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Training and Empowerment of Young Advocates Professional Advocates in 

Afghanistan 

 موسسه حقوق بشر و محو خشونت 

 آموزش و توانمند سازی وکالی جوان افغانستان 

 

 حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان

 

 فروزان محمدی  نویسنده:

 والیت دایکندی 

1399سال   

والیت دایکندی   -دانشگاه ناصر خسرو  -دانش آموخته ای حقوق و علوم سیاسی  ۱۳۷۶  فروزان محمدی متولد سال

یکی از اشتراک کننده های کلینیک حقوقی و محکمه تمثیلی حقوق بشر و محو خشونت در است. بانو محمدی  

به مدت چهار سال بحیث معلم در لیسه نسوان خشونت بوده است. او  در مٔوسسه حقوق بشر و محو ۲۰۲۰سال 

چهارصد خانه تدریس نموده و همچنان به کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رئیس محل ایفای وظیفه نموده است.  

برعالوه به مدت چهار سال در دانشگاه ناصر خسرو به حیث مدیر اجرائیه و مونوگراف ها ایفای وظیفه نموده  

 ست.ا
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 چکیده

زنان در جهان معاصر بخاطر برابری حقوق شان مبارزات دادخواهانه ای دشواری را انجام دادند که در نتیجه آن یک  

صد سال قبل سازمان ملل متحد و یونیسکو روز هشت مارچ را روز جهانی زن مسمی نمودند. ولی زنان امروز هم با 

و اقتصادی دست به گریبان اند و هنوز جلوه های آشکار از تبعیض و ستم جنسی بر  مشکالت فراوانی سیاسی، اجتماعی 

زنان مستولی است. تمام این نابسامانی ها ستم و استثمار و از جمله ستم جنسی ریشه درسیستم غیرعادالنه نظام های 

ر افکار تاریک اندیشانه قرون سیاسی و اجتماعی و بنیادهای فکری آن دارد. زنان بطور عام در بستر اجتماعی همسان د

وسطایی و عقب مانده قرار دارند و زیر تیغ تبعیض جنسی قرار گرفته اند که عالوه برستم جنسی از ستم مضاعف رنج  

 می برند. 

خشونت علیه زنان یکی از جدیدترین اشکال نقض حقوق بشر است که موجب نقض پایدار حقوق شخصی و پایمال شدن  

شود. و این موارد در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر به طور جدی مطرح گردیده    ارزش انسانی زنان می

های فراوان نموده تا از حقوق زنان به عنوان بشر دفاع نماید از  ها و نهادهای مختلف تالش است که در این راستا جنبش

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  وق زنان در همه عرصهکاوشهای زیادی که برای تأمین حق جمله جنبش فمنیسم با تالش و

حالیکه در طول تاریخ نسبت به   حقوقی جهان گذاشتند. در های سیاسی و  فرهنگی انجام دادند، تأثیرات عمیق بر گفتمان و

د تعرض قرار  شد، به همین خاطر اکثراً حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته اند، نه تنها مور زنان با دید منفی نگرسته می

گرفته بلکه زنان از حقوق حیاتی شان محروم بودند، حقوقی چون آزادی بیان، آزادی شغل، آزادی رفت و آمد، آزادی  

استبدادی دنیا فضای   های دیکتاتوری وتغیرات کلی در ساختارهای نظام اندیشه وغیره ولی با به وجود آمدن حقوق بشر و

 شوند. امتیازات اساسی خویش برخوردار حقوق و از ردید، تا به عنوان بشربرای زنان مهیا گ اجتماعی کمی بهتر

قانون اساسی افغانستان،    ۲۲جایگاه زنان در قانون منع خشونت علیه زنان، قانون جزاء و قانون اساسی افغانستان بنابر ماده  

زنان برای حمایت از حقوق زنان،    همچنان قانون منع خشونت علیه  .با مردان برابر است و هیچ گونه تبعیض وجود ندارد

 عدم خشونت علیه زنان و حمایت از زن معروض به خشونت از جمله اهداف این قانون می باشد. 

 تبعیض، حقوق زنان، حقوق بشر  واژه گان کلیدی:
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 مقدمه 

هر چند زنان در بیشتر جوامع به پیشرفت های مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباَ در همه جا برای مسائل مربوط به 

زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. بسیاری از متخصصین و کار شناسان معتقدند که تاثیر حیاتی تصویب اعالمیه جهانی  

اجرای مفاد آن؛ در روند حیات جمعی و وضعیت های سیاسی و  حقوق بشر و تعهد حکومت ها و کشورها در جهت  

اجتماعی انسانها امری غیر قابل انکار می باشد و این اعالمیه نخستین قانون بین المللی به شمار می رود که تعداد قریب  

گونه ای که با آن در  به اتفاقی از دولت های عضو مٔوظف شده اند تا قوانین داخلی خود را مطابق با این اعالمیه، و یا به

تعارض نباشد، تنظیم نماید. زیرا جهانی شدن رعایت حقوق بشر هنگامی ممکن خواهد بود که این اعالمیه، در سطوح 

داخلی و ملی کشورها نیز رعایت گردد؛ در غیر این صورت مسأله حقوق بشر در سطح شعارهای بدون ضمانت اجرایی 

 باقی خواهند ماند.  

ن نیز مانند بسیاری از کشورها خود را ملزم به رعایت این اعالمیه می داند، اما با گذشت بیش از نیم قرن هر چند افغانستا

  – از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، مردم افغانستان پس از سپری نمودن تحوالت، چالش ها و تغییرات سیاسی  

بر حقوق زنان، هنوز هم اجرایی نمودن مفاد آن در   اجتماعی بسیار وحتی پس از تصویب قانون اساسی جدید و تأکید آن

کشور با چالش های جدی رو به رو می باشد که بخشی از آن به عرصه معرفتی و ذهنی جامعه، و باورهای که نسل به 

نسل به عنوان باورداشت های سنتی ریشه دار در جامعه وجود داشته و باز تولید شده است مربوط می شود و بخش دیگری  

چالش ها به وضعیت سیاسی واجتماعی، استبداد تاریخی و سیاسی و عقب ماندگی اجتماعی افغانستان ارتباط دارد،  از  

 مشکالتی که واقعاً در مسیر توسعه حقوق بشر در افغانستان چالش بر انگیز شده اند.  

