، احترام و تفاهم متقابل، دگرپذیری و انتقادپذیری. 

هدف عمده بوده و تمامی فعالیت ها و تالشهای خود را برای به دست آوردن این پنج  8برمبنای این برنامه استراتژیک، کمیسیون دارای 

ش، توانمندسازی، دادخواهی و نظارت و بررسی می هدف عمده تنظیم نموده است. این اهداف کمیسیون شامل اهداف رهبری، آموز

باشند. بنابر برنامه استراتژیک کمیسیون، حمایت از حقوق زنان یکی از برنامه های عمده کمیسیون بوده و فعالیت های زیادی به منظور 

)کمیسیون مستقل ی شده است. دفاع از حقوق زنان، دادخواهی برای قربانیان زن و جلب افکار عامه برای تامین حقوق آنها پیش بین

                                                                                  (2355حقوق بشر افغانستان, 

 

                          ون در حمایت از حقوق زنان های کمیسی فعالیت -2.1

های خود را در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان توسط بخش ویژه حمایت از حقوق  افغانستان فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر

ای کمیسیون مستقل  های برنامه کند. چنانچه قبال ذکر شد، این بخش یکی از بخش های حمایتی، طرح و اجرا می زنان، به کمک بخش

عمل چهارساله کمیسیون  برنامه مندرج در برنامه استراتژیک و هدفپنج  حقوق بشر افغانستان است که مساعی خود را در مسیر تامین
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بینی شده  هایی که در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون در راستای حمایت از حقوق زنان پیش ترین فعالیت سوق داده است. مهم

ع از قربانیان، دادخواهی برای تعدیل و تصویب عبارت از رهبری موضوعات مربوط به حقوق زنان توسط کمیسیون، دادخواهی و دفا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          باشد. المللی حقوق بشر، نظارت از وضعیت حقوق زنان می ها و موازین بین قوانین مطابق ارزش

ی و والیتی خود، دریافت نموده و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را از طریق دفاتر ساحو

های عدلی و قضایی خواهان رسیدگی قانونی شده و تا آخرین مرحله برای  برای حمایت از قربانیان، از طریق ارجاع چنین قضایا به ارگان

ده و برای حل قضایا ها و جانبین قضیه مشوره حقوقی دا نماید. کمیسیون، نظر به نوعیت قضیه به مراجعین، شاکی قربانیان دادخواهی می

ها را به منظور گرفتن  زند. در صورت ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی، آن دست به میانجیگری و مساعی مورد ضرورت می

                                                                                                                                                                                              کند.  های حقوقی معرفی می وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع و یا سایر سازمان

، ها دانشگاهحقوق زنان را در مکاتب،  .آگاهی عمومی را در مورد حقوق زنان افزایش دهد تا سعی دارد عالوه برآن، کمیسیون

و در  تغییرات نگرشی و رفتاری را در میان مردم به وجود آورد ترویح نموده و تالش دارد تاها و مراکز آموزشی نظامی  ارالمعلمیند

های دادخواهی و ابتکارهای مشترک با  حقوق زنان به ایجاد شبکهحمایت از بخش . هم چنین خشونت علیه زنان را کاهش دهد نهایت

 حمایت از بخشگیرد. از سوی دیگر،  سهم می ها نظریات و مشورهه ئدر روند قانون گذاری با ارانموده و  اقدامدولت و جامعه مدنی 

به طور مداوم حقوق زنان به طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنان به منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان 

                                                                                                                                                                   . کند میو منظم نظارت 

بردن سطح  های خود را به منظور حساس کردن افکار عامه، بلند ها و دریافت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره نتایج ارزیابی

های تحقیقی و  پاسخگویی ادارات ذیربط و ارتقای سطح آگاهی عامه در مورد وضعیت حقوق زنان، از طریق تهیه و نشر گزارش

های مطبوعاتی نشر و پخش نموده است. به طور مشخص باید گفت که بخش تحقیق با همکاری بخش  موضوعی و یا تدویر کنفرانس

گزارش تحقیقی را در مورد حقوق زنان تهیه و نشر نموده که هرکدام این  3سال گذشته، بیش از  حمایت از حقوق زنان در طول چند

تحقیقی  های شماری از گزارش های ملی و بین المللی بوده است. ها دارای پیشنهادات مشخص به دولت افغانستان و سازمان گزارش

زنان شاغل درافغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت  منتشر شده عبارتند از وضعیت حقوق زنان بیوه در کشور، وضعیت

های خانواده گی علیه زنان، عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب، بررسی علل وعوامل قاچاق  زنان معتاد در افغانستان، خشونت

 های اسی در افغانستان و نیز گزارشهای سی اطفال در افغانستان و وضعیت مشارکت و حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیت زنان و

                                                                                                                                                                                                                                                                                (، گزارش تحقیقی)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشند. ساالنه خشونت علیه زنان در افغانستان

های دیگری مانند وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در  ها، برخی از گزارش عالوه براین گزارش

ها نیز موضوعات متعددی مربوط به حقوق  افغانستان، وضعیت تعلیم و تربیه نیز از سوی کمیسیون تهیه و نشر گردیده که در این گزارش

زنان مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. باید گفت که گزارش های وضعیت حقوق بشر در افغانستان در پایان هر سال تهیه شده و 

های وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز پس از هر دو سال تهیه  دهد. هم چنین گزارش د بررسی قرار میوضعیت حقوق بشر را مور

                                                                                                                                                                      ()همان گردد که تا حال پنج گزارش به نشر رسیده است. و نشر می

نتیجه های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای حمایت از حقوق زنان است. این گزارش  گزارش حاضر نیز حاصل تالش

 2332سال دوم   که در نیم ( در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان استNational Inquiry) تحقیق ملی انجام
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خورشیدی  2332انجام برنامه تحقیق ملی در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی در برنامه عمل سال  .گردید طرح و اجراخورشیدی 

                                                        توسط هیات رهبری کمیسیون نیز به تصویب رسید. 26/8/2332پیش بینی شده و به تاریخ 

 

 بّرای انجام تحقیق ملی صالحیت کمیسیونمبنای قانونی  -3.1

 باشد. ها و پیشنهادات می های مختلف دارد و شامل بررسی قضایا، تحلیل معلومات، دریافت حقایق، ارائه مشوره تحقیق ملی جنبه

(APF, 2012) های آن بوده و حساس کردن افکار عامه در برابر قضایای نقض  ترین جنبه از مهم دهی یکی همچنین آموزش و آگاهی

                                                 باشد.  حقوق بشر از اهداف اساسی آن می

قبال ذکر شد، اهداف باشد. چنانچه  های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می ها و اهداف جزو صالحیت هرکدام این جنبه

عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بنابر احکام قانون اساسی و قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، نظارت بر رعایت حقوق بشر، نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، بررسی 

خلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور می باشد.)قانون و تحقیق از ت

 ( 5، ماده 1936تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون، 

بشر در قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون بر صالحیت کمیسیون مستقل حقوق  11همچنین در فقره های مختلف ماده 

های  های این ماده، که به جنبه دهی در سطح ملی تأکید شده است. برخی از فقره های حمایتی، تحقیقی، دادخواهی و آگاهی انجام برنامه

 شود: مختلف تحقیق ملی اشاره دارد، در اینجا ذکر می

 : بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری؛1فقره 

 هد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر؛آوری اسناد، مدارک، شوا : جمع3فقره 

 : طرح و تطبیق برنامه ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر؛11فقره 

المللی حقوق بشر با  های بین  ها و میکانیزم های موثر جهت هماهنگی پرنسیب : انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت شیوه14فقره 

 ؛عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی و تهیه طرح در زمینه

های عملی بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیه  های ملی و نظرخواهی عمومی به منظور دریافت شیوه : انجام مشوره11فقره 

 طرح در زمینه؛

ها غرض بهبود،  ها و قریه : ارایه نظریات، پیشنهادات و راپورها به مقامات مسئول، مراجع و شوراهای ملی، والیتی، ولسوالی11فقره 

 و انکشاف حقوق بشر؛ حمایت

، 1936: ارایه و نشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشر؛)قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون، 13فقره 

 (11ماده 

های بررسی و  هرچند در این مواد قانونی به صورت مشخص از تحقیق ملی یاد نشده، ولی اهداف تحقیق ملی، به عنوان یکی از شیوه

قانون تشکیل،  11های مختلف ماده  دهی در این زمینه در سطح ملی، در فقره تحقیق قضایای نقض حقوق بشر و دادخواهی و آگاهی
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ها و وظایف این کمیسیون شمرده  ها را جزو صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده و آن وظایف و صالحیت

 است.

 

 

کابل -جلسه فوکس گروپ  
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 فصل دوم

 

 یم تحقیق ملیکلیات و مفاه

 

 تحقیق ملی چیست؟ -1.2

سال گذشته با اتخاذ  12، تحقیق ملی در طی (APF)های ملی حقوق بشر برای سازمان  بنابر اسناد آموزشی مجمع آسیا پاسفیک

 Nationalهای ملی حقوق بشر در منطقه آسیا پاسفیک روشی به وجود آمد که اکنون به نام تحقیق ملی ) رویکردهای ابتکاری سازمان

Inquiry.شناخته می شود ) (APF, 2012) های ملی حقوق بشر، تحقیق ملی را چنین تعریف  مجمع آسیا پاسفیک برای سازمان

 شود تا در نموده است: تحقیق ملی یک تحقیقی است در مورد یک مشکل اساسی مربوط به حقوق بشر که در آن از همگان خواسته می

شود. در تحقیق ملی شواهد عمومی، شاهدین، اشخاص با  روند تحقیق اشتراک نمایند. تحقیق ملی با روش شفاف و عمومی برگزار می

های تحقیق و پیشنهادات برای  تجربه شامل شده و به سوی تحقیق در مورد مشکالت اساسی حقوق بشری سوق داده شده و دریافت

حقیق ملی به متخصصین و اشخاص با تجربه به شمول محققین، آموزگاران و افرادی که در بهبود وضعیت، شناسایی می شوند. ت

                                                                                                                                                                                                (APF, 2012) ها تجربه داشته باشند، نیازمند است. انکشاف پالیسی

های مختلف  باشد. زیرا که انجام تحقیق ملی جنبه تحقیق ملی یک ابزار و شیوه بسیار موثر برای پرداختن به مسایل مهم حقوق بشری می

در  (APF, 2012) باشد. ها و پیشنهادات می قضایا، تحلیل معلومات، دریافت حقایق، ارائه مشورهداشته و این شیوه شامل بررسی 

های  تحقیق ملی مسایل مهم حقوق بشر از هر لحاظ  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و علل و عوامل مشکل حقوق بشر و ریشه

گیرد. تحقیق ملی به صورت گسترده جنبه آموزشی  فرهنگی دخیل در موضوع نیز مورد بررسی قرار میاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

باشد. خصوصیت دیگری تحقیق ملی این  داشته و یکی از اهداف آن، حساس کردن افکار عامه در برابر قضایای نقض حقوق بشر می

شود نه اینکه قضایای انفرادی به  وق بشری در سطح بزرگتر پرداخته میاست که با راه اندازی این مکانیزم، به طور وسیع به مشکالت حق

                                                                                                                                                                                                                          (APF, 2012) طور روزمره مورد رسیدگی قرار بگیرد.

های این  شود تا این مکانیزم موثریت بیشتری داشته باشد. یکی از ویژگی باشد که باعث می ها و مزایایی می تحقیق ملی دارای ویژگی

شکل وسیع در این مکانیزم مشارکت نموده و در روند تحقیق، نظریات و چشم اندازهای دخل به  مکانیزم این است که اشخاص ذی

گیرند. از سوی دیگر، در روند تحقیق ملی بیشتر به دالیل اساسی مسایل حقوق بشری پرداخته شده  متعدد مورد توجه و بررسی قرار می

                                                                                                                                                                                              گیرند.    های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می و موضوعات مربوط از جنبه

ر راه اندازی شود، دالیل متعددی وجود دارد. پروفیسور برین اینکه چرا تحقیق ملی برای رسیدگی به قضایای جدی نقض حقوق بش

شود و قبال عضو کمیسیون ملی حقوق  (، که یکی از پیشگامان طرح و انکشاف تحقیق ملی محسوب میBrain Burdekinبردیکن )

است که با راه اندازی تحقیق ملی  بشر استرالیا بوده است، دالیل زیادی را برای راه اندازی تحقیق ملی فهرست نموده است. ایشان آورده
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گیرند. دوم اینکه  تعداد زیادی از قضایای انفرادی نقض حقوق بشر به شکل فعاالنه و با هزینه کمتر مورد پیگیری و حل و فصل قرار می

مشورت صورت  های مدنی ها برای تحقیق ملی الزم است تا با سایر دست اندرکاران و سازمان در هنگام طرح و فراهم کردن آمادگی

توانند نقش و  های ملی حقوق بشر آگاهی حاصل نموده و هم چنان آنها می گیرد. در این مرحله، دست اندرکاران از نقش کمیسیون

های اصلی  اندازی تحقیق ملی نه تنها که دالیل و ریشه مسوولیت خود را نیز در قبال این موضوعات بهتر درک کنند. سوم اینکه با راه

ها و  شود بلکه قوانین، پالیسی جو می و هزینه کمتر از طریق بررسی شهود و مدارک قضایای نقض حقوق بشر جست مشکالت با

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (APF, 2012) گیرند. ها که بر وضعیت تاثیرگذار اند، نیز مورد بررسی قرار می های عامه و یا نبود آن برنامه

باشد، جنبه آموزشی بسیار قوی دارد. برگزاری  ها، برگزاری جلسات عامه که یکی از مراحل مهم برنامه تحقیق ملی می عالوه بر این

های ملی  ها و نقش کمیسیون و انعکاس آن از طریق مطبوعات با کمترین هزینه هم آگاهی عامه را در مورد مسوولیت جلسات عامه

های خاص جامعه، به شمول سیاستمداران و مامورین ادارات عامه، را در مورد  ها و گروه حقوق بشر باال می برد و هم سازمان

بنابر این دالیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز راه اندازی تحقیق ملی  (APF, 2012) دهد. های شان آگاهی می مسوولیت

                                                                                                                                                                                                                                                    اندازی کرده است. در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان را بسیار موثر دانسته و این برنامه را اولین بار در افغانستان راه

 

 پیشینه تحقیق ملی: -2.2

خانه توسط کمیسیون ملی حقوق بشر استرالیا برگزار گردید که نتایج بسیار  در مورد اطفال بی 2355ی اولین بار در سال تحقیق ملی برا

خوبی در عرصه رسیدگی به مشکالت اساسی حقوق بشر داشت. پس از آن کمیسیون ملی حقوق بشر استرالیا چندین برنامه تحقیق ملی 

این کمیسیون تا اکنون پنج تحقیق ملی را در مورد اطفال  (APF, 2012) به دست آوردند.را طرح و تطبیق کردند و نتایج خوبی 

های شان، آموزش در روستاها و مناطق دور دست و تبعیض  های روانی و حقوق بشر، جداسازی اطفال بومی از خانواده خانه، مریض بی

                                                                                                             ده است. علیه هم جنس گراها برگزار نمو

پاسفیک نیز از طرح برنامه تحقیق ملی استفاده نموده و این برنامه را اجرا کردند. -های ملی حقوق بشر در منطقه آسیا سایر کمیسیون

قوق بشر به شمول کمیسیون حقوق بشر نیوزلند، کمیسیون حقوق بشر هندوستان، کمیسیون حقوق بشر منگولیا و چهار کمیسیون ملی ح

های تحقیق ملی را در مورد موضوعات مختلف حقوق بشر اجرا کنند. کمیسیون  کمیسیون حقوق بشر اندونیزیا توانسته اند که برنامه

مورد کشتار پولیس و نظامیان و موضوع تیمور شرقی طرح و اجرا کرده است. کمیسیون  حقوق بشر اندونیزیا دو برنامه تحقیق ملی را در

ها در کشمیر و  های روان درمانی و سوزاندن انسان حقوق بشر هندوستان چهار تحقیق ملی را در مورد حق غذا، حق صحت، شفاخانه

لی را در مورد شکنجه برگزار نموده است. کمیسیون پنجاب برگزار کرده است. هم چنین کمیسیون حقوق بشر منگولیا یک تحقیق م

 ,APF) حقوق بشر نیوزلند نیز یک تحقیق ملی را در مورد دسترسی اشخاص دارای معلولیت به ترانسپورت عامه برگزار نموده است.

2012)                                                                                                              

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با استفاده از تجارب کشورهای فوق، اولین بار است که یک برنامه تحقیق ملی را طرح و اجرا 

اندازی  های الزم را در مورد راه کند. قابل یادآوری است که برخی از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آموزش می

( و موسسه Asia Pacific Forumهای ملی حقوق بشر ) هایی که از سوی مجمع آسیا و پاسفیک برای کمیسیون تحقیق ملی در برنامه

ح و ( برگزار شده بود، فراگرفته اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای طرRaoul Wallenberg Instituteراول ولنبرگ )
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های ملی حقوق بشر که قبال برنامه تحقیق ملی را  های سایر کمیسیون های آموزشی و گزارش ریزی تحقیق ملی از مواد و دستنامه برنامه

                                                                                                                                                                                                                                                    اجرا کرده اند نیز استفاده نموده است.  

 

 تجاوز جنسی و قتل ناموسی در مورد در افغانستان تحقیق ملیاولین  -3.2

های ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان انتخاب کرده  اولین تحقیق ملی در افغانستان را قتل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع

های کمیسیون، قضایای قتل  است. دالیل متعددی برای انتخاب موضوع قتل ناموسی و تجاوز جنسی وجود دارد. اول اینکه بنابر دریافت

ارد جدی نقض حقوق بشر بوده که در کمیسیون به ثبت رسیده و آمار های اخیر یکی از مو ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان در سال

تا  خورشیدی 2332 و 2332های کمیسیون، در طول سال های قبل گزارش شده است. براساس دریافت چنین قضایا نیز بیشتر از سال

به یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفاتر کمسراسر کشور  ازتجاوز جنسی ناموسی و   قضیه قتل  621 به تعداد، 2331ثور  پایان

که  باشد. از آنجا می  مورد دیگر قضایای تجاوز جنسی 213 تعدادمورد آن قضایای قتل ناموسی و  163 تعداد است کهثبت رسیده 

ها  وادهقضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی براساس فرهنگ سنتی افغانستان به شدت حساسیت برانگیز بوده و به حیثیت و آبروی خان

های  باشد. چه بسا که بسیاری از چنین قضایا به دلیل فوق به سازمان رسد که آمار فوق، آمار حقیقی و کامل نمی زند، به نظر می صدمه می

مانند. از  پوشیده باقی می خانوارهاها و حتا  دولتی و غیر دولتی ارجاع و ثبت نشده و در عوض به خاطر حفظ آبرو و حیثیت خانواده

ب دیگر وقوع قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی تقریبا در اکثریت والیات افغانستان اتفاق افتاده و به یک نگرانی عمومی تبدیل جان

ترین قضایای نقض حقوق بشر بوده و قربانیان این  شده است. دوم اینکه قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان یکی از جدی

شوند. بنابر این، الزم است تا این موضوع به مثابه  شدیدترین صدمات جسمی، روحی و اجتماعی را متحمل میها  قضایا و وابستگان آن

یک مشکل جدی نقض حقوق مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و هم چنین قربانیان این قضایا باید مورد حمایت قرار گرفته و عاملین 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         آن مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند. 

های این تحقیق،  و دریافتها و عوامل وقوع چنین قضایا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در پرت عالوه برآن، الزم است تا ریشه

های کمیسیون  های مسوول و ذیدخل ارایه گردد. هم چنین دریافت پیشنهادات مشخص به منظور کاهش و رفع چنین مشکالت به ارگان

فی ها ناکا های موجود برای حمایت از آن نشان داده که قربانیان قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی اغلبا زنان جوان هستند و مکانیزم

گیرند. افزون براین،  بوده و یا اینکه به دلیل موجودیت فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و یا خالی قانونی مورد حمایت جدی قرار نمی

ها باعث  سطح سواد در میان زنان به شدت پایین بوده و اکثریت زنان در مورد حقوق شان آگاهی کافی ندارند. نبود آگاهی در میان آن

                                                                                                                                                                                                                                                                               ها علیه زنان هم چنان ادامه یافته و مقامات مسوول برای رفع آن اقدام موثری ننمایند. شونتشود که خ می

های ناپسند، فقر اقتصادی، ضعف حاکمیت  با درنظرداشت اینکه وضعیت زنان در افغانستان به سبب سطح پایین آگاهی، عرف و سنت

شود تا  یی میزان موارد خشونت علیه زنان رو به افزایش است. الزم پنداشته میقانون و سایر عوامل بسیار شکننده است و از سو

های دولتی و غیردولتی  های مدافع حقوق بشر، به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در همکاری و هماهنگی با ارگان سازمان

ی مناسب به منظور بهبود وضعیت جست و جو شده و تدابیر جامع ذیربط، به این مسایل پرداخته و افکار عامه را جلب نماید تا راهکارها

                                                                                                             و معقول اتخاذ گردد. 
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اوز جنسی علیه زنان را برای تحقیق ملی خود برگزیده بنابر دالیل فوق، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع قتل ناموسی و تج

 است.  

 

 اهداف و مقاصد تحقیق ملی در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان -4.2

در دفتر مرکزی برگزار گردید، حضور  2332اسد  26ای که در  اندازی برنامه تحقیق ملی، طرح این برنامه در یک جلسه قبل از راه

اندازی تحقیق ملی، از جمله اهداف  میسیون ارائه شد. هیات رهبری کمیسیون موضوعات مهم مربوط به طرح و راههیات رهبری ک

تحقیق ملی را به تصویب رسانید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنج هدف عمده ذیل را با اجرای برنامه تحقیق ملی در مورد قتل 

                                                                                                             ورزد: و برای به دست آوردن این اهداف تالش میناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان تعقیب 

 ؛رسیدگی و بررسی قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان .1

  ؛ارزیابی وضعیت قربانیان و افراد در معرض خطر .2

                             ؛آوری و تحلیل معلومات در زمینه عجم .3

                                                                                  ؛های کافی و الزم گو کردن دولت برای اجرای برنامه ها و پاسخ باال بردن سطح آگاهی و ایجاد حساسیت عامه علیه این پدیده .4

ها و اولویت دادن به مبارزه علیه چنین قضایا و ارایه پیشنهادات مشخص برای بهبود وضعیت از طریق  غییر قوانین و پالیسیت .5

     ؛ تهیه گزارش در این موارد

حقیق دهد؛ اما در برنامه ت هرچند کمیسیون به طور معمول و به طور روزمره قضایای نقض حقوق بشر را مورد رسیدگی و بررسی قرار می

تر مورد بررسی و رسیدگی  ملی، قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان به طور خاصی مورد توجه قرار گرفته و به طور جدی

سرنوشت مانده و از جانب ادارات  گیرد. در جریان انجام پروسه تحقیق ملی بسیاری از قضایایی که به دالیل مختلف معلق و بی قرار می

تر،  نماید تا هرچه زودتر و جدی رد پیگیری قرار نگرفته، توسط کمیسیون پیگیری شده و ادارات مربوط را تشویق میعدلی و قضایی مو

چنین قضایا را مطابق قوانین نافذه کشور مورد رسیدگی قرار بدهند. در کنار رسیدگی به چنین قضایا، وضعیت قربانیان، اعضای خانواده 

گیرد. کمیسیون وضعیت قربانیان را از نگاه روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی  ی قرار میها و شاهدین نیز مورد ارزیاب آن

های  قرار داده و عوامل ذیدخل در وقوع چنین قضایا و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سایر پیامدهایی که قربانیان و اعضای خانواده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دهد. و ارزیابی قرار می سازد، مورد تحلیل ها را متاثر و متضرر می آن

آوری  کمیسیون در جریان تحقیق ملی، اطالعات موثق و قابل اعتماد را در مورد قضایای مربوط به قتل ناموسی و تجاوز جنسی جمع

رلحاظ  مورد بررسی قرار داده و تصویر روشنی را از گستردگی چنین قضایا ارایه تواند وضعیت را از ه اطالعات می آوری نماید. جمع می

خواهد که سطح آگاهی عامه را در مورد وضعیت حقوق زنان، به ویژه در مورد  نماید. برعالوه، کمیسیون با اجرای تحقیق ملی می

ها را افزایش دهد. کمیسیون به این باور است که  ن پدیدههای جامعه نسبت به ای های ناموسی و تجاوزات جنسی باال برده و حساسیت قتل

تواند تعداد قضایای نقض  ها و موازین حقوق بشر، می های حقوق بشر و آگاهی بخشی در مورد ارزش ها در برابر تخطی خلق حساسیت

کردن ادارات عدلی و قضایی در  حقوق بشر را در آینده کاهش دهد. از سوی دیگر کمیسیون قصد دارد تا با انجام تحقیق ملی و سهیم

گیری  ها افزایش دهد. اشتراک و سهم پذیری این ادارات را در برابر چنین تخطی گویی و مسوولیت پروسه تحقیق ملی، میزان پاسخ
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جسته و ها را بر های قانونی آن ها از وضعیت را افزایش داده و مسوولیت ادارات عدلی و قضایی در پروسه تحقیق ملی، میزان درک آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سازد. آشکار می

های قانونی کافی و محکمی موجود نیست و یا اینکه خالهای قانونی در مورد  برای حمایت از قربانیان و افراد در معرض خطر میکانیزم

های  ها و برنامه ی از اهداف کمیسیون مرور و مطالعه قوانین، پالیسیقضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی قابل مشاهده است. بنابراین یک

باشد. کمیسیون پیشنهادات مشخصی را به دولت افغانستان، خصوصا به ادارات عدلی و قضایی به منظور طرح و  دولت در این زمینه می

                                                                                                                                                                                              کند.   ایا ارائه میهای حمایت از قربانیان و رسیدگی به چنین قض ها و مکانیزم تدوین قوانین، پالیسی

 

 روش و طّرزالعمل تحقیق ملی  -5.2

های  پاسفیک در دستنامه -ملی در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی تقریبا شبیه روشی است که مجمع آسیا روش اجرای تحقیق

بینی کرده است. خصوصا پروسه تحقیق ملی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر  اندازی تحقیق ملی پیش آموزشی برای راه

بینی شده، پیروی کرده است.  پاسفیک پیش -تنامه آموزشی مجمع آسیاکه در دس ای اندازی شده است، از همان پروسه افغانستان راه

                                                                                                                                                                                              باشد، مورد تطبیق قرار داده است. مرحله می 21کمیسیون برای اجرای برنامه تحقیق ملی پروسه ذیل را که دارای 

 انتخاب موضوع؛ .1

 طرح و تسوید اهداف و مقاصد تحقیق؛ .2

 تعیین اعضای کمیته تحقیق ملی؛ .3

                            تی؛های آموزشی در مورد تحقیق ملی برای کارمندان دفاتر ساحوی و والی طرح و تهیه پالن ورکشاپ .4

                            های آموزشی در هشت دفتر ساحوی؛ اجرای ورکشاپ .5

                                                       ها؛ اندرکاران و مشوره با آن شناسایی دست .6

                            ها و بحث در مورد موضوع تحقیق ملی از این طریق؛ ایجاد فوکس گروپ .7

 برگزاری جلسات استماع عامه در شهرهای بزرگ؛ .3

 طرح یک پرسشنامه تحقیقی در مورد قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی؛ .9

 مصاحبه با قربانیان و عاملین قضایا؛ .10

                            ها؛ رسیدگی و بررسی قضایای انفرادی و مستندسازی آن .11

 نوشتن گزارش؛ .12

 انکشاف پیشنهادات؛ .13

 نشر گزارش؛ .14
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 دادخواهی و پیگیری پیشنهادات؛ .15

 ارزیابی تحقیق؛ .16

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق برنامه استراتژیک و برنامه عمل خود، برنامه تحقیق ملی را راه اندازی نمود. ریاست اجرایی 

به جلسه اعضای کمیسیون ارایه نمود. در این  1931اسد  16تاریخ  ای را بدین منظور تشکیل داد و طرح اولیه را به کمیسیون کمیته

جلسه روی موضوع تحقیق ملی بحث صورت گرفت و در نهایت تصویب شد که اولین تحقیق ملی در مورد قتل ناموسی و تجاوز 

کمیته تحقیق ملی نیز تعیین جنسی علیه زنان در افغانستان اجرا گردد. هم چنین در این جلسه اهداف، مقاصد، روش تحقیق و اعضای 

                            گردید. 

های آموزشی در مورد تحقیق ملی برای کارمندان دفاتر ساحوی و  پس از آن، کمیته تحقیق ملی پالنی را به منظور برگزاری ورکشاپ

را تدویر کرد.   در هر دفتر ورکشاپ دو روزه والیتی تهیه نمود. براساس این پالن، کمیته تحقیق ملی به هشت دفتر ساحوی سفر نمود و

های حقوق  ها، کارمندان کمیسیون، به ویژه کارمندان بخش حمایت از حقوق زنان و بخش نظارت وبررسی از تخطی در این ورکشاپ

ی و تحلیل حقوقی بشر، در مورد مفهوم تحقیق ملی، پیشینه تحقیق ملی، پروسه و روش تحقیق ملی، موضوع تحقیق ملی، مبنای تحقیق مل

 ها ترین دفتر ساحوی دعوت شدند و از این ورکشاپ قتل ناموسی و تجاوزجنسی آموزش دیدند. کارمندان دفاتر والیتی نیز به نزدیک

ها حدود دو ماه را در برگرفت و مطابق پالن، تمام پروسه تحقیق ملی  مستفید گردیدند. قابل یادآوری است که برگزاری این ورکشاپ

                                                                                                                                                                                              ش ماه تنظیم گردید.برای ش

مشورتی را با دست  تمامی دفاتر ساحوی و والیتی دستور داده شد تا جلساهای آموزشی در دفاتر ساحوی، به ت پس از ختم ورکشاپ

ها جلسات فوکس  ها مورد بحث و بررسی قرار دهند. به دنبال برگزاری چنین جلسات، آن اندرکاران برگزار نموده و موضوع را با آن

جلسه فوکس گروپ در والیات مختلف  49جمعا حدود  گروپ را تشکیل دادند و موضوعات مربوط را مورد بررسی قرار دادند.

های جامعه مدنی،  ها متشکل از نمایندگان سازمان فوکس گروپ .ها اشتراک کردند نفر در آن 1113که حدود  برگزار گردید

 ، اعضای شورای والیتی و برخی از بزرگان محل بودند که در این جلسات اشتراکها ها و اتحادیه نمایندگان ادارات دولتی، انجمن

ها، اطالعات قابل اعتمادی را در مورد قضایای قتل ناموسی و تجاوز  ورزیدند. کمیسیون براساس نظریات و پیشنهادات فوکس گروپ

                                                                                                                                                                                                                                                                               ها را نیز شناسایی نمود.  های چنین جرم جنسی به دست آورد و علل و انگیزه

که حدود  شهر برگزار گردید 15جلسه استماع عامه در  15موعی در مرحله بعدی، جلسات استماع عامه برگزار گردید. به طور مج

در هر کدام از این جلسات نمایندگان ادارات ذیربط دولتی به شمول ادارات عدلی و قضایی،  1.نفر اشتراک کننده داشت 1111

طب عدلی، پولیس، مسوولین ها، اعضای شورای ملی، اعضای شورای والیتی، نمایندگان  نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگان رسانه

های امن، نمایندگان انجمن وکالی مدافع اشتراک نمودند و برای یک روز موضوعات مربوط به تحقیق ملی را مورد بحث و  خانه

های قتل ناموسی و تجاوز جنسی نیز بحث  های شان را شریک ساختند. در این جلسات روی علل و انگیزه بررسی قرار داده و دیدگاه

های دولت نیز صحبت شد و در پایان هر جلسه  ها و برنامه رفت. هم چنین در این جلسات روی خالهای قانونی، پالیسیصورت گ

راهکارهای مشخص برای مبارزه با جرایم قتل ناموسی و تجاوزجنسی پیشنهاد گردید. باید گفت که تمامی جلسات عامه از طریق 

چنین  های خبری را از این جلسات تهیه و نشر کردند. هم ها گزارش و اکثریت رسانه های چاپی، صوتی و تصویری انعکاس یافت رسانه

                                                           
 . جدول جلسات فوکس گروپ و استماع عامه در ضمیمه آمده است. 1
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کمیسیون نیز از جریان جلسات استماع عامه گزارش تهیه نمود و اطالعات داده شده و نظریات اشتراک کنندگان را ثبت و از جریان 

                                                                                                                                                                                                                                                                               برداری نمود. جلسه فیلم

ماع عامه، دو پرسشنامه به منظور مصاحبه با قربانیان تجاوز جنسی و وابستگان قربانیان قتل ناموسی و نیز همزمان با برگزاری جلسات است

ها، به والیات و  عاملین این گونه قضایا تهیه و به دفاتر ساحوی و والیتی ارسال گردید. کارمندان کمیسیون با استفاده از این پرسشنامه

ها، شاهدین و متهمین قضایا مصاحبه کردند. هم چنین برای انجام  قربانیان، اعضای خانواده آن های مختلف سفر کردند و با ولسوالی

های امن زنان بازدید و نظارت کردند و با افراد قربانی و  ها، کارمندان کمیسیون از مراکز سلب آزادی زنان و مردان و خانه چنین مصاحبه

                                                                                                                                                                   ها به دفتر مرکزی ارسال و اطالعات مربوط وارد بانک اطالعات گردید. متهمین و مجرمین مصاحبه نمودند. این پرسشنامه

گردد، نیز استفاده نمود. این گزارش  آوری می تی که به طور روزمره در بانک اطالعات کمیسیون جمععالوه برآن، کمیسیون از اطالعا

ها، جلسات استماع عامه، انجام مصاحبه با قربانیان، اعضای  براساس اطالعات جمع آوری شده از طریق تدویر جلسات فوکس گروپ

ین و مجرمین( و بانک اطالعات کمیسیون به دست آمده است. یعنی در این خانواده قربانیان، شاهدان قضایا، عاملین این قضایا)متهم

ها و  هایی که در نتیجه مشوره و گفتگوی وسیع با سازمان گزارش نه تنها از منابع کمیسیون بلکه از اطالعات، نظریات و دیدگاه

های این  کمیسیون به این باور است که دریافتهای ذیدخل و اقشار مختلف جامعه صورت گرفته، به دست آمده است. بنابراین،  ارگان

                                     دهد. های موجود در جامعه بوده و تصویر نسبتا روشنی از وضعیت موجود را نشان می گزارش و مباحث مطروحه در آن، بیانگر واقعیت

                                                                                                                                                                                                                   

 جلسه استماع عامه در والیت دایکندی
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 فصل سوم

 

 تحلیل حقوقی تجاوز جنسی و قتل ناموسی

 

 

قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر اعمال مجرمانه و تجاوز جنسی و قتل ناموسی از زمرۀ جرایمی است که به موجب 

دار و در حال  و به یک معضل دامنه ناقض حقوق بشر است. اما متاسفانه این گونه قضایا افزایش قابل مالحظه و نگران کننده یافته

د. قربانیان این جرایم نیز زنان و دختران جوان هستند. افزای گسترش در جامعه افغانستان تبدیل شده و همه روزه  به شمار قربانیان خود می

 213مورد قتل ناموسی و  163 یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،تا اکنون در دفاتر مرکزی، ساحوی و والیتی کم 2332از آغاز سال 

گیرد. بدون شک شمار حوادث قتل  نمیمورد تجاوز جنسی ثبت شده است،  که قطعاً تمامی موارد و ارقام قضایای از این قبیل را در بر 

ها و تجاوزات با کتمان و پنهان کاری، به مراجع  گونه قتل تر از آمارهای رسمی است. چون اغلب این ناموسی و تجاوز جنسی بیش

 شوند. رسمی گزارش داده نمی

عدم آگاهی مردم و نهادهای رسمی در های ناصحیح اجتماعی و  ها و سنت های قانونی و ذهنیت های ساختاریِ مهمی نظیر خال زمینه

 باشند.  ساز تبارز و تداوم این معضل می مورد علل، عوامل و تبعات این پدیده ها، زمینه

 پردازیم. در این مجال به بررسی حقوقی این جرایم و مبانی حقوقی و قانونی ممنوعیت و جرم انگاری آن می

 

 تجاوز جنسی -1.3

تواند همانند سایر اشکال خشونت علیه زنان اعمال گردد و به ابزاری  رو مناسبات جنسی است، و میتجاوز جنسی نوعی خشونت در قلم

بر زنان به کار برده شود. تجاوز جنسی به مثابه خشونت علیه زنان، برای اولین بار در قانون منع خشونت  هبرای سرکوب و تحمیل سلط

 "به عنفتجاوز "افغانستان تحت عنوان یهر چند پیشتر از این نیز در قانون جزا ت.انگاری شده اس تعریف و جرمبا دقت بیشتر  علیه زن 

 ه نشده است.یاما تعریفی از آن ارا تعیین گردیدهممنوع قرار داده شده و مجازات آن 

ا اجبار و اکراه و یا تجاوز جنسی عبارت از ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام ب"به موجب مادۀ سوم قانون منع خشونت علیه زن، 

علی رغم برخی ابهامات موجود،  (2355)قانون منع خشونت علیه زن,  ارتکاب آن با زن نابالغ  و یا تجاوز به عفت و ناموس زن است.

 گشاست و ابعاد مختلف این جرم را روشن کرده است.   این تعریف تا حد زیادی راه

است که  شخصیرا تعریف نکرده است و در این مورد ساکت است. اما درحقوق مدنی، بالغ  "بالغ"شونت علیه زن، مفهوم قانون منع خ

در . زن بالغ زنی است که به سن نکاح رسیده باشد بدین اساس (2332)لنگرودی,  رشد جسمانی کرده و به سن نکاح رسیده باشد.
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و اناث سن  25گردد، که ذکور سن  اهلیت ازدواج وقتی کامل می" دارد که: مقرر میقانون مدنی افغانستان  12ماده ح، مورد سن نکا

عقد نکاح صغیره "آن در مورد چنین صراحت دارد که:  1قانون مدنی فقره  12همچنان در ماده  "سالگی را تکمیل کرده باشند. 21

قانون احوال شخصیه اهل تشییع نیز  36به همین ترتیب ماده  (2388جلد اول,  -)قانون مدنی "سال به هیچوجه جواز ندارد. 28کمتراز

باتوجه  (2355)قانون احوال شخصیه اهل تشییع,  تعیین کرده است. "سال مکمل شمسی 25و برای پسر  21سن ازدواج را برای دختر "

باشد، عمل ارتکاب یافته، علی  سال 21نامشروع، دختر زیر سن  توان نتیجه گرفت که هرگاه قربانی عمل جنسیِ به نکات پیش گفته می

محکوم  ،شده برای این جرم بینی رغم رضایت قربانی و نبود اکراه و اجبار، تجاوز جنسی تلقی شده و مرتکب عمل به مجازات پیش

 گردد. می

 

 جّرم انگاری تجاوز جنسی -1.1.3

شود. ازماده  المللی حقوق بشر، ممنوع بوده و از جمله اعمال مجرمانه تلقی می تجاوز جنسی به موجب قوانین نافذۀ کشور و اسناد بین

 ، تجاوز به عنف613به صورت مشخص ماده  اختصاص یافته و جرم زنا، لواط و هتک ناموس قانون جزای افغانستان، به 613الی  611

شخصی را که به عنف یا تهدید یا حیله به ناموس شخص اعم از اینکه مذکر باشد یا مؤنث، تجاوز نماید "را ممنوع قرار داده و مجازات 

 (2388ون جزا, )قان را نیز در فقره دوم این ماده بیان نموده است. تعیین کرده است و حاالت مشددۀ آن "و یا به آن شروع نماید

دانسته و در صدر لیست مصادیق  انهای بارز علیه زن مادۀ پنجم قانون منع خشونت علیه زن، تجاوز جنسی را از خشونتعالوه بر آن، 

رم بوده، هیچ کس حق به موجب مادۀ چهارم این قانون، خشونت ج (2355)قانون منع خشونت علیه زن,  خشونت قرار داده است.

