
1 
 

 

 مؤسسه حقوق بشر ومحو خشونت

Human Rights & Eradication of Violence Organization 

‘Training & Empowerment of Young Professional Advocates in 

Afghanistan’ 

 ه زنیلع منع خشونتقانون  اعالمیه جهانی حقوق بشر و حق حیات در حمایت از

 ولی اهلل دریا

 چکیده

و تفاوت دارند یعنی یکی جهانی است با هم جهاتی  از ،علیه زن خشونت و قانون منع اعالمیه جهانی حقوق بشر

باشد و به ویژه حق حیات میحمایت از حقوق انسان وضع این دو  فلسفه وجودی  ،دیگری داخلی با این وجود

حقوق اساسی  از حق حیاتازاین رو  ساسی و بنیادین انسان می پردازند.قدم نخست به حقوق ا هر دو در همچنان

رد حمایت قرار ه صراحت موسوم خود بآن را در ماده  اعالمیه جهانی حقوق بشرکه  حقی است انسان است و

علت و اساس وضع قانون منع خشونت چنان همداند میکه انسان است  اساس این بری این حق ادار داده و هر انسان

با ارزش ترین حق مورد  وترین حق حیات واال استحمایت از این حق اعالمیه جهانی حقوق بشر وعلیه زن 

 حقوق بشرمی رود. اعالمیه جهانی  به شمار  و قانون منع خشونت علیه زن حقوق بشر حمایت دراعالمیه جهانی

گونه تفاوت و تمایزی ها هیچمیان انسان حق مذکور خاطر حمایت ازه داند بق حیات را از حقوق ذاتی انسان میح

 انگیزه و باشدقانون اساسی می 54و  24که اساس آن ماده علیه زن خشونته است. همچنان قانون منعرا نپذیرفت

ین آن کرامت انسانی و حق ترانسان است که اساسی نبنیادی حمایت از حقوق اساسی واین قانون وضع اساس 

ی احکام قانون اساسی وضع حمایت از این حق است که در روشن علیه زن بخاطرخشونتقانون منع باشد.حیات می

 وضع شده استها حقوق بشری آن انسانی زنان وحمایت از حقوق  ن درمعی ی اهداف مشخص وادار .شده است

یا هم موجودات  باشند وبرابر نمیاینکه زن هستند و زنان با مردان  دلیلحقوق انسانی شان به  زنان هموارهچون 

های صورت. به شددیده میا رو هاع خشونت برآنو انواگیرد و میگرفت می قرار  مورد تجاوز ،هستندضعیف 

خشونت بخاطر حمایت قانون منع ،رو از اینشدند این حق محروم می از شان سلب وگوناگون حق زندگی و حیات 

 در جامعه ها را حقوق انسانی آن وضع شده تا باشدزنان حیات حمایت از حق خصوصا در ،حقوق انسانی زنان از

 .آن حمایت نمایدو از بخشدبتحقق 
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قانون منع خشونت علیه  اعالمیه جهانی حقوق بشر وحق حیات، حفظ ، حیات حقحقوق بشر،  گان کلیدی:واژ

 زن.

  مقدمه

 در ،شودگیری وحمایت میپی ترژرفشکل ه ب  امروزه مورد حمایت بوده و گیریشکلبدو  حقوق بشر، از    

گناه گرفته شد بیهای به صورت باور نکردنی حیات انسان و کشورها صورت گرفت ها وبین انسان های کهجنگ

ها برای این مسئله باعث شد که انسان و پی داشت ترین تلفات انسانی را دره ویژه جنگ جهانی اول و دوم زیادب

مقررات را وضع  سری قواعد و های بعدی یکحقوق اساسی و بنیادین خود و نسل حمایت ازکرامت انسانی و

 را نداشته باشد. حق حیات شان  و تعرض بر کرامت انسانی  کسی دیگر حق سلب حیات و تانمایند 

توسط دوم جنگ جهانی پس از، حقوق بشرجهانیاعالمیهحاصل چنین فرایندی است. بشر جهانی حقوقاعالمیه 

دسامبر  10تاریخ  و احترام گذاشته شود در دنسلب نشوها و بنیادین انسان حقوق اساسی  اینکه ها بخاطردولت

انگیزه تصویب این  علت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. به تصویب ماده   30یک مقدمه و در 1948