شهروندان شان   ی، سیاسی و حقوقیها، رفتار اجتماعازآنجایکه افغانستان یک جامعه مردساالر، سنتی و بسته است دیدگاه

گیرنده اصلی   آمیز و یکجانبه است. همیشه مردان تصمیم  نیز به همان منوال است. در چنین جوامع رفتارهای افراد تبعیض

محسوب می شود وزنان از هیچگونه حقی برخوردار نیستند، چون دیدگاه افراد جامعه نسبت به زنان کامالً بسته و منفی 

رسم غلط و نادرست از حقوق زن در متون حقوقی، برعکس جلوه دادن حقوق مانعی برای آگاهی   ه با تکیه بهاست. جامع

های حقوق جدید یکی از مباحث جدید و های فردی در نظام اند. درحالیکه حقوق بنیادین و آزادی زنان از حقوقشان ساخته 

گردید تا اینکه زادی ها برای اکثریت شهروندان میسر نمی  گردد، در جامعه افغانستان این حقوق و آ مدرن محسوب می  

باشند    نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی شکل نگرفته بود. حقوق یک اکثریت خاموش جامعه که عبارت از زنان می

معه، در  عنوان نیمی از پیکر جاگیری نظام جدید سیاسی مبتنی بر قانون اساسی زنان بهگردید. بعد از شکلپایمال می  

 قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان دارای حقوق، مزایا و امتیازات شهروندی گردیدند.  

توصیفی و با مطالعه منابع و قوانین مرتبط، حقوق    -در این مقاله تالش شده تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی

به بحث و بررسی گرفته شود. اینکه زنان به طور کلی به عنوان    بشری زنان در قوانین داخلی افغانستان و اسناد بین المللی

نوع بشر و هم چنان به طور خاص به عنوان زن چی حقوقی دارد؟ کدام قوانین و اسناد این حقوق را تضمین کرده؟ چی  

ن  موضوعات و مسائل باعث شد که ضرورت به رسمیت شناختن این حقوق در قواینین حس شود؟ و قانونمند کردن ای

 حقوق چقدر مٔوثر بوده؟ از موضوعاتی است که در این تحقیق تالش شده به آن پرداخته شده و پاسخ داده شده شود.
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 مبحث اول: حقوق بشر و حقوق زن 

اند. اما بیشترین مفاهیم چون حقوق بشر، حقوق زنان و تبعیض در ادوار مختلف تاریخی از جایگاه ویژه برخوردار بوده 

گونه مفاهیم چون حقوق زنان، منع تبعیض علیه زنان در عصر جدید با به وجود آمدن ها درباره اینویدغدغه و کنجکا

سازمان حقوق بشر ذهن دانشمندان، حقوقدانان و سیاسیون را به خود جلب کرد، و با تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر  

 خود رسید و به رسمیت شناخته شد. به اوج  ۱۹۴۸در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

های حقوقی نیز   المللی و قوانین اساسی داخلی نظامبعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد آن هستیم که این مفاهیم در اسناد بین  

های مختلف در رابطه به منع تبعیض علیه زنان و دفاع از حقوق زنان ارائه    گنجانیده شده است. همینطور کنوانسیون

 است.  گردیده

 

 گفتار اول: حقوق بشر 

 الف( تعریف لغوی و اصطالحی حقوق بشر  

و در فارسی به معنی دستمزد می باشد. حقوق بشر در لغتنامه ها،  ها، درستیحقوق در لغت به معنی جمع حق، راستی

دهخدا چنین معنا گردیده است: حقوق بشری یعنی داد یک هومنی در منشور حقوق بشر به معنی دادنامه هومنی آمده است.  

ظم در  در اصطالح حقوق بشر عبارت از مجموعه قوانین، قواعد و رسوم الزم االجرایی است که به منظور استقرار ن

جوامع انسانی وضع یا شناخته شده است. به عبارت دیگر حقوق بشر مجموعه حقوق و اختیاراتی است که به یک شخص  

 به عنوان انسان و بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، تابعیت، یا جنس داده می شود.

 ب( تعریف سیاسی حقوق بشر 

این دو مفهوم قرار ذیل  حقوق بشر در دو بعد استقاللیت در آزادی و آزادی در مش پیدا می کند که  ارکت موضوعیت 

بررسی می گردد. مفهوم اول، که از آن تحت عنوان آزادی استقالل یاد می شود، در قلمرو استقالل فردی و خارج از  

د ساختن اجبار و الزام اجتماعی و به دور از انقیاد و تابعیت سیاسی قرار می گیرد. براین اساس، فرمان روایان، حق محدو

حقوق و آزادی افراد را دارند، این مفهوم مرتبط با اندیشه آزاد گرای جان الک در قرن هجدهم و اندیشه فردریک هایک،  

 در زمان حاضر می باشد. 

مشارکت است که براساس آن، هریک از افراد حق مشارکت آزادانه در ادارۀ امور    -مفهوم دوم، عبارت از آزادی  

ی، بدون هرگونه فشار اجتماعی دارا هستند. این مفهوم مرتبط با اندیشه مردم ساالری مشهور عمومی و مدیریت اساس

ژان ژاک روسو می باشد. ازآن جا که تمام بشریت با حقوق برابر به دنیا می آیند، از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان 

ند. حقوق بنیادین از حقوق اولیه یک  و دین و از نظر سیاسی، برای جامعه داخلی و بین الملل مورد احترام می باش

 .انسان به عنوان عضوی از جامعه جهانی صحبت می کند، حق حیات و حق آزادی از حقوق ابتدایی انسان می باشد

 ج(  تعریف حقوقی حقوق بشر 

عتبار حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد، به ا

های الزم، از آن بر خوردار  انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت  

می باشد. مجموعه قواعد و ساز کار های موجود در نظام حقوقی بین المللی که موضوع آن فرد و غایت آن، حمایت از 