دولتی یا غیردولتی، مؤسسات، محالت عامه، وسایط نقلیه یا سایر محالت، مرتکب آن گردد. در صورت   ندارد در محل سکونت، اداره

ترین مصداق خشونت علیه زنان،  به این ترتیب، تجاوز جنسی به عنوان یکی از فاحش گردد. ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازت می

 (2355)قانون منع خشونت علیه زن,  باشد. عمل مجرمانه بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات مییک 

  قانون منع خشونت علیه زن، مجازات مرتکبین تجاوز جنسی به صورت واضح مشخص شده است. به موجب این ماده: 21در مادۀ 

قانون جزا به حبس دوام و در صورت فوت  611ن بالغ گردد، با نظرداشت حکم مندرج ماده شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر ز. 1»

 گردد. مجنی علیها به اعدام محکوم می

حداکثر حبس دوام و در به قانون جزا،  611. شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ گردد،  با نظرداشت حکم مندرج ماده 2

 گردد. محکوم میصورت فوت مجنی علیها به اعدام 

حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم به این ماده، مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل  1و  2های  . در حاالت مندرج فقره3

 گردد. می

را  آن خیذ، مساحقه یا امثال. شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد)تف4

 گردد. مرتکب گردد(، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 35

 

سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجۀ سوم، مربی، معلم،  25این ماده به سن  6هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره  .5

نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده  مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده یا به نحوی باالی مجنی علیها

 (2355)قانون منع خشونت علیه زن,  «گردد. سال بیشتر نباشد، محکوم می

تضمین نموده است. به نیز مادۀ فوق عالوه بر تعیین مجازات سنگین برای مرتکبان جرم تجاوز جنسی، حق جبران خساره برای قربانی را 

موجب فقرۀ سوم این ماده، مرتکبین جرم تجاوز جنسی عالوه بر مجازات معیینه، به پرداخت جبران خساره به قربانی نیز محکوم 

ن ای 8در ضمن نابالغ بودن قربانی و سایر حاالتی که در فقرۀ  باشد. گردد. این نکتۀ مهم متضمن حق جبران خساره برای قربانی می می

 باشد. بینی شده، جزو حاالت مشدده جرم تجاوز جنسی می ماده پیش

 

 تجاوز جنسی؛ نقض حقوق بشّر -2.1.3

ی است که در مخالفت با کرامت انسانی و تمامیت جسمی اشخاص و هم در مخالفت با اخالق زمره جرایم مهم تجاوز جنسی در 

باشد.  المللی حقوق بشر ممنوع می بوده و به موجب اسناد بین افراد بشری حقوقناقض کرامت انسان و عمومی جامعه قرار داشته و 

شود. با ارتکاب تجاوز جنسی،  کرامت انسانی یکی از حقوق مسلم بشری تمام افراد بشر بوده و از اصول مهم حقوق بشر نیز تلقی می

آزادی و امنیت شخصی، حق رهائی از گردد. عالوه بر آن سایر حقوق بشری شخص قربانی، نظیر حق  اصل کرامت انسانی نقض می

گردد. اصل کرامت انسانی و سایرحقوق متذکره از زمرۀ  های جنسی، اصل برابری و منع تبعیض بر مبنای جنسیت نیز نقض می خشونت

اول اعالمیه المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و ضمانت یافته است. چنانکه مادۀ  حقوق بنیادین بشر بوده و در اسناد ملی و بین

آیند و از لحاظ حیثت و حقوق باهم برابر اند و همه از کرامت  جهانی حقوق بشر اعالم داشته است که تمام افراد بشر آزاد بدنیا می

غانستان مقرر داشته است که قانون اساسی اف 16و همین گونه مادۀ  (2365)اعالمیه جهانی حقوق بشر,  باشند. انسانی برخوردار می

)قانون اساسی  "باشد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می"

 (2351افغانستان, 

در خشونت علیه زنان و خشونت جنسی است. چنانچه همچنان براساس مفاد اعالمیه منع خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی مصداقی از 

جسمی،  شآمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنج به معنی هر عمل خشونت« خشونت علیه زنان»این اعالمیه آمده است:  ١ماده 

یا محروم کردن مستبدانه  جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار

  (2336)اعالمیه منع خشونت علیه زنان,  زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

انواع خشونت علیه  ترین های جنسی، از جمله تجاوز جنسی یکی از بارزترین و فاحش توان نتیجه گرفت که، خشونت از این تعریف می

ها،  یابد. از نظر فیمینیست زنان است. زیرا این نوع خشونت، مبنای جنسیتی داشته و اغلب به منظور اعمال سلطه بر قربانی ارتکاب می

تجاوز سازد. از نظر آنان مرتکبان از  تجاوز جنسی نمایشی از خشونت و سلط جوئی است که قربانی را از ارزش و اعتبار انسانی خالی می

ارعاب است. بدین ترتیب زنان از راه تهدید به   جویند واین امر یکی از روندهای آگاهانه برای ایجاد وحشت در همه زنان سود می

 (2358)کلرواالس,  مانند. تجاوز همچنان در انقیاد مردان باقی می

تاکید دارد: )آ( خشونت جسمی، جنسی و روانی که  تر بیان می دارد و شونت را واضحمصادیق خاعالمیه منع خشونت علیه زنان  ٢ ۀماد

ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه  افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه در خانواده اتفاق می
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بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان )ب( خشونت رساند، خشونت در رابطه  زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می

افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب  جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می

جنسی و روانی، در هر فروشی اجباری )پ( خشونت جسمی،  در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن

 (2336)اعالمیه منع خشونت علیه زنان,  جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

های  گیری نمود که تجاوز جنسی، به عنوان مصداقی از خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر، خالف ارزش توان نتیجه بنابراین می

ها ملزم و مکلف  باشد، و دولت المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی بوده و ناقض حقوق بنیادین بشر می بشری، مفاد اسناد بینحقوق 

 باشند. به جلوگیری از ارتکاب این جنایت و حمایت از قربانیان این نوع جرایم می

 

 قتل ناموسی -2.3

 افغانستان چند ویژگی مشابه و مشترک دارند: های انجام شده، جرایم قتل ناموسی در  براساس بررسی

                            و قربانیان آن اغلب دختران وزنان جوان هستند.  گیرد ممکن صورت می های بارترین شیوه ترین و خفت ها با خشن گونه جنایت اول، این

 شود.  ل به غیرت مردانه )غیرت ناموسی( انجام میدوم، این جنایات با انگیزه پاسداری از ناموس )حیثیت ناموسی( و با توس

دانند و دخالت دولت و  ت را حق خود میاگونه جنای خانوادگی تلقی شده و مرتکبان، این -سوم، قتل قربانیان یک امر خصوصی 

در  قتل ناموسیترتیب،  را تعرض به حریم خصوصی خانواده خود تلقی می کنند. به این تابند و آن نهادهای مدافع حقوق بشر را بر نمی

 شود.  ه مدفون میواددر پشت دیوارهای نفوذناپذیر خان واتفاق افتاده  درون روابط خانوادگی

گان را، به آن  پیشه دهند و جنایت اجتماعی، به مرتکبان حق می ناپسندهای  نهادهای مربوطه با تاثیرپذیری از سنتبرخی ازچهارم، 

 د.ننمای شده است، مجازات نمیصورتی که باید و در قانون مقرر 

 

 

 چارچوب مفهومی قتل ناموسی -1.2.3

های اخیر به  پیشینه است. در قوانین جدیدی که در سال در متون حقوقی و قانونی افغانستان، اصطالح قتل ناموسی تعریف نشده و بی

روشنی ندارد. بنابراین ارایه  تعریفن نیز این واژه های حقوقی افغانستا پرداخته نشده است. حتی در ترمینولوژی آنتصویب رسیده نیز به 

حوادث مشابهی که در  های ویژگیخالی از اشکال نیست. اما با توجه  به  یک تعریف جامع، مانع و علمی از این واژه امر دشوار است و

ناموسی قتل »: گیری نمود که نتیجه توان میو در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت و رسیدگی شده است، سراسر کشور اتفاق افتاده 

، مبادرت به بیگانه با یک مردجنسی برقراری رابطه  ظنخود، به  انتوسط خویشاونداست که قربانی آن  عمد قتلهای  یکی از مصداق

 معموالًها،  قتلرسد. قربانیان این گونه  یا حتی خودداری از ازدواج اجباری، به قتل می عمل زنا، مورد تجاوز قرار گرفتن، فرار از منزل و

 «زنان و دختران هستند.
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رسند. اما در برخی  دختران جوانی هستند که توسط مردان خویشاوند خود به قتل می با توجه به این تعریف، قربانیان قتل ناموسی زنان و

اگر در چنین حالتی ست. موارد فرد متجاوز، بعد از ارتکاب تجاوز جنسی، قربانی را جهت پنهان نمودن جنایت خود به قتل رسانده ا

 شود.  مرتکب عمل از خویشاوندان قربانی باشد، این دسته نیز، قتل ناموسی خوانده می

 این است که این عمل با ادعای های اساسی قتل ناموسی یکی از شاخصه در توضیح تعریفی که آمد، چند نکته مهم قابل ذکر است:

، همسر، مادر، خواهر، دختر "ناموس"در جامعه افغانی، منظور از  سنتی رایجهای  . براساس برداشتگیرد صورت میحفاظت از ناموس 

شود و این اصطالح در مورد زنان به کار برده  از این رو، ناموس داشتن نیز صرفاً برای مردان تصور می .مرد است ۀیا زنانِ خانواد و

دهد.  در موقف سلطه و نظارت بر زن قرار می را نواده است که مرداین نکته ناشی از نگرش مردساالرانه حاکم بر جامعه و خا. شود نمی

که زن، خواهر، دختر یا حتا  احساس نماید هرگاهداند و  مردِ خانواده خود را حافظ حیثیت و حرمت خانواده میبراساس این تصور، 

  .رساند وی را به قتل می، شده استاش  خانواده ریزیآبرو مادرش کاری کرده که به گمان او باعث

احتیاطی، عدم  قتل ناموسی، مصداقی از قتل عمد است. قتل عمد، قتل از روی قصد و اراده را گویند، قتلی که ناشی از عدم مهارت، بی

قتل ناموسی از آنجائیکه گاه با  (2358)لنگرودی,  دقت، غفلت و عدم رعایت مقررات، نباشد، بلکه با اراده و قصد فاعل ارتکاب یابد.

 باشد. می های عمد گیرد و قصد و اراده فاعلِ آگاه در آن محرز است، مشمول قتل ریزی قبلی صورت می و برنامهترصد 

 

 جلسه استماع عامه در والیت هرات
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های این نوع جنایت  یابد؛ قتل به دلیل مبادرت به عمل زنا، یکی از گونه های مختلف و با دالیل متعدد ارتکاب می قتل ناموسی به گونه

با جنس مخالف، حتی که این ارتباط به صورت خیلی ابتدائی بوده و یا حتی شکِ دال بر برقراری  است. قتل به دلیل بر قراری ارتباط

هاست. قتل به دلیل خودداری از ازدواج اجباری و تقاضای  ارتباط نزد مرد خانواده به وجود آمده باشد، نوع دیگر از این گونه قتل

های ناموسی است. بارها اتفاق افتاده که دختری یا زنی مورد  دیگر از قتلی  ازدواج با فردی که مورد پذیرش خانواده نیست، چهره

تجاوز جنسی قرار گرفته، اما زعمای قبیله یا مردان خانواده برای زدودن ننگی که دامنگیر خانواده و قبیله شده است، قربانی را به قتل 

قانون جزا  618که به موجب ماده  شود. با وجودی  ناموسی میهای  اند. فرار از منزل، هرچند به قصد ازدواج، منجر به قتل رسانده

و کسانی که به این عمل مبادرت ورزند،  (2388)عدلیه, قانون جزای افغانستان,  افغانستان، فرار از منزل به قصد ازدواج جرم نیست

زنند،  گفته دست به فرار از منزل می یشتحت شرایط مندرج در ماده فوق، مسئولیت جزائی ندارند؛ اما دخترانی که با احراز شرایط پ

 رسند. شوند و بعد به قتل می های خود تسلیم داده می اغلب به خانواده

 

 قتل ناموسی به مثابه نقض حقوق بشّر -2.2.3

 ماده سوم اعالمیه های ناموسی، ازمصادیق بارز نقض حقوق بشراست. قتل جملهسلب حق حیات به صورت غیرقانونی و خودسرانه، از 

میثاق بین المللی  1ماده  "(2365)متحد,  هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد."جهانی حقوق بشر اعالم نموده است که 

حق زندگی از حقوق ذاتی  شخصِ انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ "دارد:  حقوق مدنی و سیاسی مقرر می

 13ماده   (2311)متحد, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی,  ".ون مجوز( از زندگی محروم کردتوان خودسرانه )بد فردی را نمی

المللی حقوق مدنی و سیاسی و با توجه به ماده هفتم قانون اساسی،  قانون اساسی با تأسی از مواد  اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین

 "گردد. هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی یعی انسان است.زندگی موهبت الهی و حق طب"مقرر داشته است که 

 (2351)افغانستان, 

ها از زندگی و حیات سالم، به عنوان یک حق ذاتی و موهبت الهی  مندی فرد فرد ِانسان گفته، بهره المللی پیش در تمامی اسناد ملی و بین

ت. هیچ انسانی، تحت هیچ شرایطی نباید از حق زندگی محروم شود. تنها استثنائی اس پذیر شخصِ انسان به رسمیت شناخته شده نا و سلب

2مجوز قانونی"است، تطبیق مجازات اعدام یا سلب حق حیات با  که در این قواعد لحاظ شده
آنهم در جنایات فاحش براساس قانون  ،"

المللی حقوق  ماده ششم میثاق بین 8یست. به موجب فقره است. دیگر هیچ استثنائی قابل طرح ن ،قبل از ارتکاب جنایت یالزم االجرا

شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا  حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی"مدنی و سیاسی، 

 (2311)متحد, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی,  "نیست.

محکمهِ با صالحیت مبنی بر اعدام متهم، پس از منظوریِ رئیس جمهور وطی مراحل دادرسی  حکم قطعی و نهائیِ ،"مجوز"منظور از 

های ناموسی نه  است. از آنجائیکه قتل رسیدگی به اتهام و صدور حکم، مندی متهم ازتمامی حقوق ناظر به مراحل قانونی عادالنه با بهره

ناک و غیر انسانی صورت  یت موازین و مجوز قانونی و به صورت وحشتتوسط نهاد دولت، بلکه افراد و اشخاص غیرمسئول، بدون رعا

                                                           
یک محاکمه عادالنه و منصفانه وجود  . دیدگاه عمومی نهادهای حامی حقوق بشر، به دلیل اصلی بودن حق حیات، در آن عده کشورهایی که شرایط برگزاری2

 نماید.  ندارد، بر تطبیق حکم اعدام تقاضاء تعلیق را می
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قانون  13المللی حقوق بشر و ماده  ی بدون مجوز است و بر اساس اصول مندرج در اسناد بین های خودسرانه گیرد، مصداقی از قتل می

 باشد. اساسی، ممنوع بوده و نقض واضح و فاحش حقوق بشر می

 

 ناموسیجّرم انگاری قتل  -3.2.3

قانون جزا افغانستان که به قتل عمد اختصاص  335الی  338گونه که تصریح شد، قتل ناموسی مصداقی از قتل عمد است. مواد  آن

یافته، سلب حق حیات به صورت عمدی را جرم دانسته و حسبِ احول برای مرتکب آن مجازات حبس دوام و اعدام را تجویز 

 است.  نموده

قتل ناموسی به عنوان مصداقی از قتل عمد و سلب خود سرانه حق حیات، به موجب قانون جزای افغانستان  د،چنانچه توضیح داده ش

 عمل مجرمانه بوده و مرتکب آن مستوجب شدیدترین مجازات است.

اثر دفاع از ناموس گفته، قتلی که به  بینی مجازات شدید برای مرتکب قتل عمد در مواد پیش رغم پیش اما نکته قابل توجه اینست که علی

دارد  مقرر می 335است. ماده  استثنا شده و برای مرتکب آن مجازات خیلی خفیف در نظر گرفته شده 335گیرد، در ماده  صورت می

شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخص غیر در یک بستر "که 

حسب احول به حبسی  ها را به قتل رسانده یا مجروح سازد، از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیرا ً الحال هردو یا یکی از آن و فی مشاهده

 (2388)عدلیه,  "که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

در این ، هرچند آن مستوجب مجازات است عمل مجرمانه بوده و مرتکب قانون جزا نیز، قتل بر اثر دفاع از ناموس  335به موجب ماده 

 یرغم تأویل و تفسیرهای نابجای این ماده علی اماگردد. حالت، مرتکب عمل ازمجازات قتل و جرح، معاف گردیده و تعزیراً مجازات می

ولیت جزائی معاف ها را از پیگرد قانونی و مسئ گونه قتل گیرد، جواز قتل ناموسی را صادر نکرده و مرتکب این که از آن صورت می

 است. ننموده

بینی شده و صرفا ً در صورت  پیش قانون جزا مشروط به وجود شرایطی است که درخود ماده 335باید توجه داشت که تطبیق ماده 

اجتماع این شرایط، فردی که مرتکب این نوع قتل شده است، مشمول تخفیف پیش بینی شده در ماده متذکره می گردد، از آنجائیکه 

 نماید.  نیز ناممکن می 335رسد، تطبیق ماده  راز این شرایط تقریباً ناممکن و غیرعملی به نظر میاح

یایکی از محارم در حال زنا با مرد  بینی شده در آن، مشاهده زوجه و و برخورداری مرتکب از تخفیف پیش 335اولین شرط تطبیق ماده 

یکی از محارم خود را در حال زنا مشاهده کرده باشد، اگر افراد دیگری وی را از یا  است. یعنی مرد، زن و اجنبی توسط مرد خانواده

دست به قتل آنها بزند، ماده  یا عکس مشاهده نماید و از طریق فلم و یا واقعه را یا یکی از محارمش مطلع کند و وقوع زنا توسط همسر و

ت. در این صورت اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل است. لذا متذکره بر عمل وی تطبیق نمی شود. لذا رؤیت فزیکی مرد مالک اس

بداند، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند، اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی  335برای اینکه محکمه اقدام قاتل را مصداق ماده 

 شود. نباشد و براساس شبهۀ مرد باشد، ارتکاب عمل قتل، مشمول ماده متذکره نمی

نظر اثبات وقوع جرم زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است،  وجود چهار شاهد عادل که شاهد ارتکاب عمل از 

زنا بوده اند، الزم است. در این صورت موضوع باید نزد محکمه با صالحیت ثابت شود. عمل زنا براساس یک قول مشهور از فقها واجد 
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دانان اسالم جرم زنا ثابت  ل اقرار که این شرط در این گونه قضایا منتفی است. دوم به اتفاق تمام فقها و حقوقدو شرط اساسی است: او

شهادت شهود نیز باید روشن و مستند به مشاهده بوده و همزمان و بدون فاصله  (2332)نذیر,  شود مگر به گواهی چهار شاهد. نمی

یا یکی از محارمش، موجب تخفیف مجازات وی  تل مبنی بر ارتکاب عمل زنا توسط زن وزمانی داده شود. بنابر این صرف ادعای قا

 گردد. شود، در صورت عدم ارایه ادله کافی مجازات قتل عمد براو تطبیق می نمی

رضایت  عالم به شخصبوده و  "زنا"در حال ارتکاب عمل  شخصست که زوجه و یا یکی از محارم ا این 335شرط دوم تطبق ماده 

به کار رفته است. در جائی که زن از عمل زنا امتناع  "زنا"یا یکی محارمش در عمل زنا باشد. زیرا در متن ماده فوق اصطالح  زن و

و اگر در آن حال مردِ  3اکراه، زن را مجبور کرده باشد، عمل انجام شده تجاوز جنسی است بورزد و مرد اجنبی با عنف و

وز جنسی دست به قتل زن و یا یکی از محارم خود بزند، در واقع قربانی تجا آنها را مشاهده نماید وشوهر( حین تجاوز جنسی خانواده)

در مقام اثبات دشوار است، اما استفاده نماید. هرچند احراز این شرط  335تواند از تخفیف مندرج در ماده  را به قتل رسانده و نمی

 که به صرف ظن و گمان به وقوع می پیوندند، مهم باشد. یهای قتل تواند برای جلوگیری از تخفیف مجازات مرتکبین می

ست که شخص، زن و یا یکی از محارم خود را در یک بستر مشاهده نماید. در این شرط نیز باید دالیل اثباتیه اساسی ا شرط سوم این

 4ون اجرائات جزائی موقت محرز شود.قان 31مندرج در ماده 

بالفاصله صورت گرفته باشد. اگر مردی زن یا یکی از محارم خود را در  الحال و گردد که قتل فی ق میزمانی این ماده تطبی ،چهارم

حالت تلبس به زنا و وجود وی را در یک بستر با شخص غیر ببیند واقدام نکند، بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل 

 گردد. بر آن تطبیق نمی 335ماده  گیری دارد و جنبه انتقاممذکور در حال انجام است، مرتکب قتل شود، چنین قتل 

کند که در صورت مشاهده چنین حالتی، دست به قتل  مردان خانواده را مکلف نمی 335توان نتیجه گرفت که ماده  می ،به صورت کل

اجع عدلی و قضائی مراجعه نماید تا زوجه یا یکی از محارم خود بزند، بلکه او می تواند برای مجازات تخطی کنندگان و متهمان به مر

ها  دشوارتر از آنست که برخی 335تحقق شرایط تطبیق ماده  مرتکبین عمل زنا به صورت قانونی مجازات شوند. نکته مهم دیگر اینکه

ان بر اساس پندار و های ناموسی رایج در جامعه افغانستان مصداق این ماده قانون جزا نیست. بلکه قربانی کنند و هیچ یک از قتل تصور می

 رسند. گمان منفی و غیرمستند توسط خویشاوندان خود به قتل می

بلی در مورد قتل عمد را اثبات های ناموسی، ضرورت تطبیق مواد ق از سوی دیگر، عدم امکان تطبیق این ماده در مورد مرتکبین قتل

 کند.  می

های  ساز تداوم و تبارز قتل الت حقوقی قابل توجهی وجود دارد که زمینهقانون جزا اشکا 335در ضمن باید یادآوری نمود که در مادۀ 

 سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. -گردد. اشکاالت این ماده به صورت مبسوط در بخش علل و عوامل حقوقی ناموسی می

                                                           
ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار واکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ یا  "موجب ماده سوم قانون منع خشون علیه زن، تجاوز جنسی عبارت از . به3

 "زن است. تجاوز به عفت و ناموس

ئی . شناسا9. مقابلۀ شهود 1. شهود 1قانون اجزاآت جزائی مؤقت برای محاکم، وسایل و مدارک اثباتیه اساسی قرا ذیل می باشد:  91فقرۀ سوم مادۀ  . براساس4

 اق. استنط3. ارزیابی و معاینات تخصصی 1. ظبط اشیاء 4. تالشی 5. تفتیش محل 6آپ(  متهم طور بالمواجه در صف) الین
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 فصل چهارم

 

 آنانونت علیه رفع خشحمایت از حقوق زنان و دولت در زمینه  های و تالش تعهدات ها، مکلفیت

 

 

حقوق زنان در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان کامال نادیده گرفته شده و زنان دراین دوره  حق تعلیم و تربیه، تحصیالت عالی و کار 

المکان ا را نداشتند در آن زمان هیچ زنی حق بیرون رفتن از خانه را به تنهایی یا بدون محرم شرعی، نداشت. دولت جدید افغانستان حتی

نمودند، ملغا  از فرامین و قوانین مربوط به طالبان که حقوق زنان را در زمینه تعلیم و تربیه، تحصیالت عالی و کار محدود می یتعداد

های ملی برای حمایت از حقوق بشری زنان و رفع  گذاری، طرح راهکارها و برنامه را در عرصه قانون یهای مهم اعالن نموده و گام

یازده سال اخیر، دستاوردهای مهمی در عرصه تأمین حقوق زنان و رفع -ها در طول ده آنان، برداشته است. این تالش خشونت علیه

های فراوانی مواجه است و به ویژه وضعیت ناگوار امنیتی  با چالش هنوزهم خشونت علیه آنان به بار آورده است، هرچند که حقوق زنان

 کند.  ین دستاوردها را تهدید میدر کشور و نگرانی از آینده، حفظ ا

افغانستان را در راستای حمایت از حقوق زنان، و به ویژه رفع خشونت علیه آنان، در سه بخش به  دولت های تالشها و نیز  مسئولیتما 

 کنیم.  بندی و معرفی می طور خالصه دسته

 

 

 :تعهدات حقوق بشّریو  در عّرصه قانون -1.4

 

 بّر اساس قوانین داخلی:های دولت  مسئولیت -1.1.4

 (1332دلو  6قانون اساسی ) -....1.1

های دولت جدید افغانستان در راستای تأمین برابری  ترین گام از مهم 1226جون سال   11 درافغانستان  تصویب قانون اساسی جدید

 حت تسجیل گردیده است.گذاری است. در قانون اساسی جدید برابری زنان و مردان به صرا زنان و مردان در عرصه قانون

ترین مواد این قانون اساسی است که به حقوق برابر زنان با مردان تأکید نموده و دولت را مکلف  از مهم 38و  44، 44، 22، 7های   ماده

 وضعیت زنان موثر باشند. نمایند که به بهبود هایی می نامهبه بر
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نماید که توسط دولت امضاء شده یا تصویب گردیده  المللی مکلف می هدات بیناین قانون اساسی دولت را به رعایت اسناد و تع 1  ماده

کننده حقوق زنان، مثل کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه  المللی حمایت های بین ها و میثاق است. تعهداتی که شامل کنوانسیون

چنانچه  گردد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می زنان، اعالمیه منع خشونت علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق

المللی که افغانستان به آن ملحق  هاى بین الدول، میثاق دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین»قانون اساسی آمده است:  1در بند اول ماده 

این قانون برابری جنسیتی به صراحت  11  دهدرما (2332)مجموعه قوانین, «کند... شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان »تسجیل گردیده و هرنوع تبعیض بین اتباع کشور ممنوع و غیر قانونی عنوان گردیده است: 

 (2332)مجموعه قوانین, «ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.

قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین شرایط انکشاف متوازن آموزش و پرورش به ویژه برای زنان نموده است:  44ی   همچنان ماده

هاى  سوادى در کشور، پروگرام دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان، بهبود تعلیم کوچیان امحاى بی»

 (2332)مجموعه قوانین, «وثر طرح و تطبیق نماید.م

گذاران در این ماده به تبعیض مثبت به نفع زنان پرداخته و دولت  دهد که قانون قانون اساسی افغانستان، نشان می 66  بررسی دقیق ماده

 ارهای روشن و مؤثر نموده است.افغانستان را در برابر حق آموزش و پرورش زنان به صورت خاص هدایت داده و مکلف به ایجاد راهک

قانون اساسی تذکر داده شده است. در این ماده تأمین سالمتی روحی و بدنی مادر و  86مکلفیت دولت در حمایت از خانواده در ماده 

یاز را در های مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا شرایط الزم و مبتنی بر ن کودک به عنوان یکی از مکلفیت

دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سالمت  خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می»این زمینه، بوجود آورد: 

جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم 

 (2332)مجموعه قوانین, «کند. اتخاذ می

ها است که در زمینه مشارکت سیاسی و نقش زنان در پارلمان به راهکارهای حمایتی را  قانون اساسی یکی دیگر از ماده 53  ماده

... در : »بینی نموده است که مبتنی بر آن حد اقل از هر والیت دو نفر زن به ولسی جرگه راه یابد. چنانچه در این ماده تصریح شده پیش

سب قانون انتخابات باید تدابیرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی،نمایندگی عمومی و عادالنه را براى تمام مردم کشور تامین نماید و به تنا

  همچنان ماده(2332)مجموعه قوانین, «نفوس از هر والیت طور اوسط )متوسط( حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

خواهد تا رئیس جمهور نصف  گردد، نیز می رد یک سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که توسط رئیس جمهور معرفی میدر مو 56

 این افراد را از میان زنان معرفی کند. 

 

 (:2004می  27قانون انتخابات ) -2.1.1.4

سی مجلس نمایندگان در پارلمان کشور به کر 163های کشور( از  کرسی )دو برابر تعداد والیت 15قانون اساسی  53مبتنی بر ماده 

 ها نیز از امتیاز رقابت آزاد و برابر با مردان برخوردار که زنان برای بدست آوردن سایر کرسی  زنان اختصاص داده شده است. در حالی

ای برای حمایت از زنان طرح  ههای ویژ هایی که در برابر مشارکت زنان وجود دارد، زمینه ها و محدودیت اند. این ماده با توجه به چالش

 درصد اعضای مجلس نمایندگان باید به زنان اختصاص یابد.  18کرده که براساس آن حداقل 
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زن به ولسی جرگه ضمانت شده و فرصت رقابت برای  15قانون اساسی، راهکار ورود  53در قانون انتخابات نیز با توجه به مفاد ماده 

زن را به  15کاری خویش، حد اقل   ریف گردیده است. به این ترتیب مجلس نمایندگان در هر دورهها نیز قانونی تع کسب سایر کرسی

باشد. ماده  ها نیز کامال مساعد بوده و قانونی می عنوان عضو، خواهد داشت. در حالیکه میدان رقابت با مردان، برای کسب سایر کرسی

 کند:  قانون انتخابات چنین تصریح می 11

 که نماید می ترتیب را فورمول و ها طرزالعمل شوند انتخاب باید والیت هر در که زن کاندیدان ن براى تعیین حداقل( کمیسیو١»)

 تعداد چند ود حداقل زن منتخب کاندیدان تعداد باید که اساسى قانون سوم و هشتاد مادۀ مقتضیات تا باشد، والیت هر برنفوس مبتنى

 تأمین گردد. باشد، موجوده والیات

 کرسىشان  برای ماده ( این١فقره ) فورمول حسب اند، نموده کسب را آراء بیشترینانتخاباتی  ۀ( کاندیدان اناث که درهرحوز٢)

 شود. می داده اختصاص قانون این یکم و بیست مادۀ مطابق مانده باقى هاى کرسى سهمیه، شرایط تحقق شود. با می داده اختصاص

های اختصاص یافته به زنان را در  ان تعداد کافی کاندیدان زن وجود نداشته باشد تا کرسی یا کرسی( در صورتى که در لست کاندید٣)

)ماده « ماند. ها الی انتخابات پالن شدۀ بعدی برای ولسی جرگه خالی باقی می یک حوزۀ معین انتخاباتی اشغال نماید، کرسی یا کرسی

 قانون انتخابات( 11

گردد که در مبارزه با محرومیت زنان  هد که قانون انتخابات در جای خودش نوعی ضمانت محسوب مید تحلیل مواد متدکره نشان می

شان،  های محرومیت زنان از حقوق سیاسی گردد، طرح و با شناسایی زمینه که آشکارا خشونت علیه آنان محسوب می  از حقوق سیاسی

 های حقوقی آنان گردد. عه و جلوگیری از محرومیتتمهیداتی در نظر گرفته است که سبب حضور فعال زنان در جام

 

 

 (2007جون  17قانون کار ) -3.1.1.4

این قانون آمده است:  5  برابری جنسیتی در استخدام کارمند، در قانون کار افغانستان مورد توجه قرار داده شده و در بند اول ماده

قانون کار برابری زنان و  5این بخش از ماده « باشد با مزد مساوی میکارکنان در جمهوری اسالمی افغانستان دارای حق مساوی کار »

زنان در ساحه کار مستحق »نویسد:  این قانون می 3ی  ماده 1کند. همچنان بند  آوردن مزد برابر ضمانت می مردان را در حق کار و بدست

 «باشد. اد تقنینی مربوط تثبیت گردیده میکه در این قانون و اسن امتیازات معین دوران حاملگی و والدت و سایر مواردی

ترین مواردی است که در قانون کار جمهوری اسالمی افغانستان به نفع زنان تسجیل گردیده  منع اسختدام زنان به کارهای شبانه، از مهم

زیکی ثقیل، مضر صحت و استخدام زنان و نوجوانان به کارهای ف»نویسد:  قانون کار در ارتباط به این موضوع می 212ی  است. ماده

صحت عامه و کار و امو راجتماعی، شهدا  و معلولین و اداره مربوط  های زیرزمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت

 « گردد. تثبیت و تصویب می

ماید. توظیف زنان و مادران کار شبانه توظیف ن تواند زن و نوجوان را به اجرای اداره نمی»این قانون آمده است  212در ماده نهمچنا

که ضرورت مبرم محسوس  های صحی، و در صورت موافقه او در وظایف و کارهائی کلینیک  ها، طفل شیرخوار، در شفاخانه دارای 

 « باشد، بطور نوبتی و طبق جدول از این حکم مستثنی است.
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ممنوع و نوعی خشونت علیه آنان تعریف نموده است. بنابراین قانون منع خشونت علیه زن، محرومیت زنان را از حق کار  8ماده  23بند 

های قانونی را به  پذیر حقوق کار زنان، ضمانت های ضعف و آسیب گردد که با در نظرداشت نقطه مواد متذکره فرصتی محسوب می

 گردد، بوجود آورد. هدف جلوگیری از نقض حقوق کار زنان که نوعی خشونت علیه آنان نیز محسوب می

 

 

 (1337سّرطان  22های حقوقی) مساعدت   مقّرره -....4.1

وزیران،  )شورای های حقوقی های حقوقی برای زنان در مقرره مساعدت ها و امیتازات به عنوان مساعدت تسجیل برخی از فرصت

شونت محسوب های مهم حمایتی در انکشاف حقوق زنان و مبارزه علیه خ یکی از گام (2351و حقوقی کشور,  نهادهای مدنی

های حقوقی را مکلف نموده است تا به زنان در قضایای مدنی،  مساعدت  های حقوقی، اداره مقرره مساعدت 13بند اول ماده . گردد می

تواند  حقوقی وزارت عدلیه  در صورت امکان می های اداره مساعدت»های حقوقی رایگان ارایه نماید:  در صورت امکان، مساعدت

  های حقوقی( مقرره مساعدت 13)بند اول ماده « بضاعت، مساعدت تعیین نماید. در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی مطابق این مقرره

بضاعت تعریف نموده، دفاع از حقوق کودکان و  این مقرره، مساعدت حقوقی را همان گونه که دفاع از حقوق مظنون و متهم بی 6ماده 

قانونی برای اداره مساعدت های حقوقی عنوان نموده است. این قانون بوضاحت فرصتی را ایجاد  زنان بی بضاعت را نیز نوعی مکلفیت

باشند، بدون نگرانی از هزینه دفاع  نموده است که زنان بی بضاعت پس از آن که مورد خشونت قرار گرفته و یا قربانی تجاوز جنسی می

 های حقوقی استفاده نماید.  مساعدت های تسجیل شده در مقرره و استخدام وکیل مدافع از فرصت

 

قتل ناموسی قربانی  
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 (:2009جوالی  20قانون منع خشونت علیه زن ) -5.1.1.4

باشد که دولت افغانستان در جریان سه سال اخیر، به خاطر جلوگیری  ترین کارهایی می تنفیذ قانون منع خشونت علیه زن، یکی از اساسی

 از خشونت علیه زنان انجام داده است.

اهداف این قانون تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و  وم،د  بر اساس ماده

گردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند بردن سطح آگاهی  عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می

 باشد. مرتکبان جرم خشونت علیه زن، میعامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی 

هرچند این قانون به قتل ناموسی به صراحت نپرداخته است، ولی در ماده سوم خشونت علیه زن را تعریف نموده و تصریح کرده که 

لیه زن, )قانون منع خشونت عخشونت علیه زن قلمداد می شود.« موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد»اعمالی که 

 (2355)قانون منع خشونت علیه زن, قرار گرفته است. « تجاوز جنسی»ها  این اعمال در ماده پنچم ذکر شده که در راس آن (2355

های آگاهی دهی،  های تحقیق، اجرای برنامه این قانون، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد نموده که از صالحیت 28  ماده

ن نهادهای مبارزه با خشونت، پیشنهاد تعدیل یا وضع مقررات که در تطبیق این قانون مؤثر باشد و... برخوردار تأمین هماهنگی بی

 (2355)قانون منع خشونت علیه زن, است.

رفع خشونت  ها را در رابطه به های هریک از آن این قانون نهادهای حمایتی از زنان در برابر خشونت را معرفی نموده و مسؤولیت 28تا  5  ماده

 علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانون به مسایل جزایی جرایم خشونت علیه زن پرداخته است.

کند در صورتی که احکام این قانون با سایر قوانین عادی کشور، در  آن است که تصریح می 63ی  های این قانون ماده یکی از مهم ترین ماده

 شود. ن ارجحیت داده میمغایرت باشد، به احکام این قانو

 

 (:1333سّرطان  29قانون احوال شخصیه اهل تشیع ) -....6.1

های کمیسیون مستقل حقوق بشر  و پس از داد خواهی 2351حوت  6این قانون بعد از تصویب توسط پارلمان افغانستان بتاریخ 

دوباره با فرمان رئیس جمهور توسط شورای وزیران، که  مدافع حقوق زنان، افغانستان وتظاهرات پیاپی فعاالن جامعه مدنی، و نهاد های

 ساخت حذف و یا تعدیل گردید.  های آن که آشکارا برابری زنان را نسبت به مردان متضرر می برخی از ماده

وء رفتار زوج لت و کوب یا هرگونه س»این قانون به زنانی که مورد خشونت شوهر قرار گرفته و به تعبیر این قانون  262بند چهارم ماده 

دهد تا به محکمه مراجعه نموده و طالق بگیرد. تعبیر سوء رفتار  این صالحیت را می« با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد که عرفاً

 تواند تمامی انواع خشونت را شامل شده و به نحوی فرصت دفاع از زن در برابر خشونت محسوب گردد. می
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 مصوب شورای وزیّران(:  24/4/1337لیه اختطاف و قاچاق انسان )قانون مبارزه ع -7.1.1.4

ترین دست آوردهای دولت کنونی است که با تمرکز به جرایم قاچاق و اختطاف  قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان یکی از مهم

آن  یو اختطاف جرم انگاری نموده و برا های جنسی از زنان و کودکان را نیز به صراحت در جرایم قاچاق موارد تجاوز و سو استفاده

 بینی نموده است. جزا پیش

این قانون یکی از اهداف آن را حمایت از مجنی علیه جرایم اختطاف و قاچاق به خصوص زنان و کودکان عنوان نموده  1بند دوم ماده 

 است.

کسب منفعت از مجنی علیه از طریق استخدام، خرید و برداری از مجنی علیه اختطاف یا قاچاق را به  این قانون بهره 3بند سوم ماده 

های منافی اخالق )پرونوگرافی(...... تعریف نموده است. مبتنی بر این  های جنسی، جنایی، تهیه تصاویر یا فلم فروش، گماشتن به فعالیت

بینی نموده است که مورد  زنانی پیش تعریف، قانون مبارزه علیه قاچاق و اختطاف انسان، ضمانت دفاعی خوب و نسبتا مناسبی را برای

 گیرند. تجاوز جنسی از طریق اختطاف یا قاچاق قرار می

یا قاچاق زنان و کودکان به  بر مجازات کسانی که دست به اختطافقانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان  1همچنان بند دوم ماده 

 کند. به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم میزنند، صراحت داشته و مجرم را  های جنسی می هدف استفاده

دهد )به تعبیر  قانون به مجازات شدید کسانی که مجنی علیه اختطاف یا قاچاق را مورد تجاوز جنسی قرار می 5و باالخره بند سوم ماده 

ق یا اختطاف، مجرم را به جزای زنا و لواط، بینی شده درقانون برای جرم قاچا قانون زنا یا لواط( صراحت داشته و عالوه بر جزای پیش

 نیز محکوم نموده است.

 

 

 المللی حقوق بشّر های دولت بّراساس اسناد بین مسئولیت -2.1.4

المللی که افغانستان به  های بین الدول، میثاق ، معاهدات بیندمنشور ملل متح»تا  سازد را مکلف میدولت  افغانستان ماده هفتم قانون اساسی

در حقیقت این ماده قانون اساسی،  (1، ماده 1931)قانون اساسی,  را رعایت کند. «ده و اعالمیه جهانی حقوق بشرگردیملحق ها  آن

شماری از  .استرا امضاء یا تصویب نموده  ها است که دولت آن ی حقوق بشرالملل اساس مکلفیت دولت در رعایت تمام اسناد بین

 : شوند در زیر معرفی می دارد و یا به آن اختصاص دارد،ت از حقوق زنان حمای که احکامی در ترین اسناد مهم

 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین -1.2.1.4

مجمع عمومی سازمان ملل توسط هجری شمسی(  15/3/1965)مطابق  1344دسامبر  14 در المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی به حقوق اساسی و  میثاق بینرسید.  دولت افغانستانتصویب به  1339جنوری  16تصویب شد و در  متحد

ها را در خصوص حقوق شهروندی و  اعم از زن و مرد اشاره داشته و هرگونه تبعیض و تمایز بین انسان ،شهروندی تمامی افراد بشری

 داند. سیاسی ممنوع می
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 :کند تصریح میماده دوم این میثاق 

شان  این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شوند که حقوق شناخته شده در ی طرف این میثاق متعهد میها دولت»

 منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و بدون هیچ

 (1الف، ماده  1344)مجمع عمومی سازمان ملل متحد،«رم شمرده و تضمین کنند.ها محت نسب یا سایر وضعیت

های عضو مکلف به طرح و  هرنوع تبعیض و تفاوت بین زن و مرد با توجه به این ماده در زندگی اجتماعی ممنوع بوده و دولت ،بنابراین

که منجر به تبعیض و خشونت علیه  یهای از بین بردن زمینه های تعریف شده در زمینه تأمین برابری زن و مرد و همچنان گیری سیاست پی

 باشند. گردد، می زن می

اح و کبه برسمیت شناختن حق ن 19در این میثاق ماده سوم به تساوی حقوق زن و مرد در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی و ماده 

)مجمع عمومی سازمان اشاره دارد. ،رسند نونی ازدواج میکه به سن قا تشکیل خانواده برای زنان و مردان به صورت مساوی در زمانی

 (19و  9های  الف، ماده 1344ملل متحد،

 

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فّرهنگی میثاق بین -2.2.1.4

مجمع عمومی توسط  (1365قوس 15 )مطابق 1344دسامبر 14تاریخ نیز در الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  میثاق بین

 مسایلیدر این میثاق نیز به نیز تصویب شد. دولت افغانستان توسط  1339جنوری  16در تاریخ  و گردید بتصویزمان ملل متحد سا

اشاره گردیده است که به تساوی و عدم تبعیض بین زن و مرد ارتباط داشته و خشونت یا برخورد غیرعادالنه با زنان را ممنوع قرار 

 دهد. می

 نویسد: می ماده سوم این میثاق

شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشورهای طرف این میثاق متعهد می»

 (9ب، ماده  1344)مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «مقرر در این میثاق تامین نمایند.

)مجمع عمومی  اوی بدون هیچ نوع تمایز بین و زن و مرد اشاره گردیده است.این میثاق به مزد مساوی برای کار با ارزش مس 1در ماده 

 (1ب، ماده  1344سازمان ملل متحد،

 

 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: -3.2.1.4

مارچ  5تاریخبه و متحد رسیده  مجمع عمومی سازمان مللبه تصوب  1313سامبر  13 ان درکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن

به منشور سازمان ملل و اعالمیه جهانی جقوق بشر که به  در ابتدا این کنوانسیونتصویب گردیده است. توسط دولت افغانستان   1119

آن های عضو مکلف به عایت  کند که تمامی دولت برابری زن و مرد و جایز نبودن تبعیض تأکید دارند، اشاره نموده و تاکید می

حقوق اساسی اجتماعی،  مردان از باشند تا زنان و المللی حقوق بشرمتعهد می های بین میثاقبه دول عضو  »نویسد:  نچه می. چناباشند می

 « .سیاسی برخودار گردند فرهنگی، مدنی و
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فع خشونت علیه زن و ربا مردان برابری زنان  برای حمایت از حقوق آنان و تأمینرفع تبعیض علیه زنان و اتخاذ تدابیر بر این کنوانسیون 

این کنوانسیون های دو  عضو عنوان گردیده است. به عنوان نمونه ماده یها نوعی مکلفیت قانونی دولتاین مسایل  تأکید کرده است.

 کند:  حکم می

کلیه ی نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با  دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می»

 شوند: ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف، موارد زیر را متعهد می

الف: گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه ی هر کشور، چنان چه تا کنون منظور نشده 

 ق مناسب دیگر؛باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله ی وضع قانون یا سایر طر

 ب: تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج: برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام 

 صالح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛  اجع قضایی ذیآمیز از طریق مر تبعیض

 آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛  د: خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض

 های خصوصی؛  هـ: اتخاذ کلیۀ اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکت

های موجود که نسبت به زنان  سخ قوانین، مقررات، عرف یا روشفاذ تدابیر الزم از جمله وضع قوانین به منظور اصالح یا و: اتخ

 آمیز اند؛  تبعیض

 (1، ماده 1313)مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «شود؛ ز: فسخ کلیه ی مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می

گذاری و اقدام به تعدیل  های عضو را در زمینه برابری جنسیتی در قانون ن به صورت خیلی واضح مکلفیت دولتماده دوم این کنوانسیو

 سازد.  مشخص می، آمیز اند نسبت به زنان تبعیضکه  های موجود ، عرف و یا روشمقررات ،و حتا فسخ قوانین

 ماده ششم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن می نویسد:

عمل خواهند ه نان بآ مارثاست زنان و کلیه اقدامات مقتضی ازجمله وضع قوانین رابه منظور جلوگیری از سؤ داستفاده از دول عضو»

 (4، ماده 1313)مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «آورد.

ه نحوی علیه آنان خشونت اند تا هر عملی را که سبب سوء استفاده از زنان گردیده و ب های عضو ملکف مبتنی بر محتوای این ماده دولت

 را در پی داشته باشند از لحاظ قانونی ممنوع اعالن نموده و اصالح نمایند.

 

 اعالمیه حذف خشونت علیه زن -4.2.1.4

به تصویب مجمع عمومی  1336فبروری  19این اعالمیه با توجه اسناد حقوق بشری دیگر، و به منظور حمایت بیشتر از زنان تهیه و در 

 ل متحد رسیده است.سازمان مل



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 49

 

آمیز بر  خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت»نماید. مبتنی بر این تعریف،  ماده اول این اعالمیه خشونت علیه زن را تعریف می

یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله  بیاساس جنس است که به آس

یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام تهدیدات 

 (1، ماده 1336مجمع عمومی سازمان ملل متحد، .«)شود

 در ماده دوم برخی از موارد خشونت علیه زنان نام برده شده است:

 :اما نه محدود به این موارد، باشد تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر،»

ها در خانه، خشونت  افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می -الف

واج و مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازد

 خشونت مربوط به استثمار زنان،

و اجتماع اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار  یجمع یخشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگ -ب

 جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

)مجمع عمومی سازمان ملل « وانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.خشونت جسمی، جنسی و ر -ج

 (1، ماده 1336متحد، 

های عضو، در برخورد با پدیده خشونت علیه زنان تأکید نموده است. در ابتدای این ماده  های دولت ماده چهارم این اعالمیه به مسؤولیت

خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا مالحظات مذهبی را برای وظیفه خود در ها باید  دولت»تصریح شده که 

خیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا أهای مناسب و بدون ت ها باید با استفاده از تمام شیوه رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت

 (6، ماده 1336ل متحد، )مجمع عمومی سازمان مل.« پایان آن دنبال کنند

 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد: 1325قطعنامه شماره  -5.2.1.4

میالدی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. این قطعنامه از آسیب پذیری زنان در  1111اکتبر سال  91این قطعنامه در 

گوید و نیز بر نقش و مشارکت زنان در روند صلح در سطح  یها سخن م های ویژه از آن جریان منازعات مسلحانه و ضرورت حمایت

های منازعات  های عضو و طرف های مشخصی به دبیرکل سازمان ملل متحد، دولت کند. این قطعنامه توصیه المللی تأکید می ملی و بین

به »ا انجام دهند. بند یک این قطعنامه پذیری زنان اقدامات مشخصی ر کند که برای کاهش آسیب ها تقاضا می در این موارد دارد و از آن

المللی و سازوکار  یی و بین گیری در نهادهای ملی، منطقه کند که حضور فزاینده زنان را در تمام سطوح تصمیم دول عضو توصیه می

بند دوم تا ششم آن  (UN Seurity Council, 2000) «جهت جلوگیری، مدیریت و حل و فصل منازعات را تضمین نمایند.