 وق ذاتی و طبیعی انسان دانست.حقبه توان احترام گذاشتن اعالمیه را می

هم از  قرار دارد؛ اما با وجود این هنوزمورد حمایت جهانی  نین داخلی، معاهداتقوا در  حیات انسان امروزهحق

رد تجاوز قرار دادن آن وجود دارد؛ و مو وقاین حق نقضی زیادی  برای نیست، راه هامحفوظ تهدید و تعرض 

باشد، در محفوظ های هستوی تهدید سالح که ازاردی از جهان وجود ندعصرتکنالوژی هیچ گوشه زیرا در

ه و زودترین فرصت را به آسان ترین را انسانحیات  دتواناگر دشمن بخواهد می دورترین نقطه جهان هم که باشد

که ن هرگوشه جها ی و بنیادین انسان دراند که حقوق اساسالمللی باعث شدهولی این قواعد بیندر خطر اندازد؛ 

حاکم بر روابط بین  اصول همچنان .شود مورد حمایت قرار داده شته شده واحترام گذابه صورت نسبی باشد 

ها هدیه ، برابری و برادری را برای انسانآمیزهای جهانی زمینه زیست مسالمتاعالمیه معاهدات و المللی، وجود

 .انددتی و ... را ممنوع قرار دادهتفاوت نژادی، عقی نموده و هرنوع تمایز و

ن منع خشونت علیه بشر و قانوحقوقیاعالمیه جهان حیات را دراین است تا حمایت از حق این مقاله کوشش بر در

به صورت  بشر، حق حیات و حفظ این حق راحقوق مفاهیم  ،بحث نخست در م.یررسی قرار دهب مورد بحث و ،زن

سپس و  توضیح داده شده و حق حیات در این اعالمیهحقوق بشر نی اعالمیه جها ،در بحث دومو بیان نموده فشرده 

 رسد.به پایان می نوشتهگیری به این نتیجهو با یک  شود، توضیح داده میحق حیات در قانون منع خشونت علیه زن

 حقوق بشر  -مبحث اول
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گونه که انسان است داده شده و هیچاینجهان است این حقوق به انسان از لحاظی  حقوق تمام افرادحقوق بشر، 

این حقوق راهی است برای رسیدن به برابری،  یست.پذیرفتنی ن  وقدر داشتن و صاحب شدن این حقتری رب تمایز و

 . اکنوناوت ایجاد شده استهای متفنام ها وها به گونههای که در طول تاریخ بین انسانمحو فاصله برادری و

بشر برای بسیاری از افراد متراف عدالت واقع امروزه حقوق در .ای جهانی تبدیل شده استبه پدیده، بشرحقوق

ها بتوانیم ی آنآورد که به واسطهابزاری را فراهم می بشرحقوق .اقتصادی استا حت اجتماعی وحقوقی، سیاسی، 

های ایدئولوژیک برای غلبه برظلم وابستگی احت نظر گرفتن ملیت، طبقه، اعتقاد، جنسیت، قومیت و بدون در

 ها تعلق دارد، نوید بخش غلبه بری انسان بودن به تمام انسانکه صرفا به واسطه،بشرض گام برداریم حقوقیوتبع

جدایی ما از یکدیگر می شود. )کوکبی و خدایی، باعثکهاستهاییمرزبند موانع و

www.openasia.org.)  

ریف تع کنم. درها بسنده مینمونه از آن یا دو یک ذکر اجا باین در .های گوناگون شده استتعریفبشر حقوق از

های است که به موجب انسانیت انسان، مشتق گردیده است مجموعه حق عبارت از، بشربشر گفته اند: حقوقحقوق

  .(36: 1395)طیبی،

که انسان است، ازآن ورهمان حقوقی است که هرانسان ازآن ، بشرگوید: حقوقمیدانلی در تعریف دیگر، جک 

 .(36: 1395،همانشود )برخوردار می

همه  کند. نکته اول اینکه حقوق بربیان می با صراحت،م ندارد دو نکته را چندان تفاوت با ه تعاریف فوق که 

ی وجود ندارد هاست هیچ امر جداگانهذات و طبیعت انسان گیرد و دوم اینکه این حقوق مبتنی برها تعلق میانسان

 که نقض این حقوق را توجیه نماید.