توان حقوق بین الملل بشر نامید. گاهی ترجیح داده   یا جنگ است را میحقوق و آزادی های اساسی وی در هنگام صلح  
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می شود که این مفهوم با مصادیق خود مثل حق آزادی بیان، حق آموزش، حق صلح و حق عدم تهاجم به غیر نظامیان 

 . تعریف شود

مفهوم حقوق بشر تعریف واحدی ارائه نشده و توافقی در این مورد وجود ندارد، به بیان کلی حقوق بشر، حقوق بنیادین   در

و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر بنیادین تلقی می شود، یعنی مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم، اسناد و  

منزلت و کرامت انسانی است. هدف و غایت حقوق بشر تضمین  ساز کارهای است که موضوع شان حمایت از مقام و  

حقوق بنیادین افراد بوده و حقوق بشر دنبال اعطاء حقوق مشخص افراد می باشد و منظور از حقوق بنیادین افراد همان 

یت جان عادالنه، آزادی های بیان و اجتماعات، مصؤن-حقوق و آزادی های فردی است که آنها عبارتند از: حکومت قانون

تمام زیر شاخه ها و با  بیگانگان  تبعیض و حقوق  از  اقتصادی، مصؤنیت  ای چون حقوق  آزادی های ویژه   و مال و 

چهارچوب های منطقی اجرایی موجود ضمانت اجرای آنها است. حقوق بشر بارها تعریف و باز تعریف شده است و در 

گریسته و آنرا تبیین کرده است. اگر چه برخی صاحب هر دوره، مکتب و صاحب نظری از منظر خود به این موضوع ن

نظران، حقوق بشر فعلی را »حاصل تفوق و نفوذ فلسفه و اندیشه های غربی« در این زمینه می دانند ولی باید اذاعان  

 نمود که رشد و شکوفایی چنین اندیشه هایی از بنیادهای فرهنگی سایر ملل، مذاهب و مکاتب بهره برده است، به همین 

عضو سازمان ملل با فرهنگ ها و نظریات گوناگون است و دو   ۵۱دلیل است که اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  

میثاق بین المللی حقوق بشر و پروتکل های اختیاری حقوق مدنی وسیاسی با اعتقادات ادیان و مکاتب تا حدود زیادی هم  

فت: حقوق بشر امروزی تلفیقی از اعتقادات و ارزش های خوانی و همراهی دارد به همین دلیل با قاطعیت می توان گ

 مربوط به نوع بشر از گذشته تا به امروز بوده است.  

 ( B8%C%D8DB%9%B8%D8%A8%AA%D8%http://fa.wikipedia.org/wiki/%Dامیرساعد: )

مفهوم حقوق بشر به عنوان مجمومه حقوقی که انسان ها صرفاً به حکم انسانیت خود از آن برخوردار اند، در قرن هفدهم  

بهره مند به شمار  شیوع یافت و جانشین مفهوم قدیمی تر »حقوق طبیعی« شد که انسان ها به حکم »قانون طبیعی« از آن 

می رفتند. مفهوم حقوق بشر به مفهومی گسترده تر از حقوق طبیعی به کار رفت، تا حقوقی را نیز در بر بگیرد که نمی 

توان به سهولت طبیعی شمرد، بلکه تنها در جامعه و دولت پدیدار می شوند. به نظر بسیاری از هواداران دموکراسی،  

کراسی را تشکیل می دهد. مبانی دیگر دموکراسی مثالً مشارکت عمومی و حکومت  حقوق بشر به این معنی جوهر دمو

اکثریت در دوران ما قبل مدرن ریشه داشتند، اما مفهوم حقوق بشر جدید بر خواسته از شرایط عصر مدرن بود. در عصر  

ند. البته سابقه تاریخی مفهوم  اخالقی بر وظایف و تکالیف فرد تأثیر می گذاشت ما قبل مدرن معموالً آموزه های سیاسی و

قدیمی طبیعی به فالسفه رواقی یونان باستان باز می گردد که به حقوق طبیعی و یکسان همه آدمیان باور داشتند. به نظر  

آنها حقوق طبیعی ناشی از قوانین تغییر ناپذیر طبیعت بود. این حقوق بشر همان مفهومی است که مرزها را در نور دیده  

« را به مانند قواعد Noyaudar« آن است که از قواعد بنیادین حقوق بشر»universalityهان شمولی »و سخن از ج

ها از توصیه و پرداخت غرامت تا اقدام نظامی  « یاد می کند و تخطی از آن موجب مسئولیت دولت  Jus cingensآمره »

 می گردد.

نظام بشر،  اعالمیه جهانی حقوق  از  برای صیاپس  متعددی  گردیده، های  تدوین  بشر  بهتر حقوق  اجرای هر چه  و  نت 

( که به اختصار به مسأله ۱۹۴۸( منشور سازمان کشورهای آمریکایی )۱۹۵۰نوامبر  ۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) 

( نمونه های بارزی از این دست می باشد. به دنبال اعالمیه ۱۹۸۱بشر ) حقوق بشر پرداخته شده و منشور آفریقایی حقوق

انی حقوق بشر، مفهوم آن توسعه یافته و حقوق بین الملل بر مبنای فرد گرایی، توسعه و تدوین می یابد. بنابراین مسأله جه

حقوق بشر مهم ترین تحول حقوق بین الملل در قرن بیستم می باشد. حقوق بشر رابطه انسان )امروز حتی گروه ها( را با  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%25Bامیرساعد
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قرار داده و آنرا تنظیم می نماید، از افراد و یا گروه ها در مقابل دولت حمایت    دولت و نهاد های وابسته به دولت را مالک

اساس قواعد و مقررات حقوق  کرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت می خواهد. بر

رعایت حقوق بشر است. این حقوق   بشر، انسانها اصوالً حق دارند نه تکلیف. تکلیف بر عهده ای دولتی است که ملزم به

همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و... در همه زمان ها، مکان ها و تحت هر شرایطی زیر 

 ( .omcwww.pajoohe)  .چتر حمایت خود قرار می دهد

شر همان حقوق بنیادین می باشد که فرد از آن برخوردار است یعنی؛ حق مفهوم مورد نظر نگارنده در رابطه به حقوق ب

زندگی نمودن، آزادی بیان، آزادی اعتقادات، حق تعیین سرنوشت، عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی، برابری جنسیتی  

 و غیره همه این مفاهیم، مفهوم حقوق بشر را می سازند. 