آوری شرایط  های حمایت از زنان و فراهم های مشخصی را برای سرمنشی سازمان ملل به هدف تهیه راهکارها و چارچوب مسئولیت

این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا شده است  4در قسمتی از بند بینی نموده است.  اشتراک آنان در مدیریت جامعه پیش

و نیز اهمّیّت مشارکت دادنِ زنان در کلّیّه   حقوق و نیازهای ویژه زنان،  وزش موارد مربوط به حمایت،رهنمودها و مطالب جهت آم»که 

  (UN Seurity Council, 2000) «اقدامات مربوط به حفظ صلح و تأسیس صلح را برای دوَل عضو فراهم آوَرَد.
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های شان جنسیت را  در اتخاذ دیدگاه  های صلح، کره و اجرای توافقهنگام مذا»کند که  این قطعنامه از کلیه عوامل دخیل تقاضا می 5بند 

 درنظر بگیرند، از جمله:

الحاق مجدّد و بازسازی بعد از   الف ـ نیازهای ویژه زنان و دختران در هنگام بازگردانی به وطن و استقرار مجدّد و برای بازپروری،

 جنگ؛

و زنان را در کلّیّه ساز و   فرایندهای بومی برای حلّ و فصل منازعات حمایت کند، ب ـ اقداماتی که از ابتکارات صلحِ زنان محلّی و

 های مربوط به صلح مشارکت دهد؛ کارهای اجرای توافق

نظام   بخصوص مواردی که به قانون اساسی،  ج ـ اقداماتی که صیانت و احترام به حقوق بشرِ زنان و دختران را تضمین کند،

 (UN Seurity Council, 2000) «شود. قضائیه مربوط می  هپلیس و قوّ  انتخابات،

های درگیر در منازعات  این قطعنامه بر مصئونیت زنان از خشونت های جنسی، به ویژه تجاوز، تأکید شده و از کلّیّه طرف 22در بند 

صوص تجاوز به عنف و سایر اَشکال بخ  های مبتنی بر مسائل جنسی، برای حفظ زنان و دختران از خشونت»مسلّحانه خواسته شده که 

 ,UN Seurity Council) «اقدامات خاص انجام دهند.  های خشونت در هنگام منازعات مسلّحانه، و کلّیّه شکل  سوء رفتار جنسی،

2000) 

ه زنان و های جنسی و سایر موارد علی عدم معافیت جنایات علیه بشریت، از جمله موارد مربوط به خشونت»بر  22همچنین در بند 

کند و این که آنها باید  ها برای خاتمه دادن به موارد مصونیت از مجازات تأکید می برمسئولیت کلّیّه دولت»کند:  تأکید می« دختران

های جنسی و سایر  از جمله موارد مربوط به خشونت  و جنایات جنگی هستند،  جنایت علیه بشریت،  کُشی، کسانی را که مسئول نسل

از موادّ   هر زمان که عملی باشد،  و در این رابطه بر لزوم مستثنی کردن این جنایات،  زنان و دختران را مجازات نمایند، موارد علیه

 (UN Seurity Council, 2000) «نماید. تأکید می  بخشودگی عمومی،

 

 تند از: پردازند که عبار ها، اسناد دیگری نیز هستند که به حمایت از حقوق زنان می عالوه براین

 ( ،1911قوس  13میالدی، مطابق  1363دسامبر  11اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عموی سازمان ملل متحد 

 شمسی(؛

 در خصوص حمایت از افراد در جریان مخاصمات مسلحانه و 1363اگست  11های چهارگانه ژنو، مورخ  کنوانسیون ،

 ها؛ آن 1311های الحاقی  پروتکل

 افغانستان در 1351مارچ  11اچاق انسان و بهره کشی جنسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،)کنوانسیون منع ق ،

 به این کنوانسیون ملحق شده است.( 1335می  11

 ( 1356جوالی  1اجرا:  1359مارچ  91عهدنامه حقوق سیاسی زنان ) 

  ،9913( 13)قطعنامه )،مع عمومی سازمان مللجماعالمیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه 

 ، (1316دسامبر  16مورخ 
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  (1335اعالمیه کنفرانس جهانی پکن )سپتامبر 

 ،15مورخ  6/56)قطعنامه  ،مجمع عمومی سازمان مللمصوب  پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن 

 ؛(1333اکتبر 

 اچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل گیری، توقف و مجازات ق پروتکل پیش

 میالدی( 1111متحد،)دسامبر 

 

 

 

 

 

 

کاپیسا -جلسه استماع عامه  
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                                        :ها و توافقات ، بّرنامهها استّراتیژی در عّرصه -2.4

 

طه به مسایل مربوط به حقوق زنان دارد. بخش های عملی خود تعهدات مشخصی در راب دولت افغانستان در عرصه استراتیژی و برنامه

ها و  عمده این تعهدات ناظر است بر مسأله خشونت علیه زنان. ما در این جا به صورت مختصر این تعهدات را از خالل استراتیژی

                                                                                                                                                   کنیم. المللی دولت مرور می های ملی و بین توافقنامه

 

                              ها استّراتیژی  -1.2.4

 

 استّراتیژی انکشاف ملی افغانستان: -1.1.2.4

برگزار شده بود، توسط دولت افغانستان و جامعه جهانی  1113استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در کنفرانسی که در پاریس در سال 

به تصویب رسید. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان جندر را یکی از مسایل مشترک برای تمام ارکان خود قرار داده است. هرچند تجاوز 

مصئونیت آنان تأکید گردیده  جنسی و قتل ناموسی به صورت مشخص در این استراتیژی ذکر نشده، ولی بر رفع خشونت علیه زنان و

است. این استراتیژی وضعیت زنان افغان را، به خصوص از لحاظ صحت، تعلیم و تربیه، وضع اقتصادی، استفاده از حقوق، مشارکت و 

را یکی از  داند و لذا توجه ویژه به مسأله نابرابری جنسیتی و حفاظت از زنان می« ها در جهان یکی از بدترین»سهم گیری عامه و امنیت  

که  [است]هدف اساسی آن اطمینان بخشیدن از این امر»اهداف خود معرفی کرده است. در متن این استراتیژی آمده است که: 

ای وضعیت زنان را بهبود بخشیده و از اثرات سوء باالی زندگی  دستاوردهای کلی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به طور قابل مالحظه

                                                                                          (1113)ج.ا.ا.,  «اید.آنان جلوگیری نم

های مختلف باید به این مسأله توجه  چنانچه اشاره شد، جندر جزو مسایل مشترک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان است که در بخش

                                                           های این استراتیژی، استراتیژی ویژه جندر می باشد. د. یکی از بخششو

 

 استّراتیژی جندر -الف

 این استراتیژی با هدف ویژه انکشاف حقوق زنان تدوین شده است. در این استراتیژی به مسأله خشونت علیه زنان به عنوان یکی از

اشکال مختلف خشونت علیه زنان در جامعه افغانی معمول »مشکالت جدی پرداخته شده است. در متن استراتیژی جندر آمده است که 

مانند.  ارزش نازلی را که جامعه به زنان قایل اند، تسلط مردان در فامیل،  بوده و اکثراً گزارش نشده و عاملین آن بدون مجازات باقی می

وجود دارد، و همچنان عدم موجودیت حمایت کافی بخاطر رفع  و همچنان شرم و عدم اعتماد  به نفس میان زنان نیز های فرهنگی، سنت

گردد. جدا از ضعف در سیستم قضایی، دسترسی زنان به این  استفاده کامل از حقوق شان می عدالتی، منجر به عدم توانایی زنان در بی

های فرهنگی در مورد گشت و گذار زنان، ترس و عدم اعتماد به سیستم و همچنان شرم و  یتسیستم جهت دادخواهی نیز به اثر محدود

                                                                                                                                                                                (3, ص. 1113)و.ا.ز., استراتیژی جندر,  «ها پایین است. معضالت جنسیت اجتماعی در جامعه، خیلی
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اذیت  زار وآها علیه  خصوصی، بشمول تصویب و  تطبیق پالیسی های عامه و امحای خشونت علیه زنان در عرصه»استراتیژی جندر 

( 1119تا  1113ساله پالن عملکرد ملی برای زنان افغانستان)از  5های  را جزو اولویت« یریت منازعاتها، مد جنسی، ارایه مشوره

دولت افغانستان به این منظور قانون منع خشونت علیه زنان را در سال  (13, ص. 1113)و.ا.ز., استراتیژی جندر, تعریف کرده است. 

                                                                                                                     ب رساند. به تصوی 1933

  زنان به عدالت از یدسترس بهبود، دختران منظور حفاظت حقوق زنان وه ب یچارچوب حقوق لیاصالح وتعد»همچنین استراتیژی جندر 

حقوقدانان، خدمات ارجاع،  یمل یها شبکه گال،یپارال یها آموزش ،یحقوق یها مساعدت یها کینیعدالت، کل نیرآموزش مامو قیطر

نشر  قی)در مورد( زنان از طر یحقوق یآگاه جیترو ن،یدرست قوان قیآموزش تطب قیقانون ازطر ذیتنف اصالحاتی، لیمحاکم فام تیتقو

و    ه،یدر اطالعات عامه و حما لیدخ یها با سازمان یاطالعات عامه، همکار  یاه نیو کمپا آموزیسواد یها کورس ،یگاهآمواد 

ساله پالن عملکرد ملی  5های  ، رسیدگی به مسایل مصئونیت و امنیت زنان و غیره را جزو اولویتها ها در نصاب حقوق زن تیشمول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (11-11, ص. 1113, استراتیژی جندر, )و.ا.ز.برای زنان معرفی کرده است. 

 

 استّراتیژی امنیت: -ب

ها زنان بوده اند.  ها و خشونت آسیب پذیری زنان در شرایط ناامنی و خشونت بسیار زیاد است و همواره یکی از قربانیان اصلی ناامنی

تر شدیدتر نیز است. از این رو توجه به مصئونیت و  وجود دارد و نسبت به مناطق امناشکال مختلف خشونت علیه زنان در مناطق ناامن 

امنیت زنان و رهایی آنان از ترس و خشونت از مسایل اساسی استراتیژی امنیت افغانستان است. در استراتیژی امنیت افغانستان آمده که 

توانند از  می فارغ بوده و یو اجتماع یفرد اتیونت در هردو عرصه حخش ترس و دات،یمعناست که آنان از تهد نیزنان بد یبرا تیامن»

 . ازندینما یریگ یشان پ یها تیانکشاف ظرف یبرا را  یموثر یها تیفعال و دهیدنه برخوردار گرداحقوق حقه شان بصورت آز

زنان فراهم آورد.  یرا برا طیراش کیزنان است، دولت تالش خواهد کرد تا همچو  یترق یبرا یامن شرط اساس طیمح کی که ییآنجا

قرار خواهد  یابیشان در پروسه صلح مورد ارز تیخود آنان و شمول تیامن شیافزا یسکتور از رو نیا تساوی جندر در اصل عدالت و

                                                                                                                                                                                                                                          (13, ص. 1113)و.ا.ز., استراتیژی جندر, « گرفت.

 

 استّراتیژی حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشّر: -ج

تأمین و حفاظت حقوق زنان و جلوگیری از  خشونت علیه آنان در گرو حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر است. یکی از عوامل نقض 

حقوق زنان، که استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  بر آن تأکید کرده است، دسترسی و اعتبار محدود سیستم رسمی عدلی و تسلط 

ال حاضر به سیستم رسمی عدلی دسترسی و اعتبار محدودی دارد که باعث افزایش وابستگی مردم به در ح»های عنعنوی است:  میکانیزم

نماید. بدل دادن زنان به خاطر  گردد که مملو از رسومی است که حقوق زنان را نقض می های عنعنوی و سنتی حل منازعات می میکانیزم

در خوردسالی، تبادله زنان به خاطر مسایل اقتصادی و محروم ساختن آنان از های اجباری و ازدواج  حل منازعات قومی و محلی، ازدواج

                                                                                                                                                   (1113)ج.ا.ا., « حق میراث شان نمونه چند از این گونه رسوم است.
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، در بخش استراتیژی عدالت رکن حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر-از این رو در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان 

 تیحساس و یآگاه ادجیا یاست که رو یقانون سکتور تیحاکم عدالت و یژیاسترات »این مسأله تصریح شده است:  و حاکمیت قانون،

زنان نسبت به  یتالش دارد تا دسترس و دینما یسکتور کار م نیا حضور زنان در شیافزا یتوجه داشته، رو یعدل ستمیس در جندر

 نیزنان را که در قوان هیعل ضیتبع ینمودهابتوانند  قیطر نیا برخوردار گردند. و از ییقضا و یعدل یها تیاز حما شده و نیعدالت تام

, 1113)و.ا.ز., استراتیژی جندر, « بعمل آورد. یریجلوگ ردیگ یزنان صورت م هیکه عل ییها از خشونت د دارد برطرف کرده ووجو

                                                                                                                     (13-13ص. 

 

 استّراتیژی تعلیم و فّرهنگ:  -د

کند.  های عمیق دارد و الگوهای فرهنگی این جامعه آن را توجیه می های جامعه افغانستان ریشه خشونت علیه زنان در فرهنگ و سنت

ارزش پایینی که »معه از بین برد. های آن را در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جا بنابراین، برای از بین بردن خشونت علیه زنان باید ریشه

های فرهنگی و همچنان شرم و اعتماد به نفس پایین زنان، و همچنان عدم  گردد، تسلط مردان در فامیل، سنت جامعه به زنان قایل می

در  (1113)ج.ا.ا.,  «گردد. عدالتی، منجر به عدم توانایی زنان در استفاده کامل از حقوق شان می موجودیت حمایت کافی بخاطر رفع بی

را که در برابر توانمند ساختن  یزنان ارتباط دارد و مقاومت اجتماع یبشر یها تیدو سکتور با انکشاف ظرفاستراتیژی تعلیم و فرهنگ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :دهد یقرار م یجندر وجود دارد تحت بررس ای یاجتماع تیجنس یتساو زنان و

 سکتور معارف و ورزش؛ 

 ها؛  سکتور رسانه                              

ورزش  و میزنان نسبت به تعل یدر رابطه به دسترس اتیکه در سطح وال را یتا عدم تساو دیورزش تالش خواهند ورز سکتور معارف و

تا  دینما یها و فرهنگ تالش م رسانه سکتور .ندیمرکز نمازنان جوان مت توجه خاص در مورد دختران و وجود دارد، مرفوع ساخته و

زنان نسبت به معلومات و آموزش که اثرات  یدسترس شیافزا لهیوس کی ثیبح و ردادهییمورد زنان را تغ در یاجتماع یمنف یها دگاهید

                                                                                                                      (91, ص. 1113)و.ا.ز., استراتیژی جندر,  .دینما فایرا ا یخدمات درست گذارد، یشان م یزندگ یسازنده باال

 

 استّراتیژی مصئونیت اجتماعی: -هـ

پذیری زنان است. بنابر تصریح این  ی مصئونیت اجتماعی کاهش آسیبهای استراتیژ ها و برنامه یکی از نتایج متوقعه از تطبیق پالیسی

ه ب ریپذ بیافراد آس  لیخواهند شد تا در قسمت حل مسا یساز تیظرف یدولتریوغ یدولت ینهادها» استراتیژی در زمینه حقوق زنان،

 نانیشر همچنان ادامه خواهد داشت تا اطماز حقوق ب ی. نظارت ملندیشمول زنان که در معرض خطر قرار دارند، خدمات الزم عرضه نما

امور  ،. وزارت کارابدی یم شیمحل افزا یها پروژه یها تهیکم رها د و مشارکت آن شود یم دهیزنان شن یحاصل گردد که صدا

واهند داد و را انجام خ ریپذ بیمشخص زنان آس اتیضرور کامل از یابیارز یمربوطه دولت یها ارگان گریو د نی، شهدا و معلولیاجتماع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (91, ص. 1113)و.ا.ز.,  «د نمود.نو نظارت خواه قیطرح، تطب ها راازین نیبه ا ییگو بخاطر پاسخ یاقدامات
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 (NAPWAکاری ملی بّرای زنان افغانستان) پالن -2.1.2.4

پالن کاری ملی برای زنان نتیجه دو سال مشورت با نهادهای دولتی، »چنانچه در معرفی این پالن در پیام وزیر امور زنان آمده است، 

شورای  1931اشد. این پالن در اجالس ماه ثور ب گان و کارشناسان، سکتورهای خصوصی، جامعه مدنی می المللی، نخبه جامعه بین

های اهداف این پالن در  وزیران دولت جمهوری اسالمی افغانستان به تصویب رسیده و نهادهای موظف دولت، با شامل ساختن شاخص

                                                                                                                                                                                , ص. هـ(1113)د.ج.ا.ا.,  «ها و بودجه خویش، تطبیق این پالن را تضمین خواهند کرد. های کاری، پالن برنامه

کند و در سه  المللی افغانستان تأکید می ها و معاهدات ملی و بین الملل و توافقنامه د حقوق بیناین پالن بر تعهدات قبلی دولت در اسنا

های دولت را شرح  ها و استراتیژی . انکشاف اقتصادی و اجتماعی،  پالیسی9. حکومت داری، قانون و حقوق بشر، و 1. امنیت، 1رکن 

کند که بخش عمده آن به محو اشکال مختلف  د وضعیت زنان در کشور طرح میهای مشخصی را برای بهبو ها و پروژه دهد و برنامه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                شود. خشونت علیه زنان مربوط می

رمال گردیده است. ای در چند سال اخیر ب واقعات خشونت علیه زنان به شکل هشدار دهنده»در رکن امنیت این پالن آمده است که 

گیرد. خشونت خانوادگی که به  ها در داخل خانه و توسط اعضای خانواده و اقارب نزدیک صورت می بخش بزرگی از این خشونت

شود، تهدید جدی علیه صحت و  محدودیت حقوق زنان و مجبور شدن آنان به زندگی در یک فضای متخاصم در خانه منجر می

ها از طریق عادی سازی  تر از آن، روند خشونت علیه زنان و زیردستی آنان را برای نسل رود و حتا جدی سالمتی کلی زنان به شمار می

                                                                                                                                                                                                                                          (13, ص. 1113)د.ج.ا.ا., « کند. روابط خانوادگیِ ناسالم و خشونت بار، دایمی می

ها و ادارات مختلف دولتی  برای وزارتخانه های مشخصی را ها و فعالیت ها، پروژه این پالن برای محو خشونت علیه زنان پروگرام

                                                                                                                                                                                                            هایی از آن عبارتند از: کند که قسمت بینی می پیش

 هایی که خشونت علیه زنان را در محالت عام و  ایجاد یک تیم کاری موقت در وزارت امور داخله به خاطر طرح استراتیژی

                              حریم خصوصی از بین ببرد؛

 آزمایشی؛های پولیس به طور  ایجاد یک بخش واکنش به مشکالت فامیلی، در حوزه                              

 ایجاد مراکز مراجعه به طور آزمایشی؛ 

 های واکنش به  ها، مردم و نهادهای محلی از موجودیت بخش تدویر کمپاین آگاهی عامه به خاطر آگاه ساختن فامیل

                                                           مشکالت فامیلی و مراکز مراجعه؛

 های امنیت، معلومات امنیتی و اطالعات اضطراری برای زنان،  گیرانه تدابیر امنیتی به شمول تهیه گزارش تحکیم عنصر پیش

                                                           افراد و نهادهای مربوط؛

 ؛اتخاذ تدابیر مناسب به منظور کنترول خشونت خانوادگی علیه زنان 

 هایی که با حقوق زنان، صحت و حاکمیت قانون سروکار دارند؛ برقراری رابطه نزدیک با نهادها و وزارت خانه                              

 ها براساس  های آموزشی و کمپاین آگاهی در رابطه به حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، و خشونت طرح و تطبیق برنامه

                                                           تبعیض جنسی؛

 (95-96, ص. 1113)د.ج.ا.ا.,  طرح استراتیژی ادامه مبارزه جهت ایجاد فرهنگ صلح و پرهیز از خشونت؛ 



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 56

 

ها و  ها، پروژه علیه زنان پروگرام همچنین این پالن در رکن حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر در رابطه با محو تبعیض

                                                                                                                                                  ها قرار زیر است: بینی کرده است که برخی از آن های مشخصی را طرح و پیش فعالیت

 المللی؛ ها و معیارهای بین ها، کنوانسیون ها با قانون اساسی، پیمان دید نظر و اصالح همه قوانین و مطابق سازی آنتج                                                                                                                     

 آمیز؛ تعدیل همه قوانین تبعیض                              

 های اجباری و  جرم قرار دادن خشونت علیه زنان و عنعنات و رسومی که برای زنان و دختران زیان بار است، به شمول ازدواج

                              ازدواج اطفال در خوردسالی؛

 طبیق قوانین، به ویژه احکام قانونی مربوط به آموزش تمام اعضای سکتور عدلی، پولیس ملی و اردوی ملی در رابطه به ت

 حقوق بشری زنان و اطفال؛

 آوری جبران خسارت برای آن عده زنان و دخترانی که به طور غیرقانونی بازداشت شده  تصویب مواد قانونی به منظور فراهم

                              اند و به خصوص قربانیان خشونت از طرف دولت؛

 ن تجاوز جنسی)زنای اجباری( منحیث یک عمل بدون رضایت خارج از عقد؛تعریف روش 

 توسعه برنامه فعالیت به منظور افزایش مشارکت زنان در بخش عدلی و قضایی؛ 

 ها کمک  نمایند و به بازماندگان خشونت های حقوقی فراهم می هایی که برای زنان مساعدت حمایت و تقویه سازمان

                                                                                                                                                  رسانند؛ می

 های حقوقی در سراسر کشور؛ های کمک ایجاد بخش                                                           

  والیات؛ایجاد محاکم فامیلی در 

 های جبران خسارت و حمایت زنان که از خشونت متضرر شده اند؛ ایجاد میکانیزم                              

 (63-64, ص. 1113)د.ج.ا.ا., اندازی کمپاین عامه در مورد حداقل سن ازدواج؛  راه                              

در بخش رهبری و مشارکت سیاسی این پالن، در رابطه با محو خشونت علیه زنان در ساحات خصوصی و عمومی آمده است همچنین 

های امنیت و حمایت حقوقی باید با در نظر داشت موانع مشخصی که رهبران و کارمندان زن با آن روبرو بوده  ها در بخش که: فعالیت

هایی فراهم خواهد شد که با خشونت تهدید شده یا  یی به خصوص برای زن ظتی و معالجهاند، صورت گیرد... خدمات مشاورتی، حفا

 های دولت خواهد بود. در معرض آن قرار گرفته اند. تصویب و تطبیق یک پالیسی مبارزه با آزار و اذیت جنسی یکی از اولویت

                                                                                                                                                   (53, ص. 1113)د.ج.ا.ا., 

 

 

 ریاست جمهوری 45فّرمان شماره  -2.2.4

تان وظایف مشخصی را مورد تأکید قرار های دولت افغانس منتشر شد که به تمام ادارات و ارگان 1931سرطان  5این فرمان در تاریخ 

                                                                                                                                                  سازد که: این فرمان وزارت امور زنان را موظف می 91سازد. بند  ها را به اجرای آن وظایف مکف می دهد و آن می

های جمعی، منابر، تکایا و  طی مدت سه ماه، کمپاین وسیع آگاهی عامه در مورد کاهش خشونت علیه زنان را از طریق رسانه .1

                                                           اندازی نماید؛ سایر وسایل اطالع رسانی به مردم راه
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( را نهایی و اولین گزارش آن را NAPWAتشکیل و سیستم نظارتی از تطبیق پالن کاری ملی برای زنان) ماه، طی مدت شش .1

                              (1931)افغانستان ر. ج.,  به شورای وزیران ارایه نماید؛

ها و جامعه مدنی  والیت کشور به طور همزمان به همکاری رسانه 96بل و وزارت امور زنان نیز کمپاین آگاهی عامه مورد نظر را در کا

                               (1931ریاست جمهوری,  65)و.ا.ز., صفحه خاص برای تعمیل فرمان شماره  آغاز کرده است. 1931سنبله  13در تاریخ 

سیستم نظارتی و ارزیابی برای واحد نظارت و ارزیابی وزارت »نویسد که: مسوده  ارت امور زنان میدر مورد فقره دوم این فرمان، وز

تهیه و آماده گردیده است و با واحدهای جندر ادارات دولتی و نهادهای مرتبط « رهنمود نظارت از تطبیق نپوا»و نیز مسوده « امور زنان

الوزارتی وزارت امور زنان به اشتراک روسای پالن و  ین کمیته نظارتی بیندیگر برای نظر خواهی شریک ساخته شده است. همچن

ریاست  65ها ایجاد شده و پالن تطبیق واحد نظارت و ارزیابی وزارت امور زنان در راستای تطبیق فرمان شماره  پالیسی وزارت

                                                                                        (1931ریاست جمهوری,  65ای تعمیل فرمان شماره )و.ا.ز., صفحه خاص برجمهوری نیز تهیه گردیده است. 

 

 

                                                           المللی ها و تعهدات بین توافقنامه -3.2.4

های متعددی در مورد افغانستان دایر گردیده است که در هرکدام بر حقوق زنان، به ویژه بر مشارکت  رانستا کنون کنف 1111از سال 

ترین این تعهدات در اسناد زیر  سازد. مهم زنان و محو خشونت علیه زنان تأکید شده است و افغانستان را به اجرای آن تعهدات متعهد می

                                                                                        آمده است:

 

                              نامه بن اول: موافقت -1.3.2.4

در شهر بن آلمان دایر گردید و بنیاد افغانستان جدید را گذاشت. در این کنفرانس اداره موقت  1111کنفرانس بن در دسامبر سال 

های آن به تفصیل پرداخته نشده است، اما بر  متن موافقتنامه بن، هرچند به موضوعات جزئی حقوق زنان و چالش افغانستان ایجاد شد. در

مشارکت زنان در اداره کشور و جریان تهیه و تسوید قانون اساسی جدید افغانستان، توازن جنسیتی و رعایت حقوق زنان تأکید شده 

                                                           . شود تلف خشونت علیه زنان را نیز شامل میاست. روشن است که این تأکید، محو اشکال مخ

 

 توافقنامه افغانستان: -2.3.2.4

برگزار شد، توسط افغانستان و جامعه جهانی امضا  1114جنوری تا اول فبروری سال  91توافقنامه افغانستان در کنفرانس لندن، که در 

داری، حاکمیت قانون،  های امنیت، حکومت این توافقنامه عالوه بر ادامه همکاری میان افغانستان و جامعه جهانی در عرصه گردید.

های قانونی، عدم تبعیض و برابری حقوق و وجایب  حقوق بشر و انکشاف اقتصادی و اجتماعی، تعهد دولت در خصوص تطبیق تضمین

                                                                                                                                                  نماید. پذیر را تصریح می مایت از زنان آسیبزن و مرد، برقراری تساوی جنسیتی و ح
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 قطعنامه کنفّرانس لندن -3.3.2.4

شد. قطعنامه این کنفرانس، عالوه بر تأکید دوباره بر تعهدات قبلی جامعه جهانی و دولت برگزار   1111جنوری  13کنفرانس لندن در 

افغانستان و تأکید بر رعایت حقوق بشر و تساوی جنسیتی، بر تطبیق پالن کاری ملی برای زنان افغانستان)نپوا( و قانون منع خشونت علیه 

زنان  یعمل برا یپالن مل قیتطب یاز تعهد دولت افغانستان برا یعه جهانجام»زنان نیز تأکید کرد. در متن قطعنامه آمده است که 

و  تیتقو یکنندگان کنفرانس از تعهد حکومت افغانستان برا . اشتراککند یزنان استقبال م هیقانون منع خشونت عل قیافغانستان و تطب

)قطعنامه  «.کنند یاستقبال م یو خدمات ملک یصابو انت یانتخاب یها شمول ارگانه ب یحکومت یمشارکت زنان در نهادها میتحک

                                                                                                                     (14, ص. بند 1111کنفرانس لندن, 

 

                              المللی کابل اعالمیه کنفّرانس بین -4.3.2.4

در کابل برگزار شد و در آن جامعه جهانی و حکومت افغانستان تعهدات قبلی خود را  1933المللی کابل در ماه اسد سال  کنفرانس بین

ای برای تطبیق  گرفتن استراتیژی دست نان)نپوا(، رویتجدید کردند. این کنفرانس بر مسأله حقوق زنان، تطبیق پالن ملی کاری برای ز

کنندگان  اشتراک»قانون محو همه انواع خشونت علیه زنان و حفاظت دختران و پسران تأکید کرد. در اعالمیه این کنفرانس آمده است: 

 یجمهور یچه در قانون اساسچنان ،افغانستان ندهینسبت به آ یو حقوق یاقتصاد ،یاسیحقوق زنان، به شمول مساوات س تیبر مرکز

 شیستا تیاولو یدارا یها درهمه برنامه یتیجنس لیمسا مینمودند. اشتراک کنندگان از تعم دیشده است، تاک حیافغانستان تصر یاسالم

 یکارمربوطه شان تحت پالن  یها تیمسوول یفایا یبرا یتیوال یفرع یها ونهادها بر مساعدت همه وزارت یشان را مبن هدنموده و تع

روند،  یم شیبرنامه به پ نیملموس ا قیتطب یدر راستا یمدن ماتیها و تعل که همه آموزش نیساختن ا ینیقیزنان افغانستان و  یبرا یمل

زنان افغانستان را در قلب هر  یبرا یمل یشده پالن کار یاهداف زمان بند ندهیشش ماه آ یافغانستان ط تاعالن نمودند. به عالوه حکوم

 هیزنان به شمول ارا هیقانون محو همه انواع خشونت عل قیتطب یرا برا یژیاسترات کینموده و  یبند تیو اولو ییشناسا لستر(حلقه )ک

به حقوق کودکان  یده تیو اولو تینسبت به رعا نیکنندگان همچن تراکدست خواهد گرفت. اش یرو انیقربان یخدمات برا

)اعالمیه کنفرانس بین  «و حفاطت دختران و پسران تعهد سپردند. میتعل ،یصح یها قبتدر عرصه مرا یگذار هیافغانستان و به سرما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (1933المللی کابل, 

 

المللی دیگر نیز حکومت افغانستان به مبارزه در برابر خشونت علیه زنان و حمایت از  کنفرانس بین های چندین عالوه براین، در توافقنامه

                                                                                        ها عبارتند از: حقوق زنان متعهد شده است. شماری دیگر از این کنفرانس

 انگلستان( -، لندن1114فبروری  1-جنوری 91برابر با  1936دلو  11-11فرانس لندن در باره افغانستان)توافقنامه کن 

 (بن1111دسامبر  5، برابر با 1931قوس  16قطعنامه کنفرانس بن دوم ،- )آلمان 

 (شیکاگو1111مه  11، برابر با 1931جوزای  1توافقنامه کنفرانس شیکاگو ،- )ایاالت متحده 

  جاپان( -، توکیو1111جوالی  3، برابر با 1931سرطان  13کنفرانس توکیو)توافقنامه 
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 های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده آمریکا)سنبله  موافقتنامه همکاری

                              افغانستان(-، کابل1111، برابر با آگست 1931

  

 

 ساختارهای اداری و نهادهای حمایتیه در عّرص -3.4

 

  کنند؛ ی حقوق زنان، برابری جنسیتی و محو هرگونه خشونت علیه زنان کار می ساختار ونهادهای دولتی وغیردولتی که به هدف توسعه

های این ساختارها  فعالیت تغیراتی که از رهگذر ایجاد و  رو، ینااند. از و پس از سقوط اداره طالبان بوجود آمده 1222عمدتاً بعداز سال 

 ی ازتاریخ افغانستان قابل مقایسه نیست.ا در زمینه حقوق بشری زنان، بویژه منع تبعیض و محو خشونت، بوجود آمده است؛ با هیچ دوره

ت. با این حال،  چشمگیر و قابل توجه اس  اند، که این نهادها وساختارها عمالً برنظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان بجا گذاشته یاثرات

حوزه زندگی جمعی  ها در سازمان نهادینه شدن این ساختارها و تداوم، بقا و  آنچه که دراین خصوص از اهمیت کلیدی برخوردار است،

که  ی راها و روزهای اخیر به نگرانی عمده برای زنان و فعاالن حقوق بشر، مبدل گردیده است. نتایج و اثرات زنان است که در ماه

والیت بدخشان -جلسه استماع عامه  
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های دیگر به روشنی مالحظه خواهید کرد، اما اینجا  ها بوجود آمده است دربخش ت کیفی و کمی در حوزه زنان دراین سالبصور

ها وساختارهای مستقل  ها و یا به شکل کمیسیون خانه که در داخل وزارت یهای سازمان نهادها و؛ شود صرف به این ساختارها پرداخته می

اند. این  های رسمی بوجود آمده نهادها براساس برنامه عمل و یا مقررهاین ی از ا وری است که بخش عمدهیادآه اند. الزم ب شکل گرفته

پذیر اجتماعی و سیاسی  های آسیب ی شکل گیری و ایجاد نظام حقوقی شهروند محور است که زنان و گروه امر بوضوح نشان دهنده

های مدنی و نهادهای حقوق بشری زنان که بیرون از دایره  بویژه سازمان  غیردولتی؛برند. همین طور، نهادهای  همه از آن بهره می بیش از

ه اند. دراین بخش به ترتیب و ب کنند نیز بر نیرومند شدن داعیه حقوق بشر و حمایت  ساختارمند حقوق زنان کمک کرده دولت عمل می

 شود که هردو غایت یکسانِ را برای زنان در نظر دارند. یحقوق بشری پرداخته م-( مدنی1( دولتی و )2گونه فشرده به دو حوزه )

  

 

   ساختارها و ادارات دولتی: -1.3.4

 

 گانه و ریاست عمومی سارنوالی محاکم سه -1.1.3.4

قضایی و ازجمله ارکان مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان است که اصوالً  -اجرایی نظام عدلی  گانه درواقع بدنه محاکم سه

گیری و تطبیق درست مفادهای قوانین  عدالت را بدوش دارند. به این ترتیب دیده می شود که پی یتامین و اجرا  ی مطابقت قوانین،بررس

م سه گانه آید.  به عالوه محاک وظایفِ مهم نظام عدلی افغانستان به حساب می ویژه قانون منع خشونت علیه زنان از ه ها، ب مرتبط به زن

آید. در تشکیالت نهاد نام بُرده،  ریاست سارنوالی  قضایی افغانستان به شمار می-از نظام عدلی دیگرئی رنوالی جزکشور،  نهاد سا

مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد که امور تحقیق، تعقیب و بررسی جرایم علیه زنان را به عهده دارد. مزید براین، این اختصاصی 

بخشد. این نهاد ضمن  ونت علیه زنان را نظارت کرده و پروسه رسیدگی به چنین قضایا را سرعت مینهاد روند رسیدگی به قضایای خش

ها و نهادهای مدافع حقوق زنان نیز دارد. درجمع  با وکالی مدافع، سازمان  ارایه معلومات الزم حقوقی به قربانیان خشونت، رابطه تنگانگِ

، 21)و.ا.خ. افغانستان, ص کند  ای مربوط به فرار ازمنزل و زنا، نیز رسیدگی میوظایف یاد شده، بطور مشخص این ریاست به قضای

 های خود را گسترش دهد.  قرار است این نهاد در تمام والیات افغانستان فعالیت. (2332

 

 وزارت امور زنان -......2

ن یاین وزارت عمدتاً به تولید وتعی  ارت امور زنان بود.ایجاد  وز  ،عملی شدهای اداره موقت افغانستان که بعداز توافق بُن  یکی از اقدام

ها درحوزه عمومی را  بتوان حقوق تثبیت شده قانونی و انسانی زنان و مشارکت آن ها ازطریق آن کهپردازد  می یهای ها وبرنامه سیاست

آید. عالوه بر وزارت  به حساب می. ازین حیث، وزارت امور زنان یک نهاد سیاست ساز درزمینه حقوق و مشارکت زنان کردتضمین 

سازی برای حضور، مشارکت و  برنامه ها کار و ها ایجاد شده که وظیفه مشخص آن های دیگری نیز در وزارت خانه امور زنان،  بخش

برای  ملی  های کالنِ ها وبرنامه وزارت امور زنان ضمن تدوین سیاست باشد. سهم مشترک زنان در ادارات دولتی و حوزه عمومی می

های والیتی وزارت  های پیشگیرانه قبل از اتفاق افتادن خشونت نیز عمالً  فعال است. ریاست زنان، درزمینه مبارزه با خشونت و فعالیت

های خشونت  کند که از آن در زمینه پژوهش و یافتن ریشه می نگهداریامور زنان ماهانه تمام قضایا و دالیل خشونت علیه زنان را ثبت و 
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دهی زیادی  در زمینه  های حمایتی، دادخواهی وآگاهی شود. مزید برآنچه ذکر شد،  وزارت امور زنان  برنامه وبی استفاده میبه خ

 شود.  ها ومجاری رسمی دیگر عملی می خشونت علیه زنان دارد که ازطریق رسانه

 

 ریاست جندر و حقوق بشّر -......3

)و.ا.خ. افغانستان, ص  یا  واحد جندر ایجاد شده است  "جندر "زارت خانه، بخشی بنام و 21وزارت خانه، تا اکنون در  18از مجموع 

های برابر جنسیتی، ایجاد زمینه برای  . این واحد که مطابق برنامه کاری ملی برای زنان ایجاد شده، اهداف چون فرصت(2332، 28

ندان زن و مرد در ادارات و زمینه سازی برای مشارکت سیاسی، ه دراستخدام کارمانحضور مطلوب زنان در ادارات دولتی، رفتارمساوی

 کند.  اداری و اجتماعی زنان را تعقیب می

ای تاحال درپی نداشته است، ولی ازلحاظ ساختاری  آورد قابل مالحظه هرچند که  دست  خانه، وزارت 21در  ایجاد واحد جندر

ی که هدف از آن برابری جنسیتی و ا ین چنینی به منظور تغییرات گستردهرسد. ایجاد سنگ بنای ا نظر میه آور قابل توجهی ب دست

ها در  ی زنان  و سپس حمایت و حراست از آن باشد، کار موثر درزمینه اجرای حقوق تثبیت شده مشارکت پُررنگ زنان درحوزه عمومی

 آید.  حوزه زندگی جمعی به حساب می

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشّر افغانستان -4.1.3.4

. کمیسیون مستقل وظیفه تقویت، حراست و نظارت ازحقوق بشری شهروندان افغانستان را دارد میسیون مستقل حقوق بشر افغانستانک

قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است.  یکی   85یکی از نهادهای مستقل است که وظایف آن به اساس ماده حقوق بشر افغانستان 

حمایت   حوزه های چشمگیری را در حقوق زنان است که از بدو ایجاد تا اکنون فعالیت ن، بخش حمایت ازهای کلیدی کمیسیو از بخش

ریزی کالن همواره بصورت فعال حضور داشته و در این زمینه  سازی و برنامه این بخش در حوزه سیاست حقوق زنان انجام داده است. از

کند و برای  گیری می ش قضایای خشونت علیه زنان را به صورت مداوم پیبا سایر نهادهای مسئول همکاری کرده است. این بخ

های عدلی و قضایی  گیری و رسیدگی عادالنه به قضایای نقض حقوق بشری زنان این قضایا را، نظر به خواست شاکی، به ارگان پی

های  ها وفعالیت بشر تاحال کارها، پژوهشنماید. بر عالوه، کمیسیون مستقل حقوق  دهد و بر جریان رسیدگی آن نظارت می ارجاع می

های  توان به گزارش گیری از آن انجام داده است. در اینجا به عنوان نمونه می آموزشی زیادی در رابطه به محو خشونت علیه زنان و پیش

مل خودکشی و خودسوزی ساالنه پژوهشی در زمینه عوامل و وضعیت خشونت علیه زنان، عوامل قاچاق زنان و اطفال درافغانستان، عوا

شمار در این  های آموزشی بی در حوزه جنوب غرب افغانستان، عوامل اعتیاد زنان، وضعیت زنان جوان در خانواده، زنان شاغل و کارگاه

به داده، مستقیماً یا بصورت تلویحی  ها را تشکیل می های یاد شده ضمن بررسی موضوعاتی که محتوای اصلی آن زمینه یاد کرد. گزارش

ه که معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر ب ازآنجاییها، عوامل محوری  و وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان پرداخته است.  زمینه

 باشد.  حاضر آمده است، نیاز به تکرار نمی  شکل مبسوط در اول گزارش
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 کمیسیون عالی محو خشونت علیه زن:  -5.1.3.4

وجود آمده است. ه ب 2356در سال  زن نهاد رسمی دیگر است که مطابق فرمان رئیس جمهورکمیسیون عالی محو خشونت علیه 

های مختلف خشونت علیه زنان و یافتن راه حل با همکاری نهادهای رسمی دیگر، از وظایف  بندی و شناسایی گونه تشخیص، دسته

تبعیض علیه زنان آمده است؛ کمیسیون یاد شده تا کنون  باشد. آنگونه که درگزارش مقدماتی دولت به کمیته محو کلیدی این نهاد می

آوردهای چشمگیری داشته است. تهیه استراتژی پنج ساله، ایجاد یک استراتژی منظم نظارتی، تدویرسمینارهای بررسی خشونت،  دست

و ازدواج اجباری گردید، گسترش  های اجباری و ازدواج اطفال که  در نهایت منتج به امضاءِ  پروتوکول منع ازدواج اطفال منع ازدواج

آید. این کمیسیون براساس قانون منع خشونت علیه زنان  ترین دست آوردهای این نهاد به حساب می دفاتر نمایندگی دروالیات از مهم

فته و بطور که عضو این کمیسیون به شمار ر یهای خانه بوجود آمده که ریاست آنرا وزارت امور زنان به عهده دارد. نهادها و وزارت

وزارت امور داخله، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت معارف، وزارت اطالعات و   اند از: کنند عبارت منظم جلسه برگزار می

و  عاموراجتماعی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رییس انجمن وکالی مداف و ت کاررفرهنگ، وزارت حج و اوقاف، وزا

 .  (2132332)همان,صمیلی کابل ریاست محکمه اختصاصی فا

 

 کمیسیون رسیدگی به قضایای سوء استفاده جنسی از اطفال وزنان:  -6.1.3.4

نیز براساس فرمان رئیس  «زنان کمیسیون رسیدگی به قضایای سوء استفاده جنسی از اطفال و»نام زیر  یباال، نهاد دیگر هایبرعالوه نهاد

 ادارات و  ها، ه ریاست معاون اول ریاست جمهوری وعضویت تعدادی از وزارت خانهجمهور بوجود آمده است. این کمیسیون ب

برد. در گزارش مقدماتی دولت به کمیته محو تبعیض علیه زنان  های خود را به پیش می های مستقل دولتی، جلسات و فعالیت کمیسیون

 ، گزارش1225علیه زنان بوجود آمده است. درماه اپریل  ی گسترده از وقوع تجاوز جنسیا آمده است که این نهاد بعداز پوشش رسانه

گیری و  مورد تجاوزجنسی موجب شد تا رئیس جمهور فرمان تشکیل و ایجاد چنین نهادِ را به منظور پی 25وقوع  ها از تعدادی از رسانه

روزمره نهادهای مسئول دررابطه به  نظارت از امور  دهی، ی اجتماعی، صادر کند. این نهاد وظایفی چون مشوره حل این معضل گسترده

 .  (2332) همان،ها و تخلفات نهادهای مسئول رسیدگی به تجاوز جنسی را به عهده دارد بررسی تجاوزهای جنسی، و مطالعه کاستی

 

 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان -7.1.3.4

های امور داخله، خارجه، زنان، صحت عامه، عودت مهاجرین،  از  وزارت مرکب  کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان نهادِ

اطالعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، تحصیالت عالی و نهادهای دیگری چون کمیسیون   ارشاد حج و اوقاف،

کمیسیون  (dailyafghanistan, 1390) باشد.  مستقل حقوق بشر، لوی سارنوالی، انجمن وکالی مدافع و ریاست امنیت ملی می

های ادارات عضو را در راستای جلوگیری و مبارزه با قاچاق،  است که تالش  عالی مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان در واقع نهادی

گیری و مبارزه با  های موثر در رابطه به پیش هها و برنام کند. این نهاد ضمن تدوین سیاست اختطاف و پیامدهای ناشی از آن مدیریت می