 حق حیات -الف

ه است و در حق در ترکیب حیات آمد، جسمی است حق زندگی، زنده ماندن، سالمت روحی و حیاتحق    

زندگی کردن معنا کرد تفاوت  وان امتیاز، سلطه و قدرت به داشتن زندگی، زنده ماندن وتحق حیات را می اینجا

اما دیگر حقوق مانند حق مالی  نیست؛ این است حق حیات اختیاری و قابل اسقاط  در ،حق حیات با دیگر حقوق

 قابل اسقاط هستند.

قوانین داخلی مورد حمایت  المللی وتمام معاهدات، اسناد بین است که در بنیادین بشر حقوق اساسی و حیات ازحق

صورت دلخواه وخودسرانه ه ب سلب آن راو صالحیت ی است که هیچ کسی حق حیات، حقحق، قرار گرفته است

یا آن را  بین ببرد و تواند حیات و زندگی خود را ازسلط برآن را داشته باشد یعنی نمیت و تواند اختیارندارد و نمی

http://www.openasia.org/
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ای روی جسم معامله هر اموال قابل معامله نیست و چون جسم انسان همانند اشیا و .بدهد فروش قرار مورد خرید و

 (.1396:14اطل است.) رسولی، انسان که حیات او را سلب کند به دلیل مخالفت با نظم عمومی ب

 سقط جنین، چنانکه. نیز حمایت قرار داده است زردشتی حیت، یهودیت ویسالم، مسا ،ادیان را حیاتحقالبته، 

ای روا یا قابل چشم پوشی سقط جنین به هیچ بهانه ،در دین زردشت .شودانسان محسوب میگرفتن حیات یک 

شود با قتل عمدی برابردانسته میاست که این عمل زردشت به حدی آیین نیست، درجه مخالفت با سقط جنین در

 .(coth.ui.ac.ir)احسانی و مفتاح، 

یکی از  "قتل مکن"این دین حکم  در چنانکه، است حیات انسانی تاکید شدهضرورت حفظ دین یهود بر در

 .(هماناحکام ده فرمان است که به ضرورت حفظ حیات انسان تاکید دارد. )

 دین اسالم نیزآیات و روایات در در حیت اجرای حکم قصاص را ضامن حفظ حیات دانسته شده است.یدین مس

سوره  33همچنان آیه  ده ویسوره ما 32یه سوره نسأ، آ 29از جمله آیه  .حق حیات وجود دارد مورد حمایت از

 نقض است. حیات جز حقوق سلب ناپذیر و غیر قابلبنا براین حق نام برد.توان میاسراء را 

بدن جدا شود یا اینکه کسی تیری به فرق  از ،حیات به این مفهوم نیست که روح انساناز حق محروم شدنالبته 

تهدید قرارگرفت بلکه حق  این باشد که حق حیات آن شخص گرفته شد و یا مورد انسان فرو کند تا مصداقی بر

مورد چگونگی سلب  در قرار گیرد. تهدید و تجاوزغیرمستقیم سلب، مورد  تواند به صورت مستقیم وحیات می

آن را از هیچ راهی سلب توان نمی ویست نقابل سلب  ،حیاتحق .شودمیاشاره  ادامه در  حیات و حفظ آنحق

 .است حیاتحقترین حق برای انسان ارزشمند .نمود

 حیات  حفظ حق -ب

ها برای حفظ دولت .است یامروزیکی از مسایل مهم در جوامع  ،یاتححفظ، نگهداری و احترام گذاشتن به حق

و این  حقوق دیگران باز دارندتا افراد متجاوز را از تعرض و تجاوز به رات وضع نموده د قانون و مقرحقوق افرا

 وحق حیات بطور مستقیم  سلبشد  که ذکرقسمی  است حیات از تهدید و تجاوز محفوظقکه حدهد مینشان 

حیات  گرفتن حق، آن چاره اندیشد حمایت از و باید برای حفظ ،طراز این خا ،تواند صورت گیردمستقیم میغیر 

سنگ یا چوبی  یا زدن با قلب آن و تواند شامل شلیک گلوله به فرق انسان، فرو کردن چاقو برمیطور مستقیم ه ب

است که این حق  خاطراز این  ،گیرداو را مییات حی حقنسان باشد که به صورت آنی و لحظهسر ا پیشانی و بر

 مورد حمایت است و هر کس حق دارد که به حیات اش احترام گذاشته شود.