 

 گفتار دوم: حقوق زنان 

پیکر جامعه را تشکیل می دهند متأسفانه در نظام های حقوقی قدیم از حقوق و مزایای بنیادین برخوردار   زنان که نیمی از

زن از این مظهر محبت، صبر و برد باری، ایثار و فدای کاری روح لطیف و قلب ماال مال از عشق و عاطفه، که  . نبودند

 ز مرد می باشد.به زندگی زینت و صفا می بخشد، در پهنه زندگی همراه و همرا 

اما زنان همواره از حقوق بشری خود محروم بوده است. این قشر از جامعه وضعیت زندگی شان بسیار رقت بار و رنج 

آورمی باشد زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم هستند. در اکثر جوامع مانند افغانستان دختر از بدو تولد با  

می شود، برخی بخاطر تولد دختر از خانه قهر می کنند و برای تولد دختر، کسی  روبرو بی مهری وعدم استقبال خانواده

خوشحال نمی شود. در طول تاریخ از تحجر و افکار قرون وسطایی و فرهنگ قبیله ای بر زن ستم روا داشته شده است، 

زنان به عنوان جنس دوم در پشت دیوار    دیدگاه افراد جامعه نسبت به حقوق و نقش زنان دراجتماع کامالً منفی و بد بوده و

 خانه ها محبوس می شدند. 

اگر چه این وضعیت به آرامی با تالش جنبش زنان در افغانستان، پیشرفت کشور با کمک جامعه بین المللی در حال بهبود  

قانون مداری نظام های  شگوفایی علمی و های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی وشکل گیری نظام   است. ولی با رشد علم و

قانون اساسی افغانستان آمده است که    ۳۳زیرا در ماده   وجایب گردیدند. سیاسی زنان نیز همانند مردان دارای حقوق و

ین است که زنان نیز می توانند  اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند، این موضوع بیان گر ا

همانند مردان در انتخابات شرکت کنند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از  

هر نوع تبعیض و امتیاز بین  قانون اساسی افغانستان آمده است:  ۲۲این حق توسط قانون تنظیم می گردد همینطوردر ماده  

ان از جمله زنان ممنوع می باشند: اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب  اتباع افغانست

 و حقوقی ازین سان برای زنان در قوانین تضمین شده است. (۱۳۸۲، قانون اساسی، ۲۲ماده ) مساوی می باشند

 حقوق اجتماعی زنان  .1

رزات دادخواهانه دشواری را انجام دادند که در نتیجه آن یک صد زنان در جهان معاصر بخاطر برابری حقوق شان مبا

سال قبل سازمان ملل متحد و یونیسکو روز هشت مارچ را روز جهانی زن مسمی نمود. ولی زنان امروزه با مشکالت  

نان  فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان اند و هنوز جلوه های آشکاری از تبعیض و ستم جنسی بر ز

ها، ستم و استثمار از جمله ستم جنسی ریشه درسیستم غیرعادالنه نظام های سیاسی و   مستولی است. تمام این نابسامانی

اجتماعی و بنیادهای فکری آن دارد. زنان بطور عام در بستر اجتماعی همسان در افکار تاریک اندیشانه قرون وسطایی 

نسی قرار گرفته اند عالوه برستم جنسی از ستم مضاعف رنج می برند. و عقب مانده قرار دارند و زیر تیغ تبعیض ج

http://www.pajoohe.com/
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ما افغانستان نیز در مراحل معین از تاریخ صورت گرفته است هرگاه نقش   تجلیل از روز هشتم مارچ در کشور عزیز

، استبدادی، زن  شیر زنان حماسه آفرین درعرصه های پیکار در میاید نبرد تا درهم شکستن حلقه های نظام بر، بر منشانه

ستیزانه و مبارزه در راه رهایی، آزادی و حقوق زن در جامعه ما مطرح باشد، می توان از ده ها زن مبارز و پیکار جوی 

دیگر یاد نمود که تا امروز شجاعانه و دالورانه از حقوق خویش در برابر سیاه ترین و وحشی ترین نیروهای تروریست  

برخاسته اند و این درخشش زیبای برابری و رهایی را تا قله های شامخ پیروزی در اهتزاز  و بنیادگرای جامعه به مبارزه  

 در آورده اند. 

ماده پنجم کنواسیون بین المللی منع کلیه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق اجتماعی زنان آمده است؛ "دول عضو کیله  

 اقدامات مناسب در زمینه های زیر را به عمل می آورند: 

تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روش   -

های سنتی وغیره که برتفکر پست نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای  

 مردان و زنان استوار باشد. 

امل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه حصول اطمینان از این که آموزش خانواده ها ش -

اجتماعی وشناسای مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیه کودکان خود می باشد، با این استنباط  

 که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد. 

 حقوق سیاسی زنان  .2

است که در کشور ما تا آنجا که مربوط به قانون می شود، فعالیت    در رابطه با وضعیت زنان در شرایط فعلی، واقعیت این

های سیاسی زنان چندان محدودیتی ندارد زیرا از نظر قانون حقوق سیاسی ایشان با تمام ابعاد خود یعنی چه در زمینه 

خاصی    رأی دادن و رأی گرفتن، چه در زمینه مشارکت در مدیریت سیاسی کشور و چه در قانون هیچ قید و شرطی

جنسیتی وجود ندارد و اگر در مواردی شرایطی هم گذاشته شده آن شرایط برای مرد و زن یکسان است و هیچ تفاوتی بین 

آن را که در باره انواع    ۳5تا    ۳۳نگاه کنیم و ماده های    ۱۳۸۲آنان وجود ندارد. به عنوان مثال هنگامی که قانون اساسی  

ورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که قانون اساسی کشور ما در داشتن حقوق آزادی های سیاسی شهروندان می باشد م

قانون اساسی    ۳۳سیاسی هیچ تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و راه مشارکت سیاسی برای زنان کامالً باز است. در ماده  