های ادارات مسئول را نیز در زمینه محو، مبارزه و جلوگیری از قاچاق،  ها  و فعالیت قاچاق و اختطاف انسان، وظیفه هماهنگی تالش

 اختطاف و پیامدهای آن دارد. 
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شوند. براساس  برداری های جنسی قاچاق می که به خاطر بهره دهد که بیشترین تعداد قربانیان قاچاق انسان زنان اند آمارها نشان می

درصد کل قربانیان را به خود  18تا  18هایی که سازمان ملل متحد در باره آمار جهانی قاچاق انسان داده است، زنان بین  گزارش

درصد آنان را زنان و دختران تشکیل  52شوند در حدود  المللی قاجاق می دهند. از میان قربانیانی که در سطح مرزهای بین اختصاص می

آنان زنان و دخترانی اند که  رشوند، اکث ای که هرسال در درون مرزهای کشورها قاچاق می قربانی 522222دهند. همچنین از حدود  می

ها از  شیدرصد بهره ک 13دهد که  کشور جهان نشان می 82شوند. تحقیق سازمان ملل متحد در  قاچاق می جنسیبه منظور تجارت 

, کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) های جنسی بوده است. سوء استفاده های دولتی شناسایی شده اند، قربانیانی که توسط ارگان

 (11-11, ص. 2332

را زنان  تردید، بخشی عمده از قربانیان قاچاق و اختطاف هرچند آمار و ارقام دقیقی از قاچاق زنان در افغانستان وجود ندارد اما بی

های شدیدی که برای کتمان این نوع قضایا در افغانستان وجود دارد، در تحقیقی که کمیسیون مستقل  دهد. با وجود حساسیت تشکیل می

درصد قربانیان قاچاق انسان را زنان تشکیل  12.8حقوق بشر افغانستان در مورد قاچاق زنان و اطفال در افغانستان انجام داده است، 

یکی از پیامدهای قربانی قاچاق انسان شدن برای زنان و دختران تجاوز جنسی برآنان است تا قاچاقچیان از این طریق بتوانند به طور   5دهند. می

درصد زنان و دخترانی که قربانی قاچاق انسان شده اند به خاطر  13دهد که  کامل بر او تسلط پیدا کنند. تحقیق کمیسیون حقوق بشر نشان می

 (13-12, ص. 2332)همان,  موسی و بعد از اختطاف و یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن مجبور به ازدواج شده اند. مسایل نا

 

                                                           
 شود و تنها شامل قاچاق زنان و اطفال است.  . البته تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قاچاق مردان را شامل نمی5

 جلسه استماع عامه در والیت کندز
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در جامعه سنتی افغانستان، زنان قربانی قاچاق و اختطاف، نه تنها تجاوز جنسی، بردگی و خرید و فروش )شی بودگی  و معامله زنان به 

های ناموسی و انواع  کنند که در صورت نجات از چنگ قاچاقچیان، به احتمال زیاد، با قتل را تجربه می  مثابه کاال و اجناس تجارتی(

شوند. براساس تحقیق کمیسیون در مورد قاچاق زنان و اطفال در افغانستان،  نیز در خانواده و جامعه خود روبرو می های دیگر خشونت

, همان) درصد از زنان و دخترانی که بعد از قاچاق شدن به خانه برگشته اند توسط اعضای فامیل و وابستگان شان به قتل رسیده اند.  23

 (221, ص. 2332

های ناموسی و تجاوزجنسی  گیری قتل های  کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان برای محو و پیش ها و برنامه ازاین رو، تالش

 باشد.  ناشی از قاچاق و اختطاف، موثر و مفید می

 

 های محلی افغانستان اداره مستقل ارگان -3.1.3.4

ای ه و تدوین سیاستها  ها و ولسوال والیای محلی فقط به استخدام ه رسد که اداره مستقل ارگان در نگاه نخست چنین به نظر می

سازی  پردازد، اما این اداره در توسعه و جذب زنان در ادارات دولتی، زمینه می ها در والیات و ولسوالیگزینش نیروی کارآمد انسانی 

ها و رهنمودهای کاری  ولتی و تهیه طرزالعملبرای مشارکت عمومی زنان، فراهم ساختن محیط سالم و عاری از خشونت در ادارات د

، 2332در این زمینه، نقش کلیدی و مهمی دارد. این اداره به کمک مالی اداره توسعه سازمان ملل متحد در روزهای آخر سال 

ان تدوین و درج شده آمیز علیه زن های موثر برای جلوگیری از آزار جنسی  و برخورد تبعیض ها و راه تهیه کرد که در آن شیوه  رهنمودی

آمیز، برای بار اول است که در این  بینی مجازات برای متخلفان آزار جنسی و رفتارهای تبعیض است. ضمن منع آزار جنسی و پیش

رهنمود مفهوم آزار و تبعیض جنسی تعریف و مشخص شده است. این رهنمود نه تنها به وجه آگاهی بخشی و اطالع دهی رفتارها 

پردازد، بلکه این رهنمود ضمِ قرارداد کاری کارمندان شده و تمام کارمندان  می  شوند( آزار  و تبعیض جنسی تلقی می )رفتارهایی که

 .(BBC, 1391) آیند. شوند که  آزار  و تبعیض جنسی به حساب می متعهد به پرهیز از انجام کارها و رفتارهایی می

 

 های امنیتی پولیس ا بخش رسیدگی به قضایای خانوادگی در حوزهواحد ی -9.1.3.4

های امنیتی پولیس نیز وجود دارد. اداره  ی باال، واحدِ یا بخش رسیدگی به قضایای خانوادگی درحوزه ذیل نهادهای یاد شده در

قوماندانی امنیه ونواحی مربوط به  33از تشکیالت رسمی وزارت امور داخله بوده که در  ئیرسیدگی به مشکالت فامیلی و حل آن جز

آن درچوکات ریاست مبارزه با جرایم جنایی تنظیم گردیده است. وظایف آمریت این واحدها در روشنی قوانین نافذه کشور، بویژه 

خله به از منظوری وزارت امور دا ماده ازطرف ریاست جندر وحقوق بشر ترتیب و بعد 23قانون منع خشونت علیه زنان بداخل  23ماده 

تمامی این واحدها تکثیر گردیده است. این واحدها، قضایای خشونت خانگی، تجاوزجنسی، ازدواج اجباری و اطفال را ثبت  وسپس به 

   (2332همان،).کند آنها رسیدگی می
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 های مدنی، حقوق بشّر و حامی حقوق زنان نهادها و سازمان -2.3.4

حقوق  راستای حمایت از ی را درا ها و کارهای قابل مالحظه های اخیر فعالیت سال نان درهای مدافع حقوق ز نهادهای مدنی و سازمان

کنند که عمدتاً جواز  های مختلفی فعالیت می چارچوب لحاظ حقوقی در اند. این نهادها از زنان و دادخواهی قربانیان خشونت انجام داده

های غیردولتی انتفاعی  ، وزارت اقتصاد )سازمان های اجتماعی( دلیه )سازمانچون وزارت ع یها یا نهادهای کاری خود را از وزارت خانه

آورند. نهادهای مدنی  و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا بدست می ، وزارت اطالعات و فرهنگ و یا غیرانتفاعی(

استایی تامین حقوق بشری زنان و محو خشونت انجام های فراون در ر بشری زنان چون ساختارهای رسمی دولتی، کارها و تالش وحقوق

های  های مدنی، فعالیت های حقوق بشر، آموزش رسد؛ عمدتاً درحوزه ها به صدها نهاد و سازمان می ها که شمار آن اند. این سازمان داده

 کنند.  آن، فعالیت می حقوقی، امور صحی، تجارت، صنعت و نظایر

سازمان و نهادِ   165ان در وبسایت خود قرار داده است، از آوان تاسیس این وزارت خانه تا کنون که وزارت امور زن یبراساس لیست

سازمان مربوط به زنان فقط توسط وزارت امور زنان ثبت   165مربوط به زنان ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است. لیست 

جواز  شمار اجتماعی را ثبت وپرهای  ای مدنی، حقوق بشری و سازمانهای عدلیه و اقتصاد هرکدام نهاده که وزارت در حالی  شده؛

 های بشری زنان فعالیت می کنند.  آزادی برای تحقق حقوق و ها درحوزه زنان و تردید بخش زیادی ازین سازمان اند. بی فعالیت داده

دهند،  بارزه با خشونت علیه زنان انجام میی جلوگیری و م های مدنی و حقوق بشری در زمینه های کلیدی که سازمان درجمع فعالیت

ها، دادخواهی، مشاوره، آموزش حقوقی، جمع آوری امضاء به منظور مبارزه با  ی کردن آنا بررسی قضایای خشونت، ابالغ و رسانه

اصالح  علمی، پژوهش و تحقیق، ایجاد حساسیت در زمینه خشونت علیه زنان، تدوین و های آموزشی و خشونت، برگزاری کارگاه

گیری جدی قضایای خشونت و تدوین  ها  وتظاهرات مدنی وایجاد فشار بر نهادهای مسئول به منظور پی قوانین، راه اندازی اعتراض

 گیرد.  برمی های کاری و موثر برای محو خشونت را در سیاست

 رابطه به حقوق بشری زنان، دادخواهی ازشماری در  این حوزه فعال بوده و کارهای بی های اخیر در طی سال مدنی زیادی ینهادهای

فعالیت نهادهای  اند. یادآوری یک نمونه از گیری قضایای مربوط به زنان و تطبیق عدالت انجام داده قربانیان خشونت، آگاهی دهی، پی

گوشه  چهار ل دیگر درهای فعا سازمان باال نشان داده شده است هیچگاهی به مفهوم نادیده انگاشتن نهادها و آنگونه که در  زنان؛

افغانستان نیست و فعالیت تمام نهادهای زنان برای تامین حقوق بشر، دادخواهی برای زنان قربانی و محو خشونت، تقدیر و ستایش می 

 شود. 

ریت این ین رو تصویرِ کلی که از فعالیت و موثا زمینه حقوق زنان کار دشوار است. از های هرسازمان و نهاد فعال در توصیف فعالیت

ها درحوزه حقوق زنان، تامین حقوق بشر و محو خشونت ارایه شد، الزم است تا اهمیت و ضرورت چنین نهادها، برجسته و تبیین  سازمان

های مدنی و  این زمینه قابل توجه است، همکاری و هماهنگی نهادها و ادارات دولتی زنان با سازمان پیش در شود.  آنچه که بیش از

 . اندوجود آمده ه واقع هردو برای یک مقصد ب حوزه زنان  است که در رحقوق بشری د
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 فصل پنجم

 

 های آماری یافته

 

 

هایی بود که برای انجام مصاحبه با قربانیان تجاوز جنسی و وابستگان نزدیک قربانیان قتل  های اولیه این تحقیق فورم یکی از منابع داده

های مورد نظر مصاحبه شد و اطالعات  های کشور با گروه ها در اکثر والیات و ولسوالی سشنامهناموسی طرح شده بود. به کمک این پر

                                                                                                                                                                                     آوری گردید.  مورد نظر در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی جمع

ها تعداد محدودی از قضایای تجاوز جنسی و  است. بنابر محدودیت زمانی، این پرسشنامه 1931و  1931های  ها مربوط سال این داده

نیست. از سوی دیگر، با توجه به آنکه قضایای تجاوز قتل ناموسی را پوشش داده و به هیچ وجه مشتمل بر تمام موارد این دو نوع قضیه 

شود، تالش  ها پیوند داده می برانگیز است و با آبرو و حیثیت خانواده جنسی و قتل ناموسی در فرهنگ سنتی افغانستان به شدت حساسیت

خواهند، یا  ابستگان این قضایا نمیپوشی شوند. از این رو، قربانیان یا و گونه قضایا به فراموشی سپرده شده و خاک شود که این می

گیری آن شوند. به این ترتیب اکثر قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی پوشیده  توانند، قضایای شان را ثبت کنند و یا خواهان پی نمی

ها و حیثیتی بودن  وادهمانند. چنانچه این گونه قضایا در درون روابط خانوادگی اتفاق افتاده باشد، بنابر مصلحت و حساسیت سنتی خان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شود که قضیه به طور سنتی حل و فصل شود و یا حتا کتمان شده و به فراموشی سپرده شود.  ها، تالش می قضیه برای اعضای خانواده

 

 های ویژه تحقیق ملی( تجاوز جنسی و قتل ناموسی)بّراساس فّرمگستّردگی  -1.5

در دفاتر سراسر کشور  ازجنسی  هایتجاوزناموسی و های  قضیه از قتل 614 به تعداد 1931ثور  پایان  الی 1931از شروع سال 

مورد دیگر قضایای  149مورد آن قضایای قتل ناموسی و  169 به تعداد است کهبه ثبت رسیده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

است که  ، به روشنی قابل درکهای ناشی از آن های این گونه مسایل در جامعه و محدودیت حساسیتباتوجه به باشد.  می  تجاوز جنسی

ها  این مقدار، همه قضایای تجاوز جنسی یا قتل ناموسی در افغانستان در طول این دو سال نیست و آمار واقعی قطعاً بسیار بیشتر از این

                                                              دهنده وضعیت تکان دهنده تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان است.  است. با این حال، آمار باال نشان

در برنامه تحقیق ملی مستند قضیه  111این قضایا،  از مجموعهدهد.  را پوشش نمی شده ثبت های تحقیق ملی همه این موارد اما فورم

 96د و ها قضایای تجاوز جنسی ان نمورد( آ 36درصد) 44 باشد. های آماری این گزارش نیز می گردیده است که مبنای یافته

                                                                                                                                             باشند.  مورد( بقیه نیز قضایای قتل ناموسی می 69درصد)
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 فّراوانی درصد نوع قضیه

 84 %66.10 تجاوز جنسی

 43 %33.90 یقتل ناموس

 127 %100 مجموع

 

 

 الگوهای قتل ناموسی در افغانستان -2.5

ای که نقش اساسی در اتفاق افتادن قتل  ترین مسأله قتل ناموسی با مسأله رابطه جنسی خارج از ازدواج مرتبط است. از این رو مهم

ترین نوع قتل  خارج از عقد ازدواج، است. از این رو، رایج با یک مرد بیگانه به قصد برقرار کردن رابطه جنسی، زن ناموسی دارد، ارتباط

                                                                                                                                                       گیرد.  ها و عوامل پیشینی آن، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت می ناموسی بنابر زمینه

درصد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد بیگانه، خارج از  9465دهد که حدود  های قضایای قتل ناموسی تحقیق ملی نشان می داده

یاد شده است که همان « ادرت به عمل زنامب»درصد دیگر این قضایا نیز تحت عنوان  1965عقد ازدواج، اتفاق افتاده است. دلیل حدود 

                                                             مسأله ارتباط با مرد بیگانه است. 

 تجاوز جنسی
66% 

 قتل ناموسی
34% 

 های تحقیق ملی فّراوانی و نسبت قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی تحت پوشش فورم
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 شود. گیرد، نیز منجر به قتل ناموسی می ، که بدون اراده زن یا دختر و به شکل جبری صورت می«مورد تجاوز قرار گرفتن»اما گاه 

شمارند و به مجازات  دهد که در موارد زیادی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز قربانیان تجاوز جنسی را مجرم می شان میتحقیقات ن

ص.  ,1113بخش حقوق بشر, -)یوناما رسد. کنند و این امر در اکثر والیات کشور وجود دارد و یک امر عادی به نظر می محکوم می

11)                                

گیرند معموال براساس هنجارها و معیارهای سنتی جامعه در مورد مسایل جنسی، باعث  زنان یا دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار می

دانند. بنابراین،  شرمساری میشود و حضور او را در جامعه مایه تداوم این آبروریزی و  دانسته می طایفهآبروریزی و شرمساری خانواده و 

درصد  963شود. حدود  و خانواده نگریسته می طایفهبه قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی 

                                                                                                                                                                                                         های ناموسی تحقیق ملی به خاطر مورد تجاوز قرار گرفتن قربانی صورت گرفته است. قضایای قتل

ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کامال « یتجاوز جنس»و حتا « ارتباط جنسی غیرمشروع»البته گاهی مسایلی که هیچ ارتباط الزامی با 

گردد.  تواند منجر به قتل ناموسی شود. مثال فرار زنان از خانواده گاهی منجر به قتل ناموسی می شخصی و بدون سند نسبت به زنان، می

ماعی و مردان سنتی های اجت شود، ولی با واکنش شدید سنت فرار از منزل، هرچند که مطابق قانون جزای افغانستان جرم شمرده نمی

 دهد که زنند. امارهای تحقیق ملی نشان می گردد، تا آنجا که دست به قتل زن یا دختری که از منزل فرار کرده می خانواده مواجه می

درصد قضایای قتل ناموسی مستند شده در این برنامه به خاطر فرار زنان و دختران از منزل اتفاق افتاده است. همچنین  1566حدود 

تواند منجر به قتل ناموسی شود.  ودداری از ازدواج اجباری و ابراز عالقه و تقاضای ازدواج، که جزو حقوق بشری زنان است، میخ

درصد دیگر نیز به خاطر ابراز عالقه به کسی و تقاضای  163درصد این قضایا به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری، و  963چنانچه 

                                                                                                                                                                                                                                                       ه است. شرح این مسأله در گراف زیر نشان داده شده است:ازدواج با او اتفاق افتاد

 
 

36.5% 

25.0% 

15.4% 
13.5% 

3.8% 3.8% 
1.9% 

ارتباط با یک مرد 
 بیگانه

مبادرت به عمل  فرار از منزل سایر موارد
 زنا

مورد تجاوز قرار  
 گرفتن

خود داری از 
 ازدواج اجباری

ابراز عالقه و 
 تقاضای ازدواج

 قتل ناموسیها و عوامل پیشینی  زمینه
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ها و هنجارهای سنتی جامعه نسبت به زنان بسیار سختگیر و خشن است اما برای مردان، به دلیل همان نگرشی که مردان را برتر از  سنت

باال، در مورد مردان، به ندرت  کند. مثال هریک از موارد شمارد بسیار با مدارا و گذشت برخورد می زنان و مسلط بر سرنوشت آنان می

داند و اگر  ها و هنجارها ابراز عالقه به کسی و یا نپذیرفتن ازدواج را برای پسران یک امر طبیعی می شود؛ این سنت منجر به قتل آنان می

سط خانواده و وابستگان جویی و اعاده حیثیت، تو مردانی هم به دلیل رابطه جنسی نامشروع و تجاوز جنسی به قتل برسد به خاطر انتقام

پذیری  ها محدودیت شدید زنان در جامعه سنتی افغانستان و سطح باالی آسیب افتد. این یافته زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، اتفاق می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دهد.  آنان را نشان می

 

                             های ناموسی: ی جنسی و قتلنسبت متهمان با قّربانیان تجاوزها -3.5

 

 تجاوز جنسی: -1.3.5

درصد  51از این رو، در . نداده اندمشخصی های تحقیق ملی در مورد نسبت متهمان با قربانیان تجاوز جنسی جواب  فرم دهندگان پاسخ

به آمده است. « مرتکبین»درصد موارد صرفاً  3همینطور در  متهمان تجاوز جنسی با قربانیان این حوادث ذکر نشده است. رابطه موارد

شود توسط کسانی اتفاق افتاده است که نسبت خاصی با قربانی نداشته اند.  درصد موارد می 45که بالغ بر  حوادث،این  احتمال زیاد،

ه صورت کامل و چه به صورت نسبی، در است که تمایل شدید برای کتمان این گونه قضایا، چه ب نیز این مسأله نشان دهنده آن البته

                                                                                                                                           سازد. ها را با مشکل مواجه می جامعه زیاد است و تحقیق در باره آن

درصد بقیه این قضایا توسط کسانی اتفاق افتاده که به نوعی با قربانیان نسبت داشته اند. مثالً  95ین است که تقریباً اما نکته تکان دهنده ا

ها صورت گرفته است. تکان  درصد نیز توسط همسایه 11درصد موارد تجاوز جنسی توسط اقارب، و حدود  11گفته شده که حدود 

ز جنسی توسط پدر و دو درصد توسط برادر و یک درصد نیز توسط کاکای قربانی صورت تر این که، چهار درصد موارد تجاو دهنده

                                                         گرفته است. در یک درصد موارد نیز وکیل عقد و نکاح مرتکب تجاوز جنسی شده است. گراف زیر نشان دهنده این موضوع است:
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 وسی:قتل نام -2.3.5

 91. در این قضایا نیزدر  جواب دقیق و مشخصی نداده اندهای تحقیق ملی، در مورد قضایای قتل ناموسی نیز  فرمدهندگان  متأسفانه پاسخ

. قتل ناموسی چون توسط ذکر گردیده است« مرتکبین»درصد نیز تحت عنوان  1درصد موارد نسبت متهمان با قربانیان ذکر نشده و 

شود که در دورن  تالش می و آن بسیار شدید استدر مقابل ها  گیرد، حساسیت و اعضای خانواده قربانی صورت میوابستگان نزدیک 

                روابط خانوادگی به فراموشی سپرده شده و از نشر و پخش اطالعات در مورد آن جلوگیری صورت گیرد.

درصد دیگر نیز توسط  16قتل توسط شوهر اتفاق افتاده است. حدود ، موارددرصد  11در  درصد بقیه قضایای قتل ناموسی، 54از 

درصد موارد متهم قضایای قتل ناموسی پدر  5درصد نیز توسط برادر اتفاق افتاده است. همچنین در حدود  1اقارب ذکر شده و حدود 

 درصد موارد به انجام قتل ناموسی متهم اند.  1درصد برادران شوهر قربانی بوده است. خشو، کاکا و مادر نیز هرکدام در  9قربانی، و در 

 گراف زیر شرح این مسأله است:

 ذکر نشده
57% 

 اقارب
17% 

 همسایه
10% 

 مرتکبین
8% 

 پدر
4% 

 برادر
2% 

 وکیل عقد نکاح
1% 

 کاکا
1% 

 نسبت متهمان تجاوز جنسی با قّربانیان
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های شوهر قربانی و خانواده وی را بر  قتل ناموسی به دلیل ارتباطش با مسایل جنسی و رابطه خارج از ازدواج، بیشتر از هرکس حساسیت

خود دارد، و موقعیت فرودست زنان در خانواده شوهر، نیز زنان را در  می انگیزد. رابطه نابرابر و تملک جویانه ای که شوهر نسبت به زن

سازد. به همین خاطر، معموال قربانی قضایای قتل ناموسی زنانی اند که ازدواج کرده اند و در  پذیر می مقابل شوهر و خانواده او آسیب

سی در مورد دخترانی که ازدواج نکرده اند، معموالً توسط های نامو باشد.  قتل بسیاری موارد نیز عامل قتل شوهر، یا وابستگان او می

                                                                                                                                                                         گیرد.  خانواده پدری او صورت می

افتد. این نکته بیانگر آن است که  ها و توسط وابستگان قربانی اتفاق می دهد که قتل ناموسی بیشتر در دورون خانواده آمارها نشان میاین 

                                                                                                                                             داند. یی افغانستان، قتل ناموسی را راهی برای جبران آبرو و حیثیت خود می جامعه سنتی و قبیله

 

 متهمان تجاوز جنسی و قتل ناموسی: بندی سنی رده -4.5

جرایم  بندی سنی مرتکبان این شاید ارتباط مستقیمی بین سن و ارتکاب جرم تجاوزجنسی و قتل ناموسی وجود نداشته باشد، اما رده

های تحقیق ملی به دست آمده است، نشان  آمارهایی که از فرمدهنده آن است که این دو معضل در میان جوانان بیشتر است.  نشان

سالگی صورت گرفته  که نزدیک  91تا  13های ناموسی و تجاوز جنسی توسط افرادی در گروه سنی  دهد که بیشترین قضایای قتل می

های ناموسی و تجاوز جنسی را مرتکب شده  درصد قضایای قتل 93ساله نیز نزدیک به  65تا  91. رده سنی شود به نصف کل قضایا می

ساله  41تا  64درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی توسط افرادی در گروه سنی  465دهد که تنها  بندی نشان می اند. این رده

 ذکر نشده
37% 

 شوهر
21% 

 اقارب
14% 

 برادر
7% 

 مرتکبین
7% 

 پدر
5% 

 برادران شوهر
3% 

 خشو
2% 

 کاکا
2% 

 مادر
2% 

 نسبت متهمان قتل ناموسی با قّربانیان
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درصد قضایا بوده اند. گراف زیر جزئیات این موضوع را نشان  366ن نیز عامل ساله و پایین تر از آ 13صورت گرفته است. رده سنی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         دهد: می

 
 

 31های ناموسی در دوران جوانی و میان سالی بسیار باال است و حدود  دهد که گراف ارتکاب تجاوز جنسی و قتل آمار باال نشان می

                                                                                     شود.  درصد کل قضایا را شامل می

ساله و پایین تر از  13تری را نشان می دهد. افرادی در گروه سنی  اما تفکیک عاملین قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی نکات مهم

درصد قضایای قتل ناموسی توسط افرادی در  9663تجاوز جنسی و  درصد قضایای 6466های ناموسی نقش نداشته اند. اما  آن در قتل

 1166درصد قضایای قتل ناموسی و  9161ساله نیز عامل  65ساله تا  91ساله اتفاق افتاده است. گروه سنی  91ساله تا  13گروه سنی 

یابد.  گراف زیر این  تر( سیر نزولی میسالگی باال 64باشند. این گراف در دوران کهنسالی و پیری)از  درصد قضایای تجاوز جنسی می

                                                                                                                 موضوع را با تفکیک نوع قضیه نشان می دهد:

8.4% 

49.5% 

32.7% 

6.5% 
2.8% 

 ساله 60بیشتر از  ساله 60تا  46از  ساله 45تا  31از  ساله 30تا  19از  ساله و کمتراز آن 18

 های ناموسی و تجاوزهای جنسی بندی سنی متهمین قتل رده
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درصد مرتکبین قتل  11ضایای تجاوز جنسی و نزدیک به درصد مرتکبین ق 1161دهد که سن نزدیک به  آمار باال همچنین نشان می

تفاوت در . ناموسی نامعلوم است. این نکته نیز نشان دهنده عدم تمایل جامعه برای پرداختن به این قضایا و روشن شدن جزئیات آن است

هم ناشی از  این مسأله شایدت. تمایل بیشتر برای کتمان قتل ناموسی اسبیانگر  قضایای نامعلوم قتل ناموسی و تجاوز جنسیآمار 

ترس از ، و هم به خاطر هیثیت خانوادحتصور  تر آن با مسأله رابطه نامشروع جنسی و به خاطر ارتباط مستقیمموضوع حساسیت بیشتر 

                        . باشد قتل ناموسی تعقیب جزایی مرتکبان 

ها  دهنده یک تناقض در رفتار مرتکبان این دو عمل نیز است. اینکه آن اموسی نشانسال تجاوز جنسی و قتل ن مقایسه متهمان جوان و میان

از یک سو بیشترین نسبت مرتکبان عمل تجاوز جنسی را به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر آمارباالی قتل ناموسی توسط آنان 

                                                                                     نیز است.  نشان دهنده حساسیت شدید آنان در قبال مسایل جنسی و روابط همسران شان

 

 

 اقتصادی متهمان و قّربانیان تجاوز جنسی و قتل ناموسی:-شغل و جایگاه اجتماعی -5.5

 شغل: -1.5.5

های  پذیری شان دهنده بسترهای مساعد این جرایم و آسیبتواند ن شغل نیز رابطه مستقیمی با تجاوز جنسی و قتل ناموسی ندارد، ولی می

درصد  1164های کم درآمد مصروف اند. حدود  ها باشد. متهمان تجاوز جنسی و قتل ناموسی معموال افرادی اند که در شغل قربانیان آن

قانی و موتروانی نیز به ترتیب شغل باشند و ده درصد نیز دکاندار می 1665مجموع قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی غریب کار اند، 

10.7% 

1.2% 
3.6% 

27.4% 

46.4% 

10.7% 

20.9% 

4.7% 

9.3% 

30.2% 

34.9% 

0.0% 

ساله و پایین تر  18 ساله 30تا  19از  ساله 45تا  31از  ساله 60تا  46از  ساله 60باالتر از  نامعلوم
 از آن

 بندی سنی متهمین تجاوز جنسی و قتل ناموسی با تفکیک نوع قضیه رده

 قتل ناموسی تجاوز جنسی
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درصد متهمین این گونه قضایا بیکار  11درصد متهمین تجاوزهای جنسی و قتل های ناموسی ذکر شده است. حدود  661درصد و   164

                                                                                                                                                                         بوده اند. 

درصد مجموع قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی توسط پولیس اتفاق افتاده است. این در حالی است  1664اما در این میان، حدود 

مسأله می تواند اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی را  که پولیس وظیفه امنیت عامه و حمایت از افراد آسیب پذیر را به عهده دارد. این

 آسیب بزند.

درصد این قضایا نیز نامعلوم است که ناشی از همان مسأله حساسیت انگیز بودن این مسأله و تالش  11متأسفانه شغل متهمین نزدیک به 

 برای پنهان ماندن جنبه هایی از آن می باشد. 

دهد که تمایل برای پنهان ساختن قضایای قتل ناموسی بیشتر از تجاوز جنسی  نوع قضیه، نشان می اما تفکیک متهمان این قضایا نظر به

است. شاید دلیل آن نیز این باشد که قتل ناموسی از یک سو به عنوان یک اقدام ناگزیر در فرهنگ سنتی در برابر حوادثی همچون 

تالش  بدوی-سنتیهای  ها و ارزش مطابق سنت« ننگ»به عنوان یک  تجاوز جنسی، رابطه نامشروع و امثال آن پنداشته می شود که

وسی را تحت پیگرد قانونی قرار نی و جرمی، عامل قتل نامنوشود به فراموشی سپرده شود، و از سوی دیگر به عنوان یک عمل غیرقا می

 دهد.  می

یت اقتصادی نامناسبی برخوردار اند و به کارهای دهد که افرادی که از وضع آمارهای مربوط به شغل متهمان این دو قضیه نشان می

ای میان  توان رابطه صریح و قطعی شوند. هرچند نمی سخت و کم درآمد مصروف اند، بیشتر مرتکب تجاوز جنسی و قتل ناموسی می

این گونه حوادث را شغل و تجاوز جنسی و قتل ناموسی پیدا کرد، ولی ضعف اقتصادی و مالی و سختی شرایط کار می تواند زمینه های 

 بیشتر مساعد سازد و یا آسیب پذیری افراد را برای ارتکاب این گونه جرایم بیشتر سازد. 

 

 اقتصادی متهان و قّربانیان تجاوز جنسی و قتل ناموسی:-جایگاه اجتماعی -2.5.5

ه های فقیر و متوسط خیلی زیاد است. دهد که قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی در میان خانواد داده های فرم تحقیق ملی نشان می

بانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی کنند بیشتر از دیگران قر این داده ها نشان می دهد که افرادی که در خانواده های فقیر زندگی می

ادی تشکیل درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی جمع آوری شده توسط تیم تحقیق ملی را افر 5361شوند. چنانچه قربانیان  می

های متوسط اند. این آمارها  درصد این قربانیان نیز مربوط خانواده 93کنند. نزدیک به  های فقیر زندگی می می دهند که در خانواده

یا باشد که با فقر سردچار اند. اما خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی توانمندتر اند و  پذیری شدید زنان در خانواده هایی می بیانگر آسیب

 شوند.  دارای قدرت سیاسی اند، به ندرت قربانی تجاوز جنسی یا قتل ناموسی می
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شاید نتوان به صراحت مدعی شد که میان فقر و تجاوز جنسی و قتل ناموسی رابطه مستقیمی وجود دارد. اما این آمارها بیانگر آن است 

و دختران خانواده های فقیر به شدت در معرض خطر قرار دارند و بیشتر پذیر اند. زنان  که افراد در خانواده های فقیر، بسیار آسیب

باشند. یکی از حوادثی که معموال با اهداف بهره برداری جنسی  قربانیان تجاوز جنسی و قتل های ناموسی مربوط این گونه خانواده ها می

دهد که کسانی  ، قاچان انسان است. تحقیقات نشان میاتفاق می افتد و منجر به تجاوز جنسی و شاید هم قتل زنان و دختران می شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر ) گیرند که با ضعف اقتصادی و مالی شدید مواجه هستند. بیشتر در معرض خطر قاچان شدن قرار می

یا قتل ناموسی اند،  همچنین، چنانچه قبال نشان داده شد، شغل بیشتر افرادی که متهم به تجاوز جنسی (43-41, ص. 1931, افغانستان

باشد. این نکته نیز بیانگر آن است که افراد در جایگاه متهم قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی نیز،  های کم درآمد و نامطمئن می شغل

 پذیر اند.  از فقر و ضعف اقتصادی آسیب

 

 :گیّری و رسیدگی پی -6.5

درصد قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی ثبت شده در این  31یک به های اختصاصی تحقیق ملی، نزد های آماری فرم براساس داده

درصد قضایا  4665های دیگر دولتی ارجاع داده شده اند. از این میان، اقدامات در قبال حدود  تحقیق به مراجع عدلی و قضایی و ارگان

 9565ه است. اما اقدامات مراجع مسئول درقبال ها را جلب کرده و موفقانه و مطابق قانون خوانده شد رضایت مصاحبه شدگان این فرم

درصد بقیه این قضایا موفقانه و مطابق قانون خوانده نشده و رضایت مصاحبه شدگان را جلب نکرده است. این، به معنای آن است که در 

 بیش از یک سوم موارد، رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی موثر و مطابق قانون نبوده است. 

1.0% 
4.1% 

36.7% 

58.2% 

 خانواده فقیر خانواده متوسط دارای قدرت اقتصادی دارای قدرت سیاسی

 وضعیت اقتصادی قّربانیان تجاوز جنسی و قتل ناموسی
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درصد گرفتار  9164گرفتار شده اند و حدود توسط پولیس درصد موارد عاملین این قضایا  41ها، در حدود  های این فرم بنابر داده

درصد موارد، عاملین قضایا مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته اند، ولی  4165دهد که در  ها نشان می نگردیده اند. همچنین این داده

درصد  1عاملین و مرتکبین قضایا محاکمه و مجازات نشده اند. البته این آمار شامل همه قضایا است. بنابراین، در درصد موارد  9365در 

 موارد، در عین حالی که متهمین قضایا گرفتار شده اند، ولی مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته اند. 

نیز، در زمینه حق رسیدگی  1931وق بشر در افغانستان در سال وضعیت حق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد در گزارش

درصد مورد رسیدگی موثر واقع نشده  69درصد قضایا مورد رسیدگی موثر قرار گرفته و بقیه حدود  51موثر آمده است که حدود 

  (99, ص. 1931)گروه نویسندگان,  است.

 گیّری و رسیدگی پی

 بلی نخیّر سواالت

 %90.8 %9.2 های دولتی مراجعه کرده اید؟ های عدلی و قضایی و یا سایر ارگان آیا به ارگان

 %64.5 %35.5 آیا اقدامات آنها موفقانه و مطابق قوانین بود؟

 %67.4 %32.6 )تجاوز جنسی و قتل ناموسی( گرفتار شده اند؟قضایاآیا عاملین 

 %60.5 %39.5 مجازات گردیده اند؟و نسی و قتل ناموسی( محاکمه ج )تجاوز قضایا آیا عاملین
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 فصل ششم

 

 های خشونت علیه زنان، با تأکید بّر تجاوز جنسی و قتل ناموسی عوامل و زمینه

 

 

 سیاسی -علل و عوامل حقوقی -1.6

های عملیِ  نونی و ساختارها و رویهشود که ریشه در اشکاالت موجود در موازین قا علل و عواملی بررسی می ،در این بخش گزارش

که موجودیت قوانین  باشد. از آنجائی ساز تبارز و تداوم جرایمِ قتل ناموسی و تجاوز جنسی می نهادهای دولتیِ مجری قانون دارد و زمینه

ست و ضعف حاکمیت های مهم تامین عدالت و رعایت حقوق بشر ا رطش  سالم، اجرای قاطعانۀ قوانین و در کل حاکمیت قانون یکی از

 دانسته شود.تواند مهم و بنیادی  سیاسی نیز می -باشد، علل و عوامل حقوقی موارد نقض حقوق بشر می ساز تبارز جرایم و قانون زمینه

 -های مختلف برای شناسائی عوامل حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان تطبیق برنامه تحقیق ملی، از شیوه ،بنابراین

ها، مصاحبه با  تبارز و تداوم جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی استفاده نموده و در جلسات استماع عامه، جلسات فوکس گروپ سیاسیِ

پیشنهادات مشخصی را  ها گفته را شناسائی و برای رفع آن قربانیان و شاهدان تالش کرده است که این بخش از علل و عوامل جرایم پیش

 نجاند.در گزارش حاضر بگ

است که در تبارز و تداوم جرایم قتل  سیاسیِ -ترین عوامل حقوقی دهد که موارد زیر از مهم های کمیسیون در تحقیق ملی نشان می یافته

کنندگان بر آن تاکید  ناموسی و تجاوز جنسی نقش مهم داشته و در تمامی جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ، اشتراک

 گیرد: امه هرکدام از این عوامل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میکرده اند. که در اد

 

 عدم بّرخورد قاطعانه با مجّرمین و تداوم فّرهنگ معافیت از مجازات -1.1.6

جلسه استماع عامه و تمامی جلسات فوکس گروپ، عدم  21 کنندگانِ دهد که از نظر اشتراک های تحقیق ملی کمیسیون نشان می یافته

 باشد. آنان، یکی از عوامل مهم تبارز و تداوم جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی می دنکیفر مان اطعانه با مجرمین و بیبرخورد ق

در جریان تحقیق  های کمیسیون حین نظارت از محالت سلب آزادی و مراکز نگهداری زنان و مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی یافته

صد مصاحبه شدگان اظهار داشته اند که مرتکبین جرایم تجاوز جنسی و قتل ناموسی توسط مراجع در 31.1هد که  نیز نشان می ملی

درصد مصاحبه شدگان از عدم پیگرد قانونی، محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم قتل  33.8عدلی و قضائی گرفتار نشده اند. وهمینطور 

کنندگان جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ را به خوبی  اکناموسی و تجاوز جنسی خبر داده اند. این آمار اظهارات اشتر

 نماید. ید مییتا
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از نظر  ییابند و حتی قضایای گیرند و از طرق مختلف راه فرار از مجازات را می ای که باید مورد مجازات قرار نمی مجرمان به گونه 

 هیچگاهی مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته است. ها کبین آنوجود دارد که مرت فوکس گروپ و استماع عامه کنندگان جلسات اشتراک

مثال خانمی از مربوطات والیت ارزگان  در جریان تطبیق برنامۀ تحقیق ملی قضایای زیادی از این قبیل شناسائی و مستندسازی شده است.

برد. بعد  کند و به ترینکوت پناه می یش فرار ما خواهد او را بکشد، خانم گیرد، شوهرش می که مورد سؤظن شوهرخود قرار می هنگامی

پسرش به قتل  سهرحمانه خانم برادر خود را با  ابد که خانم برادرش در ترینکوت است، در یک اقدام بیی از چند وقت ایوراش اطالع می

رتکبین جرم دستگیر های عدلی و قضایی مورد تعقیب قرار نگرفته و م انگتوسط ار، رساند. این قضیه تا زمان نگارش گزارش حاضر می

 و مجازات نشده اند.

ین دست کتمان ا شود که از یک سو قضایای زیادی از عدم مجازات مجرمین و تقویت و تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات باعث می

نموده اند، های عدلی و قضائی گزارش ندهند واز سوی دیگر مجرمانی که از مجازات معافیت حاصل  را به ارگان آن شود و مردم تعمداً

شوند و در ضمن مجرمان بالقوه نیز تشویق به ارتکاب اینگونه اعمال غیرقانونی گردند.  جرم رحمی و جرئت بیشتر مرتکب بی باردیگر، با

افزایش جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی  توان نتیجه گرفت که معافیت مجرمان از مجازات یکی از عوامل مهم تداوم و اینجا می از

 د.باش می

 

 اشکاالت موجود در متون قانونی در زمینۀ جّرم قتل ناموسی -2.1.6

های مهم برای حمایت از قربانیان این دو  رغم آنکه در قوانین نافذۀ کشور قتل ناموسی و تجاوز جنسی جرم انگاری شده و ضمانت علی

ارد که مانع رسیدگی الزم به قضایای قتل ناموسی اما هنوز هم اشکالتی در قوانین جزائی کشور وجود د بینی گردیده است، جرم، پیش

اشکاالت جدی حقوقی دارد  6قانون جزا 335از نظر اشتراک کنندگان جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ، ماده گردد.  می

استماع عامه، جلسات های مبسوطی که در این زمینه در  سازد. از بحث های ناموسی را فراهم می که عدم تعدیل آن موجبات ارتکاب قتل

های انجام شده در این زمینه در تمامی جلسات استماع عامه  از مجموع بحث انجام شده است، 7از جمله جلسه استماع عامه والیت بامیان

ون جزا توان نتیجه گرفت که این ماده قان می المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی، در والیات مختلف کشور و با مراجعه به اسناد بین

 باشد:  اشکاالت زیر را دارا می

المللی حقوق بشر است. ماده اول کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه  اولین مشکل این ماده تعارض آن با اصول قانون اساسی و اسناد بین

قایل شدن استثنا یا محدودیتی  واژه تبعیضات علیه زنان در این کنوانسیون به معنی قائل شدن هرگونه وجه تمایز،"دارد که  زنان مقرر می

های  ها در زمینه وری و رعایت حقوق بشر در مورد آن های اساسی زنان، حق بهره ت است که به رسمیت شناختن آزادییبراساس جنس

و ها و مساوات حقوق زن و مرد خلل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدنی و یا سایر موارد، بدون توجه به وضعیت تاهل آن

                                                           
 غیردر یک باشخص را او وجود یا زنا به تلبس درحالت خود را از محارم یا یکی ازناموس، زوجه اثردفاع به که شخصی"قانون جزا:  933. متن مادۀ 6

احوال به حبسی که از دوسال بیشتر  حسب تعزیراً اما معاف و جرح قتل از جزای سازد، یا مجروح رسانده قتل به را از آنها یا یکی هردو الحال و فی هدهبسترمشا

 ".گردد نباشد، محکوم می
قانون جزا را  933، در جلسه استماع عامه ماده 1931جدی  16. نمایندۀ انجمن وکالی مدافع در بامیان و یک تن از کارشناسان حقوقی در آن والیت، به تاریخ 7

 ها در متن گزارش آمده است. گیری از این بحث جانبه تحلیل نموده است که نتیجه به صورت همه
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تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و "است که  ماده دوم این کنوانسیون دول عضو را مکلف نموده "آسیب وارد آورد.

بدون درنگ سیاست رفع تبعیضات علیه زنان را در پیش گیرند و تعهد نمایند که اصل مساوات زن و مرد را در قانون اساسی خود 

گردد، فسخ  یت قانونی نموده و کلیه قوانین و مقرراتی را که موجب بکار بردن تبعیض علیه زنان میبگنجانند، از حقوق زنان حما

 (2313متحد, ملل ) "نمایند.

قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است که  11با توجه به تعهدات دولت افغانستان در قبال قواعد مندرج در کنوانسیون متذکره، ماده 

تیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجائب مساوی هر نوع تبعیض و ام"

 (2351)افغانستان د. ج.,  "باشند. می

 11نان و اصل به دو لحاظ با ماده اول کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه ز 335، ماده "تبعیضات علیه زنان"بناً با توجه به تعریف واژه 

قانون اساسی در تعارض است و سازگاری ندارد: اول از حیث تخفیف مجازات و معافیت از جزای قتل و جرح؛ چنانکه اشاره شد، قتل 

های ناموسی که در ماده  ناموسی مصداقی از قتل عمد است و مجازات قتل عمد نیز حبس دوام و اعدام است. اما در نوع خاصی از قتل

است. دوم، این تخفیف  ها را مشمول تخفیف در مجازات نموده ی شده، قانون جزا استثنا قائل شده و مرتکب این نوع از قتلبین پیش 335

شود. اگر زنی شوهر خود را در حالت تلبس به زنا و یا با زن غیر در یک بستر ببیند و  مبنای جنسیتی داشته صرفاً شامل حال مردان می

 گردد. برخوردار نمی 335تخفیف مندرج در ماده ها شود، از  مرتکب قتل آن

تصریح ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده ششم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، سلب حق حیات به صورت خودسرانه را 

های اجتماعی  زمینه 335باشد. اما ماده  می "مجوز قانونی"جداً ممنوع قرار داده و صرفاً یک استثنا در آن قایل شده است که عبارت از 

از  نماید. ها می گونه قتل های خودسرانه را مساعد ساخته و مردان قبیله را تشویق به ارتکاب این های قانونی برای ترویج قتل و گریزگاه

و  االتح ماده این که گیرد؛ در حالی می صورت هایی سوءاستفاده ماده نظر نماینده انجمن وکالی مدافع در والیت بامیان، ازاین

 متوسل ماده همین به شود می ناموسی قتل مرتکب و کسی آید می پیش که است، در بسا موارد سوءظنی کرده را بیان خاصی شرایط

 .گردد می

یک مرد نه تنها در محدوده همسر خود بلکه اگر در مورد تمام  335ها محدودیت ندارد. به موجب ماده  شمار قربانیان این نوع قتل

های گسترده پرشمار است و این  مند خواهد شد. تعداد محارم، خصوصاً در خانواده ست به قتل بزند، از این تخفیف بهرهمحارم خود د

 سازد. های قتل تعداد زیادی از افراد خانواده را مساعد می ماده زمینه

نونیت جرایم و مجازات در حقوق است. پس از طرح اصل قا "تناسب بین جرم و مجازات"قانون جزا مغایر اصل  335باالخره ماده 

نماید که بین شدت جرم و مشقتی که تحت عنوان جزا بر  مجازات نیز مطرح گردید. این اصل حکم می معاصر، اصل تناسب بین جرم و

در تعیین  گذار شود، باید تناسبی وجود داشته باشد. ایجاد این تناسب در وهله اول و در مرحله تقنین از وظایف قانون مرتکب تطبیق می

جزای مناسب برای هرجرم است. و در وهله دوم یا مرحله قضاوت، از وظایف قاضی است تا با توجه به مجموعه اختیاراتی که در 

 (2358)غالمی,  ترین شکل آن تامین نماید. است، عدالت را به مناسب اجرای احوال مخففه و مشدده و تعلیق تنفیذ جزا به او داده شده

جا  گردد.  در این تر از دو سال زندان محکوم می شود، به کم ده، اصل متذکره رعایت نشده و فردی که مرتکب قتل عمد میاما در این ما

 است.  بینی شده در قانون، در نظر گرفته نشده هیچ تناسبی بین جرم ارتکاب یافته و مجازاتِ پیش
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بینی جرم قتل ناموسی به عنوان مصداقی از  رفته است، عدم پیششناسائی و مورد بحث قرار  گملی که در جریان تحقیق  خأل میندو

ها استالل کرده اند  باشد. اشتراک کنندگان جلسات استماع  عامه و فوکس گروپ خشونت علیه زنان در قانون منع خشونت علیه زن می

 ف و جرم انگاری نشده است.ترین نوع خشونت علیه زنان است اما در قانون منع خشونت تعری که قتل ناموسی یکی از فاحش

 

 یی استفاده از موقف وظیفهفساد ادرای و سوء -3.1.6

 قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، فساد اداری عبارت از عمل خالف قانون است که توسط کارکنان دولتی و به موجب مادۀ سوم

 و تمامی اعمال و (2353)عدلیه,  گیرد. صورت می یا گروهی سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی و

اساس جزء سوم ماده هفتاد و پنجم قانون  باشد. بر ماده سوم این قانون، از مصادیق فساد اداری بوده و عمل مجرمانه می رفتار مندرج در

به همین دلیل دولت افغانستان  (2351, )افغانستان باشد. اساسی، از بین بردن هر نوع فساد اداری از وظایف اساسی حکومت افغانستان می

براساس جزء فساد اداری را تاسیس نموده است.  های قانونی خویش، ادارۀ عالی مبارزه علیه ارتشاء و به منظور ایفای تعهدات و مکلفیت

به مبارزه  علیه جرایم ارتشاء و  این نهاد مرجع اساسی بازرسی و تنظیم امور مربوطاولِ ماده دوم قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری، 

 (2353)عدلیه,  باشد. فساد اداری می

فساد اداری یکی از مشکالت دولت افغانستان است که که دهد  اما گزارش جدید اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، نشان می

ها در یک سال  اس این گزارش افغانسبراگردد.  ها مشکل دیگر حقوقی، سیاسی و اجتماعی می هباعث ضعف حاکمیت قانون و د

های تعهد شده جامعه جهانی  برابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم کمک میلیارد دالر رشوه پرداخته اند. این میزان دو ٣,۳گذشته 

در نهادهای ( جمعیت افغانستان برای دریافت خدمات عمومی درصد 82باشد. براساس این گزارش نصفِ ) در کنفرانس توکیو می

های تلخ  توان نتیجه گرفت که فساد اداری یکی از واقعیت بنابراین می(UNODC, 2013) دولتی مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

 جامعۀ افغانستان است.

تجاوز ترین عوامل ارتکاب و افزایش جرایم، از جمله جرایم قتل ناموسی و  های تحقیق ملی، فساد اداری یکی از مهم براساس یافته

والیت کشور و جلسات فوکس گروپ، فساد اداری، از جمله  21کنندگان جلسات استماع عامه در  جنسی است. اکثریت قاطع اشتراک

افزایش گراف جرایم عنوان کرده اند. به باور آنها فساد  مهم از عوامل را خوری ستانی، سؤاستفاده از موقف وظیفوی و خویش رشوه

گردد و به این ترتیب با تضعیف حاکمیت قانون  ها و حتی معافیت مجرمان از مجازات می ند رسیدگی دوسیهاداری باعث تاخیر در رو

 سازد. های اجتماعی تبارز و تداوم جرایم، از جمله قتل ناموسی و تجاوز جنسی را فراهم می زمینه

 

علیه زنان توسط مّراجع دخالت افّراد متنفذ در امّر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت  -4.1.6

 غیّررسمی

در  تواند بدون در نظرداشت موازین قانونی به قضایای جرمی رسیدگی نموده و براساس اصول قانون اساسی هیچ شخصی و جمعی نمی

های اعمال قوه قهریه و در حیطۀ  ی و مجازات محکومین یکی از عرصهیدخالت نماید. رسیدگی به قضایای جزا اروند رسیدگی قضای

ی و نهادهای یقانون اساسی افغانستان مراحل رسیدگی به قضایای جزا 236صالح دولتی است. چنانکه ماده  الحیت نهادهای ذیص
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اقامه دعوا  کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و"را به صورت واضح مشخص کرده است؛  باصالحیت در مراحل متعدد آن

 (2351)افغانستان,  ".گیرد طابق احکام قانون صورت میعلیه متهم در محکمه، از جانب سارنوالی م

قانون اساسی افغانستان از  211و  212اصدار حکم در مورد آن به موجب ماده  رسیدگی به دعاوی، خصوصاً قضایای جزائی و

یه خالف ای توسط مراجع غیررسمی و خارج از چارچوب قوه قضائ صالحیت انحصاری محاکم  بوده و رسیدگی به هرگونه قضیه

توان تعقیب، گرفتار، ویا توقیف نمود مگر بر  هیچ شخصی را نمی" قانون اساسی، 11به موجب ماده  ءًباشد. بنا اصول قانون اساسی می

توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ باصالحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از  طبق احکام قانون. و هیچ شخص را نمی

 (2351)افغانستان,  ".تهام، انفاذ گردیده باشدارتکاب فعل مورد ا

شود و رسیدگی به دعاوی  دسترسی به محکمه عادالنه، مستقل و قانونی حق هر انسانی است که اتهامی به او نسبت داده مینابراین ب

وی، خصوصا دعاوی های قضائی و دخالت در رسیدگی دعا ی و تعقیب، محاکمه و مجازات افراد خارج از دایرۀ صالحیت ارگانیجزا

 باشد. المللی حقوق بشر می قضائی و خالف قانون اساسی، سایر قوانین نافذه و اسناد بین های عدلی و ارگان لل استقالی، مخِیجزا

ی و حقوقی به یافراد متنفذ و قدرتمند، در قضایای جزا که هد های تحقیق ملی نشان می با آنکه چنین عملی خالف قانون است، یافته

گونه افراد  که این نمایند. از آنجائی و منازعات مردم را حل و فصل می اکنند و در بسیاری موارد قضای گسترده دخالت می صورت

کنند  قانونی فیصله می نمایند، دعاوی مردم را به صورت غیر های ناصحیح اجتماعی پیروی می آشنائی با موازین قانونی ندارند و از سنت

کنندگان  د. اشتراکنگرد سنتی باعث فرار مجرم از قانون و قربانی شدن دوباره متضرر می ها و قواعد اجتماعیِ مزکانییو با مراجعه به م

فصل دعاوی توسط  جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ در تمام والیات تحت پوشش به اتفاق، نظر داده اند که حل و

ور دعاوی، از عوامل مهم ارتکاب و افزایش جرایم، از جمله جرایم قتل مراجع غیررسمی و دخالت افراد و اشخاص متنفذ در ام

در جلسه استماع عامه اظهار داشت  2332قوس  12باشد. رئیس سارنوالی استیناف والیت فاریاب به تاریخ  ناموسی و تجاوز جنسی می

ارنواالن  را به مخالفین سدهند  نمبرتیلفون  رارمیارنواالن را موردتهدید قس تحقیق مداخله کرده و مرحله کشف و افراد زورمند در"که 

 "نمایند. ذریعه مبایل تهدید می را ها نآدهند و دولت می

در جریان تحقیق ملی شناسائی شده است که موسفیدان و متنفذین محلی باعث فرار مجرم و معافیت وی از مجازات شده اند.  یقضایای

 سازد: تر می نرا روش مسألهدو مثال زیر تاحد زیادی این 

برده، شب هنگام توسط مردی در ایالق  خانمی در والیت سرپل، که شوهرش به وظیفه سربازی به سر می 16/3/2332الف( به تاریخ 

کند فردای آن شب قربانی به قریه آمده موضوع  گیرد. بعد از انجام عمل تجاوز جنسی، خودش از منطقه فرار می مورد تجاوز قرار می

گردد و رسماً به قوماندانی امنیه  دهند. شوهر متضرر به خانه برمی نزدیکانش قضیه را به شوهرش خبر می دارد. دان اظهار میرا به موسفی

دهد، ولی موسفیدان قریه در جواب جلب قوماندانی  می را شود. قوماندانی امنیه دستور گرفتاری مظنون والیت سرپل عارض می

هرگاه در قریه پیدا شود او را به پولیس خواهند سپرد. بعداً اقوام مظنون کوشش  نسی فراری است ود که مظنون قضیه تجاوز جننگار می

پذیرد. بدین ترتیب زمینه فرار مظنون مساعد  فصل نمایند ولی فامیل قربانی نمی کنند که موضوع را از طریق موسفیدان محلی حل و می

 است.و مظنون همچنان فراری  ار نگرفتهگردد و تا اکنون قضیه مورد رسیدگی عادالنه قر می

در ولسوالی کهسان  یحکم بزرگان قومه ب ،یک دختر و یک مرد جوان که با هم فرار کرده بودند 2332سنبله  23/12ب( به تاریخ 

د جوان به همراه با یک مر دارنامزد رقتل رسیدند. بنابر اظهارات قوماندان امنیه محل و سرپرست ولسوالی کهسان یک دخته هرات ب



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 32

 

. باالخره با دخالت متنفذین هردو قوم) قوم دختر و قوم پسر(  کند منزل پدری خود را ترک میبه قصد کابل  2332سرطان  32تاریخ 

 "چاه زیرک"روند. سپس به قریه  ولسوالی غوریان می "زنگی صباء"پسر و دختر به هرات برگشته و به قریه  2332سنبله  25به تاریخ 

سفیدان )کاکای دختر، پدر نامزد دختر و یکتن از  به ضرب مرمی و بنابر فیصله ریش 2332سنبله  23/12تاریخ ه شده و ب انتقال داده

شود تا مخفیانه دفن گردند.  می داده شوند و شب هنگام اجساد به قدوس آباد انتقال متنفذین قوم( بدست پسرکاکای دختر تیرباران می

یابد. سپس اجساد به طب عدلی  جسد پسر را از مسجد و جسد دختر را از منزل کاکایش می ،دهاما پلیس محل از موضوع آگاه ش

دستگیر نشده  ،مستقل حقوق بشر گیری مداوم کمیسیون شود. تاکنون عاملین این قتل با وجود پی حوزوی هرات انتقال داده می ۀشفاخان

 اند.

 
 

اعتمادی نسبت به  اجع عدلی و قضائی به دلیل تّرس و بیکتمان جّرایم و عدم مّراجعه قّربانیان به مّر -5.1.6

 های دولتی ارگان

ی یکی از عوامل مهم افزایش یهای تحقیق ملی، کتمان جرم و عدم مراجعه قربانی و خانواده وی به مراجع عدلی و قضا با توجه به یافته

اع عامه و جلسات فوکس گروپ اظهار داشته اند کنندگان جلسات استم و ارتکاب جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی است. اشتراک

کند اما فیصدی  یابد، ارتکاب پیدا می ها انعکاس می که جرایم قتل ناموسی، خصوصا تجاوز جنسی به مراتب بیشتر از آنچه در رسانه

 شود.  ی خبر داده مییخیلی کم آن به مراجع عدلی و قضا

والیت فاریاب-جلسه استماع عامه  
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تجاوز جنسی( با کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این  یشتر در قضایانفر از قربانیان و اعضای خانواده قربانی)بی 223

صد آنان اظهار داشته اند که با وجودی که در حق شان ظلم روا داشته شده است، اما به مراجع عدلی و در 3.1زمینه مصاحبه نموده و 

های دولتی،  اعتمادی نسبت به ارگان نموده اند. فساد اداری، بیقضائی شکایت نکرده و برای دادخواهی به نهادهای دولتی مراجعه ن

ها در عدم مراجعۀ خود به  ها ودالیلی است که مصاحبه شده هراس از تهدیدات طرف مقابل و حفاظت از آبروی خانواده از انگیزه

 نهادهای عدلی و قضائی عنوان کرده اند.

شهروندان، خصوصا متضررین به مراجع  ۀو قضائی یکی از عوامل مهم عدم مراجعهای عدلی  اعتمادی مردم نسبت به دولت و ارگان بی

کنندگان در اکثر جلسات استماع عامه مطرح شده است. چنانچه والی فاریاب به تاریخ  مهم توسط اشتراک ۀباشد. این نکت رسمی می

باوری جامعه  توان به بی امل دیگرخشونت را مییکی ازعو"در جلسه استماع عامه در آن والیت اظهار داشته است که  2332قوس  12

 "نمود.نسبت به تامین عدالت محسوب 

ها به مراجع  اشتراک کنندگان جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ، اظهار داشته اند که عدم مراجعه قربانیان و خانوادۀ آن

ها به مراجع رسمی، جرم  باشد. زیرا با عدم مراجعه آن میرسمی یکی از عوامل افزایش و ارتکاب جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی 

شود که  اصالح دوباره معافیت یافته و باعث تشویق افرادی می ماند و مرتکب عمل از مجازات و ارتکاب یافته برای همیشه پنهان می

 ظرفیت بالقوه برای ارتکاب جرم دارند.

 

های عدلی و قضایی و نبود  لکی بودن کارمندان ارگانعدم کشف و تحقیق دقیق جّرایم به دلیل غیّر مس -6.1.6

 وسایل مدرن کشف جّرم از جمله طب عدلی در والیات

ی، خصوصا ارگان کشف و تحقیق و عدم موجودیت نمایندگی طب عدلی یغیرمسلکی بودن تعدادی از کارمندان نهادهای عدلی و قضا

در اکثریت والیات کشور از عوامل مهم دیگری است که در جلسات لی و یا عدم موجودیت داکتر یا کارمند زن در نمایندگی طب عد

ساز ارتکاب و افزایش جرایم  استماع عامه و جلسات فوکس گروپ به تاکید یادآوری شده و خاطرنشان شده است که این عامل زمینه

 حقایق برای همیشه پوشیده بماند.شود که جرم به دقت کشف نشده و  باشد. این دو مشکل باعث می قتل ناموسی و تجاوز جنسی می

فاریاب،  بدخشان، هلمند، والیت کشور)کابل، کاپیسا، هرات، 3دهد که صرف در  برنامه تحقیق ملی نشان می درهای کمیسیون  یافته

 والیت دیگر نمایندگی طب عدلی وجود ندارد. در 18و بلخ( نمایندگی طب عدلی فعال است و در سایر والیات،  قندهارکندز، 

باشد. زیرا یک نفر کارمند دارد و  والیاتی نظیر والیت قندهار با وجود آنکه نمایندگی طب عدلی ایجاد شده اما عمال غیرفعال می

در والیت کندز در ریاست صحت عامه بخش طب عدلی فعال بوده ولی داکتر و کارمندان  ندارد. را البراتوار مثلوسایل و ابزار الزم 

باشد. آنها تنها براساس وضعیت ظاهری جسد، در قضایای قتل  و هیچ نوع امکانات هم در این بخش موجود نمیمسلکی وجود نداشته  

دهند  یا رد ارتکاب جرم نظر می های صحی در مورد تائید و ها و یا حتی کلنیک در والیاتی که طب عدلی نیست، شفاخانه دهند. نظر می

در بسا موارد  ها کامال نظر غیرمسلکی و غیردقیق داده شوند. در مورد اول، شفاخانه اده مییا در جرایم قتل اجساد به کابل انتقال د و

تواند. در مورد  ها در کشف جرم کمک نمی نظریات آن دهند. بنابراین دختران جوان را به صورت غیرقانونی مورد آزمایش طبی قرار می

بیند و کشف  ، آثار و مدارک جرمی به شدت آسیب مییا والیات همجواربه مرکز و  دوم، با انتقال اجساد و یا متضرر تجاوز جنسی

 گردد. جرم به مشکل جدی مواجه می
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حقایق و در نتیجه معافیت مجرم از مجازات  نبنابراین عدم موجودیت نمایندگی طب عدلی در والیات، باعث کتمان جرم، پنهان ماند

سازد. قضایای زیادی در جریان تحقیق  رم قتل ناموسی و تجاوز جنسی را مساعد میهای تداوم و افزایش جرایم، از جمله ج شده و زمینه

شواهد موجود قتل ناموسی بوده، اما به دلیل عدم موجودیت طب عدلی و دفن جسد بدون  ملی شناسائی شده است که براساس قراین و

 عافیت حاصل نموده است.آزمایش پزشکی، قتل قربانی خودکشی و یا حتی مرگ طبیعی تلقی شده و مظنون م

رسد، در حالیکه  ، در والیت قندهار خانمی پس از عروسی در خانه شوهر به طرز مشکوکی به قتل می2332حمل  32مثال  به تاریخ 

دهند که خواهرت  یک روز قبل از مرگ، با برادر خود تلفنی حرف زده اما از جانب شوهر تهدیده شده و روز بعد به برادرش خبر می

شود. به  سپرده می کماند و سرانجام بدون معاینۀ پزشکی به خا خانۀ شفاخانۀ میرویس میدپس جسد وی چند روز در سرساست.  مرده

 نماید. شوهرش رها شده دوباره با خانم دیگری ازدواج می آن تعقیب

 

 محاکم(های عدلی و قضایی)خصوصا پولیس، سارنوالی و  عدم هماهنگی الزم و مناسب بین ارگان -7.1.6

باشد.  مؤثر قضایای جزائی میغیرهای عدلی و قضائی، خصوصا ارگان کشف و تحقیق، یکی از عوامل رسیدگی  عدم هماهنگی ارگان

های عدلی و  ارگان نهای عدلی و قضائی اذعان کرده اند که بی ولین ارگانوکنندگان، حتی مس در اکثریت جلسات استماع عامه اشتراک

 ت هماهنگ کار کنند، هماهنگی الزم وجود ندارد.ی که باید به صوریقضا

های عدلی و قضائی تشکیل گردیده و در سطح والیات نیز  باآنکه براساس مصوبات شورای عالی ستره محکمه، کمیته هماهنگی ارگان 

وجود  ها ین ارگانبین ا شود، اما در عمل هماهنگی الزم جلسات ماهوار این کمیته تحت ریاست رؤسای محاکم استیناف برگزار می

بین " در جلسه استماع عامه اظهار داشته است که 26/22/2332ندارد. چنانچه سرپرست سارنوالی استیناف والیت بامیان به تاریخ 

و وقتی  گیرد د، سارنوالی جدی نمینشو های عدلی و قضائی هماهنگی الزم وجود ندارد. افرادی که توسط پولیس گرفتار می ارگان

 "دهد. کند، محکمه برائتش می می ر برابر متهم اقامه دعواسارنوالی د

جانبه صورت نگرفته و دالیل الزام کافی  شود که در مورد قضایای جزائی تحقیق همه گفته باعث می های پیش عدم هماهنگی بین ارگان

ین و در اغلب موارد، مرتکبین عمل معلوماتی و بدون دالیل الزام کافی، متهمخأل برای اثبات عمل جرمی بدست نیاید و محاکم در 

 د.نبرائت بده را مجرمانه

 

های زنانه و وکالی  خانه های منع خشونت، توقیف دستّرسی محدود زنان به عدالت)محاکم، سارنوالی -3.1.6

 مدافع(

د. زنان به عدالت، باش های تحقیق ملی، دسترسی زنان به عدالت در والیات به شدت محدود می های کمیسیون و یافته براساس گزارش

های قانونی کمتر دسترسی دارند. در تعداد زیادی از والیات کشور زنان به محاکم،  کانیزمیهای مجری عدالت و قانون و م ارگان

 های خاص زنان دسترسی ندارند. خانه های اختصاصی منع خشونت علیه زنان، وکالی مدافع و توقیف ها، سارنوالی سارنوالی

)افغانستان ک. م.,  "دسترسی شهرندان به عدالت"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت عنوان  که اخیرا ً در گزارش تحقیقیِ

 نشر کرده است، میزان دسترسی زنان به عدالت به صورت زیر بازتاب یافته است: گزارش دسترسی شهروندان به عدالت(
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o و در اکثر این موارد قضات مربوطه در مراکز والیات به امور محاکم  والیت کشورغیرفعال اند 13ولسوالی در  51یۀ یمحاکم ابتدا

دسترسی مردم به محاکم رسمی و  2332دهد که در مقایسه با سال  کنند.آمار جدید نشان می های متذکره رسیدگی می ابتدائیه ولسوالی

 درصد افزایش یافته است. 68قانونی کمتر شده و تعداد محاکم غیرفعال 

o های  باشند. زنان مظنون و متهم در خانه های کشور توقیف خانه و نظارت خانۀ زنانه وجود نداشته و فعال نمی سوالیدر تمامی ول

شوند ویا هم در مراکز والیات منتقل  شوند، یا آزاد می ولین ادارات دولتی نگهداری میواشخاص به اصطالح امین، متنفذین محلی، مس

 های جدی رو برو هستند. پذیری حالت با مشکالت و آسیب گردند. زنان تحت توقیف در هرسه می

o  در صد والیات( هیچ وکیل مدافع زن حضور ندارد. این امر باعث صدور احکام غیرعادالنه در قبال  88والیت کشور) 23در

د حقوقی مرد( وکیل مدافع و مساع 351زن و 233نفر) 2258گردد. به صورت مجموعی در تمامی والیات کشور  متهمین زن می

فعالیت دارند. این تعداد وکالی مدافع در سراسر کشور در مقایسه با تعداد زندانیان و افراد تحت توقیف  جواز فعالیت دریافت نموده و

 به شدت ناکافی است. و اکثریت قاطع  زندانیان، خصوصا زندانیان زن به وکیل مدافع دسترسی ندارند. 

o های استیناف اکثر این والیات مدعی اند که  ولین سارنوالیوباشند. مس یت کشور غیرفعال میوال 11ولسوالی در  31های  سارنوالی

دهند اما به دلیل ناامنی در خود ولسوالی حضور  های متذکره را در مراکز والیات انجام می ها وظایف سارنوالی کارمندان این سارنوالی

های  ها و غیرفعال بودن این نهادها در خود ولسوالی، زمینه مراکز ولسوالیندارند. واضح است که عدم حضور کارمندان سارنوالی در 

 نقض حقوق بشر و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات را فراهم ساخته است.

o  های منع خشونت علیه  والیت کشور) والیات ننگرهار، قندهار، بامیان، هرات، کندز، کابل، بدخشان و بلخ( سارنوالی 5تا اکنون در

والیت دیگر هنوز چنین نهادی تأسیس نگردیده است. در برخی والیات نظیر والیت بامیان، سارنوالی منع  11ایجاد شده و در زنان 

خشونت علیه زنان عمال فعال نیست و کارمندان آن همه مرد هستند. ایجاد سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن با استخدام 

 تواند مؤثر باشد. الزم است که سارنواالن و کارمندان مسلکی این نهاد زنان باشند. علیه زنان نمیسارنواالن مرد، در امر کاهش خشونت 

قضایای مدنی و جزائی و در کل تمام  ها فعال نیستند، ها محاکم و سارنوالی همچنان در گزارش متذکره آمده است که در ولسوالی

گردد. در چنین حالتی هیچ  مخالفین مسلح دولت حل و فصل می های قومی و حتی منازعات توسط نهادهای غیررسمی و جرگه

 تضمیمی برای رعایت حقوق بشر و تامین عدالت، خصوصا در قضایای مربوط به زنان، و جود ندارد.

کنندگان جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ، اکثرا اظهار داشته اند که دسترسی محدود  با توجه به معلومات فوق، اشتراک

باشد. زیرا عدم  نان به عدالت، یکی از عوامل مهم افزایش و تداوم خشونت علیه زنان، از جمله جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی میز

نان خاطر از مصئونیت خود، دست به یگان با اطم پیشه دهد و خشونت ترین حالت قرار می دفاع زنان را در بی ،رسیدگی قضایای خشونت

 زنند. علیه زنان می ترین نوع خشونت فاحش

 

 های مسلح غیّر مسئول وجود اسلحه غیّرقانونی نزد افّراد و گّروه -9.1.6

های مسلح غیرمسئول، یکی از مشکالت جدیِ فراراه تامین امنیت، تحقق عدالت و  های بدون مجوز قانونی نزد افراد و گروه وجود سالح

های ارتکاب جرایم و مداخله در امور رسیدگی قضایا را فراهم ساخته و  زمینهها  باشد. این افراد و گروه رعایت حقوق بشر در کشور می

 زنند. عدالتی و ارتکاب جرم می در اغلب موارد دست به بی



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 36

 

هایی با همدیگر،  ها و جنگ در بسیاری از مناطق ناامن کشور حضور دایمی و تاثیرگذار دارند و گاه به درگیری ها گونه افراد و گروه این

کننده در برابر شان هستند  کننده و قدرت کنترول پردازند. این نیروها مخالف هرگونه نگاه نظارت روهای پولیس و یا هم طالبان مییا با نی

از این رو، رفتار و عملکرد این  کننده  به نفع آنان است. مرکزی نظارت نظمی، عدم حضور یک مرجع   قانونی، بی و در مجموع، بی

طالبان و هم در برابر دولت، ثبات ندارد و ممکن است بنابراقتضای منافع شان، با هردو طرف به مخالفت بپردازند و یا نیروها، هم در برابر 

ای شده و  ها در اکثر مناطق مرتکب جرایم عدیده حتا با همدستی با یکی در مقابل دیگری وارد جنگ شوند. افراد وابسته به این گروه

 (2332)افغانستان ک. م., گزارش از اربکی تا پولیس محلی,  شوند. نون میمانع تامین عدالت و حاکمیت قا

در والیات مختلف کشور  بیشتر از براساس تحقیقی که در این اواخر توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام شده است، 

قیله و خفیفه را در اختیار دارند. هرکدام ثوعه، های ممن گروه مسلح غیرمسئول در مناطق مختلف  فعال بوده و انواع مختلف سالح 121

 رسد. نفر مسلح هستند. به این ترتیب تعداد افراد مسلح غیرمسئول به صدها الی هزاران نفر می 222نفر الی  22ها متشکل از  از این گروه

 )افغانستان ک. م., گزارش دسترسی شهروندان به عدالت(

های ناریه، مهمات و مواد منفلقۀ مربوط در قلمرو کشور تحت  مهمات و مواد منفلقه، تمام سالح که براساس قانون سالح ناریه، در حالی

را  قیمومیت دولت و ملکیت دولت بوده، سایر اشخاص حقیقی و حکمی حق تولید، تورید، صدور، حصول، استعمال و نگهداشت آن

و شخصی که سالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه را  (2356اد منفلقه, )عدلیه, قانون سالح ناریه، مهمات و مو بدون مجوز قانونی ندارد.

خالف حکم مادۀ چهارم این قانون، تولید، تورید، صادر، نگهداری، خرید، فروش و حمل نماید، طبق احکام قانونِ جزا مجازت 

های مسلح  ی که در اختیار اشخاص و گروهیها بنابراین تمام سالح (2356)عدلیه, قانون سالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه,  گردد. می

آوری شده و به مراکز معینی که به این منظور ایجاد گردیده است، انتقال داده شده  غیرمسئول قرار دارد، باید توسط مراجع مسئول جمع

 (2356)عدلیه, قانون سالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه,  های مسئول رسما تحویل گردد. بعد از ثبت به ارگان و

های مسلح غیرمسئول  دریافته است که وجود اسلحۀ غیر قانونی و گروه ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تطبیق برنامه تحقیق

کنندگان جلسات استماع عامه در  یکی از عوامل بالفعل افزایش جرایم، از جمله جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی است. اشتراک

ور بر مهم بودن این عامل تاکید کرده اند. همچنان قضایای زیادی از جمله تجاوز جنسی شناسائی شده است که اکثریت والیات کش

 توسط قومندانان محلی و افراد مسلح غیرمسئول ارتکاب یافته است.

 ایران بود و درکشور شوهرم  2332که درسال "به کارمندان کمیسیون اظهار داشته است مثال خانمی از ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب

 نمودم که خشویم در من اظهار مده وآآب پ روزها قوماندان .... به خانه ام دنبال پی دریکی از .کردم من درخانه با خشویم زندگی می

 زور به خانه نیست مرا که قوماندان مذکوردا نست که خشویم در را به شما بدهم. زمانی پتوانم بدون اجازه وی پی خانه نیست من نمی

بعد ازگذشت  مرا تهدید نمود  که به کسی نگویم. بعد از مدتی من حمل گرفتم و اًبعد. تجاوزجنسی نمود برده و بر منداخل اطاق 

را باالی خانم ام کردی  گوید چرا اینکار می شوهرم نزد قوماندان رفته و. من موضوع را به شوهرم گفتم و آمدایران  چهارماه شوهرم از

عالیم  .کوب نمود عاب با کمربند تفنگچه اش مرا لت ورا باتهدید و پدرم را نزد خود خواسته و شفته شده، من وآبر ورقوماندان مذک

است.  شکم ام است از.... این طفل که در پدرم را تهدید نمود که بگو بعد من و. وجودم مشهود است هم در کوب هنوز لت و

ارنوالی سبه  و دستگیررا .....  ومده من آمرجنایی به محل آ مریت جنایی تیلفون نموده وآبه  ورقوماندان مذک و گناه بود که.... بی درحالی

اما  .شکم ام است از قوماندان است طفلی که در گناه است و ارنوال گفتم که .... بیسجریان تحقیقات این را به  گرچه در. معرفی نمود

 تعقیب عدلی قرار نگرفت.مرتکب عمل هیچگاهی مورد  د ون توجه نکرآکسی به 
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 ها و والیات نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی -10.1.6

باشد. در صورت نبود امنیت،  های الزم رعایت حقوق بشر می شرط حقوق بشر و امنیت رابطه و پیوند ناگسیستنی دارد. امنیت یکی از 

اهد داشت. از جانب دیگر عدم رعایت حقوق و نقض پیوسته و برای رعایت حقوق بشر و حرمت نهادن به آن تضمینی وجود نخو

های ناامنی و تخریب امنیت انسانی را در پی دارد. بنابراین حمایت از حقوق بشر تضمین امنیت انسانی  سیستماتیک حقوق بشر زمینه

 گردد. هدف و غایت حمایت از حقوق بشر تلقی می

کسانی است که در جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ در  های رین نگرانیت نبود امنیت در برخی از مناطق کشور از عمده

نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در برخی از  ،جریان تحقیق ملی اشتراک کرده اند. در اکثریت قاطع این جلسات اشتراک کنندگان

قتل ناموسی و تجاوز جنسی عنوان کرده اند. مثال یکی  های کشور را یکی از عوامل مهم تبارز و افزایش جرایم، از جمله جرایم ولسوالی

تداوم ناامنی در برخی از " در جلسه استماع عامه، اظهار داشته است که 2332جدی  22از اعضای شورای والیتی قندهار به تاریخ 

 "است. های نقض حقوق زنان را مساعد کرده و مانع دسترسی زنان به عدالت شده آن والیت، زمینه یها ولسوالی

سازی گردیده که طی آن مرتکبین قتل ناموسی و تجاوز  در جریان تحقیق ملی توسط کارمندان کمیسیون مستند یاز جانب دیگر قضایای

های مخالفین مسلح دولت افغانستان  جنسی بعد از ارتکاب مکرر جرم، به دلیل ضعف حاکمیت دولت موفق به فرار شده و به اردوگاه

 باشد: های واضح آن  یک مورد قضیه قتل ناموسی است که در والیت کنرها اتفاق افتاده و بدین شرح می از مثال پناه برده اند. یکی

سال از ازدواج وی با  1سال داشته و  13 ،فعلی ولسوالی بهسود والیت ننگرهار بودهمسکونه  خانمی که مسکونه اصلی والیت کنرها و"

رسد و مرد مظنون هم توسط شوهر این خانم  به قتل می توسط شوهر خود شروع با مرد دیگرگذشته است، به ظن ارتباط نام شوهرش می

طرف مقابل به وی  ،نماید. حین مشاجره شوهر این خانم چند ماه قبل از حادثه با یک تن از اهالی منطقه مشاجره لفظی می ؛شود کشته می

که  ر راشخص مذکو أابتد امشروع دارد. پس از آن مشاجره، شوهر این خانمزند که خانم ات با یک تن از اهالی منطقه ارتباط ن طعنه می

 شود. پس از بازگشت دختر رساند و مدت چهار ماه از انظار عمومی پنهان می گویا با خانمش ارتباط نامشروع داشته، به قتل می

بجه شب در  22حوالی ساعت  1/22/2332یخ آورد. سرانجام به تار خوردسنی را از والیت کنرها اختطاف نموده و به خانه خود می

 رساند. سپس طی تماس تلفنی نزدیکی دیوارهای استنادی کنار دریای بهسود در منطقه  قریه گجران آن ولسوالی خانم خود را به قتل می

بیا و جسد دخترت  دهد که من دخترت را به سبب اینکه با شخص دیگری روابط نامشروع داشت به قتل رساندم، به پدر مقتوله خبر می

مرتکب عمل در فاصله چهار یا  "شود. دهد و باالخره جسد به طب عدلی انتقال داده می را تحویل بگیر. پدر قربانی به پولیس اطالع می

 شود، اما توسط مراجع مربوطه دستگیر نشده و تا هنوز فراری است. پنج ماه مرتکب سه جرم فاحش می

 

 بانیان و رعایت حقوق آنانعدم حمایت الزم از قّر -11.1.6

ناموسی واجد یک دسته از حقوق  از جمله قربانی تجاوزجنسی و قتل به موجب ماده ششم قانون منع خشونت علیه زن، قربانی خشونت و

تعقیب عدلی مرتکب عمل مطابق احکام قانون، دسترسی به مراکز حمایوی و یا " باشد که عبارت اند از خاص شهروندی و بشری می

جبران خساره ناشی از عمل جرمی،  ه امن، دسترسی به خدمات صحی عاجل و رایگان، داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی،خان
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این  (2355)عدلیه, قانون منع خشونت علیه زن,  ".بینی شده است سایر حقوقی که در اسناد تقنینی پیش محرمیت موضوع نسبتی و

ید از آن برخوردار باشد. رعایت این حقوق و حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان، حقوقی است که یک قربانی با حقوق، حداقلِ

شود و عدم رعایت حقوق قربانیان و حمایت نکردن از  ساز مصئونیت و حفاظت آنان در برابر ارتکاب جرایم و جنایات تلقی می زمینه

 دهد. های جدی قرار می معرض آسیب سازد و آنان را در آنان، متضررین را به صورت مضاعف قربانی می

 های قبلی اشاره شد، تعداد زیادی از مرتکبین جرایم تجاوز جنسی و قتل ناموسی مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته اند. چنانکه در قسمت

ی و اعضای نفر از قربانیان تجاوز جنس 222کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان تحقیق ملی، طی مصاحبه با 

های عدلی و قضائی و اجراآت غیرقانونی این  فیصد آنان از پیگیری غیرمؤثر ارگان 38.6خانوادۀ قربانیان قتل ناموسی، دریافته است که 

که تعقیب عدلی  درحالی نهادها شاکی بوده و اظهار داشته اند که قضایای نسبتی شان به صورت قانونی و موفقانه رسیدگی نشده است.

باشد. به همین ترتیب دسترسی به  های دولتی است، حق قربانی نیز می الزامی ارگان عمل، عالوه براین که مکلفیت قانونی و مرتکب

های قبلی یادآوری شد، اکثریت  وکیل مدافع یا مساعد حقوقی یکی از حقوق دیگر قربانی است، اما در عمل و آنگونه که در قسمت

جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی حق دیگر قربانی است که هیچ موردی از رعایت آن ترسی ندارند. قاطع قربانیان به وکیل مدافع دس

 شود. سایر حقوق مندرج در مادۀ ششم قانون منع خشونت نیز کمتر رعایت میدر کمیسیون ثبت نشده است. 

از عدم حمایت قربانیان تجاوز جنسی و  کنندگان جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ به همین دلیل تعداد زیادی از اشتراک

را یکی از عوامل مهم افزایش و تداوم جرایم قتل ناموسی و تجاوز  قتل ناموسی و رعایت نشدن حقوق آنان ابراز نگرانی کرده و آن

است که زیادی از قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی توسط کارمندان کمیسیون مستندسازی شده های  جنسی دانسته اند. نمونه

 باشد. دهندۀ عدم رعایت حقوق آنان می نشان

شستن به لب جوی لباس شود که به منظور  دختری در والیت بامیان توسط همصنفی اش دعوت می 2332سرطان  21مثال به تاریخ 

های  ای در نزدیکی هاش فریب داده شده به داخل خان بعدا قربانی توسط هم صنفی رود. برود. وی با اعتماد بر همصنفی خود با وی می

قربانی موضوع را از فامیل  کنند. سپس دو نفر مرد داخل خانه شده و بر وی تجاوز می بندد. شود و در را بر وی می جوی بوده برده می

دو  گیرد که اول باید همان دختر همصنفی خود را بکشد. اما در هر گیرد خود را بکشد، بعد تصمیم می نماید. اول تصمیم می پنهان می

شوند. افراد مظنون توسط پولیس   شوند و به  مدیریت جنایی عارض می شود. سرانجام پدر واعضای فامیل قربانی خبر می مورد موفق نمی

یت دالیل درغم موجو پس از ارجاع دوسیه به محکمه، محکمه شهری آن والیت، غلی شوند. گرفتار شده و تحت توقیف قرار داده می

الذمه است. به این ترتیب متهمین از توقیف رها  نماید که نسبت عدم موجودیت دالیل الزام هردو متهم بری کافی الزام، حکم می

 شوند. دوسیه نسبتی فعال در محکمه استیناف والیت بامیان تحت رسیدگی قرار دارد.  می

به مند نبوده و  باید برخوردار باشد، بهره انی، یک قربقربانی این قضیه از تمام حقوقی که به موجب مادۀ ششم قانون منع خشونت علیه زن

 مساعد حقوقی نیز دسترسی نداشته است.

 

 عدم محاکمه علنی مجّرمین)عدم بّرگزاری جلسات قضائی به صورت علنی( -12.1.6

 دعواست.های مهم برای محاکمه عادالنه و برخورد مساوی محکمه با افراد و طرفین  علنی بودن جلسات قضائی محاکم یکی از ضمانت

 )با درنظرداشت استثنائات(د دوگانه با طرفین دعوا پرهیز گردد. تمامی جلسات قضائی محکمهرشود که از برخو محاکمه علنی باعث می
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عمومی را قناعت بدهد. علنی بودن جلسات  افکار مردم قضاوت خویش را عادالنه بسازد و باتوجه به حضور اتباید علنی باشد تا قض

المللی و قوانین داخلی افغانستان  های بین از حقوق متهم است که باید توسط قضات رعایت گردد. این حق در میثاقمحاکمه هم یکی 

 رسمیت شناخته شده است. هب

شخص حق ره گردد و می محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر در"قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است که  215ماده 

که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن ضروری  تواند در حاالتی ن حضور یابد. محکمه میآ احکام قانون درایت رعدارد با 

قانون اجراآت  81( ماده 2351)افغانستان د. ج.,  ".ولی اعالم حکم به هرحال علنی است تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند

را نظر  یا تمام آن صوال باید علنی باشد، مگر اینکه رئیس، بخشی از جلسه وجزائی مؤقت برای محاکم حکم نموده که جلسات قضائی ا

 (2351)عدلیه, قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم,  "به دالیل اخالقی، حفظ راز خانوادگی یا حفظ نظام عامه سری اعالم نماید.