ی این حق اگوید: هر شخصی دارمیاین حق را مورد حمایت قرار داده ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر 4ماده  

 (.109،2004محاکمات عادالنه سازمان عفو بین الملل،  ) رهنمای .است که به حیات او احترام گذاشته شود
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 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی ومیثاق بین و سیاسی المللی حقوق مدنی ومیثاق بین، حقوق بشراعالمیه جهانی 

باید  . کرده است برحفظ آن تاکید ن حق را مورد حمایت قرار داده والمللی هستند که ایاز اسناد بین فرهنگی

موارد خشونت  مثال در  .تهدید قرارگیردو  سلبمورد تواند صورت غیرمستقیم نیز میه این حق باذعان نمود که 

وکوبی که منجر به  مانند لت ،دناشبصورت غیر مستقیم میه حیات بموارد خشونت سالب حقبعضی از  ،علیه زنان

معلولیت، زندگی آرام و  کند.سلب میصورت غیرمستقیم و تدریجی ه ب را  حیاتمعلولیت حقد. شومعلولیت 

  سازد.می ،انسان را تلخ و بی معنا خوش

حق شوند باعث می مدت در دراز که ممانعت از تطبیق واکسین در کشور است گروه طالبان عمل نمونه دیگر،

 هدر قانون اساسی مورد حمایت بود حالی است که حق حیات این در مورد تهدید قرار گیرد. ،طفلان هزار حیات

 اخالف کرامت انسانی است و حتحیات حق نسلب نمود .هیچ کسی حق سلب آن را بدون مجوز قانونی ندارد و

با حق  مرگ را اعمال کنیم چون جزای مرگ غیر انسانی تحقیر آمیز ومجازات ما حق نداریم برای مجرمین 

 (.2004،109همان،زندگی در تناقص است. )

هرکس باید بر این آگاه باشد که حق تجاوز  امر حتمی و ضروری است و حیات هر انسان،بنا براین  حفظ حق   

 تواند بدون کدام مجوز قانونی آن را از دیگران سلب نماید.ه حق حیات دیگران را ندارد و نمیب بی احترامی  و

 حقوق بشراعالمیه جهانی حق حیات در -دوممبحث 

حق عدم  درها حقدیگر  ،ترین و اساسی ترین حق انسان است بنیادیحیات شد حق در فوق ذکرطوری که    

 حیات ازپرتو حق یعنی انسان در کندمعنا پیدا می وجود این حق باوق دیگر حق. معنا نخواهند داشتحیات 

براین  دارد.مورد حمایت قرار باشد میدر رحم مادر  جنین کهاز زمانیو این حق  شودسایرحقوق برخوردار می

یات انسان چون این عمل خالف قانون و بی حرمتی به ح، حق ندارد حیات جنین را سلب نمایدهیچ کسی اساس 

صورتی  به هیچ ادیان جرم بوده و هم در قوانین و هم درو سلب حیات جنین شود و حق ذاتی آن محسوب می

 باشد.قابل گذشت و چشم پوشی نمی

حترام گذاشتن به حقوق ا ها آزاد به دنیا آمده  و درکه تمام انسان استبراین  ،حقوق بشرجهانی المیهاع 1ماده 

انسان  یکدیگر برادرانه رفتار کنند. یعنی اگر اند، عقالنیت و وجدان به آن ها ارزانی شده الزم است تا باباهم برابر

 است. را تهدید کرده زندگی همدیگر حق حیات و نکنند برادرانه رفتار ها باهم برابر و

امنیت شخصی دارد. این ماده به سه اصل  : هرکس حق زندگی، آزادی وداردمی  سوم این اعالمیه مقرر ماده

جا اشاره حق زندگی نخستین اصل این ماده است و کلمه هرکس در اینکه ارد اساسی زندگی انسان ها اشاره د

 وارزشمندترین حیات یکی از حق .و ... می باشدون در نظر داشت تفاوت رنگ، عقیده، جنسیت بد، به هر انسان
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ه در این ماده ب .صورت واضح مورد حمایت قرار داده شدهه در این اعالمیه بترین حقوق انسان است که اساسی

حق سلب حیات  و هیچ فردی دگردنمی ،محرومحیات حق کسی ازکه هیچ شاره شدهااین  صورت روشن بر

مرتکب جرم  فردیمثال اگر ،شدانسان سلب می قدیم به راحتی از . این حق درهیچ حالتی ندارد دیگری در

شد وکسی هم حق دخالت اش گرفته مییا حق حیات خانواده یس قبیله حق حیات او ویشد توسط رکوچکی می