 «.آمده است که »تمام اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند

همین قانون در زمینه تشکیل احزاب سیاسی نیز می گوید: »اتباع افغانستان حق دارند مطابق احکام    ۳5همچنان در ماده  

. شرایطی که در این قانون به آن اشاره شده و تشکیل  (۱۳۸۲، قانون اساسی،  ۳5ماده  قانون احزاب سیاسی تشکیل دهند« )

 ند از:احزاب سیاسی مشروط به آن شده است عبارت ا

 عدم مناقض بودن مرام نامه و اساسنامه حزب با دین مقدس اسالم و نصوص و ارزش های مندرج قانون. •

 علنی بودن تشکیالت و منابع مالی حزب. •

 نداشتن اهداف و تشکیالت نظامی و شبه نظامی.  •

 عدم وابستگی به احزاب سیاسی و منابع خارجی.  •

ادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله  قانون اساسی نیز بیان شده: »آز   ۳4در ماده  

گفتار، نوشته تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید«. این در حالی است که در  

را دارا باشند« اعم از اینکه  ماده چهارم آمده است که »ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان  
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 زن باشد یا مرد.

طوری که از متن قانون اساسی افغانستان معلوم می شود، این قانون هیچ محدودیتی برای زنان قایل نشده و برای تمام  

اتباع که هم زنان و هم مردان را شامل می شود حق قانونی مشارکت در رأی گیری آزادی بیان، مشارکت در مدیریت  

و تشکیل احزاب سیاسی را داده است. قانون اساسی حتی به این مقدار هم اکتفا نکرده و در ماده مربوط به تعیین کشور  

اعضای مشرانو جرگه رئیس جمهور را مکلف کرده که باید بخش از اعضا را که انتصاب شان در اختیار وی می باشد  

: »رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص )افراد از میان زنان برگزینند. قانون اساسی در این مورد می گوید

 (۱۳۸۲قانون اساسی،  ،۸4ماده قانون اساسی( را از بین زنان تعیین می نماید«. ) ۸4مذکور در ماده 

بنابراین، در کشور ما از نظر قانونی مشکلی در زمینه اشتراک زنان در مدیریت سیاسی جامعه وجود ندارد ولی مشکل 

اسی و تأمین حق سیاسی زنان در این کشور در اجرا و عمل است. به همین دلیل علی رغم داشتن این گونه مشارکت سی

قوانین، آنچه تا حال دیده شده است است، زنان یا اصالً در عرصه سیاسی حضور نداشته و یا اگر حضور داشتند در  

ی آن است که زنان افغانستان تا اکنون حتی در حال  حاشیه و بسیار کمرنگ و غیر قابل توجه بوده است. این سخن به معنا

حاضر عمالً با یک تبعیض جنسیتی مواجه بوده و نظر به عوامل اجتماعی و سنتی جامعه در عرصه سیاسی و مدیریتی  

 نداشته اند. کشور حضور )حضور معنا دارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 مبحث دوم: حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری

حقوق انسانی زنان و اطفال بخش الزم و جدا نشدنی حقوق جهانی بشر است. مشارکت کامل و برابر زنان در زندگی  

سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منقطه ای و بین المللی و همچنین حذف هرگونه تبعیض بر  

 ت از اهداف اولیه جامعه بین المللی است. جنسی

بررسی های صورت گرفته ای اخیر، آماری نگران کننده ای از اختالف اقتصادی اجتماعی بین زنان و مردان در سطح  

جهانی را نشان می دهد. افزایش میزان فقر و بی سوادی وهمچنین کار طاقت فرسای زنان به ویژه در کشورهای آسیایی  

نسبت به مردان قابل توجه است و تعصبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضد زنان، پدیده ای آشنا در  و افریقایی  

سطح جامعه جهانی می باشد. برابری یا رفتار برابر با همه افراد به دست نخواهد آمد، چه اینکه رفتار برابر با افرادی که  

ر سازی و ضعیت نابرابر است. بنابراین با سیاست گذاری و جهت  در موقعیت نابرابر قرار دارند در حقیقت تثبیت و پایدا

گیری های دقیق و برنامه ریزی در جهت رفع نابرابری ها و تعالی و ارتقای وضعیت قربانیان تبعیض قابل تحصیل  

 خواهد بود.

ان با جهت گیری  یکی از اصول بنیادین حاکم بر روح کنوانسیون حقوق زنان این ایده است که تبعیض موجود بر ضد زن

های بی طرفانه قوانین و مقررات داخلی و بین المللی قابل رفع نیست بلکه این کنوانسیون پا را فراترگذارده و با توصیه  

پاره ای اقدامات، خواستار تدوین و تنظیم مقرراتی در سطح داخلی کشورهای شده که براساس آنها زمینه بهره مندی برابر  

و رفع تبعیض های پیشین فراهم آید. همچنین بر اساس ماده هفده کنوانسیون مذکور، کمیته رفع    زنان از امکانات موجود

، کنوانسیون ۱۷ماده  تبعیض بر ضد زنان تأسیس شده است، که هدف آن نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون است )

سند الزام آور حقوق بین الملل برای اعضای  الزم به تذکر است که پیش از تدوین کنوانسیون مزبورـ که یک    حقوق زنان(.

توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدوین شده بود. اما از    ۱۹۶۷امضا کننده آن است، اعالمیه حقوق زنان درسال  

آنجای که اعالمیه ها ماهیتی الزام آور ندارند، سازمان مزبور اقدام به تدوین یک سند الزام آور که همان کنوانسیون مذکور  

 ( ۳۳۵ -۳۳۴فاطمی، ص است نمود. )

اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد که: »هرکس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و بجاست   ۲۲ماده  

که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمۀ حیثیت و ارتقاء  

همین اعالمیه، با تصریح   ۲۵با رعایت تشکیالت و منابع هر کشور بدست آورد« بند یک ماده    آزادانۀ شخصیت اوست

بیشتر اعالم می دارد: »هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث 

باشد. همچنین در مواقع بیکاری،  خوراک، پوشاک، مسکن مراقبت های صحی و دیگر خدمات اجتماعی الزم برخوردار

پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اداره انسان، از و سایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه  

  (۴۸۹-۴۸۸فاطمی، ص زندگی بر خوردارشود«. )

 

 گفتار اول: اسناد های مرتبط به حقوق زنان 

( اعالمیه جهانی  ۱برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم به موضوع حقوق زنان پرداخته اند عبارتند از: )

( ۴( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، )۳( میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، )۲حقوق بشر، )

( کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،  ۵اج وثبت ازدواج، )کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدو 

( پروتوکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه  ۷کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، )  ۱۹( نظریه تفسیری شماره  ۶)
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پروکل  (  ۹( اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصات مسلحانه، )۸تبعیض علیه زنان، )

( اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق ۱۰کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، )

( اعالمیه محو خشونت علیه زنان،  ۱۲( کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان استثمار از طریق فحشای دیگران، )۱۱انسان، )

( پروکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه ۱۴ربانیان در زمان جنگ، )( کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از ق۱۳)

به حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی، عالوه بر اسناد مذکور، درسطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با  

گیری و مقابله با ( کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیش۱۵موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که )

( و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم ۱۶خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، )

لیه . که به موضوعات حقوق زنان، منع تبعیض و خشونت ع(/www.mehrkhane.com/fa/newsترین آنها هستند )

از   این حقوق را برای زنان تضمین کرده و  تا در قوانین داخلی شان نیز  دانسته  تأکید کرده دولت ها را مٔوظف  زنان 

 تصویب  قوانین تبعیض آمیز جلوگیری کنند.  

  

 گفتار دوم: تضمین حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی  

این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان   اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از

 تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد. 

میالدی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در ۱۹۵۲کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در بیستم دسامبر

ن ملل متحد رسید. انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن  خصوص حقوق زنان به تصویب سازما

و مرد، شناسایی حق زنان برابر با مردان برای شرکت مستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و 

اعم از رای دادن و کاندید  بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی براساس بهره مندی مساوی زنان و مردان، 

شدن بدون هیچ گونه تبعیض برخوردارند و می تواند مناصب عمومی را عهدار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی 

 مانند مردان بنمایند. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای با اشاره به وجود تبعیضات قابل مالحظه نسبت به   ۱۹۶۳در سال  

، از »کمیسیون رسیدگی به وضع زن« تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعالمیه ای به منظور رفع این گونه تبعیضات  زنان

میالدی به تصویب کمیسیون مزبور رسید و درهمان سال در    ۱۹۶۶نماید، که سرانجام متن پیشنهادی اعالمیه در ماه مه  

اعاده   به وضع زن  کمیسیون رسیدگی  به  اعمال  مجمع عمومی  از  علیه زن« پس  تبعیض  رفع  »اعالمیه  نهایتاً  و  شده 

میالدی طی قطعنامه ای   ۱۹۶۷اصالحات در بیست و دومین اجالس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال  

مورد تصویب واقع شد. در مقدمه اعالمیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مبانی آن با حیثیت بشر و  

رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای شان در شرایط  

مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعداد های زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه 

 بشری، بیان شده است: 

دولت ها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیض آمیز علیه   اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم توسط •

زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوی حقوق در 

 قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن. 

 و بدون تبعیض زنان در انتخابات رفراندم ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی. تأمین شرایط مساوی •

 تضمین برخورداری زنان حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد و زن. •

http://www.mehrkhane.com/fa/news/
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تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاً در زمینه های حق تملک، حق تصرف در اموال خود،   •

 های قضایی وحق آزادی رفت وآمد.  احراز مقام

 لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان. •

تأمین وتضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیالت در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات   •

 )مانند بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی(. 

سی، مانند: حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی تأمین حقوق زنان نظیر مردان در زمینه حیات اقتصادی وسیا •

در قبال کار با ارزش مساوی، استفاده یکسان از حقوق مربوط به کار، برخورداری از مزایای باز نشستگی و  

 بیماری و بیکاری و تأمین حق مسلم زنان. 

دن آن »کنوانسیون رفع در خصوص اعالمیه رفع تبعیض علیه زنان نیز به همین شیوه عمل گردیده و برای اجرایی کر 

میالدی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ۱۹۷۹دسامبر سال   ۱۸کلیه اشکاالت تبعیض علیه زنان« در تاریخ 

رسید. در مقدمه کنوانسیون، نگرانی هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد  

ل و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز غذایی، بهداشت، تسهیالت، اشتغا

گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و 

 مردان و محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه »تبعیض علیه زنان«  نکته مهمی که این اسناد  

 در صدر کنوانسیون است.

در کنوانسیون فوق ابزارهایی است که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می شود )مانند تصریح اصل  

ناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی الزم و اصالح قوانین و مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین م 

 مقررات تبعیض آمیز( و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می کند، تصریح گردیده است.

 مهم ترین مواردی که در این سند بین المللی پیش بینی شده است که توسط دولت ها انجام پذیرد به قرار ذیل است: 

حفظ و پیش برد حقوق برابر زنان و مردان جهت مشارکت در فعالیت های سیاسی و بر خورداری از حق   -

 آزادی تجمع، از جمله عضویت در احزاب سیاسی .

به کل گسترده مشاغل دولتی دارند و ایجاد ساز و کارهایی  کسب اطمینان از اینکه زنان و مردان دسترسی برابر   -

 در ساختارهای دولتی به منظور کنترل و پیشرفت در این زمینه. 

تصدیق این امر که سهیم شدن زنان و مردان در کار و مسئولیت های خانوادگی می تواند مشارکت زنان را در  -

 ظور حصول این امر. زندگی عمومی ارتقا بخشد و اتخاذ اقدامات مقتضی به من

در هیٔات های سازمان ملل متحد،   - انتصاب  یا  انتخاب  نامزدهایی که برای  فهرست  در  توازن جنسیتی  ایجاد 

کارگزاری های تخصصی و دیگر سازمانهای خود گردان نظام ملل متحد، به ویژه برای تصدی مقام های ارشد  

 منظور می شوند. 