اعتمادی  ازاسباب بی یکی شاید. شود می غیرعلنی دایر کممحا جلسات قضائی اما اکثریت .ین جلسات قضائی باید علنی دایرگرددابنابر

 شود. می ناشی باشد که بیشتر از صدور احکام پشت پرده ها می مردم نسبت به محاکم و قضات عدم شفافیت در اجرائات آن

ز عوامل کنندگان جلسات استماع عامه و فوکس گروپ در والیات مختلف کشور عدم محاکمۀ علنی مجرمین را یکی ا اشتراک

افزایش جرایم دانسته و عنوان کرده اند که جلسات محاکم باید به صورت علنی برگزار گردد تا مردم در جریان قرار بگیرند و مجرمین 

 احکام صادره عبرت بگیرند. زنیز ا

 

 

 فّرهنگی و اجتماعیهای  و زمینهعوامل  -2.6

 

ل دیگر، ریشه در ساختارها و مناسبات اجتماعی و الگوهای فرهنگی شیوع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف آن، عالوه بر عوام

کنند که براساس آن زنان موجوداتی نادان، خطاکار  ای از زنان ارایه می ویژه برداشتجامعه نیز دارد. این الگوها و هنجارهای فرهنگی، 

روند. بنابراین، باید همواره تحت  میشه به گمراهی میشوند که قادر به انجام کارهای درست نیستند و ه و غیرقابل اعتماد پنداشته می

آمیز با آنان را نیز  جویانۀ مرد نسبت به زن، موجبات رفتار خشونت رابطه سلطه نگرش غیرانسانی در باره زنان و سلطه مردان باشند. این

ان کارکرد دوگانه دارند؛ از یک سو با سازد. در حقیقت، الگوها و مناسبات فرهنگی و اجتماعی برای بروز خشونت علیه زن مهیا می

سازند و  ها را مساعد می های بروز و وقوع این خشونت انگاری زنان در جامعه، زمینه تعیین موقعیت نابرابر برای زنان و مردان و فرودست

 کنند.  وم آن کمک میجانبه آن به عوامل مشخص و نادیده انگاشتن بعضی از عوامل دیگر، به تدا از سوی دیگر با رفع و رجوع یک

، که مجال گفتگو و تفاهم در آن بسیار اندک است، یک و عقب مانده سنتی جوامع های البته خشونت به معنای عام آن، در فرهنگ

ناپذیر است،  انگارانه و انعطاف پدیده معمول است. خصوصاً از آن رو که نگرش جامعه سنتی به الگوها و هنجارهای فرهنگی شان مطلق

یی قوانین اجتماعی  باشد. بشر قبیله این دلیل امکان نقد و پرسشگری در آن بسیار محدود است، خشونت در آن یک امر نهادینه می و به

دهد و ثبات و عدم تحول، صالبت و  تمام ابعاد زندگی را زیر پوشش قرار می« محرمات قبیله»یی،  داند و در زندگی قبیله را الیتغیر می

این مسأله باعث تداوم و دیرپایی  (13, ص. 1934)جامعه شناسی خودکامگی,  خورد. مه چیز بیشتر به چشم میخشونت در آن از ه
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دهد یا درست مطلق  منطق جامعه قبیلوی با مقوله نسبیت بیگانه است: آنچه را مورد قضاوت قرار می»گردد:  خشونت در جامعه نیز می

اندیشی  کند... مطلق پذیرد و با خون خویش از آن دفاع می یرد و اگر پذیرفت، یک بار میپذ است یا غلط مطلق... جامعه قبیلوی اول نمی

پذیری در منطق اجتماعی، این پدیده منفی را به الگوی رفتاری نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه نیز تبدیل  و مطلق

 (911-914, ص. 1931)قلمرو استبداد,  «کند. ی را به سنگ تبدیل میها، تفکر جامعه قبیلو کند؛ و این علتی است که در طول قرن می

نسبت به جایگاه و ارزش انسانی و اجتماعی زنان، مناسبات و روابط میان  ناپذیر رش مطلق و انعطافخشونت علیه زنان نیز در بستر این نگ

یز در بستر ر نهادینه تبدیل شده است. جامعه افغانستان ناجتماعی، در اکثر جوامع سنتی به یک ام-زن و مرد، الگوها و هنجارهای فرهنگی

، خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان را به یک رفتار عادی و ناپذیر اجتماعی انعطاف-ای فرهنگیو الگوه فرهنگ و مناسبات سنتی

ختلف این نگرش و رفتار های م ها و به یک امر نهادینه در فرهنگ این جامعه تبدیل کرده است. جلوه معمول در روابط انسان

 توان یافت.  آمیز نسبت به زنان را در فرهنگ و مناسبات اجتماعی این جامعه می خشونت

آمیز نیز به اشکال مختلف در برابر زنان وجود دارد و تجاوزجنسی و قتل ناموسی  نمودهای عملی این نگرش، ساختار و رفتار خشونت

کند و  واع خشونت علیه زنان، در چنین بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی زمینه بروز و ظهور پیدا میترین ان نیز، به مثابه شدیدترین و برهنه

یابد. وجود تجاوزجنسی و قتل ناموسی نشانگر یک تناقض درونی در رفتار و اخالق جامعه نیز است. از یک سو، تجاوز بر زن  تداوم می

گزارد و از سوی دیگر با قتل زن یا دختر خود، از  را به نمایش می« جامعهناموسی در  بی»و پدیده « عدم حرمت به ناموس دیگری»

کیشی در  اعتمادی نسبت به دیگری و دشمن اعتمادی عام در جامعه نیز است؛ بی کند. این مسأله ناشی از حس بی ناموس خود دفاع می

قبیلوی در برابر حضور اجتماعی زن نیز ناشی از  اعتمادی نسبت به زن از سوی دیگر. حساسیت جامعه جامعه قبیلوی از یک سو و بی

همین مسأله است. ترس جامعه قبیلوی از آزادی زن و حضور اجتماعی آن در جوار مرد و زندانی کردن زن در خانه و حتا رنگ کردن 

است که جامعه قبیلوی آن را های خانه برای آن که زن بیرون را نبیند و بیرون زن را نبیند، اگر از یک سو وحشت از همان دشمنی  شیشه

زنان در به خاص نگاه از سوی دیگر، ناشی از  (143-141, ص. 1931)قلمرو استبداد,  کند. به شکل بالقوه در جوارش مالحظه می

 نیز است. یی قبیلهجامعه 

انی به فراوانی وجود دارد. این های رایج در بین جامعه افغ المثل های گفتاری و ضرب نمودهای زبانی این نگرش نسبت به زنان در کلیشه

آوری شده و بسیاری  ها از ساحات مختلف افغانستان توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع ها و کلیشه المثل ضرب

بوده و مجالش مروج است. همچنین تا آنجا که ممکن یرات، در بیشتر مناطق افغانستان های اندکی در عبارات و تعب ها، با تفاوت از آن

ها از قضایایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نمودهای عملی  وجود داشته، برای مستندسازی و توضیح تحلیل

کنندگان جلسات استماع عامه و فوکس گروپ در  ها و نظرات اشتراک و دیدگاه خشونت، تجاوز جنسی و قتل ناموسی ثبت شده اند،

 یز استفاده گردیده است. ن والیات مختلف،

اجتماعی خشونت علیه زنان را با تأکید بر جنایت تجاوز جنسی و قتل -های فرهنگی ترین عوامل و زمینه ما در این جا برخی از مهم

پیوسته تنظیم شوند و پیوند  هم دهیم. تالش شده این عناوین به صورت ساختارمند و به ناموسی، تحت عناوین مشخصی توضیح می

های قبلی ارجاع  رو، در هر بخش، همواره به بخش ها حفظ شود؛ به شکلی که هرعنوان  مقدمات نتایج بعدی باشد. از این انیک آنارگ

 شود. داده می
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 :افغانستان سنتیدر فّرهنگ  زن -1.2.6

کند  ی را در مورد زنان مطرح میهای منفی فراوان یی دیگر، نگرش در جامعه افغانستان، مثل اکثر جوامع قبیله فرهنگ و هنجارهای سنتی

العقل،  شمارد. زن در نگاه سنتی جامعه افغانی موجود خطاکار، ناقص های ناپسند فراوانی را برای آنان برمی و خصوصیات و ویژگی

یخی، تار-افغانستان، این خصوصیات نه همچون یک عارضه فرهنگی شود. از دید جامعه سنتی عهدشکن و غیرقابل اعتماد پنداشته می

آمیز از زنان تبعات فراوانی دارد که ارزش انسانی  باشند. این تعریف منفی و اهانت بلکه برخاسته از ذات بد و سرشت خطاکار زنان می

گردد. در ادامه  آمیز نسبت به زنان می سازد و سرانجام منجر به رفتار خشونت زنان، جایگاه اجتماعی آنان و رابطه زن و مرد را متأثر می

ها به طور خالصه در چند  نوشتار به این تبعات نیز به صورت مختصر پرداخته خواهد شد. اما در این جا، بازتاب زبانی این نگرش این

ها زبان  المثل شود. برخی از این ضرب یی رایج در میان قبایل افغانستان، در زیر نشان داده می ها و گفتارهای کلیشه المثل نمونه از ضرب

 شوند. آمیز بیان می بعضی دیگر با کنایه و گاه با تعبیرات توهین صریح دارند و

 

 :«زنان بدسّرشت و خطاکار اند» -1.1.2.6

دهند. اطالق بدی به ذات و  تصور غالب در جامعه سنتی افغانستان این است که زنان ذاتاً خطاکار و بدسرشت اند و کارهای بد انجام می

کند و موجب مطلقیت و پایداری این نگرش منفی نسبت به آنان  بدکردار طبیعی معرفی می سرشت زنان، آنان را غیرقابل اصالح و

ترین جلوه این بدسرشتی برقراری پیوند تنگاتنگ میان زن و شیطان و همزادپنداری این دو است، زیرا شیطان در فرهنگ  شود. مهم می

 های زیادی نیز وجود دارد. المثل در این مورد ضربرود.  می ترین و خطاکارترین موجود در عالم خلقت به شمار دینی جامعه پست

 

 :«تدبیّر اند العقل، کوتاه فکّر و بی زنان ناقص» -2.1.2.6

العقل بودن تصور دیگری است که از زنان وجود دارد و به موجب آن زنان از لحاظ عقلی و فکری نیز ناتوان اند که  نادانی و ناقص

یک کنند و کاری را به درستی و درایت انجام دهند. به خاطر این نگرش، زنان حتا از مورد مشورت صواب و خطا را از هم دیگر تفک

ها و گفتارهای معمول در میان قبایل افغانستان به صورت گسترده بازتاب  شوند. این تصور نیز در ضرب المثل قرارگرفتن هم محروم می

 یافته است. 

 

 :«زنان ضعیف و ناتوان اند» -3.1.2.6

ارتباط با  شود. این خصیصه بی ضعیف و ناتوان بودن خصیصه دیگری است که در تصور رایج میان قبایل افغانستان به زنان نسبت داده می

 سازد.  دانستن زنان نیست. ناتوان و ضعف دانستن زنان، آنان را به مردان وابسته می« العقل ناقص»خصیصه 

 شود، بیانگر این نگرش است. برای زنان به کار برده میهم که « عاجزه»و « ضعیفه»اصطالحاتی مثل 

 

 :«گّر اند زنان مکار و حیله» -4.1.2.6
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گر بودن از سوی دیگر، تناقض وجود داشته باشد، زیرا حیله نیز نیازمند  تدبیر بودن از یک سو و مکار و حیله العقل و بی شاید میان ناقص

گر بودن تصویر منفی دیگری است که از زنان در  یست. مهم این است که مکار و حیلهتوانایی عقلی و طرح فکری است. اما این مهم ن

شود که همیشه  گر پنداشتن زنان است. از این رو گفته می دانستن زن با شیطان نیز بیانی از همین حیله جامعه افغانستان وجود دارد. همزاد

 حتاط باشید و از آنان دوری جویید.در رابطه با زنان م

 

 

 :«وفا و عهدشکن و ناسازگار اند زنان بی» -5.1.2.6

آنان است. « ناسازگاری»و « عهدشکنی»و « بی وفایی»ویژگی دیگری که در تصور رایج میان قبایل افغانستان نسبت به زنان وجود دارد 

  گردد. همچون یک صفت ذاتی بیان می شود و این صفت نیز در اکثر مواقع بر همه زنان اطالق داده می

 

 :«زنان غیّرقابل اعتماد اند» -6.1.2.6

ها هم ضعیف و  آید؛ یعنی به زنان نباید اعتماد کرد، چون آن ای است که از تصورات قبلی در باره زنان می نتیجه« غیرقابل اعتماد بودن»

توانند کاری را به  نه تنها نمی شکن. بنابراین زنان وفا و عهد گرد، و هم بی العقل اند، هم بدسرشت و خطاکار، هم مکار و حیله ناقص

ول مردان باشند. این تصور در دهند. پس باید به طور مداوم تحت نظارت و کنتر درستی انجام دهند، بلکه معموال کار بد انجام می

ت قندهاروالی -جلسه استماع عامه  
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اره بیان شده با کنایه و استعهای رایج در میان قبایل افغانستان گاهی به صورت صریح و با زبان توصیه و تجویز، و گاهی  المثل ضرب

 است.

این نگرش نسبت به زنان باعث شده که به آنان به چشم مجرمین بالفطره نگاه شود و در هر اتفاقی که مسأله جرایم جنسی در میان باشد، 

شود؛  می حتا اگر به زور و جبر نیز مورد تجاوز قرار گرفته باشند، آنان را در جرم شریک بدانند. قتل ناموسی نیز با چنین نگرشی توجیه

یعنی به دلیل همین خطاکاری ذاتی زن، مقصر اصلی در جرایم جنسی زن است، حتا اگر مورد تجاوز قرار گرفته باشد. بنابراین، برای 

 دفاع از ناموس باید به قتل برسد. 

 

 

 جایگاه اجتماعی زنان و رابطه زن و مّرد: -2.2.6

کند و  نگی جامعه تعریف شده است، رابطه خاصی را نیز میان زن و مرد برقرار میهای فره هایی که برای زنان در باورها و کلیشه ویژگی

زدایی از او، دو دیگر  ارزشی زن و ارزش نماید. این نگرش چند پیامد به هم پیوسته دارد؛ یکی بی جایگاه خاصی را برای آنان تعریف می

 های اجتماعی و چهارم نیز سلطه جنس مرد بر جنس زن است. وابستگی زن به مرد، سه دیگر انزوای زن از حوزه جامعه و فعالیت 

 

 ارزش زدایی از زن: -1.2.2.6

شود. این مسأله را از اولین روزهای تولد یک  تر پنداشته می ارزش زن در متن فرهنگ و مناسبات قبایل در مقایسه با مردان موجودی بی

شود، کمتر در مورد تولد یک دختر  دمانی که به خاطر تولد پسر برپا میتوان به روشنی مشاهده کرد. جشن و شا دختر در خانواده می

ای نیست. مـتأسفانه تقریبا در طول تاریخ در اکثر قریب به اتفاق جوامع قدیم، و نیز در بسیاری از  افتد. این مسأله پدیده تازه اتفاق می

شده است. در بعضی از جوامع دختر زیاد داشتن مایه  میتر نسبت به مرد قلمداد  ارزش جوامع امروزی زن موجودی دست دوم و بی

انگارانه نسبت به دختران و زنان را به  توان این نگرش پست شده است. در میان قبایل افغانستان نیز می شرمگینی و خجالت پنداشته می

 شود. ی دیده میافغانستان به روشن های رایج میان قبایل المثل روشنی مشاهده کرد. بازتاب این نگرش در ضرب

نکته مهم دیگر این است که ارزشگزاری به زنان در خانه شوهر، نه به ذات انسانی خود شان، بلکه به خاطر اوالد داشتن است. خصوصاً 

ه حتا شود و گا که اوالد نیز اوالد پسر باشد. از این رو، زنی که اوالد نداشته باشد، حتا از حرمت انسانی خود نیز در خانواده محروم می

 گردد.  های خانوادگی و طالق زن می منجر به خشونت

شود و یا ارزش وی بسته به مقدار  آورد مهمتر از خود وی پنداشته می و وسایلی که زن با خود به خانه شوهر می« جهیزیه»حتا گاه 

شوند تا مقدار  زنان قبیله جمع می ، بعد از آوردن عروس به خانه،موجود در بعضی مناطق کشورشود. طبق رسم  جهیزیه وی دانسته می

جهیزیه و اسباب و وسایلی را که عروس با خود آورده ببینند. در این مراسم، اگر جهیزیه عروس زیاد باشد موجب افتخار وی و مادر و 

شود و حتا ممکن  گردد و اگر مقدار جهیزیه کم باشد با زبان طعن و کنایه به عروس و خانواده وی نیش زبان زده می اش می خانواده

است به نارضایتی دو خانواده که با هم دوست شده اند منجر شود. این نکته بر میزان حرمت و محبوبیت عروس تأثیر دارد و گاه باعث 

 های خانوادگی در برابر وی شود.  بروز خشونت
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 وابستگی زن به مّرد: -2.2.2.6

تواند در اداره امور خود  تدبیر است و نمی العقل، ضعیف، ناتوان و بی ان، ناقصموجودی ناد ال نشان داده شد، زن در باور عامچنانچه قب

درست و سالم عمل کند. از این رو، جبراً به نیروی عقلِ مدبر و توانایی جسمی مرد وابسته است. این وابستگی به حدی است که زنان نه 

در معیت مردان از خانه بیرون شوند. وابستگی زن به مرد، بعد از  تنها در انجام امور، بلکه در سفر و سیاحت و تفریح هم مجبور اند

گیری، بلکه در  گردد. این وابستگی و قیمومیت نه تنها در تصمیم شود و منجر به قیمومیت کامل مرد بر زن می ازدواج بیشتر هم می

شوند  صرف بر اموال شخصی خود نیز محروم میشود، تا آنجا که زنان از حق مالکیت و ت مالکیت و تصرف بر اموال نیز تسری داده می

آید. وابستگی زنان به مردان این نگرش را نیز در  های شخصی شان نیز در تحت قیمومیت مردان درمی و به طور عرفی اموال و دارایی

 ها باردوش سنگینی بر دوش مردان اند.  کند که آن باره زنان ایجاد می

 

 انزوای زن: -3.2.2.6

ه مرد و قیمومیت مرد بر او باعث شده که زنان نتوانند به صورت مستقل وارد کار و مراودات اجتماعی شوند و حتا نسبت وابستگی زن ب

نیازی شده است. این مسأله به انزوای عمیق زنان از حضور در حوزه عمومی  های اجتماعی احساس بی به حضور و نقش آنان در فعالیت

 اعی منجر شده است. های اجتم گیری و مشارکت در تصمیم

ها، از یک سو به وابستگی آنان به مردان تداوم بخشیده و از سوی دیگر باعث شده که از رشد و  انزوای زنان در چارچوب خانه

نگرش منفی نسبت به زنان شده و محرومیت آنان را تداوم بخشیده کارآموزی نیز محروم شوند که به نوبه خود باعث تداوم و تثبیت 

 است.

 

 جویی بّر زن: سلطه -4.2.2.6

شود. در جامعه مردساالر، زنان تابع  الگوی نظم مردساالرانه به تثبیت و تداوم سلطه جنس مرد به جنس زن در جامعه و خانواده منجر می

دهند که  ود حق میکند. بنابراین، مردان به خ مردان اند و بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار آنان را نیز خواست و نگرش مردان تعیین می

 زنان را به شدت تحت کنترول بگیرند و بر آنان سلطه داشته باشند. 

دهد هم بر جسم و  این سلطه بعد از ازدواج به قدری شدید می شود که رابطه شوهر با زن اش بیشتر رابطه مالکانه است که به او حق می

شود که  ود درآورد. براین رابطه مالکانه به قدری تأکید میهم ذهن زن تسلط داشته باشد و وی را به صورت کامل در خدمت خ

 شود.  گسستن آن برابر با مرگ زن دانسته می

این رابطه به قدری شدید است که حتا هویت و ارزش انسانی زن را در جامعه سنتی به شوهرداشتن و مردن در خانه اولین شوهر وابسته 

« بیوه»شود.  وت شده باشد، و یا از شوهرش جداشده باشد، با دید سبک نگریسته میدانند. از این رو است که زنی که شوهرش ف می
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شود. زن بیوه را  ها جدا شده اند، اطالق می اصطالحی است که با بار منفی نسبت به زنانی که شوهر شان را از دست داده اند و یا از آن

 شود.  الت، به او معموال به چشم تردید و با سوء ظن بدکارگی نگاه میدانند که از تحت کنترول خارج شده و در این ح برابر با زنی می

 

 

 رفتار با زنان: -3.2.6

به  نسبت زنان شود، نوع رابطه ای که بین زن و مرد وجود دارد و نگرش جنسی ارایه می سنتی جامعهتعریفی که از زنان در فرهنگ 

شود. اعمال محدودیت بر زنان و به اسارت کشیدن  نسبت به آنان باعث می عنوان ابزاری برای رفع غرایز جنسی، رفتار خاصی را نیز

 آمیز با آنان از پیامدهای قطعی چنان نگرش است.  آنان، سلطه جویی بر آنان و رفتارخشونت

 

 اعمال محدودیت بّرزنان؛ کنتّرول زنان: -1.3.2.6

داند که برای انجام امور وابسته به مردان  دات ضعیف، نادان و ناتوان می، جامعه سنتی افغانستان زنان را نه تنها موجونشان داده شدچنانچه 

پندارد. بنابراین، زنان باید تحت سلطه مردان باشند. سلطه بر زنان مستلزم نظارت و کنترول  باشند، بلکه بدسرشت و خطاکار نیز می می

، ن است که در فرهنگ جوامع سنتیشناسی زنا ته از نوع انسانشدید آنان است. از این رو اعمال محدودیت برزنان و کنترول آنان برخاس

شود. این نظارت و  های سیاسی نیز می از این اعمال نظارت و کنترول بر زنان، معموالً استفادهاز جمله در افغانستان، وجود دارد.  

 شود. اعمال می کنترول، نه تنها در افغانستان، بلکه در بسیاری از نقاط جهان به انواع و اشکال مختلف

 

 آمیز با زنان: تجویز رفتار خشونت -2.3.2.6

تجاوز جنسی و خصوصاً قتل جویانه مردان بر زنان است.  ه سلطهنسبت به زنان و رابط منفی بعی از این نگرشازنان تبا آمیز  رفتار خشونت

آمیز و هم  ز جنسی هم به عنوان مصداقی از رفتار خشونتجویانه مردان با زنان باشد. تجاو تواند از تبعات این رابطه سلطه ناموسی نیز می

شود. قتل  به عنوان ابزاری برای تثبیت سلطه بر جسم زنان، اغلباً توسط کسانی که رابطه نَسَبی و خانوادگی با وی ندارند، به کار برده می

خارج شده و، به خواست و اراده خود و یا به  شود که از تحت سلطه ای برای مجازات زنی به کار برده می ناموسی اما به عنوان شیوه

ای که با مردی بسته است، وابسته بماند  صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده است. زن باید تا آخر عمر به رابطه

  اید جسدش از همان خانه بیرون شود.رود ب ای می و اگر در خانه

 

 نگّرش جنسی نسبت به زنان: -4.2.6

زنان است. یعنی به زنان صرفاً به عنوان ابزارهایی که به درد رفع غرایز جنسی  نکته مهم دیگر، نگرش جنسی و ابزاری نسبت به

شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا کند  شود. این نکته باعث می خورند، نگریسته می می
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شود حتما  گوید و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می گیرد و یا حتا با کسی سخن می هرگاه زنی با کسی رابطه میو تصور شود که 

                                                                                                                                                                               پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است؛ حال چه به رضایت زن باشد و یا با اجبار بر او تحمیل شده باشد. 

نگرش جنسی نسبت به زنان، در کنار تعریف تحقیرآمیزی که از زن در نگرش فرهنگی جامعه وجود دارد، زنان را به عنوان یک طعمه 

 کند.  ی تصور میجنس

کند. این نگرش، از یک سو  چنانچه اشاره شد، نگرش جنسی نسبت به زنان، زنان را به یک ابزار جنسی برای رفع غرایز جنسی تبدیل می

نماید. از  توجیه می« حفظ ناموس»کند و از سوی دیگر کنترول و اسارت زن را به خاطر  خطر تجاوز جنسی را برای زنان بسیار تشدید می

گردد و باعث  روست که مهم ترین دغدغه و نگرانی پدر در مقابل دخترش، و بزرگترین ترس شوهر از زن اش، به همین مسأله برمی این

تواند به صورت بالقوه یک متجاوز جنسی  ترین دوست، می شود که همیشه مراقب او باشد. برای چنین ذهنیتی، هرمردی، حتا نزدیک می

ناموسی در پندار فرهنگی  عام بودن پدیده بی»اعتمادی، در حقیقت بیانگر  توان بر وی اعتماد کرد. این بی میباشد. پس به هیچ صورت ن

  (111, ص. 1931)قلمرو استبداد,  «جامعه قبیلوی است.

 

 نگّرش جنسی و جنسیتی به حیا و عفت: -5.2.6

« عفت»و « عزت»، «آبرو»سیتی نسبت به مسایلی همچون حساسیت جنسی در جامعه سنتی افغانستان ناشی از نگرش همزمان جنسی و جن

های اخالقی را اغلباً در ارتباط با مسایل جنسی مطرح  نیز است. یعنی اوالً نگرش جنسی به مسایلی مثل آبرو، عزت و عفت این ارزش

های اخالقی مربوط  که اصوالً ارزشکند. ثانیاً نگرش جنسیتی آبرو و عزت و عفت را،  کند و صرفاً و در حوزه روابط جنسی معنا می می

                                                                                                                                               گردد.  کند که گویا صرفاً مربوط به زنان است و در حوزه رابطه با زنان مطرح می قلمداد می« زنانه»است، مسایل « نوع انسان»به 

« ناموس پرستی»در مقابل، غیرت، شرف و مردانگی مردان نیز همیشه ارتباط مستقیم با زنان دارد. واژۀ غیرت در فرهنگ سنتی جامعه 

ن همیشه باید مراقب باشند. در نتیجه مردا تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به مردان می

 نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان محفوظ بماند. 

شوند، گویا مردان کمتر ضرورت است که به  هایی زنانه قلمداد می هایی مثل حیا، عفت، شرم و امثال آن بیشتر صفت از این رو، صفت

             شود.  و امثال آن به کار برده می« غیرت»، «جرأت»، «شجاعت»، «قدرت»این صفات آراسته شوند. در عوض برای مردان صفاتی از قبیل 

ها از یک سو، و نگرش جنسی  آن و امثال « غیرت»، «عفت»، «عزت»، «آبرو»های اخالقیِ مثل  نگرش جنسی و جنسیتی در مورد ارزش

کند و هم کنترول شدید  ین سلطه را ضمانت میگردد و تداوم ا بر زنان می سویی دیگر، هم موجب سلطه مرداننسبت به خود زنان از 

                                                                                                                                                     کند. کنترول و تسلط بر زنان توسط مردان بخشی از فرهنگ سنتی مردساالر است.  زنان و دختران را توسط مردان توجیه می

 

 :حساسیت سنتی و کتمان واقعات تجاوز جنسی و قتل ناموسی -6.2.6

یکی از عوامل مهم تجاوز جنسی و قتل ناموسی این است که این دو پدیده جزو مسایل تابویی در جامعه افغانستان است و پرداختن به 

شوند و از اطالع رسانی در باره  از این رو، حوادث تجاوز جنسی و قتل ناموسی معموال کتمان میباشد.  برانگیز می آن ها بسیار حساسیت
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ها، از یک طرف تصویر روشنی از وضعیت و میزان تجاوز جنسی و قتل ناموسی در جامعه  گردد. به دلیل این حساسیت آن جلوگیری می

بوط به این دو نوع قضایا، امکان رسیدگی قضایی به این قضایا، حمایت از افغانستان وجود ندارد، و از سوی دیگر، با کتمان موارد مر

گیری  شود. چنانچه در بخش عوامل حقوقی توضیح داده شده است، عدم رسیدگی و پی ها محدود می قربانیان و مجازات مرتکبین آن

 موثر این قضایا خود از عوامل این چنین جرایم است.

این » تبدیل کرده است.« معضله بزرگ اجتماعی»جنسی، خود زن را برای جامعه قبیلوی به یک  از سوی دیگر، حساسیت به مسایل

و باعث شده که برگِرد « قبیلوی برخوردار بوده که حتا بر سبک معماری این جامعه نیز تأثیر انداخته معضله از حساسیتی در فرهنگ

ایجاد « ای پنهان کردن زنان از چشم اغیار و پنهان کردن اغیار از چشم زناندیوارهای بلند، حتا در احاطه بام منازل، بر»های شان  خانه

 (143, ص. 1931)قلمرو استبداد,  کنند.

ها حساسیت  نکته مهم دیگر در این مورد این است که حساسیت مسایل جنسی در جامعه باعث می شود که افراد جامعه نسبت به آن

باشند. مثالً اگر زنی به رابطه جنسی با کسی دیگر متهم  ها خود زنان می ن رده اول این حساسیتبسیار شدید نشان دهد. معموال از قربانیا

پندارند و زن مذکور  شود، و یا حتا شایبه رابطه و صحبت با فرد بیگانه در باره وی مطرح شود، اعضای خانواده آن را مسأله ناموسی می

                                                                                                                        رسانند. را به جرم این رابطه به قتل می

دهنده حساسیت شدید جامعه سنتی افغانستان به مسایل جنسی و ناموسی است. هرچند که قربانی قضایای تجاوز جنسی  این مسأله نشان

ها، قربانیان تجاوز جنسی، گاهی قربانی قتل  نی باید مورد حمایت قرار بگیرد، ولی بنابراین حساسیتمجرم نیست و به عنوان یک قربا

                                                                                                                                                                                          شوند.  ناموسی نیز می

مثال فرار  .دهد که الزاماً همه موارد قتل ناموسی به خاطر رابطه با فرد بیگانه نیز نبوده است اما قضایای مستند شده در این مورد نشان می

ای که از یک سو آنان را به  بستر فرهنگیصرفاً به خاطر سوء ظن به آنان در یک و یا خودداری از ازدواج اجباری، زنان از خانواده، 

دهد و از  یک ابزار جنسی تقلیل می

سوی دیگر تسلط بر آنان و کنترول 

بر جسم آنان را توسط مردان خانواده 

داند،  یک امر برحق و طبیعی می

. گردد منجر به قتل ناموسی می

درصد قضایای  1566حدود  چنانچه

قتل ناموسی مستند شده در این 

ه خاطر فرار زنان و دختران ب تحقیق

درصد  963و از منزل اتفاق افتاده 

به خاطر تن ندادن به  دیگر نیز

 صورت گرفتهازدواج اجباری، 

                                                                                                                                                                                                                                                                             8است.

                                                           
8
 . برای جزئیات این موضوع، به فصل پنجم این گزارش مراجعه کنید.  

 قربانی قتل ناموسی
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آمیز با زنان و در  این نکات بیانگر حساسیت شدید جامعه نسبت به مسایل جنسی است که از یک سو، منجر به برخوردهای خشونت

گردد و از سوی دیگر، با این نگرش که مسأله ناموسی باید تا حد ممکن پنهان شود، کتمان  ه قتل زنان و دختران میمواردی منجر ب

شود که هم زمینه رسیدگی قانونی به  ها پنهان می گردد. از این رو، بسیاری از حوادث تجاوز جنسی و قتل ناموسی در درون خانواده می

 رود. ان اطالع رسانی از این حوادث از بین میبرد و هم امک ها را از بین می آن

 

 

 تا تأویل شّر:« ابتذال شّر»از  -7.2.6

سازد که  آمیز با زنان را بیشتر می کند، بلکه شدت برخورد و رفتار خشونت حساسیت قبیلوی در برابر مسایل جنسی از آن جلوگیری نمی

 کند.  به شکل قتل ناموسی بروز می

د به آن دقت کرد، مسأله عادی شدن جرم در جامعه است. در اثر آن اعمال جرمی قباحت خود را از دست اینجا، نکته دیگری که بای

دهند.  دهد و دیگر نه خود فرد مجرم این حس را دارد که یک عمل ناروا را انجام داده و نه جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می می

توانند در  های معمولی می آدمکند، به این معنا که  یاد می« ابتذال شر»با تعبیر  هانا آرنت فیلسوف سیاسی مشهور آلمانی از این حالت

شوند، به ترتیبی که افراد  ها ممکن می سازی جنایت ها دست بزنند. چنین چیزی با عادی ترین جنایت شان به هولناک زندگی روزمره

حقیقت تلخ این است که »گوید:  وی می (1931)آشتیانی,  .ستزنند، جزئی از روند طبیعی امور ا کنند آنچه به آن دست می تصور می

 ویژگی "شر ابتذال"» آرنت، نظر از .«اند زند که هرگز درباره این که پلید باشند یا نیک، فکری نکرده ها از مردمانی سر می بیشتر شرارت

  (1935)جهانبگلو,  «.است داده دست از را خود اعمال مورد در داوری و اندیشیدن قابلیت کامل طور به که است فردی

سازی جنایت نقش مهم دارد. همانگونه که  یک مسأله فرهنگی است. هنجارهای فرهنگی و ساختار جامعه در عادی« ابتذال شر»روند 

زنان وجود دارد و موقعیت اجتماعی و رفتارهای خاصی را نسبت به قبال توضیح داده شد، نگرش خاصی که در فرهنگ جامعه نسبت به 

شود. در این بستر فرهنگی و اجتماعی، پدیده خشونت علیه زنان به  کننده خشونت علیه زنان می ساز و توجیه کند، زمینه آنان تجویز می

 دهد.  شود و قباحت خود را از دست می امر عادی و طبیعی تبدیل می

کاران  و دادن هویت غیرانسانی به مجرمین و جنایت« غیریت سازی»قابل تأمل است این است که جامعه معموالً با نکته دیگری که 

سازد. دکتر رضا کاظم زاده، متخصص روانشناسی در خصوص عوامل تجازوات  گونه حوادث را قابل پذیرش و طبیعی می خطرناک این

سبت دادن اتفاقات هولناکی از این دست به بیگانگان، یا دادن هویت غیرانسانی به ن»گوید:  بار گروهی به زنان و دختران می خشونت

در آغاز مواجه  .کانیسم دفاعی جامعه در برابر اتفاقی است که پذیرش آن ساده نیستیاند، نوعی م کسانی که به چنین اقدامی دست زده

در . کنیم مقابل یک واقعیت وحشتناک این است که آن را نفی می شدن با چنین وقایعی برخورد عاطفی دست باال را دارد و قدم اول در

دهیم. به این ترتیب مواجهه با آن واقعه  پذیریم اما به عامالن آن، هویتی غیرانسانی و متفاوت از خودمان می قدم بعدی اصل واقعه را می

 (1931)آشتیانی,  «.شود پذیر می تحمل
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دو پدیده تجاوز جنسی و قتل ناموسی، تذکر چند نکته ضروری است. هرچند حساسیت در مقابل تجاوز جنسی در میان در خصوص 

کند. این مسأله خصوصاً  سازی می قبایل بسیار شدید است، ولی عدم رسیدگی به این جنایت از سوی مراجع مسئول، این مسأله را عادی

 کند.  زدایی از این جنایت بسیار نقش بازی می تی در آن وجود ندارد، در قباحتبه چنان شد سنتیدر شهرها، که آن حساسیت 

ای  تر است. این پدیده در بستر مناسبات و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و در سایه نگاه ویژه اما در مورد قتل ناموسی قضیه دیگرگونه

بلکه آن را همچون یک امر پسندیده و از الزامات نگرش که نسبت به زنان وجود دارد، نه تنها به یک امر عادی تبدیل شده، 

، و دفاع از «غیرت مردانگی». با این نگرش، قتل ناموسی به عنوان یک امر ناشی از نگرند گرانه و سلطه جویانه نسبت به زنان می نظارت

عنوان دفاع از حیثیت و ناموس، توجیه و تحسین کاهد، بلکه آن را به  شود و نه تنها از وصف جرمی آن می حیثیت و عزت خانواده پنداشته می

 عنوان داد.« توجیه یا تأویل شر»توان به آن  رود که می فراتر می« ابتذال شر»کند. با این توضیحات، در خصوص قتل ناموسی، مسأله از  می

جویانه نسبت به زنان است. در ماده  لطهو متناسب با آن نگرش نابرابر و س سنتیکرد قضایی و حقوقی نسبت به این مسأله نیز شدیداً  روی

 یا زنا به تلبس حالت در را خود محارم از یکی یا زوجه ناموس، از دفاع به اثر که شخصی»قانون جزای افغانستان آمده است که  933

 جرح و قتل از جزای سازد مجروح یا رسانده قتل به را ها آن از یکی یا دو هر الحال فی و مشاهده بستر یک در غیر شخصی با را او وجود

این ماده، قتل  (1955)قانون جزاء)با تعدیالت(,  9«.گردد می نباشد، محکوم بیشتر سال دو از که حبسی به احوال حسب تعزیراً اما معاف

 نماید.  تبدیل میکند و آن را به یک جرم عادی  زدایی می قباحت« دفاع از ناموس»ناموسی را تحت عنوان 

 

 های عمومی: سوادی و سطح پایین آگاهی بی -3.2.6

 برخوردپذیرتر اند و هم  سواد، معموالً هم در مقابل جرم و جنایب آسیب سوادی و ناآگاهی را نیز بیافزاییم. جامعه بی بر این عوامل، بی

سواد  ها یادآوری کردیم، نیز، در جوامع بی که در باال از آن باشند. نکاتی شان با آن بسیار غیرمنطقی، نامناسب و البته بسیار خشن می

ها، اِعمال  در مقابل آن سنتیهای شدید  انگارانه و تحقیرگرانه نسبت به زنان، حساسیت بسیار بیشتر و حادتر است. مثالً نگرش پست

سیار بیشتر از افراد آگاه و باسواد است. هرچند این سواد ب آمیز با آنان در میان افراد بی نظارت و کنترول شدید بر آنان و رفتار خشونت

تر است.  سواد مروج زنند، ولی این معضله در میان افراد بی نکته را باید دقت کرد که افراد باسواد نیز گاهی به این جنایات دست می

های برخورد شان با این گونه  م شیوهشناسند، و ه های جلوگیری از جرم و جنایت را دقیق نمی سواد هم میکانیزم جامعه ناآگاه و بی

جویانه است. یکی از دالیل مهم قتل زنان و دختران به خاطر مسایل ناموسی نیز ناشی از  حوادث بسیار خشن، غیرمنطقی و اکثراً انتقام

 همین نکته است. 

دهیم، چون اکثر  ر از این توضیح نمیسوادی در مسأله خشونت علیه زنان، به ویژه تجاوز جنسی و قتل ناموسی، بیشت در مورد نقش بی

کنندگان در جلسات استماع عامه و فوکس  کنیم که اکثر اشتراک اینجا فقط به ذکر این نکته اکتفا میکسان به اهمیت آن آگاه اند. 

 مهم یادآوری نموده اند. های برنامه تحقیق ملی در والیات مختلف، نیز به این نکته اشاره کرده اند و آن را به عنوان یکی از عوامل  گروپ

 

 

                                                           
 در این گزارش تحلیل شده است. « عوامل حقوقی و سیاسی تجاوز جنسی و قتل ناموسی علل و»برد که در بخش  . این ماده از اشکاالت حقوقی نیز رنج می9
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 های خانوادگی در افغانستان: الگوهای سنتی ازدواج و خشونت -9.2.6

سازد. این گونه  های خشونت علیه زنان را مساعد می افغانستان در زمینه ازدواج نیز زمینه طوایفهای رایج در میان  عرف و سنت

طوایف سنتی ی زنان است. الگوهای رایج به ازدواج دادن دختران در میان ها حاکی از جایگاه و شأن پایین انسانی و اجتماع ازدواج

های ناپسند ریشه در  های بدلی. اینگونه رسم و رواج عبارتند از: ازدواج در سنین پائین، ازدواج اجباری، بد دادن و ازدواج افغانستان

این پندارها را با تفیسرهای غلط از اسالم  سنتید. نگرش آمیز نسبت به نقش و جایگاه زنان در جامعه دار دیدگاه و باورهای تبعیض

 پردازیم: هایی از آن می نماید. در زیر به توضیح مختصر این الگوهای ازدواج و ذکر نمونه تقویت می

 

 ازدواج زودهنگام یا قبل از وقت:  -1.9.2.6

از مناطق افغانستان است. براساس باورهای سنتی، دختر  به قید ازدواج درآوردن دختران در سنین خوردسالی، یک امر معمول در بسیاری

دختر »هرچه زودتر به ازدواج داده شود، بهتر است. این ضرب المثل نیز که در مناطقی از افغانستان مروج است، گویای این باور است: 

دختر مال مردم »گوید:  قبل از وقت دختران، می ضرب المثل دیگر برای توجیه ازدواج« را با کاله بزن، اگر نیفتاد باید او را به شوهر داد.

 یعنی هرچه زودتر باید به صاحبش داده شود. « است.

نگرد.  می« به چشم شهوت»شود هرکس به او  این رسم ناشی از همان نگرش جنسی نسبت به دختران و زنان است؛ نگرشی که تصور می

خطر آورد تا  میدر دختر را هرچه زودتر به قید ازدواجشود. از این رو،  میاین مسأله باعث نگرانی پدر و مادر به خاطر نگهداری او 

 کند.  ع را از سرش رفافراد بیگانه  « به چشم شهوت نگریستن»تجاوز و یا 

ند و ک شود. برداشت سنتی از دین در این زمینه سن بلوغ دختران را نُه سال عنوان می گاهی ازدواج زودهنگام دختران توجیه دینی نیز می

قانون مدنی افغانستان سن اهلیت ازدواج برای  11کند. این درحالی است که در ماده  ها را در این سن نیز صادر می حتا جواز نکاح آن

سال به هیچ  15عقد نکاح صغیره کمتر از »حکم قطعی دارد که:  11سالگی ذکر شده و در فقره دوم ماده  14دختران تکمیل شدن 

و  14سن ازدواج را برای دختر »قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز  36( ماده 1955جمهوری اسالمی افغانستان, ) «وجه جواز ندارد.

 (1933)جمهوری اسالمی افغانستان,  تعیین کرده است.« سال مکمل شمسی 13برای پسر 

لوده زندگی مشترک را از هم بپاشد و باعث های خانوادگی گردد و شا تواند منجر به نارضایتی و انواع خشونت ازدواج زودهنگام نیز می

 پذیر سازد. تواند زنان را در مقابل تجاوز جنسی و قتل آسیب فرار زنان از منزل گردد. این مسأله نیز می

 

 گهواره بخشش:  -2.9.2.6

شود،  ولد میرسم گهواره بخشش نیز در میان قبایل در بعضی از مناطق کشور مروج است. به اساس آن، وقتی دختری تازه مت

اندازد که  آیند و در ضمن آن یکی از اقارت چادر یا دستمالی را روی گهواره او می خویشاوندان و نزدیکان خانواده به مبارکی وی می

 ها بزرگ شدند با هم ازدواج کنند.  شود که وقتی آن گیرد و قرار می براساس آن دختر به طفل پسر خانواده فرد مذکور تعلق می
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ها صاحب  کنند که در صورتی که یکی از زوج کنند در همان روز با هم تعهد می اگر کسانی در یک روز معین ازدواج میگاهی هم 

 دهند تا وقتی کالن شدند با هم ازدواج کنند.  ها دختر و پسر شان را به همدیگر می فرزند دختر شد و دیگری صاحب فرزند پسر، آن

توانند از آن سرپیچی کنند. براساس این رسوم، پسر و دختر بدون  یله الزامی است و طرفین نمیهای قب اجرای این تعهدات بنابر سنت

شوند با همدیگر ازدواج کنند. این الزام، خصوصاً برای دختر بسیار شدید  آیند و مجبور می رضایت شان، در طفلی به قید همدیگر درمی

های خانوادگی و یا فرار دختران و زنان  تواند منجر به انواع خشونت ها نیز می زدواجتواند از آن فرار کند. این گونه ا و قطعی است و نمی

 سازد.  ها را با خطرات تجاوزهای جنسی و قتل ناموسی نیز مواجه می از منزل شوند که معموالً آن

 

 نکاح غایبی:  -3.9.2.6

ند تا رضایت او را برای ازدواج جلب کنند. بسیار اتفاق افتاده ده ها معموال به دختر عکس پسر خواستگار را نشان می درین گونه ازدواج

است که این عکس واقعی فرد مذکور نباشد؛ مربوط کسی دیگری باشد، یا عکس دوران جوانی خواستگار باشد و ازدواج و زندگی 

ثبات  در خود ندارد و بی ها همدلی و رضایت طرفین را مشترک براساس یک فریب استوار گردد. روشن است که این گونه ازدواج

گردد و حتا ممکن است منجر به قتل گردد.  های خانوادگی می ها معموالً باعث نارضایتی طرفین و خشونت باشد. این گونه ازدواج می

قات نکاح نیز متأسفانه در میان بسیاری از قبایل کشور مروج است و بیشتر ناشی از این است که الگوها و باورهای سنتی جامعه مال

 دهد. شدید نشان می  شمارد و در مقابل آن حساسیت شان میو فرهنگی حضوری دختر و پسر را مذموم و خالف باورهای دینی 

فرستد تا  کند و عکسی را برای وی می کرد دختری را در بدخشان خواستگاری می در یک مورد، کسی که در پلخمری زندگی می

نه سال -ها هشت باشد. هرچند از ازدواج آن بیند که شوهرش مردی کالن سال می تر میرضایت او را جلب کند. بعد از عروسی دخ

 کند. برد و احساس بدبختی می گذرد اما هنوز هم دختر در نارضایتی به سر می می

 

 بدل:  -4.9.2.6

ها به  گیرد. این ازدواج ورت میها برای تبادله دختران شان به منظور ازدواج ص ازدواج بدلی در اثر موافقت دو جانبه میان خانواده

افتد که یک فامیل دختر خود را به پسر فامیل دیگر داده و در بدل این دختر، دختری از آن خانواده را برای پسر خود  یی اتفاق می گونه

انه گزاف و در نتیجه ها با این کار خود از صرف پول و طوی های فقیر مروج است. خانواده گیرد. این شیوه خصوصاً در میان خانواده می

باشد .  های بدلی در میان اکثر قبایل و در بسیاری از مناطق افغانستان مروج و معمول می کنند. ازدواج قرضدار شدن جلوگیری می

های روحی و درنظرگرفتن خصوصیات و  ها، چون با رضایت و همدلی طرفین ازدواج و سنجش تناسب و همخوانی گونه ازدواج این

باشد و در نتیجه باعث انواع  حکم و پایدار و توأم با دوستی و محبت نمیتهای مس گیرد، معموالً ازدواج آنان صورت نمیهای  خواست

آمیز از سوی خانواده  ها هرنوع رفتار خشونت گونه ازدواج گردد. در این های خانوادگی و حتا قتل می آمیز، خشونت رفتارهای توهین

گردد. مثالً ممکن است  ثل توسط خانواده شوهر دختر دیگر که در بدل او به ازدواج داده شده، نیز مییکی از دختران، باعث عمل بالم

 ورزد. شوهری، زن خود را طالق بدهد، شوهر دیگر نیز به خاطر انتقام جویی به عین عمل مبادرت می
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شخصی بنام گندم علی ولد افضل باشنده  هن بم ،یک سال شش ماه از ازدواج»های بدلی است:  یی از پیامد ازدواج قضیه زیر نمونه

کوب شده ام و شش ماه در خانه شوهرم بودم بارها به شکل ظالمانه لت .ولسوالی شهرک قریه برزاو جلگه مزار به نکاح بدل داده شدم

عزتی  سرم را به بسیار بی دیگر موهای بار  اند. دیگر سرم را شکستانده بارو یک بار دستم را شکستانده  .که فعالً آثار آن باقی است

 ند.کرد همیشه از دیدن محارم شرعی ام  ممانعت میهمچنین . ندتراش نموده ا تیغ در نهایت یک قسمت از سرم را با و ندچی نموده ایق

. برم میفعالً حدود یک سال است  که در خانه پدرم بدون سرنوشت  به سر  .گرفتند برادر شوهرم نیز در لت کوبم سهم می خشو و خسر،

 «باشم. جدایی از شوهرم می خواهان رسیدگی به مشکلم و خواستارحاال از مراجع مسئول 

 

 بد: -5.9.2.6

بد دادن رسمی است که تقریباً در میان همه قبایل افغانستان مروج است. براساس آن، هرگاه جنایاتی از قبیل قتل، تجاوز و امثال آن 

المصالحه به  ایل، دختری از خانواده فرد جانی)معموالً دختر یا خواهرش( را به عنوان وجهتوسط مردی صورتی گیرد، براساس رسم قب

دهد. در اکثر مواقع این فرد یک کهنسال است و یا قبال نیز ازدواج کرده است. دختری که به این شکل  یکی از افراد خانواده قربانی می

حرمتی، آزار و  ینی در خانواده شوهر برخوردار است و معموالً مورد انواع بیشود از حرمت و جایگاه انسانی پای وادار به ازدواج می

گیرد. چون این دختر با حرمت و آداب مورد احترام عروسی و دوستی در خانواده نیامده، از  های گوناگون قرار می اذیت و خشونت

گردد و یا همواره مورد سوء ظن خانواده شوهر  مچون فحشا میشود. گاه حتا وادار به اعمالی ه رفت و آمد و رابطه با خانواده نیز منع می

 ای از پیامد بد دادن است:  قرار دارد و گاهی با کمترین سوء ظن ممکن است به اتهامات ناموسی به قتل برسد. قضیه زیر نمونه

سال قبل  5 .داده است ی ویهاب سال قبل پدرم مرتکب قتل شده بود که شخصی بنام دولت شوهر خاله ام دختر خود را به خون 15»

پدرم به قوماندان احمد  ه.حاال تو دخترت بی بی خان نامه را به پسر من بد .دولت نام ادعاکرده که من دختر م را به خاطر تو خونبها دادم

خانه ما امده  حدو د یک ماه قبل دولت با چند نفر طالب مسلح به . ولیکه دولت نام از ادعای خود منصرف گردید مرغاب عارض شده

تصمیم  1931قوس  11من دیگر راه نجات نداشتم صبح روز پنجشنبه مورخ  .جبر به پسر خود عبدل نامزد نمود مرا به زور و و

 .«زخمی شدم. اما نتوانستم خود را بکشم و فقط خود را هدف گلوله تفنگ قرار دادم خودکشی گرفتم و

 

 دختّر را در بدل قّرض دادن:  -6.9.2.6

هایی  گیرد. خانواده باشد، در اثر پرداخت دختر در بدل قرض صورت می ها که ناشی از فقر خانواده دختر می یگری از ازدواجگونه د

مالی، در بدل قرض به فرد بستانکار  نتوانند از عهده پرداخت قرض خود برآیند، دختر را به عنوان یک امکا فقیر و قرضدار اند و نمی

ها، معموالً با دختر در خانواده شوهر به چشم حقارت نگریسته  د وی و یا فرزندش درآید. در این گونه ازدواجدهند تا به ازدواج خو می

 گیرد. های خانوادگی قرار می شود و مورد انواع توهین و خشونت می

شخصی از والیت تخار »ونه زیر: این عمل غیرانسانی گاه پیامد مسایلی مثل اعتیاد به مواد مخدر، قمار و امثال آن نیز است. مثال در نم

بازد. عبدالحفیظ دختر مذکور را با خود در قریه فاضالن ولسوالی درایم  ساله اش را به قمار به پسری به نام عبدالحفیظ می 11دختر 

آورد. قرار  د، درمیدهد و به جبر و اکراه به قید ازدواج برادرش بنام عبدالناصر که قبالً ازدواج کرده و زن دیگری نیز دار انتقال می

 « گیرد. کند و مورد انواع اهانت و خشونت قرار می معلوم دختر مذکور در وضعیت بدی زندگی می
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 های اجباری:  ازدواج -7.9.2.6

های شایع به قیدازدواج درآوردن دختران و زنان است. بنابر گزارش ساالنه کمیسیون مستقل حقوق بشر  ازدواج اجباری از شیوه

، 1931, ک.م.ح.ب.ا.، گزارش خشونت علیه زنان) مورد ازدواج اجباری در کمیسیون ثبت شده است. 111، 1931ن در سال افغانستا

های اجباری  هایی از ازدواج توانند نمونه ها همه می های بدلی، بد، نکاح غیبی یا گهواره بخشش و امثال این ( موارد مثل ازدواج16ص. 