اگرچه ادیان  همقررات حاکم درجوامع بود و عدم قوانین انگیزه این کار ه را نداشت. علت ورییس قبیل درکار

اساس  ربتوانستند جلو این کار را بگیرند. نهم  اند بازها را برعهده داشتهم کننده رفتار انسانیتنظ خود نقش قانون و

ان را در جلو خود کامگی و خود مختاری انسحمل شدنی نبود و برخی برآن شدن که که ظلم انسان بر دیگر تاین

ق ، انسان را بگیرند تا باشد دیگر ححق حیاتسلب کننده  و ذات و کرامت انسانی های خالفرفتارهم چون 

خور تحسین و ستایش است چون که  این اعالمیه سندی در ها سلب نشود وحیات شان بر اثر این خود کامگی

 کند.آن حمایت قاطع میدهد و از مت انسانی را به جهانیان نشان میاال بودن حق حیات و کرا ارزشمندی و و

المللی اسناد بین همچنان در احترام واقع شده و کشورها مورد حمایت و اکثر قوانین داخلی امروزه حق حیات در

درمواد زیادی به همچنین در این اعالمیه  باشد.این اعالمیه  که در مخالفت باود نداردوجاعالمیه  هیچ معاهده و

به شمار  حیات حمایت ازحقِ واضح است که دراز فحوی مواد این حق حیات مستقیما اشاره نکرده است؛ اما 

 رود.می

رفاه خود و  های قابل قبول برای تامین سالمتی ومعیارهر انسانی سزاوار یک زندگی با این اعالمیه  25مطابق ماده 

برای یک انسان  اگر این موارد باشند کهمیشامل خوراک، پوشاک، مسکن و...  هامعیارباشد این میاش وادهخان

حیات انسان  هامعیارعدم این  در صورت به حیات خود ادامه بدهد و دتواناش میسر نباشد نمیدر زندگی روز مره

 .باشدخطر می در

نیز مورد حمایت  د حمایت است بلکه حیات خانواده حیات خود فرد موراعالمیه نه تنها حقاین  همچنان در

یک  درو چون خانواده رکن اساسی یک جامعه است  ه،ملزم به نگهداری آن نمود ت را حکوم قرارگرفته و

می قرار مورد تجاوز ازطرف دولت مورد حمایت قرار نگیرد  که اگر باشدمی خانواده حیات چندین انسان مطرح

 .می شودحق حیات چندین انسان  منتهی به سلب و گیرد

 "مادری وکودکی"چون این دو دوره  ،است دوره مادری و کودکی را مورد حمایت قرار داده 25در بند دوم ماده 

 تهدید جدی برنگیرد  مورد حمایت قرار توجه نشود و باشد که اگردو می دوره خاص و حالت متزلزل برای هر

حین زایمان به شفاخانه انتقال داده  مثال مادری، کودکی را به دنیا بیاورد در باشدمیاین دو زندگی  وحیات حق

 و حیات آن کودک باشد. تواند هم تهدیدی به حیات مادرنکنند می نشود یا دکتری را برای مراقبت اش خبر
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این ماده به این  همچنان در .ره را مورد حمایت قرار داده استاین دو دو حقوق بشرانیجهعالمیه این اساس ا بر

شود یعنی می چه غیرآن مورد حمایت واقع می شویی به دنیا آمده باشد وزنا تاکید شده است کودک چه به اثر

چون که ، خور دار استرحیات بحق ازکودک  ،مرد زن و یغیرقانون رابطه قانونی و توان گفت که صرف نظر از

است  حیات طفلی را سلب نماید که این طفل مشروع حق نداردکس هیچ  حیات انسان مطرح استحمایت از حق

  .غیرآن مطرح نیست بلکه مسئله حیات یک انسان مطرح است ئله مشروعیت ویا نا مشروع در اینجا مس

 قانون منع خشونت علیه زن در حیاتحق -سوممبحث 

به تاریخ  ،حقوق زنان حمایت از روشنی احکام قانون اساسی در افغانستان که در قانون منع خشونت علیه زن در    

 است.قابل اجرا  باشد که فعال نافذ وماده می 44ی چهار فصل وادار ،گردیده است تصویب وضع و 15/4/1388

تواند این موارد می از بعضی  مورد می رسند. 22بیان شده که به  ماده پنج این قانون در ،علیه زن موارد خشونت