 

 ا خشونت علیه زنان و برخی مصادیق آنگفتار سوم: مفاهیم بین المللی مرتبط ب 

مهم ترین مفاهیم مرتبط با خشونت علیه زنان در نظام بین المللی و برخی از مهم ترین مصادیق آن بنابر تصریح گزارش  

که عبارت از    violence against womenویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان عبارتند از خشونت علیه زنان  
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 Gender basedسی و روانی و یا تهدید به انجام چنین اقداماتی است. خشونت مبتنی بر جنسیت  خشونت جسمی، جن

violence   .خشونتی است علیه فرد که به دلیل زن بودن علیه وی انجام می گیرد و دارای اثر نامناسب بر زنان است

ه ارائه تعریفی کلی بسنده نموده است. مطابق  اعالمیه محو خشونت علیه زنان به عنوان، مهم ترین سند بین المللی مرتبط ب

اعالمیه محو خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان عبارت است از »هرگونه اقدام خشونت بار مبتنی بر جنسیت    ۱ماده  

که منجر به خسارت یا رنج جسمی، جنسی یا روانی برای زنان می شود و یا احتمال بروز چنین خساراتی وجود داشته  

جمله شامل تهدید به انجام چنین اقداماتی، اجبار و یا محرومیت از آزادی، چه در زندگی خصوصی و چه در   باشد، از

 زندگی عمومی«. 

اعالمیه محو خشونت علیه زنان در زمره اسناد بین المللی غیر الزام آور است. در صورتی که عمده ای تمرکز در عرصه  

بعیض علیه زنان به عنوان یک سند بین المللی الزم االجرا و راهبردی در بین المللی بر کنوانسیون محو کلیه اشکال ت

 حوزه زنان است. 
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 مبحث سوم: حقوق زنان در قوانین داخلی افغانستان

جامعه حاکم است رنج می برد. ذهنیت برتر بودن و به حق بودن مرد یک  در افغانستان زن از تفکر و مرد ساالری که بر  

اصل غیر قابل تغییر در جامعه است. آنچه بنام غیرت افغانی به مباهات گرفته می شود. از بین بردن عواطف و احساسات 

می آید. و همیشه  زن است. در کشور چند قومی و چند زبانی ما، زن به لحاظ جسمی موجودی ضعیف و ناتوان به حساب  

به آن به عنوان جنس دوم نگریسته می شود. در دوران پس از سلطه طالبان، زنان افغان به پیشرفت های بزرگی دست  

یافته اند و در حیات سیاسی اجتماعی اشتراک دارند. بعد از نشست اول بن، طرح و قبول قانون اساسی تازه افغانستان، 

های بدست آمده توسط زنان افغان، هنوز هم آنان با مشکالت    کرده اند. با وجود پیشرفت زنان در هر بخشی فعاالنه اشتراک  

و تهدید های رو برو هستند. امروز زنان افغان ناامنی را در رده ای نخست مانع فعالیت های شان در افغانستان می پندارند.  

تماعی، نسبت به دوران سیاه طالبان که در حال حاضر در کشور ما فرصت های مناسبی در زمینه مشارکت سیاسی اج 

 زنان اجازه خارج شدن از منازل شان را نداشتند، میسر گردیده و حمایت قانونی کسب کرده است. 

 

 گقتار اول: جایگاه زن در قوانین افغانستان 

د حقوقی  قانون اساسی قواعدی است حاکم بر اساس حکومت، قوای مملکت و آزادی های فردی که برتر از سایر قواع

است. در غالب حکومت های آزاد به خاطر نگهداری و حفظ حکومت و جلوگیری از تجاوز به این پیمان )قانون اساسی( 

که رابطه بین دولت و ملت است احترام و حیثیت خاصی قایل هستند. بنابراین، قانون اساسی هر کشور باالترین قانونی  

با تشریفات خاصی تدوین وتصویب می گردد. در واقع قانون اساسی    است که برای تعیین حقوق ملت و وظایف حکومت

میثاق زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم است. لذا آحاد ملت خود را ذیحق در برخورداری از حقوق منعکس در  

شناخته  این میثاق دانسته، حکومت های متکی به آرای مردم نیز خود را مؤظف به تأمین حقوق و آزادی های به رسمیت 

می دانند قانون اساسی افغانستان بهترین و دموکرات ترین قانون اساسی در سطح کشور های منطقه به شمار می رود،  

امروز مردم افغانستان در سایه ای قانون اساسی در یک فضای اخوت و برادری در کنار هم زندگی می کنند. اما متأسفانه 

شود و اگر هم رعایت گردد در کمترین موارد تطبیق می شود. بنابر ماده    در بعضی قسمت ها قانون اساسی رعایت نمی

در صد چوکی های    ۲۷حضور    ۸۳قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان با مردان در برابر قانون برابر است. ماده    ۲۲

، از زنان  ۵۴و    ۴۴همچنین ماده    .در صد چوکی های مشرانو جرگه را برای زنان تضمین کرده است  ۱۷ولسی جرگه و  

   (۱۳۸۲، قانون اساسی، 54و  44مواد دفاع می کند. )

اما در واقعیت این قوانین به گونه ای که باید عملی شود، متأسفانه عمل نمی شود و به طور کل زنان از حقوق کامل در 

نگی بطور روز جامعه برخوردار نگردیده، فقر و تنگ دستی، امراض مهلک، بیسوادی و نابرابری های اجتماعی و فره

افزون زنان و مادران کشور را در مناطق مختلف رنج می دهد. زن ستیزی وظلم وستم بر زنان هنوز کماکان وجود دارد  

  ۲۰۱۱که خود سوزیها و خود کشی های زنان از بیداد گری ظلم وستم ناروا بر حقوق زنان حکایت می کند. در سال  

تان توسط نهاد های حقوق بشر ثبت گردیده است. بطور مثال خشونت  نوع خشونت در چند والیت افغانس   ۲۷۶۵حدود  

علیه سحرگل، نو عروس پانزده ساله که نزدیک به هفت ماه پیش عروسی کرده بود و برای شش ماه در یک تاریک خانه  

جانسوز   از سوی خانواده شوهرش زندانی شده بود، که توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد. این حادثات

 تصویر غمبار زن افغان را ترسیم می نماید. 