ین شیوه ازدواج اجبار این است که دختر را به جبر و زور، بدون رضایتش به قید ازدواج کسی درآورند. این تر به شمار بیایند، اما معمول

ی بر محبت میان زن و شوهر نیست و معموالً با انواع رفتارهای توهین آمیز و خشونت توأم است که در اثر آن نگونه ازدواج نیز مبت

های  های ناموسی به قتل برسد. قضیه زیر بیانگر وضعیت ناگوار ازدواج ف خانواده به بهانهممکن است زن مجبور به فرار شود و یا از طر

دهند. دختر شب خینه  با برادر خانم برادرش فرار  در منطقه الیابه بدخشان دختری را به اجبار به مردی می»اجباری در افغانستان است: 

به اجبار به فرد مذکور)داماد( بدهند. همچنین خانواده پسری که دختر  شود دختر دیگرش را کند. فامیل این دختر مجبور می می

ساله شان را به برادر دختری که با وی فرار  11ها دختر  شوند به خاطر رفع مشکل بین خانواده اولی)عروس( را فرار داده بود مجبور می

 « کرده بدهند.

 

 خانه داماد:  -3.9.2.6

کند تا  کند و معموال به عنوان مزدور یا کارگر در آنجا کار می ردسالی( در خانواده دختر زندگی میمطابق این رسم، پسر)اکثراً از خو

نماید. گاه  کند و برای او کار می وقتی که بزرگ شود و با دختر مذکور ازدواج کند. پس از آن نیز داماد در خانه خسرش زندگی می

شود که داماد خود را در موقف یک مزدور در  ها باعث می شوند. این گونه ازدواج پسر و دختر مورد نظر از خوردسالی باهم نامزد می

ها نیز معموالً با رضایت همراه  باشد. این گونه ازدواج خانه خسرش ببیند و یا احساس کند که تمام عمرش را مدیون خانواده خسرش می

گردد. گاهی این رسم،  می منجر های خانوادگی ماال به خشونتگیرد و احت نیست، و فرصت زندگی مستقل و آزاد را از زون و شوهر می

دهد و  ها، خانواده دختر پسر را جواب رد می ها زحمت در خانواده دختر با وعده ازدواج آن گردد و بعد از سال منجر به فریب پسر می

ساله بوده، توسط پدرش به خانواده مرد  11کند. مثالً پسری به نام جمعه خان در والیت بامیان، از وقتی  وی را از خانه بیرون می

من در خانه آن مرد با انجام کارهای »گوید:  شود. خود وی می داماد و با وعده ازدواج با دخترش، سپرده می- دیگری، به عنوان خانه

ختر وی خوشحال بودم. گذراندم و غذای روزمره و سالی یک جوره لباس تمام دستمزدم بود. اما به امید ازدواج با د سخت روزگار می

دهیم.  ها بعد از چندسالی، دختری را که قرار بود با من ازدواج کند به کسی دیگر دادند و به من گفتند که خواهر او را به تو می آن

من تمام »د: کن جمعه خان عالوه می« سرانجام بعد از مدتی مرا از خانه بیرون کردند و در مورد ازدواجم با دختر شان نیز جواب رد دادند.

ک.م.ح.ب.ا، قاچاق زنان و اطفال ) «عمر خود را فدای این خانه کرده ام، ولی در آخر مرا بدون هیچ گونه حقی از خانه بیرون کردند.

 (43، ص. 1931, در افغانستان
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 تعدد زوجات: -9.9.2.6

های بسیار سخت  در دین اسالم شرایط و زمینه . اما تعدد زوجاتشود میتوجیه دینی گاهی تعدد زوجات رسم ناپسند دیگری است که 

ها الزامی است. اما گاهی مردانی که توانایی اقتصادی دارند و یا از قدرت و نفوذ در منطقه برخوردار اند، بدون آنکه  دارد که رعایت آن

ند پیامدهای ناگوار زیادی برای توا گیرند. تعدد زوجات نیز می شرایط مطرح شده برای تعدد زوجات را درنظر بگیرند، چندین زن می

قانون منع خشونت علیه زن، تعدد زوجات را بدون  91های خانوادگی بسازد. در ماده  ها را مواجه با انواع خشونت زنان به بار آورد و آن

یک زن ازدواج با بیش از  قانون مدنی، 33و  34مندرج مواد شخصی که بدون رعایت احکام  »رعایت احکام قانون جرم دانسته است: 

( حکم این ماده، البته 1931کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان, «)نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد

 های قبیلوی رایج در مورد این مسأله در افغانستان است.  تناسب میان جرم و مجازات را رعایت نکرده است که ناشی از زمختی سنت

 

 های گزاف:  ویانهط -10.9.2.6

طویانه گزاف در انجام  مراسم عروسی یکی از رسوم ناپسند در سراسر افغانستان است. با موجودیت فقر گسترده، این رسم منجر به 

های  گردد. پرداخت طویانه های اجباری و زودهنگام، تفاوت سنی زیاد میان زن و شوهر و فروش دختران به افراد ثروتمند می ازدواج

ها   گردد. بعضی از خانواده کند و باعث قرضدار شدن آنان می معموالً فشارهای اقتصادی سنگینی را برخانواده شوهر وارد میگزاف 

های شان حویلی، دوکان و جایدادهای خویش را گرو  شوند به خاطر اجرای مراسم عروسی فرزندان شان و یا پرداخت قرض مجبور می

شود  سازد. در بسیاری موارد شوهر مجبور می کاری گسترده در کشور بسیار شدیدتر می این معضل را بیبگذارند و یا به فروش برسانند. 

های طوالنی و ناخواسته به خارج از کشور برای کار تن بدهند. این  به خاطر این قرضداری سنگین و ناگزیری پرداخت آن، به مهاجرت

گردد و نیز مشکالت فراوانی را در خانواده به بار  مدت شوهر بعد از ازدواج میالنی شدن دوران نامزادی و غیبت درازومسأله باعث ط

تواند جزو پیامدهای این  های خانوادگی، تجاوزهای جنسی و قتل ناموسی می باشد. خشونت آورد که معموالً قربانی اصلی آن زن می می

چهارده ساله بودم که مرا نامزد کردند. بعد از مدتی نامزدم فوت : »ها است ای از این گونه ازدواج ها باشد. مورد زیر نمونه گونه ازدواج

بود( ازدواج کنم. از این که پدرم از  لکرد و بعد از ان فامیلم مرا وادار کرد تا با برادر شوهرم که وی نیز نامزاددار بود)نامزدش هنوز طف

بانی عمل و خواست خویش کرد و در بدل طویانه گزاف وادار به قریه همجوار ما دختر جوانی را در بدل پول گزارش گرفته بود، مرا قر

های خانوادگی برمن آغاز شد و شوهرم نیز به کشور ایران رفت. خالصه این که ما به خاطر  ازدواج کرد. بعد از این ازدواج، خشونت

والیت دیگر رفتیم. بعد از چند مدتی شوهرم هایی که بین خانواده نامزدم و یکی از اهالی قریه بود، منطقه را ترک کردیم و به  دشمنی

مرا طالق داد و بعد از آن پدرم تصمیم گرفت تا دوباره مرا در بدل یک ملیون افغانی به فروش برساند. این باعث شد که تصیم به فرار از 

 (94، ص. 1931, ک.م.ح.ب.ا، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان) «خانه بگیرم.

 

 خشونت علیه زنان سنتی-های فّرهنگی شتوانهپ -10.2.6

 یآید. بسیار چنانچه در مباحث قبلی نشان داده شد، خشونت علیه زنان از متن الگوهای فرهنگی و مناسبات اجتاعی جامعه افغانستان می

مشابهی نسبت به زن دارند. الساعه است، و نه خاص جامعه افغانستان. اکثر جوامع سنتی گذشته نگرش  از این الگوها و مناسبات نه خلق

)جامعه شناسی  گردد. می« همبافت فرهنگ قبیله»شوند و دین  معموالً توجیه دینی می سنتیهای  نکته قابل تأمل این است که فرهنگ
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زیرا »آورد،  زند و آن را مطابق معیارهای خود درمی فرهنگ رنگ خود را بر دین می سنتیدر جوامع  (13, ص. 1934خودکامگی, 

 (91, ص. 1931)قلمرو استبداد,  «ن در فرهنگ قبیلوی منفعل و اثرپذیر است.دی

. این نکته هم حکایت از وجود داردرایج در جامعه افغانستان و  همانند نگرش سنتینیز نگرشی  منطقهدر ادبیات مکتوب به همین دالیل، 

 در کل حوزه فرهنگی منطقه. دیرینگی این نگرش غیرانسانی نسبت به زنان دارد و هم از عام بودن آن 
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 تعریف زنان در فرهنگ سنتی .  ١ 

 .زنان بدسرشت و خطاکار اند. ١
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 اقتصادیهای  عوامل و زمینه -3.6

 

در تمام ابعاد زندگی  یسزایه رود وتاثیرات ب ها به شمار می اقتصاد یکی از فکتورهای اساسی برای پیشبرد امورات زندگی روزمره انسان

های  مدن پدیدهآسوی دیگر باعث به وجود  همچنان از و یک خانواده دارد زندگی مشترکبخصوص  اجتماعی، سیاسی، روانی و

 . گردد مجرمانه نیز می

 شود.  گردد اشاره می دراین جا به طور خالصه به عواملی که باعث اتفاق افتادن تجاوز جنسی و قتل ناموسی می

 

 فقّر قّربانیان -1.3.6

با ایشان مصاحبه صورت که همچنان عمال  جلسات استماع عامه اشتراک نموده و ها و مشمولین تحقیق ملی که در فوکس گروپ اکثر

تجاوزات جنسی بوده  های ناموسی و یکی از فکتورهای اساسی وقوع قتل گرفته عوامل مهم اقتصادی را چنین وانمود ساخته اند که فقر

خانوادهای فقیر به  تجاوز جنسی و قتل ناموسی متعلقاز قربانیان  درصد 5361دهد که  های تحقیق ملی نیز نشان می آمارهای فرم است.

 تعلق دارند.اقتصادی بهتر  وضعیتهای دارای  به خانوادهآنا  درصد 661 و تنها ی متوسط،اه به خانواده آنان درصد 9461 اند.

شود مرتکبین از  های شان دو کارکرد عمده دارد: یکی اینکه باعث می های قربانیان تجاوز جنسی و قتل ناموسی و خانواده فقر خانواده

های مسئول ارجاع ندهند. دوم اینکه اگر احیاناً قربانیان و  ها را وادار کنند که قضیه را کش ندهند و به ارگان یق تطمیع، آنطر

های شان بخواهند قضیه شان مورد رسیدگی قرار بگیرند، نتوانند از پس مخارج مالی آن برآیند. فساد مالی در ادارات مسئول  خانواده

 خت تر نیز کرده است. قضیه را برای آنان س

در مقابل  های فقیر مجبور می شوند که به دنبال کار برآیند. آن ها معموال مجبور می شوند که خانواده ها و دختران از جانبی دیگر، زن

شوند در  می. یا اینکه مجبور کار کنند و یا پیشخدمتی های شان کاری خانه شویی و یا پاک های مردم به خاطر لباس در خانه مزد اندک،

در چنین  کنند بسیار وابسته و نیازمند هستند. این زنان و دختران به معاش اندکی که دریافت میادارات و دفاتر به حیث خدمه کار کنند. 

 ممکن است تحت فشار قرار بگیرند و مجبور به تن فروشی شوند و یا مورد تجاوز قرار بگیرند. شرایطی

های  ها را به جرم رابطه نامشروع جنسی به قتل برسانند. حتا گاه عصبیت که خانواده این زنان آنگاهی چنین حوادثی باعث می شود 

 شود که این زنان مورد سوء ظن خانواده شان قرار بگیرند و متهم به رابطه نامشروع شوند و به قتل برسند. قبیلوی باعث می

 

 های روانی فشار فقّر و آسیب -2.3.6

در اتفاق افتادن قتل ناموسی این است که مردان خانواده در تحت فشار شدید اقتصادی، گرفتار آسیب های  یکی از عوامل مهم دیگر

روانی می شوند. از جانبی دیگر، زن های خانواده های فقیر مجبور می شوند که به دنبال کار برآیند. آن ها معموال مجبور می شوند که 

کند و  پاک کاری خانه های شان بروند. در چنین شرایطی خشونت های خانوادگی بروز می در خانه های مردم به خاطر لباس شویی و یا
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گاه باعث می شود که شوهر نسبت به خانم اش بدبین شود و او را به قتل برساند. چنانچه یکی از اشتراک کنندگان جلسه فوکس 

را  خواهشات خانم و اوالدهای خود نان، نفقه و وقتی شوهراظهار داشت که  2332عقرب  13گروپ در والیت سمنگان در تاریخ 

اثر فقر به  یک زن از در یک مورد،زند.  این سبب دست به قتل خانمش می از و رود راهه می کند خانمش به بی تواند فکر می فراهم نمی

 به اتهام رابطه نامشروع . شوهرآن موسسه را دریافت کندکند که کمک مادی  کمک کننده مراجعه می جع ایکی از ادارات و یا مر

 رساند. خانم اش را به قتل می

 

 ناامنی اقتصادی -3.3.6

سازد، سرمایه داشتن از سوی دیگر. کسانی که سرمایه دارند،  تناقض تراژیک این است فقر از یک سو خطر قربانی شدن را بیشتر می

گر و  های اختطاف های مافیایی و گروه که ممکن است شبکهخصوصاً زنانی که با خود پول دارند، این خطر را نیز باید مراقب باشند 

گران و باندهای مافیایی جنایت از این شیوه به خاطر دست یافتن به پول  ها را به خاطر سرمایه شان اختطاف کنند. اختطاف کار آن تبه

چیان از خانواده قربانی پول  سپس اختطاف شوند و داران اختطاف می کنند. گاه اعضای خانواده تجاران و سرمایه بادآورده استفاده می

کنند. حوادث زیادی در این چندسال اخیر در بعضی از مناطق کشور از جمله در کابل و هرات اتفاق افتاده است که  درخواست می

 پیامد حتمی آن است.  ن تقریباًگاهی منجر به قتل قربانی شده است. زنان یا دخترانی که با این معضل دچار شوند، مورد تجاوز قرار گرفت

 از زبان یک شاکی نشان دهنده این واقعیت است:  زیر نمونه

، در مسیر راه بعد از بازگشت به سمت مزارشریف ، برنده مقداری پول شدم.تلویزیون طلوع برنامه گنجینه با شرکت در 2332سال  در»

در افراد مشکوک  یعدادآنجا متوجه شدیم که ت م.خوردن رفتیغذا به خاطر  بود،ان محلی نندابه یکی از قوم  که مربوطیک هوتل در 

چهار یک تن از این  ند.به قتل رساند ورا با خود بردند  موتروان ما و نفر داخل اتاق شدندچهار  در همین وقت کنند.رفت وامد می آنجا 

بعدا دست و پایم را بسته کرد و به  ت ام کشید ودر ابتدا چوری ام را از دس ،کرد میمعرفی  صاحب هوتل که خود را برادر قوماندان نفر

 .دریا بودقرار داشت و پشت سر آن  ی در آنجااق دیگرتدهلیز بردند که ا کنجرا در م . سپسنفر باالیم تجاوز کردند چهارهرنوبت 

دریا بود در جایی که کنار و بردند. مرا  نمودند )موتر پولیس(مرا داخل رینجرهمه باهم مد و آاش بود  تن برکه لباس نظامی  یشخص

 ...«داخل دریا انداختندبردند و 

 

 جهای گزاف و مصارف سنگین ازدوا طویانه -4.3.6

و گرفتن گله)طویانه، ولور، قلین( و شیربهای سنگین باعث اختالفات و حتا کینه بین   مصارف گزاف در مراسم های نامزدی و عروسی

گردد. این اختالفات زمینه را برای  مند شدن طرفین بخصوص خانواده پسر می جه باعث عقدههای دختر و پسر گردیده و در نتی خانواده

سازد و ممکن است منجر به اتهامات رابطه نامشروع عروس با فرد بیگانه و سپس قتل ناموسی گردد.  های خانوادگی مهیا می خشونت

های  کردن هزینه تهیه مرد برای»گوید:  مینیز  2332قوس  جلسه فوکس گروپ والیت هرات در تاریخ اولاز اشتراک کنندگان  ییک

د. غیبت ترین کارها تن ده وان در کشورهای همسایه به پستاهای فر با تحمل سختی شود مجبور می های باال گزاف عروسی و مهریه

ود و خواهان جدایی ش زن از خانه شوهرش بدون رضایت بیرون می شود که زنش تقاضای طالق کند. وقتی طوالنی او باعث می

 . شود های زیاد مرتکب قتل خانم خود می ، شوهر به علت سختی کشیدنگردد می
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و دست به  شود که جوانان نتوانند ازدواج کنند باعث میها   عروسیدر مصارف بیش از حد  های بلند وکمرشکن و طویانههمچنان گاه 

مین مسأله است. دخترانی که از منزل فرار می کنند ممکن است مورد تجاوز . یکی از دالیل فرار از منزل نیز هزنندبت جنسی ا تجاوز

های قبیلوی که وجود دارد، ممکن  جنسی نیز قرار بگیرند. یکی از پیامدهای دیگر این مسأله این است که خانواده دختر با حساسیت

  . است وی را به قتل برساند

گفت که عدم پرداخت  1931دلو  11در جلسه استماع عامه تحقیق ملی در تاریخ چنانچه شاولی اهلل ادیب والی والیت بدخشان نیز 

 گردد.  های گزاف و گهواره بخشش باعث قربانی شدن زنان ودختران می نفقه برای زنان، ازدواج اجباری، طویانه

نمودند که یک علت  برگزارشد، عنوان 1931میزان  15اشتراک کنندگان فوکس گروپی در والیت مزارشریف، که در تاریخ 

تواند عروسی  تجاوزات جنسی این است که کسانیکه نامزد اند به خاطر مخارج گزاف عروسی و کرایه باالی تاالرهای عروسی، نمی

 کند.   کند و قبل از ازدواج باالی نامزد اش تجاوز می

 

 

 

مزار شریف -جلسه استماع عامه  
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 اعتیاد به مواد مخدر -5.3.6

کند.  بر خانواده فرد معتاد تحمیل می رآورد، زیرا مخارج گزافی را برای تهیه مواد مخد اعتیاد به مواد مخدر فقر سنگینی را به بار می

 .دگرد میهای ناموسی  وقتلباعث تجاوزات جنسی و  نیدهابه فحشاء کش ها را متزلزل ساخته و افراد را اعتیاد جایگاه اقتصادی خانواده

وادار  مشکالت شوهرم ساختم اما حاال که اعتیاد او زیاد شده او مرامن باتمامی "ه که شکایت کرد از والیت غور  یخانم چنانچه

 ".این طریق عایدی بدست بیاورم از کنم تاکند که تن فروشی  می

خانم ام به مواد "ای دیگر، شخصی در مصاحبه با کارمندان کمیسیون حقوق بشر در کابل، در جریان این تحقیق گفت که  در قضیه

 "نفر ارتباط نامشروع داشت. این کار او باعث شد که من توسط چاقو او را به قتل برسانم. 22شتر از مخدر معتاد بود و با بی

 

 ن و زنان توسط والدین و اقارب شانفّروش دختّرا -6.3.6

های فقیر دختران شان را در معرض فحشا قرار دهند. در این صورت، قضیه  فشار فقر و گرسنگی ممکن است باعث شود که خانواده

های فقیر مجبور شوند دختر شان را در مقابل پول به عقد کسی  تواند مصداقی از تجاوز جنسی باشد. همچنین ممکن است خانواده یم

ها عروس از  شود. در اکثر این گونه ازدواج های خانوادگی می ها در بسیاری موارد منجر به انواع خشونت درآورند که این گونه ازدواج

هایی به اتهام رابطه نامشروع، به قتل  ی پایینی در خانواده شوهر برخوردار است و حتا ممکن است وی را با بهانهجایگاه و حرمت انسان

 برسانند.

و قتل جنسی  زمنجربه تجاو گیرد، صورت میهای اقتصادی  اکثرا بنابر مجبوریت نیز، که شان واقاربفروش دختران توسط والدین 

ن مورد خشونت های شدید خانوادگی قرار می گیرند و مجبور به فرار می شوند که در این صورت د. اکثر این دختراگرد میناموسی 

 به قتل برسد. « دفاع از ننگ و ناموس»ممکن است توسط خانواده شوهر و یا خانواده پدر، تحت عنوان 

 باشد: ش میقضیه زیر که در والیت کندز اتفاق افتاده حاکی از فروش یک دختر توسط جد صحیح التصرف ا

 پدرکالنش نزد و دختر است محبوس پدرش قتل جرم به و کاکایش فوت نموده، مادر پدرش است سال 1 مدت ساله که 61 دختر»

 عبدالواحد، به قاضی نزد خریده شده از حویلی دربند یک قیمت در عوض دو صد هزار افغانی، را وی کالنش پدر کرد. می زندگی

دهد. البته دختر مذکور قبل از این حادثه، بدون رضایتش و نظر به خواست قاضی  بدالواحد میع قاضی زاده خواهر عبدالصمد

 دختر خانه به دختر اندر عمه همکاری به نامزادش ها شب از یکی در نامزدی جریان در. عبدالصمد نامبرده نامزد شده بود عبدالواحد با

کند.  می فرار شنود. سپس نامزاد اش نمی را صدایش کسی کشد می فریاد تر هرقدرنماید. دخ می تجاوز وی باالی و فشار تهدید با و آمده

داند، وی را از خانه بیرون کرده است. از  شکایت نموده است. چون پدرکالنش وی را مالمت می ولسوالی آن امنیه قوماندانی به دختر

 «این رو دختر به خانه امن معرفی شده است.

 موصوف را قربانی تجاوز جنسی نموده فروش و پرداخت وی به عوض قرض توسط پدرکالنش بوده است. دختر این که  ای عامل عمده

ای است که این حس را هم برای خانواده شوهر و هم  عالوه براین، برداشت غالب از خواستگاری دختران و به شوهردادن آنان به گونه

چنانچه در بعضی مناطق مروج است که مقابل پرداخت پول خریده است. کند که گویا وی را در  برای خانواده پدر عروس ایجاد می

کامالً در تملک شوهر و خانواده وی  دختربنابراین، « دختر را سودا کرده اند.»گویند:  ها دختر شان را نامزاد کنند، می وقتی خانواده
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ها و شیربهای سنگین به  قش دارد، پرداخت طویانهگونه اختیار و آزادی ندارد. چیزی که در تقویت این حس خیلی ن باشد و هیچ می

، بدون «شیربها»کند. به شوهردادن دختران در مقابل پول و  نیز از این نگرش حکایت می« شیربها»خانواده پدر دختر است. حتا کلمه 

 کند. یجاد میگونه حق انتخاب و وجود رابطه عاطفی میان زن و شوهر، احساس خریده شدن را برای خود دختر نیز ا هیچ

 

 عدم بّرخورداری زنان از حق میّراث -7.3.6

توانند از حرمت و جایگاه بهتری در خانواده  باشد که با استفاده از این حق خود زنان می میراث ازجمله حقوق شرعی و قانونی زنان می

نان نیز این حق زنان را تضمین کرده است. شوهر خود برخوردار شوند. قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی و قانون منع خشونت علیه ز

کند  این قانون حکم می 33شمارد و ماده  را یکی از موارد خشونت علیه زن  می« منع تصرف در ارث»ماده پنجم قانون خشونت علیه زن 

 که یرقص حبس به احوال حسب وی، شرعی سهم واگذاری برعالوه گردد، وی مورث متروکه در زن تصرف مانع که شخصی»که: 

  (2332)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان,  «.گردد می محکوم نباشد، بیشتر ماه ازیک

هر اما متاسفانه زنان در جامعه مردساال افغانستان، خصوصاً در دهات از این حق محروم اند. بنابراین، زنان، به ویژه زمانی که در خانه شو

باشند و از جایگاه و موقف مناسبی در خانواده نیز  انایی اقتصادی برخوردار نیستند و از لحاظ اقتصادی وابسته به شوهر میروند، از تو می

 برخوردار نیستند. 

دار  سال قبل پدرم فوت نموده است، پدرم زمین 8مدت »دهد:  در قضیه زیر، شاکی از والیت فاریاب جریان قتل خواهرش را توضیح می

 بی برای ما دو خواهرآجریب زمین  23 ما دو دختر، من و یک خواهرم به جا مانده ایم.، مشترک پدر و از مادر .مرندا تنیدر برا .بود

های  تقریبا نصف زمین و که حق میراثی پدر را برای ما بدهند حاضر نبودند )برادران اخیافی(راندران مانبراد، اما باقی مانده بود میراث

 شرهشوخواهرم ازدواج کرده بود و  .کردند تراشی می همیشه مشکل ها برای بازگرداندن آن د. آنروش رسانیده بودنمیراثی ما را به ف

رش به هشو .برادراندرانم اختطاف گردیده بودبا همدستی  بار خواهرم توسط دوتن از افرادزورمند یک .دوست داشت وی را خیلی

مشکالت وی را  ا تحملب . شوهرردب مدت چند روز در خانه امن در کابل به سر میی و .همکاری وزارت داخله وی را از کابل پیدا کرد

 .کردند بروی شان قلمداد میآ ااین عمل وی را بازی ب از این کار برادرانم ناراضی بودند و. وردآاز خانه امن بیرون کرد و به خانه 

برادراندرم  .برایش بدهد ثی اش راومور زمینوی خواهش کرد که  از به نزد برادراندرم رفت و شقبل از کشته شدنیک هفته  خواهرم

خواهرزاده اش را به خانه ما  و درست یک هفته بعد پسر .دهد حق اش را می ید وآ ینده در خانه اش میآکه در جمعه  ه بودوعده سپرد

ساله از وی به جا  8یک دخترک . رسانیدند مده خواهرم را به ضرب گلوله به قتلآظهر بود که داخل خانه از قبل  نُهساعت  .فرستاد

که  درحالی پنداشتند. را باعث آبروریزی و خجالت شان می وانمود ساختند و آنانگیزه قتل را همان اختطاف خواهرم  ها ه است. آنماند

 «کنند. توجیه میدادن قتل، عمل مجرمانه خویش را  ها با ناموسی جلوه علت اصلی قتل محروم ساختن مقتول از میراث بود. آن

گوید: نگاهی  ، والی آن والیت به دوران جاهلیت اشاره نموده می1931دلو  11درجریان جلسه استماع عامه والیت بدخشان در تاریخ 

که شوهر  آمیزبود و این قشراز کلیه حقوق و امتیازات مادی و معنوی محروم بودند. زمانی جامعه عرب نسبت به زنان نگاهی تبعیض

بردن را نداشت. قبل از اسالم در میان جامعه عرب تولد دختران عار و ننگ به شمار  کرد، زن دیگرحق شوهر نمودن و میراث وفات می

 ها را مردود شمرد و حق میراث زنان را مشروعیت بخشید. رفت. اما بعد از اینکه دین اسالم ظهور کرد، تبعیض علیه آن می
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آورد و زمینه وقوع خشونت علیه زنان  جایگاه اجتماعی زنان را در خانواده و اجتماعی پایین می عوامل دیگر اقتصادی نیز وجود دارد که

های اشتغال  زمینهنبود ، به 2332دلو  21سازد. یکی از اشتراک کنندگان جلسه استماع عامه در والیت دایکندی در تاریخ  را مساعد می

کنندگان جلسه استماع عامه در  همچنین یکی از اشتراک .کند جامعه اشاره می در سطحسالم برای خودکفایی اقتصادی زنان  هایکارو 

مردساالری و حاکم بودن مسایلی همچون »کند که  های والیت اشاره می در تاالر کنفرانس 2332قوس  21والیت فاریاب در تاریخ 

و انحصار عنوان  آنانها توسط  ن عواید خانوادهانحصار کردو خصوص از لحاظ اقتصادی ه ب در خانواده و جامعه، از هر لحاظمردان 

 از طرف شوهرانزنان  اکثرا هچنان درآمد کار آورد.  موقف و جایگاه زن را در خانواده و جامعه پایین می، رئیس خانواده برای آنان

 «گردد. می ناموسی علیه زنان و از جمله تجاوز جنسی و قتل ساز خشونت زمینه یلاین مسا شود. می گرفته

 

 

 تجاور جنسی و قتل ناموسیعلل روانی  -4.6

قتل ناموسی از حادترین موارد خشونت علیه زنان بوده که اکثرا دامنگیر زنان و دختران جوان در خانواده تجاوز جنسی و در افغانستان 

 .داردروانی نیز  های مینهعوامل و زاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است،  ناشی از عواملبر عالوه اینکه  . این معضالتاست

برای آگاهی بیشتر از این پدیده الزم است  های قبلی یادآوری شده است، اما هرچند بسیاری از نکات قابل تذکر در این زمینه، در بخش

 . به طور مختصر اشاره گرددنیز  ها نآعوامل روانی  به

 

 تجاوز جنسیعلل روانی  -1.4.6

، عوامل و زمینه های روانی نیز دارد. طردشدگی از جامعه و انزوا یکی از این عوامل است. انزوا تجاوز جنسی عالوه بر عوامل دیگر

های جنسی و از جمله تجاوز جنسی را فراهم کند. به گفته رضا کاظم زاده متخصص  های روانی دست زدن به خشونت تواند زمینه می

الزم نیست کسی تبهکاری به گفته او  .کند ا برای متجاوزان فراهم میبریده شدن از نهادهای اجتماعی زمینه روانی رروانشناسی، 

آید، مانند  خطرناک باشد تا دست به چنین اقداماتی بزند. در شرایطی که احساس تعلق اجتماعی فرد به محیطی که در آن است پایین می

 .ع باال رودتوان انتظار داشت که احتمال این وقای های شهرهای بزرگ و شرایط جنگی، می حومه

تواند در بروز این مسأله نقش داشته باشد. چنانچه رضا کاظم زاده می گوید:  گی ناشی از آن نیز میدکاری، عدم اشتغال و سرخور بی

هایی از افراد  جوامع شهری نیازمند فراهم بودن امکاناتی همچون اشتغال و تحصیل هستند و اگر نهادهای اجتماعی موفق به جذب گروه»

 «.رود ، احتمال خشونت، از جمله خشونت جنسی باال مینشوند

 عقده محرومیت نکته مهم دیگری است که می تواند باعث بروز اختالالت رفتار از جمله خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی شود.

که دیگران کنند  در شهرهای بزرگ، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، بخشی از جمعیت احساس می»گوید:  زاده می کاظم

شان  چیز برخوردار نیستند. چیزهایی مثل مصرف کاالهای گوناگون، امکانات رفاهی و تفریحی پیش چشم ها از هیچ چیز دارند و آن همه

 (1931)آشتیانی, «ند.شو مند نمی است، اما از آن بهره
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سان ها، نظر به ویژگی های روانی و سرگذشت بخشی از مسأله برمی گردد به طیف شناسی افراد از لحاظ روانی. گروه های خاصی از ان

داکتر گاردون هال، روانشناس، که درین حوزه تحقیقات را انجام داده شخصی خود شان، بیشتر مستعد دست زدن به تجاوز جنسی اند. 

 نماید: است، برای دریافت علل و عوامل روانی این معضله مرتکبین تجاوز جنسی را به چهار دسته تقسیم می

ها )ایمپلس( نیستند و بشکل غیرعادی تحریک  دسته اول عبارت از افراد خواهد بود که قادر به کنترل تکانه :بّرانگیخته -اول گّروه

  اینگونه افراد هیچگاه توانائی انجام یک عمل جنسی رسند. شوند، مثالً با آزار دادن و لت و کوب کردن زنان به لذت جنسی می می

طرف مقابل را ندارد و همیش به فکر انجام عمل جنسی به صورت قهری و اجباری است و بوسیله همین متعارف و مبتنی بر رضایت 

ترین گروهِ  نشانند. این گروه خطرناک گیرند و این خشم را توسط حمله به زنان فرو می خشم علیه زنان انگیزه می قهر، غضب و

 آید. متجاوزین جنسی به حساب می

این دسته افراد اگر گاهی با آید.  کنند زنان از تجاوز خوش شان می عبارت از افرادی هستند  که فکر می دسته دوم فاتح: -دوم گّروه

کنند به هر نحو باید تماس جنسی  گردند و کوشش می می برخورد مالیم از جانب زنان مواجه گردد بال فاصله به فکر انجام عمل جنسی 

شوند که زن متمایل است با او  منزل زنی دعوت شوند یا در جایی با او تنها باشند به این فکر میمثال اگر به با طرف مقابل بر قرار نمایند. 

 که به او تجاوز کنند خیلی باالست. نزدیکی شود و به همین دلیل احتمال این

نشانند. این گروه  رو میگیرند و این خشم را توسط حمله به زنان ف این افراد بوسیله خشم علیه زنان انگیزه می خشمگین: -گّروه سوم

 .شوند متجاوزین جنسی شمرده می های خطرناک گروه نیز در شمار 

دسته چهارم  معموال کسان هستند  که خود شان اکثرا در سنین کودکی مورد سوءاستفاده جنسی  سوء استفاده شده: -چهارم گّروه

توانند  نمی و هیچگونه تعهد در بر قراری رابطه سالم جنسی نیستندقرار گرفته اند و قادر به برقراری رابطه سالم و درازمدت با یک زن 

مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند بناء به محض دسترسی به فرصت در صدد   داشته باشند. این افراد چون در سنین کودکی

 (1221)درمان,  آیند. گیری برمی انتقام

 

 علل روانی قتل ناموسی: -2.4.6

ش، نگرش و سطح تحصیالت و همچنان موقعیت ینزنند، از نظر نوع ب که دست به ارتکاب قتل ناموسی می یاسی مرداناز منظر روان شن

دهد که این نوع افراد از یک نوع بیماری روحی و  تر قرار دارد و نظر به گزارشات جلسات استماعیه نشان می اجتماعی در مرتبه نازل

ترین حالت زن خود را یا یکی از  د در سادهنپروری خود را زنده نگهدار س تملک و شخصیتروانی در رنج هستند. لذا برای اینکه ح

ها تصور  نآاعضای خانواده مثل همسر، خواهر، مادر و .... بعنوان مایملک خود قرار داده و شخصیت روحی و روانی خود را در وجود 

را در   زنتمام  شخصیت و شأن انسانی  این افرادنماید.  ناموسی می ترین بدگمانی اقدام به قتل کنند. در این صورت به اثر کوچک می

داند. برای این گروه خیلی طبیعی است که در صورت داشتن یک رابطه جنسی غیرمتعارف  می و اطاعت از شوهرش کارکرد جنسی او

 دست به قتل ناموسی بزنند.

با توسل  مردانی که با مشکالت روانی مواجه اند،. استتل ناموسی امل مهم و عمده در بروز قوروانی یکی از ع و اختالالت مشکالت

ها  قتل ناموسی نیز در اثر حساسیت .کند میتجاوز جنسی  اقدام بهباشد  مردساالر می نگرش، که ناشی از سنتیی  ها به غیرت و حساسیت
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رابطه داشته اند، یا حتا مورد تجاوزجنسی قرار گرفته اند،  پیوندد. زنان و دخترانی که با مردان بیگانه های روانی افراد به وقوع می و عقده

ها برای احیای آبروی خود دست به قتل آن  شوند. لذا آن برای دیگر اعضای خانواده و حتا برای قبیله مایه شرم و خجالت شمرده می

 زنان و دختران می زنند.

دانیم، جامعه سنتی افغانستان نسبت به  افراد بیگانه است. چنانچه می نکته مهم دیگر بدگمانی و توهم در مورد رابطه زنان و دختران با

شود  کنند. همین حساسیت شدید قبیلوی باعث می مسایل جنسی حساسیت شدید دارند و در مقابل آن بسیار با شدت عمل برخورد می

 کمیسیوندفاتر واقعه قتل ناموسی توسط مورد  162 بیش ازکه بدگمانی نسبت به رابطه زنان و دختران منجر به قتل ناموسی شود. 

 32دهد که تقریبا  ها نشان می گزارشات جلسات استماعیه و فوکس گروپ .ثبت شده استدر سراسر افغانستان  مستقل حقوق بشر

 که زنان شان را کشته اند به دلیل بدگمانی و توهم بوده است. یدرصد مردان

گی متفاوت است، در جوامع پیشرفته و فردگرا هویت فردی و نیازهای فردی در ط زندیهویت فردی در جوامع مختلف نظر به شرا

تعیین کنند ن انتظار دارد آنچه اجتماع از آها و نیازهای زندگی شان را بر اساس  د تا اولویتناولویت است. لذا چنین افراد ضرورت ندار

بعوض اینکه رفتار یک فرد تنها متعلق به او دانسته شود به هویت فردی مورد پسند نیست. در چنین جوامع  بدویو برعکس در جوامع 

نها  به حساب آ. اینجا است که اشتباه یک فرد لکه ای به هویت جمعی یا گروهی  متعلق به شود منتسب میکل اعضای خانواده یا جامعه 

به همین خاطر، خانواده و وابستگان  دهد. ر میوجهه کل خانواده را تحت تأثر قرا و آید از نظر چنین افراد شیوه زندگی یک فرد آبرو می

گیری از خانواده متجاوز ممکن است به اقدامات بالمثل دست بزند و به یکی از اعضای خانواده متجاوز، تجاوز کند.  قربانی، برای انتقام

شود.  پاسخ داده می در این صورت یک تجاوز جنسی به دلیل این وابستگی شخصیتی و حس انتقام جویی، با تجاوز جنسی دیگر

همچنین ممکن است به دلیل این وابستگی شخصیتی افراد خانواده و قبیله، زن یا دختری را که متهم به رابطه جنسی خارج از ازدواج 

 است، به خاطر دفاع از حیثیت خانواده یا قبیله به قتل برسانند.
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 فصل هفتم

 

 اموسین قتل تجاوز جنسی وو روانی   پیامدهای اجتماعی

 

 

گذارند.  تردید پیامدهای فراوان اجتماعی  نیز بجا می آید که بی می تجاوزجنسی وقتل ناموسی ناهنجاری بزرگ جامعه افغانستان به شمار

رو توضیح آن  ینااز .متنوع است ها فراوان و دوستان آن قربانیان، خانواده و بر و قتل ناموسی تجاوزجنسی و روانی پیامدهای اجتماعی

 نشان داده شود.  جداگانهشکل به زمند این است تا نیا

 

 پیامدهای اجتماعی و روانی تجاوز جنسی  -1.7

ها  های گروهی، استماع عامه، مصاحبه بحثبانک اطالعات کمیسیون،  قضات، سارنوال،  نظیر پولیس،   ،مجاری مختلف که از یاطالعات

قربانیان،  مختلفی بر متنوع وو روانی که تجاوزجنسی پیامدهای اجتماعی دهند  و مشاهدات تحقیق ملی حاضر بدست آمده نشان می

و یا حتا قتل  از جامعه تجرید شدن، قربانیان، منزوی تجاوزجنسی برو روانی اجتماعی  گذارد. نخستین اثرِ ها بجا می دوستان آن خانواده و

این امان نیستند.  ها نیز در دوستان آن شود اما خانواده و انی میمتوجه خود قربو روانی باشد. هرچند پیامدِ مستقیم اجتماعی  آنها می

 پیامدها ذیال به ترتیب شرح داده می شود.