باشد. موارد زیر از اعمال سالب حیات در قانون منع خشونت علیه  غیرمستقیمصورت مستقیم و به ، سالب حیات

 آید.به شمار میزن 

جوامع وقتی  تواند سالب حیات باشد چون اکثرا زنان دراست که می "آتش زدن"ماده مذکور  فقره چهارم  -الف

یاهم توسط  و حلق آویز دهند یا توسطوسط آتش زدن این عمل را انجام میزنند یا تدست به خودکشی می

عمل سالب حق حیات و تهدید  جرم، "آتش زدن" خوردن مواد زهری و کیمیاوی از این رو است که در این فقره

ه این نوع خشونت مجازات حبس ین قانون برای عامل و به بارآورندا 20 درماده نده سالمتی فرد تلقی شده وکن

فقره دوم ماده مذکور گفته است هرگاه عمل مذکر یعنی  است درنظرگرفته  که از ده سال کمتر نباشد در طویل

جامعه به منظور حرمان زنان ازحقوق مدنی باشد یا منجر به مرگ مجنی  وحشت در آتش زدن به ایجاد ترس و

 گردد.ا گردد، مرتکب به حبس دوام یا اعدام محکوم میعلیه

. باشدمیسالب حیات  به یقینخودکشی است که خود سوزی یا نمودن به  فقره پنج این ماده مجبور -:ب

مسئله  دربین جوامع مختلف وجود داشته و های تاریخی واست که در بیشتر دوره یخودکشی از جمله معضالت

 به زندگی خود پایان دادن وای کشتن معنای خود را به وسیله به لغت رود. خود کشی دربه شمار نمی جدیدی

 (.   Jiqs.ir)عسگری، .تواند باشداخطار به شخص ثالث می خودکشی از تهدید واصطالح  در آمده است(. و

در این قانون خودکشی به هر شکلی که  که خودکشی تجاوز به حق حیات بوده وآید می براز این تعریف چنین 

ساس این ا باشد این قانون برقابل مجازات می قانون مذکور 21مطابق ماده  ،عامل آن باشد جرم تلقی شده و

حمایت ازآن برای مرتکبین جزا  حیات انسان وبخاطر حفظ حق بیان نموده و خودکشی را از نوع موارد خشونت

 های ناده در آن دخیل است از قبیل رفتار. در اکثر خودکشی زنان یک عامل و تحریک کنناست ن نمودهیتعی

ل دیگری مو یا عوا ظن شوهر نسبت به همسر، ءاز طرف شوهر، سورون رفتن یب اجازه نداشتن درست خانوادگی، 
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کود جزا شخصی که دیگری را به خودکشی  548ماده  این اساس در شود بره منجر به خودکشی شان میک

 خودکشی وی کمک نماید که تحریک یا کمک آن منجر به خودکشی گردد به در اتحریک یا به نحوی از انح

گردد. شروع کننده به خودکشی مجازات نمیماده مذکور  4د. در فقره گردهفت سال محکوم می حبس طویل تا

 . های آنگیاز ویژ رف نظرانسان است ص هرذاتی  وحیات، حق طبیعی چون حق

حیات به دو صورت سلب شده حقمجروح یا معلول نمودن است. قسمی که ذکر این قانون  5ماده  6فقره   -:پ

مستقیم و غیر مستقیم که مجروح نمودن و معلول نمودن از عامل سالب حیات به صورت غیر مستقیم می  شودمی

شود مثل اینکه دست آن قطع شود یا حیات خود محروم میحق دن انسان ازمعلول ش اثر مجروح شدن و در .باشد

دن به این معنا است که انسان زنده مان زنده بودن واینکه کمر یا پایش بشکند این خود سالب حق حیات است 

و زنده ماندن ت کند و از زندگی و حیات خود لذت ببرد وقتی از این ها محروم شود پس زندگی یبتواند فعال

حیات را مورد حمایت معلول نمودن حق مفهومی ندارد. بنابراین قانون منع خشونت با ممنوع قرار دادن مجروح و

 ن نموده است.یاین قانون مجازات تعی 22شوند در ماده جرم فوق را مرتکب میبرای کسانی که  قرار داده است و

 غیرمستقیمتعرض به حق حیات به صورت  ها نیزنون لت وکوب را ذکر نموده که ایناین قا 5ماده  7 فقره در  -:ج