 

 نواده و اجتماع و یا قتل قّربانیطّرد، تجّرید از خا -1.1.7

خانواده شروع  زنخست ا ،جامعه از تجرید شدن قربانیان تجاوز طرد و های سنتی هستند مانده که دارای بافت در اکثر جوامع عقب

پندارند و تصور  میلکه ننگ را ها قربانیان  گردد و آن تجاوز جنسی خدشه دار میقربانیان نسبت به  اها اغلب خانوادهذهنیت شود.  می

ها،   جای حمایت از قربانیه ها ب خانواده .گردیده استرفتن شرف خانوادگی  هتک حرمت وباعث  کنند که قربانی تجاوزجنسی می

جا است که زن شوهردار که مورد تجاوز قرار گرفته، از طرف شوهرش  . از همینشمارند جامعه می را مسبب آبروریزی شان  درها  آن

به عالوه ضرب و شتم که از طرف اعضای خانواده باالیش  تجاوز جنسی گردیده اند،قربانی خانه که  اندختر شود و طالق داده می

دهد  نشان می این دختراند. به نکاح دادن جبری نشو به فرد متجاوز به نکاح داده میشان  ضایتبدون درنظرگرفتن رگردد،  اعمال می

و بربادی تمام  ها آن دوبارهقیمت ممکن، ولو با قربانی شدن  د که به هرنشو طرد شده پنداشته می که قربانیان درواقع چنان تحقیر و

کنند. مردان خانواده به این عقیده اند  بیرون میدایره خانوادگی  ز خانواده وا را ها آن زندگی شان در تحت ستم و خشونت خانوادگی،

باشد که تداوم حیات آن باعث بقای سرافگندگی خانواده  که زن پس از مورد تجاوز قرارگرفتن به مثابه یک کاالی صدمه دیده می

باعث اعاده   قرارگرفته و یا در معرض اتهام قرار دارد، گونه افراد بدین باور اند که حذف فزیکی فردی که مورد تجاوزگردد و این می
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گردد و قربانی  صادر می  گردد و  اینجا است که حکم قتل قربانی بدون به محاکمه کشانیدن مرتکب تجاوز جنسی حیثیت خانواده می

 .رسد رحمانه و خودسرانه به قتل می بصورت بی

 انکه قربانی یشرم دلیل ننگ وه ها ب که خانوادهگویند  نیز میشورتی این  تحقیق های م گروه های استماع عامه  و کننده اغلب شرکت

مورد تجاوز جنسی که اگر ی کنند. دختر یا خانم ها می آنو قتل تجرید ، ها فراهم آورده اقدام به طرد برای آنو یا عمل زنا تجاوز جنسی 

اکثر مردم اعضای خانواده  ،ها نکنند باره آن در ینواده  کدام اقداماعضای خاو در این صورت  مرتکب عمل زنا شودقرار بگیرد و یا 

 . اندبرای زدودن این لکه ننگ نکرده  یهیچ کار غیرت اند و دهند که گویا آنها بی قربانی را طعنه می

 

   هّراس، احساس سّرافگندگی، شّرم، گناه و عدم امنیت -2.1.7

رخ زن جویی یا تحقیر   بیشتر در اثر میل به سلطهو ی است که به زور جسمی عمل منحرفانه جنسیک تجاوز جنسی که  از آنجائی

های مختلف فردی و اجتماعی به  قربانی را در حوزه یزندگی فرد وگذارد  جا می اثرات درازمدت روانی باالی قربانیان به، دهد می

 کشاند.  چالش می

باشد. چنانچه مقامات مسوول مثل پولیس، قضات و  ساز این معضله می نهخودش زمی اغلبا مردم بدین باور اند که قربانی تجاوز جنسی

سارنوال در هنگام تحقیقات و اخذ اظهارات از قربانی، که چه وقت از خانه برآمدی و برای چه برآمدی و چگونه لباس پوشیده بودی، 

نگاه مجرمانه به قربانی تجاوز جنسی، خود او را  .دنندا را مقصر و مسوول حادثه می نگرش منفی را در مورد قربانی به وجود آورده و وی

شدت در ترس و  که ممکن است دیگران از این موضوع باخبر شوند، به این سازد که مجرم اصلی او است. از این رو، از نیز متقاعد می

گیری نکند، یا عامل را جزا  یقربانی شاید از این بترسد که پلیس قضیه را پ عالوه براین،کند.  هراس است و احساس شرمندگی می

که قربانی اصال راه درست ارتباط با نیروهای امنیتی را نداند یا فکر کند که با گزارش دادن آبرو  دست باشد، یا این ندهد، یا با عامل هم

جنسی بار روانی سنگینی بصورت عموم  تجاوز دست به تهدید و تجاوز دوباره بزند.  فرد متجاوز یا حتا و گرددپا  و حیثیت خانواده زیر

دچار  ،در خواب ببیند ،گذارد. شخص ممکن است هر لحظه صحنۀ تجاوز را به یاد آورد جا می را بر ذهن و روان و جسمِ قربانی به

زنگی و عدم تمرکز داشته باشد؛ زود زود خشمگین شود؛ از  به گوش وارخطایی، حالت  ،خوابی یا بدخوابی شود کرختی و گیجی و بی

اش را  های اجتماعی فعالیت ،از رفتن به جایی که مورد تجاوز قرار گرفته پرهیز کند ،که یادآور تجاوز بوده اند دوری کند یهای یتفعال

ها و  شدید شود که قربانی برای ماه ای همحدود کند، و باالخره به طرف اضطراب و افسردگی برود. این اختالل روانی شاید به انداز

االمکان از رابطۀ نزدیک جسمی و جنسی با جنس مخالف دوری  خود را سرکوب کند، از مقاربت لذت نبرد، و حتیها میلِ جنسی  سال

دارد موضوع حاملگی اوست.  یکند و احساس انزجار و تنفر از جنس مخالف را در خود بپروراند. مشکل دیگر که تجاوز جنسی در پ

گونه موارد حسی دوگانه دارد. از  کند، چون درین یک فشار سنگین دیگر بر او وارد میشود و این  قربانی بعد از تجاوز، اکثرا حامله می

یک سو، توسط یک متجاوز حمل گرفته، و از سویی دیگر، برایش مشکل است تا طفل را سقط کند چون احساس تعلق و محبت 

 ات آن وجود نداشته باشد.شود. حتا در مواردی که بخواهد طفل را سقط کند شاید امکان مادری برایش پیدا می

به دلیل حس شرم، احتماالً قربانیان تجاوزجنسی  "  دراین زمینه گفت که:نیز های استماع عامه از والیت بدخشان  یکی از شرکت کننده

ات درمواردی حتی قربانی به عوض مجرم، مجاز دارند و طرد شدن توسط جامعه این تجربه دردناک را پنهان نگه می ترس از گناه و

  ".شود می
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تحقیق ملی حاضر، ارقام تجاوزهای جنسی خیلی  های مشورتی در های استماع عامه وگروه کننده های شرکت براساس چشمدیدها وگفته

یر سوال ز های شان شود. قربانیان به دلیل اینکه حیثیت وآبروی خانواده های  رسمی منتشر می مجاری گزارش بیشتر از آن است که از

درکنار شرم، هراس از نبود پناهگاه حمایتی . افتد دالیل مختلف اتفاق میه کنند. این امر ب فشای موضوع تجاوز خودداری مینرود، از ا

کند.  عدم  را رها نمی تجاوز جنسی است که هیچگاهی قربانیان ینیز احساس ،دانند گنهگار می را مقصر و اجتماعی که گویا همه او

این شود.  ها می قربانی پناهی در احساس بی که پیوسته موجب افزایش ترس و ز مسایلی اندهایی مجرم نیرسیدگی به شکایات قربانی و ر

وحشت  . این گونه ترس وترسی واقعی است که ناشی از نگاه مجرمانه مردم به وی استفقط هراس روانی نیست، بلکه  هراس و ترس

 . کند ایجاد میبانیان نگاه قر ذهن و هراسی خفته در یک نوع جامعه  قربانیان،

 

  گیّری دشمنی و انتقام -3.1.7

صورت عدم  دردشمنی  گیری و انتقامباشد.   انتقام گیری می تجاوزجنسی ایجاد وگسترش دشمنی وو روانی اجتماعی  دیگر پیامد

سال  دو افتد. در ق میمرتکب اتفا محلی مرتبط به افراد قربانی و های قومی و ها وگروه عدالت میان خانواده یاجرا رسیدگی و

 های قربانی و گیری میان خانواده انتقام از دشمنی و یموارد متعدد  ،را پوشش داده است که تحقیق حاضر آن( 2332و  2332اخیر)

جامعه شده است. نمونه  های دیگری در گیری انتقام ها و خشونت بروزجنسی سبب  برخی ازین قضایا، تجاوز رخ داده است. در متجاوز

شخصی در مرکز والیت ادعا داشت که »  های استماع عامه مالحظه کرد : کننده توان درصحبت یکی ازشرکت نی این موضوع را میعی

ها روشن نبود، اما پس از  گویا زن برادرش قبالً  توسط یک مرد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. هر چند که این مسئله برای خیلی

ساله مردی را که متهم به تجاوز جنسی بود مورد تجاوز قرار داد.  مرد متجاوز که دو  21، این مرد دختر  2332مدتی یعنی زمستان سال 

و زمینه تجاوز را فراهم سازد، زن اولی  کند خانم داشت به خانم دومی اش قول داده بود که اگر این دختر را به یک بهانه به خانه دعوت

کند که به محض وارد شدن اش به اطاق، زن دروازه را  خانم دختر مورد نظر را به خانه دعوت می اش را طالق خواهد داد. ازین رو، این

دهد و سرو صدای  رحمانه مورد تجاوز قرار می کند و شوهرش که در پس پرده پنهان شده بود این دختر را به گونه بی از پشت قفل می

د. اما این مسئله هنوز مورد شون ها نیز باخبر می و از این ماجرا همسایه گردد می این دختر ذریعه موبایل توسط خانم اولی این مرد ثبت

 .«رسیدگی قانونی قرارنگرفته است

به تداوم  مورد قربانیان تجاوزجنسی، این امر گیری قضایی و تطبیق عدالت در صورت عدم پی دهد که در روشنی نشان میه قضیه باال ب

رفتارهای پرخاشگرانه از پیامدهای آشکار تجاوزهای جنسی  انجامد. حس انتقام جویی و یتجاوزهای بعدی م دور باطل خشونت و

این تنها خود قربانی نیست که احساس  ،جامعه افغانستان وجود دارد ای که در فرهنگ قبیله است. اما درمناسبات خانوادگی و

را آماده انتقام وآسیب زدن به مرتکبان  ها نیز خود نواده آناعضای خا قربانی شدن دارد بلکه تمام دوستان، وابستگان و سرافگندگی و

 کنند.  تجاوز می

کند. ازین  ها تحمیل می ای از مشکالت را برقربانی گسترده  ماند؛ بلکه مجموعه اثرات اجتماعی تجاوزجنسی به موارد باال محدود نمی

نفس، احساس شرم و گناه، اضطراب،  فرار از منزل، اقدام به توان به افسردگی، بد رفتاری، خشونت، پرخاشگری، کاهش عزت  میان می

 تجاوزجنسی شمرد. برخی از ناتوانی شناختی را از پیامدهای ناگوار و خودکشی، اختالل جنسی، به سردی گراییدن روابط خانوادگی

توان آنهارا پیامدهای  ازین رو نمی .گذارد می زندگی اجتماعی قربانیان مستقیم بر روابط، مناسبات و  ذکر شد، اثرِ  اینجا که در یپیامدهای

 فردی یا روانی محض تلقی کرد.
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 انحّرافات اجتماعی و اخالقی -4.1.7

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زنان در   قربانیان تجاوز جنسی اکثرا دختران جوان هستند، کارکردها و ارزیابی

باشند. و همچنان بانک اطالعات کمیسیون  سال می 25انیان تجاوز جنسی دختران جوان زیر سن فیصد قرب 32افغانستان نشان میدهد که 

دهد که  اکثر  دهد که شماری از قربانیان خشونت علیه زنان رو به فحشا آورده اند. تحقیقات روانشناسان و محققان نیز نشان می نشان می

گردند. گاهی اینگونه افراد قادر به  گیرند، درگیر روابط نامتعارف جنسی می میقرار   قربانیانی که در سنین کودکی مورد تجاوز جنسی

 سالم در حوزه حصوصی زنا شوئی نیستند.  تعهد به برقراری روابط جنسی

 

 خودکشی -5.1.7

ون رضایت، مورد بد خود قربانی هستند که گیرند،  افرادی که مورد آسیب و آزار جنسی قرار میهمان گونه که در باال نیز تذکر رفت 

دهد و  دیگری که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میو یا عوامل زلزله ناخواسته حادثه و یا  اند، مانند سوءاستفاده جنسی قرار گرفته

این سو ها به  بیشتر نگاهها  مثل افغانستان مخصوصا در درون خانوادهای  دهد، اما متاسفانه در جامعه سرنوشت او را برای همیشه تغییر می

هم وقتی مراجعه صورت گرفته بعضی از   و قضائی حتی در مراجع عدلی . بوده استکننده  تحریک قربانی شود که خود  معطوف می

چنین برداشتی به معنی آن است که فرد از دایره افراد مسوول بر این نظر بوده است که خود قربانی مسبب اصلی تجاوز بوده است. 

های روانی او دامن  شود و همین موضوع به آسیب شود، در این صورت او دچار احساس گناه می صر شناخته میقربانی بودن خارج و مق

که چرا از خانه برآمد و یا اینکه ای کاش  کند خود را مرتبا سرزنش و نکوهش میو گیر ومنزوی شده  گوشهاز نظر روانی اغلبا  .زند می

و بعضی از قربانیان حتا دست به ع از خود نبوده و از خود شجاعت کافی نشان نداده خشمگین است که قادر به دفا بود، زنده نمی

 زنند. خودکشی می

 

 

 پیامدهای اجتماعی و روانی قتل ناموسی: -2.7

خانواده و وابستگان  قربانی صورت   است که توسط اعضای  و قبیلوی، قتل ناموسی از جمله پیامدهای تجاوز جنسی  در جامعه سنتی

یشتر است. در جامعه ، بباشد می در آنجا ضعیفاکمیت قانون حکه  ،نستاناافغ های ناامن  رد. اینگونه قضایا در والیات و ولسوالییگ می

. شود  اگر دختر مورد تجاوز هم قرار بگیرد، خودش مقصر شناخته میبه دختران،  بدبینی نسبتغانی  به جهت غیرت، تعصب شدید و فا

زادگان وی، برحسب سنت، حکم قتل دختر و یا زن را که به او تجاوز  گاهی هم خواهر ابرادران و پسران کاکا و حت بنابراین پدر، کا کا،

و روانی اجتماعی  های نزدیکی میان پیامد شباهتاز طرف دیگر،  .کنند اتهام است، بدون محاکمه اجرا می معرضشده یا در 

  های مشترک فراوان دارد، ریشه ها و انگیزه  ،است نوعیک  پدیده از ه نفس این دوک قتل ناموسی وجود دارد. ازآنجایی تجاوزجنسی و

پیامدهای  ناخواسته  قتل ناموسی برخی از توان قایل شد. با این هم، در جنسی را برای قتل ناموسی نیز می تجاوز پیامدهای ناشی از
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زیر به پیامدهای مهم  دارد. در یناگوار تردید اثرات مخرب و د که بیشو ها تحمیل می فرزندان قربانی ها، اقارب، دوستان و برخانواده 

 پردازیم:  قتل ناموسی می

 

  جویی حس نفّرت در وابستگان قّربانی و انتقام -1.2.7

های ناموسی  قضایای قتل خشونت ورزی در دشمنی و  حس انتقام جویی،  ،باال مالحظه شد جنسی در مثال عینی تجاوز گونه که در آن

های ناموسی توسط شوهر و  دهد که بیشتر قتل آمارها نشان میافتد.  جامعه اتفاق می از انواع جرایم دیگری است که در مراتب باالتر به

بیند. عمل  می حِقّمُ را برای انجام این عمل زند، درواقع خود میخود  که دست به قتل خانم یمردانگیرد.  اعضای خانواده او صورت می

اعضای  کند. نخست اینکه یکی از بستگان قربانی تحمیل می لحاظ اجتماعی پیامدهای ناخواسته فراوان را برای خانواده و قتل ناموسی از

 دوم اینکه این امر رود و میان می دلیل زدودن لکه ننک ازه ب ،افغانستان اصطالح شده یا آنگونه که در -ناموس دلیل شرف وه خانواده ب

 شود. خانواده مرتکب منجر می های دوامدار بعدی میان خانواده قربانی و ییجو انتقام ها و به دشمنی

معرض  را در شنوند، همواره خود آمیزی که فرزندان قربانیان می های طعنه حرف های تحقیق ملی حاضر، تحقیر، توهین و براساس یافته

سویی  احیاناً شخص مرتکب از به جامعه، خانواده ونفرت نسبت  گیری و انتقامحس عقده و  یک سو و شرمساری از احساس تحقیر و

 بیزاری در ها، درونی شدن احساس نفرت و های ناموسی برای فرزندان قربانی بینند. ازین رو، یکی از پیامدهای جدی قتل دیگر می

شود. انتقام جویی،  ی ناموسی میها فرزندان قربانی قتل رفتار شخصیت و های بیشتری در متاسفانه سبب عارضه باشد.  این امر فرزندان می

 پرخاشگری، بزهکاری و

دیگر  ویژگی بد رفتاریِ

 همه ناشی از بیش از

روانی  اثرات ناگوار

های ناموسی است  قتل

 که برای همیشه در

رفتار  شخصیت و

 فرزندان قربانی ماندگار

شود. ازین رو،  می

پیامدهای اجتماعی 

های ناموسی نه تنها  قتل

موجب اوج گرفتن 

جویی،  س انتقامح

، احساس خشونت

حقارت و عقده در 

 شود.   های بعدی نیز می دامنگیر نسل اکه حت فرزندان قربانی،

 

 قربانی قتل ناموسی
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  های اساسی بشّری های اجتماعی و دیگّر آزادی محدودیت دستّرسی زنان به تحصیل، کار، فعالیت -2.2.7

دایره تعین  از ها یا زنان خانواده خانم . بنابراین، هرگاهگیرد ت میدلیل ناموس پنداشتن زنان صوره قتل ناموسی ب چنانچه تذکر داده شد،

شود.  شناخته مینابودی  مستوجب مرگ و ،را بشکنند سنتی خانواده حریم عزت، شرف، اعتبار گذاشته و سنتی پا فراتر شده فرهنگی و

 محرومیت از محصور کرد. پیامد این مسأله واری خانهچهاردی درپس پیش از آنکه کار به آبروریزی و قتل برسد، باید زنان و دختران را 

موجب . ازین رو، قتل ناموسی های اساسی نیز است و دیگر آزادیسیاسی  های اجتماعی، اقتصادی و فعالیت مشارکت در و تحصیل، کار

ه در مناطق روستایی و قبیلوی این مسأل شود. ها می سیاسی آن های فرهنگی، اجتماعی و فعالیتدر مشارکت از  زنان و دختران محرومیت

 تر و حادتر است. بسیار جدی

 

  های ناپسند  استحکام سنت -3.2.7

در افغانستان مفهوم انجامد.  باورهای غلط می ها و تداوم سنت گرفتن جان یک انسان بخاطر این مفهوم به استقرار و و  «ناموس»واژه   

 رفتاری های ویژگی و رفتارها برخی یا و پاکدامنی حیا، عفت، شرافت، انندم اخالقی خصایل مترادف است با یک سلسله « ناموس»

شرف  ها شرط اعتبار و جامعه که فقط برای بانوان وخانم ها نه در تمامی افراد خانواده و ست که پرورش این ویژگیا . این درحالیدیگر

ناموس  اش بی ار/اتوماتیک، تمام مردان خانوادهشود، به شکل خودک که یک زن مرتکب کار خالف می یپنداشته شده است. زمان

  با نگاهِ. کنند متهم نمی« ناموسی بی»اش را به  کاری کند، فرد دیگری از مردان یا زنان خانواده شوند. اما وقتی یک مرد خالف پنداشته می

ای که از زن حقِ  گونهه دهد. ب قرار می  استهسنت بَدَوی هردو جنس )مرد و زن( را هدف تاثیرات ناخو یابیم که این باور و تر درمی دقیق

کند. در این صورت، حتا  که مرد را جبراً و قهراً پاسدار تمام رفتارهای اخالقی زن مقرر می گیرد، در حالی را می« فرد شمرده شدن»

، «ناموسی بی»د تا از ترس کن می مردی که عالقه به کاوش در امور شخصی مادر و خواهر و دختر خود نداشته باشد، اجتماع مجبورش 

 های ناپسند در چنین سنت پیروی از گونه که مالحظه شد، اطاعت و آن (1223)صادقیار,  .زنان خانواده را ازهمه چیز محروم نگهدارند

 .ها که تمام جامعه انسانی خواهد بود قربانی آن نه تنها زن شود و تداوم بیشتر آنها می واقع سبب استحکام و
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 هشتم فصل

 

 جمع بندی و پیشنهادات

 

 

 گیّری: نتیجه -1.3

بوده و افزایش  و خشونت علیه زنان ترین موارد نقض حقوق بشر قتل ناموسی و تجاوز جنسی از جدی دهد، چنانچه این گزارش نشان می

راه تان را در مورد این دو قضیه در افغانسبرنامه تحقیق ملی  مستقل حقوق بشر افغانستان اولین چنین قضایا باعث شد تا کمیسیونوقوع 

 اندازی نماید. 

های عدلی  به شمول نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، ارگان ،تن از افراد مختلف جامعه  1222با بیش از  در مراحل مختلف این برنامه،

ها و  فوکس گروپ سات مشترکدر مجالس مشورتی و جل متنفذین و بزرگان جامعه و ها، شوراهای والیتی ها، انجمن و قضایی، رسانه

هم چنین  های آن بحث کردند. و عوامل و زمینه و در مورد قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی ندنمود اشتراکجلسات استماع عامه 

دود صورت گرفته و حن، قربانیان، شاهدین و اعضای خانواده قربانیان نیز مصاحبه ان، مجرماتن از متهم 231با  در جریان این برنامه

 .قضیه تجاوز جنسی و قتل ناموسی مستند شده است 211

های زیادی در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه باخشونت  تالشدر طول چند سال گذشته چنانچه در این گزارش نشان داده شده، 

این در  ی متعددیها یژها و استرات برنامه های مشخصی را در این زمینه به عهده گرفته و  مسئولیتدولت علیه زنان صورت گرفته است. 

به افزایش است.  ها، خشونت علیه زنان هم چنان ادامه دارد و رو با وجود همه این کرده و بعضاً به مورد اجرا گذاشت است.طرح  زمینه

عوامل و  .خشونت عیله زنان در دوسال اخیر ثبت شده استاشکال مختلف مورد  21222دهد که   بانک اطالعات کمیسیون نشان می

و حتا روانی در بروز و تداوم این معضل بزرگ اجتماعی نقش دارد. اقتصادی  ،اجتماعی، فرهنگیهای متعدد حقوقی، سیاسی،  زمینه

های  ، عدم دسترسی زنان به مرجع عدلی و قضایی، سنتعدم برخورد قاطعانه با مجرمین ،تداوم فرهنگ معافیتضعف حاکمیت قانون، 

خشونت از دالیل عمده  معه افغانی، نگرش غیرانسانی نسبت به زنان در فرهنگ جامعه، فساد اداری، فقر و بیکاریزن ستیز رایج در جا

باعث گردیده که از قربانیان قتل ناموسی و  این مسایلرود.  به شمار می در افغانستان قتل ناموسی و تجاوز جنسی علیه زنان، به خصوص

 چنین قضایا افزایش یابد.وقوع نگرفته و بالعکس میزان  تجاوز جنسی حمایت کافی و الزم صورت

باشد. قربانیان قتل ناموسی و تجاوز جنسی اغلبا زنان و دختران جوان  قتل ناموسی و تجاوز جنسی دارای پیامدهای زیانبار و ویرانگر می

یامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی نیز دارد. ی برای قربانیان این قضایا، پو روان یهای جسمی، روح برعالوه آسیب این حوادث،هستند. 
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گیرند و  قرار می جسمی و روانیدر میان اعضای خانواده، قوم و قبیله خود تحت فشارهای شدید  قربانیان این قضایااکثریت مطلق 

  .گردد شان میو انزوای از جامعه ها  این امر باعث طرد شدن آنشود.  ها نگاه می معموالً به چشم مجرم به آن

نشان  مستقل حقوق بشر افغانستان های کمیسیون بررسیترین دلیل ارتکاب قتل ناموسی رابطه جنسی نامشروع است، اما  هرچند عمده

فرار از  که مسایل دیگری نیز، که ربط الزامی با رابطه جنسی نامشروع ندارد، منجر به وقوع این قضایا شده است؛ مسایلی مثلدهد  می

وی بخشی دیگر از و تقاضای ازدواج با به یک فرد ابراز عالقه و اجباری   ازدواجتن ندادن به ، ننسی قرارگرفتمنزل، مورد تجاوز ج

، خصوصاً خانواده اکثریت مطلق عاملین قضایای قتل ناموسی اقارب نزدیک و اعضای خانواده قربانی باشد. دلیل ارتکاب این جنایت می

 باشند.  می شوهر وی،

تا برای کاهش و جلوگیری از این قضایا، کند  ایجاب میخشونت علیه زنان و از جمله تجاوز جنسی و قتل ناموسی  آمار نگران کننده

گیری و رسیدگی جدی قرار بگیرد و نیز  و قضایای مربوطه مورد پی از سوی مسوولین امور طرح و اجرا گردد عملیهای جامع و  برنامه

. حمایت از قربانیان قتل ناموسی و تجاوز جنسی وقتی ممکن است که روند اصالحات در یرندمورد حمایت قرار بگقربانیان این قضایا 

ها و معافیت از مجازات به طور جدی مبارزه شده و قوانین موجود نیز  ، با فساد اداری، قانون شکنیدی کشور تسریع گردیسیستم قضا

 قرار گیرند. و اصالح مورد بازنگری

 

 پیشنهادات: -2.3

 خشونت علیه زنان در تمام والیات و تطبیق  رسیدگی به قضایایقیق و عادالنه قوانین و ایجاد محاکم اختصاصی برای تطبیق د

 قانون منع خشونت علیه زنان و نظارت دقیق از اجرای آن در محاکم؛

 ایجاد شعبات محاکم فامیلی در تمام والیات؛ 

  ،و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکبین این جرم؛جرم انگاری قتل ناموسی به عنوان مصداقی از قتل عمد 

  تعدیدل و اصالح قانون جزا در موارد مربوط به تجاوز جنسی و ارایه تعریف مشخص از تجاوز جنسی و قتل ناموسی در این

 قانون؛

 رم؛جرم انگاری تجاوز جنسی و خشونت جنسی توسط همسر، و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکبین این ج 

 جنسی از طریق ایجاد سیستم نظارت و  هایهای ناموسی و تجاوز مجرمین قتل و مجازات از قانون  از بین بردن سیستم معافیت

 ؛مدیریت سیستم قضائی کشور توسط ستره محکمه

 جاد توسعه حاکمیت ملی و جلوگیری از توسعه سیستم قضایی غیررسمی و عنعنوی، )مخصوصا در مورد جنائی و جزائی( و ای

 ؛های دسترسی به عدالت برای قربانیان فرصت

 و  تجاوز جنسی و قتل ناموسیعامه نسبت به قضایای   منظم به هدف بلند بردن آگاهی های مشخص و طرح و تطبیق برنامه

و  حفظ حرمت و کرامت انسانی قربانیو همچنان ضرورت همدردی با قربانی به هدف  ان این قضایا،گناهی قربانی تأکید بر بی

 ؛اجتماعی خانوادگی و جذب دوباره او به زندگی عادی
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 ؛ جنسی هایمتضررین تجاوزو جبران خساره اعاده حیثیت  ها و اتخاذ تدابیر مشخص به هدف حمایت و ایجاد پالیسی 

 یرت جنسی در مغا هایهای ناموسی و تجاوز به خصوص زنان قربانی قتل زنان و حقوق بشریکه با  یبازنگری و اصالح قوانین

 ؛المللی حقوق بشر ، در مطابقت با قانون اساسی و اسناد بینقرار دارند

  های درآمد و مبارزه  شغلی و زمینه آموزشی، های ایجاد فرصتتقویت زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق

 ؛سوادی و خرافات جدی علیه فقر، بی

 ؛طویانه گزاف و موارد شبیه به آناخذ ردن رسوم و عنعنات نادرست مثل های قانونی در امر ازدواج با از بین ب ایجاد سهولت 

 های اجباری، مصلحتی و قبل از وقت و رعایت شرط رضایت در ازدواج و انتخاب آزادانه همسر برای  جلوگیری از ازدواج

 دختران؛

 از اجرای دقیق این امر؛ر ازدواج و طالق در سراسر کشور و نظارت ثبت و راجستآوری تسهیالت الزم برای  فراهم 

 آنان و آموزش معیارهای  و بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی ،دقت در استخدام سربازان پولیس و سایر نهادهای امنیتی

صوبان ندر اذهان تمامی م پذیری و احترام به حقوق بشر ولیتئتقویت روحیه مس جهت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به آنان

 ؛این نهادها

 و نظارت از  ،منصوبین ادارات دولتی در زمینه برخورد مناسب با زنان کارمند یصویب مقررات و کودهای اخالقی برای تمامت

 تطبیق آن؛

 های آسان و سریع  ها و میکانیزم های خیابانی برای زنان توسط نهادهای مجری قانون و ایجاد زمینه جلوگیری از مزاحمت

 های خیابانی؛ مزاحمتهای ناشی از  رسیدگی  به شکایت

  مبارزه جدی علیه رشوت و فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی به خصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و

 ؛ قضایی کشور، و تقویت اعتماد بین مردم و دولت

 سازی اجتماعی و امحای فرهنگ خشونت از زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم کشور؛ فرهنگ 

 ج و تبلیغ نگرش انسانی نسبت به زنان برمبنای برابری در شأن و حیثیت انسانی میان زن و مرد و مبارزه برای از بین بردن تروی

های  ها، رسانه توسط نهادهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه آمیز و تحقیر کننده نسبت به زنان ها و باورهای اهانت کلیشه

 آمیز و ناپسند نسبت به زنان ها و گفتارهای توهین المثل پرهیز از کاربرد ضربتالش برای همگانی و نهادهای جامعه مدنی و 

 ؛توسط مردم

 سطح آگاهی عامه در مورد حقوق زنان و مبارزه منظم علیه هرگونه  یدر جهت ارتقا ها و رسانه تقویت فعالیت جامعه مدنی

 ؛خشونت علیه زنان در سطح خانواده و اجتماع

 توسط دولت به خاطر حمایت، احیا، بازتوانی، جبران خساره و  یک سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و اداری و اجرای تدوین

 های آنان؛ اعاده حیثیت قربانیان تجاوز جنسی و خانواده



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 124

 

 منابع و مآخذ

 

  BBC. (1391, 15 حوت .)نافغانستا دولتی ادارات در جنسی آزار منع رهنمود. Retrieved 1931, 11 ثور, from: 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/03/130315_k03_sexual_abuse_in_afghanistan_gover

nemnt.shtml 

APF. (2012, 9). Manual on Conducting a Nation Inquiry into Systemic Patterns of Human Rights Violation. 

APF. 

dailyafghanistan. (1390, 10 19). شد ایجاد انسان واختطاف قاچاق با مبارزه عالی سیونکمی. Retrieved 2 10, 1392, from 

http://www.dailyafghanistan.com: 

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=123511 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/03/130315_k03_sexual_abuse_in_afghanistan_gover

nemnt.shtml 

UNODC. (2013). Retrieved 2013, from UNODC: 

http://www.unodc.org/afghanistan/en/frontpage/afghanistan-survey-on-corruption.html 

 :ارسیف سی بی بی from ,1931, 11 ثور Retrieved .'غریبه هیوالهای' حکایت جنسی؛ تجاوز(. 19 جدی, 1931. )م, آشتیانی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/01/130109_l45_magazine_rape_psychology.shtml 

 های رسانه و اطالعات مرکز from ,1931, 11 دلو Retrieved .کابل المللی بین کنفرانس اعالمیه(. 15 اسد, 1933. )ج. ج, افغانستان

 http://www.gmic.gov.af/dari/features/89-2010-08-16-07-56-20 :حکومت

-www.afghan :آنالین جرمن-افغان از ،1119, 11 9 در بازیابی. لندن کنفرانس قطعنامه(. 13 1, 1111. )ج. ج, افغانستان

german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_finalwords_london_conference.pdf 

 .رسمی جریده. یرسم جریده. افغانستان اساسی قانون(. 1931. )ج. د, افغانستان

 .رسمی جریده. رسمی جریده. اساسی قانون(. 1931. )ج. د, افغانستان

 .رسمی جریده. رسمی جریدۀ. اساسی قانون(. 1931. )ج. د, افغانستان

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: افغانستان, کابل. اساسی قانون(. 11 1, 1931. )ج. د, افغانستان

 مستقل کمیسیون: افغانستان, کابل. افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون های صالحیت و وظایف تشکیل، قانون(. 11 1, 1936. )ج. د, افغانستان

 .افغانستان بشر حقوق

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. زن علیه خشونت منع قانون(. 1933. )ج. د, افغانستان



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 125

 

 از ،1931, 13 11 در بازیابی. افغانستان اسالمی جمهوری ریاست عالی مقام 5/5/1931 مورخ 65 شماره فرمان(. 5, 1931. )ج. ر, افغانستان

 :وزیران شورای داراالنشای و امور اداره عمومی ریاست

http://oaacoms.gov.af/Content/files/Final%20Dari%20version%20of%20Decree(1).pdf 

 :افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون Retrieved from .محلی پولیس ات اربکی از گزارش(. 1931. )م. ک, افغانستان

http://www.aihrc.org.af/fa/research-reports/1072/-alp-report-(from-arbaki-to-local-police).html 

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. قوانین مجموعه(. 1931. )م. ک, افغانستان

 :بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیون Retrieved from .عدالت به شهروندان دسترسی گزارش(. 1931). م. ک, افغانستان

www.aihrc.org.af 

 :بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیون Retrieved from .عدالت به شهروندان دسترسی گزارش .(.n.d) .م. ک, افغانستان

www.aihrc.org.af 

 .سخن انتشارات: تهران. سخن انتشارات. سخن فرهنگ(. 1, 1939. )ح. د, انوری

 :افغانستان اسالمی جمهوری زنان امور وزارت from ,1119, 13 فبروری Retrieved .زنان به رابطه در المللی بین و ملی اسناد(. 1113. )ا.ا.ج

http://mowa.gov.af/fa/documents?page=4&did=189 

 .عدلیه وزارت: کابل(. تعدیالت با)جزاء قانون(. 1955. )افغانستان اسالمی جمهوری

 .959 شماره رسمی، جریده عدلیه، وزارت: کابل. اول جلد مدنی، قانون(. 1955. )افغانستان اسالمی جمهوری

 .333 شماره رسمی جریده عدلیه، وزارت: کابل. تشیع اهل شخصیه احوال قانون(. 1933. )افغانستان اسالمی جمهوری

 :بقایی فریبرز دکتر فرهنگی بنیاد from ,1931, 11 ثور Retrieved .مدرن سیاست و آرنت هانا(. 1935. )ر, جهانبگلو

http://www.fariborzbaghai.org/archives/individual/000312.php 

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. 1931 سال در زنان علیه خشونت(. 1931. )م, حسرت

 .افغانستان اسالمی جمهوری زنان امور وزارت: کابل .(NAPWA)افغانستان زنان برای ملی ریکا پالن(. 1113. )ا.ا.ج.د

 .مدنی انکشاف بنیاد: چاپ دوم، کابل. استبداد قلمرو(. 1931. )فوالدی دای

 برای وانشناسیر سایت اولین آنالین، روان from ,1119, 16 می Retrieved .جنسی تجاوز روانشناسی(. 13 مارچ, 1111. )ا. د, درمان

 /http://www.rawanonline.com/psychology_of_rape_html :افغانستان

 .نی نشر: تهران چهاردهم، چاپ. خودکامگی شناسی جامعه(. 1934. )ع, رضاقلی



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 126

 

 ,1931 ,15 ثور Retrieved .افغانستان علمای سرتاسری شورای مصوبه کامل متن(. 11 حوت, 1931. )افغانستان علمای سرتاسری شورای

from افغانستان اسالمی جمهوری جمهوری ریاست دفتر سایت: http://president.gov.af/fa/news/7489 

 روانشناسی وبسایت اولین آنالین، روان from ,1119, 16 مه Retrieved .افغانستان در ناموس مفهوم(. 11 فبروری, 1119. )ح. د, صادقیار

 /http://www.rawanonline.com/concept-of-namoos-in-afghanistan-html :افغانستان برای

 .رسمی جریده. رسمی جریده. افغانستان جزای قانون(. 1955. )و, عدلیه

 .رسمی جریده. رسمی جریده. اول جلد -مدنی قانون(. 1955. )و, عدلیه

 .رسمی جریده. رسمی جریده. محاکم برای مؤقت جزائی اجراآت قانون(. 1931. )و, عدلیه

 .رسمی جریده. رسمی جریده. اداری فساد و ارتشاء علیه مبارزه قانون(. 1939. )و, هعدلی

 .رسمی جریده. رسمی جریده. منفلقه مواد و مهمات ناریه، سالح قانون(. 1936. )و, عدلیه

 .رسمی جریدۀ: افغانستان, کابل. رسمی جریدۀ. زن علیه خشونت منع قانون(. 1933. )و, عدلیه

 .رسمی جریده: کابل. رسمی جریده. تشییع اهل شخصیه احوال قانون(. 5 5, 1933. )و, عدلیه

 .افغانستان در جزائی عدالت و حقوق مبانی(. 1935. )ح. د, غالمی

 .نی نشر. زنان شناسی جامعه(. 1935. )آ. پ, کلرواالس

 :افغانستان بشر حقوق ستقلم کمیسیون Retrieved 1 13, 1392, from .(1933. )افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

http://aihrc.org.af/fa/laws/723/stratgic-plan.html 

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل(. 1933)زن علیه خشونت منع قانون/ قوانین مجموعه(. 1931. )افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 :افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون Retrieved 1 13, 1392, from .سیونکمی درباره(. 1931. )افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

http://aihrc.org.af/fa/offices 

 :افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون Retrieved 1 14, 1392, from .تحقیقی های گزارش .(.n.d) .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

http://www.aihrc.org.af/fa/research-reports 

 . افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. پنجم گزارش/ افغانستان در اجتماعی و اقتصادی حقوق وضعیت(. 1931. )نویسندگان گروه

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. 1931 سال در افغانستان در بشر حقوق وضعیت(. 1931. )نویسندگان گروه

 .نی نشر: تهران. شناسی جامعه(. 1934. )آ, گیدنز



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 127

 

 .(.n.d) .ج. م, لم

 .دانش گنج کتابخانه. حقوق ترمینولوژی(. 1935. )ج, لنگرودی

 .دانش گنج کتابخانه. حقوق ترمینولوژی در مبسوط(. 1931. )ج. م, لنگرودی

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه(. 1363. )ع. م, متحد

 .بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیوننشر . بشر حقوق جهانی اعالمیه(. 1363. )ع. م, متحد

 .بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیون نشر .سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق(. 14 11, 1344. )ع. م, متحد

 .افغانستان بشر حقوق مستقل نشر کمیسیون. زنان علیه تبعیضات کلیه رفع کنوانسیون(. 13 11, 1313. )ع. م, متحد

 .متحد ملل سازمان. زنان علیه خشونت منع اعالمیه(. 1336. )ع. م, متحد

 بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل. افغانستان در اطفال و زنان قاچاق عوامل و علل بررسی(. 1931. )احمدی جعفر سید و سرامد حسین محمد

 افغانستان

 .رسالت انتشارات: کابل. اسالم اختصاصی جزای حقوق(. 1931. )د. پ, نذیر

 :زنان امور وزارت from ,1931, 11 دلو Retrieved .جمهوری ریاست 65 شماره فرمان تعمیل برای خاص صفحه(. 1931. )ز.ا.و

http://mowa.gov.af/Content/files/ 

 .زنان امور وزارت افغانستان، اسالمی جمهوری: کابل. جندر استراتیژی(. 1113. )ز.ا.و

 کابل ،1931 ، عدلیه وزارت ، اساسی قانون گهجر لویه افغانستان، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 . امورخارجه وزارت:  کابل.  زنان علیه تبعیض محو کمیته به. ا.ا.ج ای دوره دوم و مقدماتی گزارش(  1931)  خ.ا..و, افغانستان

 کابل 1116 دنی،م جامعه های نهاد و انتخابات مستقل کمیسیون و وزیران شورای افغانستان، اسالمی جمهوری انتخابات قانون

 http://mowa.gov.af/fa/Page/1332  ,1931, 14 جدی Retrieved .زنان امور وزارت

 کابل 1931 سکتوری، های خانه وزارت و ملی شورای افغانستان، اسالمی جمهوری کار قانون

 http://mowa.gov.af/fa/page/6814  ,1931, 14 جدی Retrieved .زنان امور وزارت

 کابل ،1931 کشور، مدنی و حقوقی نهادهای و زیران شورای افغانستان، اسالمی جمهوری دولت حقوقی های مساعدت مقرره



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 123

 

 ( 1931 حوت، 15. ) افغانستان دولتی درادارات جنسی آزار منع رهنمود,  11 ثور  Retrieved .سی بی بی

 کابل ،1933 مدنی، جامعه ها نهاد افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون وزیران، شورای افغانستان، اسالمی جمهوری زن علیه خشونت منع قانون

 ،(1931 جدی 13. ) شد ایجاد انسان واختطاف قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون ،1931, 11 ثور Retrieved .افغانستان دیلی

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=123511 

 کابل ،1933 وزیران، شورای افغانستان، اسالمی جمهوری تشیع اهل شخصیه احوال قانون

  افغانستان، اسالمی جمهوری خانواده قانون

دریافت شده از:  .یوناما بشر حقوق بخش: کابل. دوم جلد-افغانستان در خودسرانه های توقیف(. 1113. )بشر حقوق بخش-یوناما

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ADVC_Vol_II_Dari.pdf  

 

 



 )گزارش تحقیق ملی(تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان های عوامل و زمینه 129

 

 

 ضمایم

 

  :1ضمیمه 

و حمل و ثور  1931، 1931های  ناموسی و تجاوز جنسی ثبت شده در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال  جدول آمار قتل

 به تفکیک دفاتر کمیسیون: 1931

 

 شماره دفاتّر قتل ناموسی تجاوز جنسی

 1 10بامیان 1 3

 1 مزار 11 91

 9 بدخشان 1 1

 6 قندهار 11 4

 5 گردیز 63 5

 4 هرات 39 16

 1 کندز 16 11

 3 فاریاب 11 11

 3 غور 9 4

 11 کابل 9 19

 11 جالل اباد 99 11

 11 ارزگان 4 4
 19 هلمند 1 -

 16 دایکندی - 3

 مجموع 163 163

 مجموع قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی 604

 

 

 

                                                           
دفتر ساحوی بامیان در دست نبود و لذا قضایایی که احتماال در این سه ماه در این والیت اتفاق افتاده   1931و حمل و ثور  1931های حوت  . قضایای ماه10

 باشد، شامل این آمار نیست. 
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 : 2ضمیمه 

 تماع عامه به تفکیک دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانو اس  جدول جلسات فوکس گروپ

کنندگان   تعداد اشتّراك

 هّرجلسه استماع عامه

 جلسات 

 استماع عامه

کنندگان  تعداد اشتّراك

 هّرجلسه فوگس گّروپ

 جلسات 

 فوکس گّروپ

دفاتّر 

 کمیسیون
 شماره

 1 بدخشان 9 نفر 94 1 نفر 16

 1 مزار 4 نفر 13 1 نفر 51

 9 جالل اباد 5 نفر 11 1 نفر 91

 6 هلمند 9 نفر 69 1 نفر 113

 5 دایکندی 6 نفر 65 1 نفر 15

 4 کابل 1 نفر 159 6 نفر 111

 1 هرات 4 نفر 115 1 نفر 43

 3 غور 1 نفر 91 1 نفر 65

 3 بامیان 4 نفر 43 1 نفر 51

 11 کندز 4 نفر 36 1 نفر 11

 11 فاریاب 9 نفر 91 1 نفر 11

 11 قندهار 9 نفر 14 1 نفر 41

 19 گردیز 6 نفر 41 1 1

 16 ارزگان 9 نفر 11 1 1

 مجموعه 06 46 نفّر 0001 01 0000

 

 