 .تدریجیصورت ه ی سلب حیات کند و هم بهتواند به صورت آنی ولحظو مستقیم است چون لت وکوب هم می

است تا باشد از  هجمله موارد خشونت آورد قانون منع خشونت علیه زن این موارد بخاطر حمایت از حق حیات از

 از حق حیات حمایت کرده باشد. رفتارها طریق ممنوع قرار دادن این

دهند قرار میحیات را مورد تهدید اند که حقمخدر و کار اجاری از جمله مواردیاجبار زن به اعتیاد مواد  -:د

 ن نموده است.یتعیکه این قانون موارد فوق را ممنوع قرار داده و برای مرتکیبن این نوع اعمال مجازات 

حمایت از  کند که این موارد درحمایوی را بیان می وقایوی و فصل دوم  قانون منع خشونت علیه زن تدابیر  -:ه

منع  مبارزه با ها را درنهاد ها، موسسات ووزارت خانه از تعداد باشد وحق حیات و سالمتی جسمانی زنان می

حیات زنان مکلف نموده است. مانند وزارت امورزنان، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، حق حمایت از خشونت و

ت، اختیارات، ساحه حدود صالحی اند درفرهنگ و...  هرکدام مکلف وزارت تحصیالت عالی، وزارت اطالعات و

 زمینه حمایت از های موثردربرنامه گیری نموده وز اعمال موارد خشونت علیه زن جلوی خود اهاکاری و برنامه

اطالع رسانی نمایند تا افراد و اشخاص مرتکب  از تفاوت جنسیتی شان طرح نموده و حقوق انسانی زنان صرف نظر

حقوق ذاتی و اساسی  انسانی ود تا کرامت نحیات باشد یا غیرآن علیه زنان نگردحق هیچ نوع خشونت چه سالب 

 ها زیرپا گذاشته نشود.آن

 نتیجه
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لبُ سخن این اعالمیه  و است بنیادین بشر حمایت از حقوق اساسی و،حقوق بشراعالمیه جهانی هدف از تصویب  

خاص وضع شده و که با اهداف هم قانون منع خشونت  و استی از جهان در هر نقطهحیات انسان حق حمایت از

به ویژه حمایت از حق حیات مایت از حقوق ذاتی ح باشد درن مییمع در این قانون مشخص و خشونت موارد

تا باشد که حقوق  کندحمایت می از حقوق اساسی انسان همانند اعالمیه جهانی حقوق بشر تصویب شده است و

 .باشدخصوصا حق حیات انسان مورد احترام  افراد مورد تجاوز قرار نگیرد و

ه خانوادحیات بشر و قانون منع خشونت علیه زن  نه تنها حیات فرد مورد حمایت است بلکه حقوقاعالمیه جهانی در

هدف علیه زن  ط با این تفاوت که قانون منع خشونت قف مورد حمایت قرار گرفته که رکن اساسی جامعه استهم 

 .این مورد دارد مشخص در

از بین برد و ایجاد شده بود را  ،هال قرنطو ها درکه بین انسانرا اسی اسهای بی تفاوتحقوق بشر اعالمیه جهانی

در دارا شدن از حق  ان از هیچ لحاظی بین ش ی حق معرفی نمود و تمایزادارها را براساس انسان بودن شان انسان

اما حامی  ؛هگر چه به گروه خاصی عنوان شدهم امنع خشونت علیه زن قانون  ونپذیرفت حیات و سایر حقوق 

 کسشود که هیچدو چنین برداشت میاز این  باشد.می ی اعالمیه جهانی حقوق بشرحقوق انسانی زنان در پهلو

تجاوز قرار بدهد و  یا آن را مورد تهدید و حیات انسانی را سلب نماید وجهان حق ی ازهیچ گوشه تواند درنمی

ررات خصوصا کرامت انسانی و خالف قانون و مقدرصورت سلب حیات یا تهدید و تعرض آن رفتار خالف 

صلی اسناد خاستگاه ا. شودشود مجازات می  برا مرتک باشد ،صراحت این دو حکم و ارفتاری که در تعارض ب

ها بوده و هر کدام از اسناد فوق الذکر آثار عینی و قابل ملموسی را در حیات انسانمتذکره در حمایت از حق

 .اندبجا گذاشتهالمللی بین ها هم در سطح ملی ویات انسانحقراستای حمایت از ح
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