قانون اساسی افغانستان حق آزادی پیش بینی شده است که با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می شود،    ۲۴در ماده  
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یچ  یعنی هر کس می تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران باشد و ه

کس نمی تواند بر آزادی دیگری تعرض نماید. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت نماید. تصویب  

ماده این قانون نیز مکلفیتی بوده که دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان وحفظ کرامت انسانی آنها انجام داده است. )

 ( ۱۳۸۲، قانون اساسی،  ۲۴

ادالنه و تصامیم غیر منصفانه نهادهای عدلی و قضایی در بین زنان ناامیدی ایجاد نموده و آنها را  بر خورد های غیر ع

  ۴۶۲ماه از اثر خشونت،    ۹به خودکشی و خود سوزی وادار می سازد. یک بررسی تحقیقی نشان داده است که در طی  

جه تحقیقی که در مورد خشونت های خانوادگی زن به اعتیاد رو آورده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتی

% این خشونت ها منشأ اقتصادی داشته است و خانواده ها عمدتاً به دلیل فقر دست به ۹۰انجام داده بود، اعالم داشت که  

 خشونت می زنند.  

 

 گفتار دوم: منع تبعیض و خشونت علیه زنان در قوانین افغانستان

 قانون اساسی  .1

همانگونه که قبال گفته شد بهترین نوع مصؤن ماندن زن و منع شدن خشونت علیه زنان در کشور، بر می گردد به چگونگی  

قانون   ۲۲جایگاه زن در چهار چوب قوانین اساسی افغانستان که مادر قوانین خوانده می شود. به همان پیمان که ماده  

ن در البالی دیگر مواد آن نیز آن پیمان خود را روشن می سازد و اساسی جایگاه زن و مرد را واضح می سازد، همچنا

به تعهد خود ادامه می دهد، چنان که یکی از بند های ماده هشتاد وسوم این قانون نقش زنان را در مجلس نمایندگان چنین  

می و عادالنه را برای تمام روشن می سازد: در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمو 

 مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر والیت طوری اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد. 

این ماده قانون نیز چگونگی نمایندگی عمومی و عادالنه در کشور را در سهیم ساختن واشتراک زنان در پروسه انتخابات 

می داند وهم چنان در ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی از جمله افرادی که به خواست رئیس جمهور  و نمایندگی از مردم  

% از این اشخاص از بین زنان گزینش می شود که خود گویای ۵۰به عنوان اعضای مشرانوجرگه انتصاب می گردند،

 نقش وجایگاه زنان در مادر قوانین افغانستان می باشد که برجسته شده است.

 

 قانون منع خشونت علیه زن  .2

پس از سالها جنگ و مشقت از طرف دولت افغانستان قانون منع خشونت علیه زن به منظور دفاع و حیثیت برای زن 

قانون اساسی وضع گردیده است    ۵۴و    ۲۴افغانستان به تصویب رسید. قانون منع خشونت علیه زنان در پی احکام مواد  

شد هدف این قانون؛ بی گمان همان ناهنجاری ها و نابسامانی های جامعه است که در که دارای چهل و چهار ماده می با

برابر زنان حکم فرما می باشد شاید قانون منع خشونت علیه زن یکی از جدی ترین قوانین افغانستان است که باید بدون  

یز می باشد. اما نسبت مشکالت  چون و چرا حکمش جاری شود و نسبت به دیگر قوانین افغانستان بسیار واضح و جدی ن

عدم آگاهی در جامعه مرد ساالر و نسبت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان سوگ مندانه نتوانسته به شکل همگانی  

تطبیق گردد ماده چهارم این قانون، خشونت را جرم می پندارد و در مورد آن چنین شرح می دهد: »خشونت جرم بوده،  

محل سکونت، اداره دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محالت عامه، وسایط نقلیه یا سایر محالت،    هیچکس حق ندارد در

مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد«. همچنان در فصل دوم، این قانون 

ترکیب شماری از وزارت ها مانند: باالی "کمیسیون عالی منع خشونت" تأکید شده است که تحت نظارت امور زنان و به  
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وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت معارف، وزارت تحصیالت عالی، وزارت اطالعات و فرهنگ، وزارت عدلیه،  

وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه عضو می باشند و همچنان این وزارت ها مکلفیت های دارند، برای از میان  

آن و برای عملی شدن آن تالش ورزند. در ماده سوم بند دوم این قانون خشونت علیه  برداشتن خشونت که باید در برابر  

 زنان را چنین تعریف کرده است.

خشونت ارتکاب اعمال مندرج ماده پنجم این قانون است، موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.  

به شخصیت، جسم، مال یا روان زن را خشونت می پندارد   ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن، در حالی که صدمه زدن

داشته های ماده پنجم قانون "منع خشونت علیه زن" را مثال می زند که در ماده پنجم این قانون یک چنین مواردی را 

 خشونت علیه زنان پنداشته است. ماده پنجم: ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شمرده می شود: 

 .تجاوز جنسی۱

 .مجبور نمودن به فحشا۲

 .ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند۳

 .آتش زدن و ستعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک ۴

 . مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و استعمال مواد زهری سایر مواد ضرر ناک۵

 . مجروح یا معلول نمودن ۶

 لت وکوب  .۷

 . خرید وفروش به منظور یا بهانه ازدواج ۸

 . بد دادن ۹

 . نکاح اجباری۱۰

 . ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج ۱۱

 . نکاح قبل از اکمال سن قانونی۱۲

 . دشنام، تحقیر و تخویف ۱۳

 . آزار و اذیت۱۴

 . انزوای اجباری ۱۵

 . اجبار زن به اعتیاد مواد مخدر۱۶

 ر ارث . منع تصرف د۱۷

 . منع تصرف اموال شخصی ۱۸

 . ممانعت از حق تعلیم، تحصیل کار ودسترسی خدمات صحی۱۹

 . کار اجباری ۲۰

 قانون مدنی  ۸۶. ازدواج با بیش از یگ زن بدون رعایت حکم مندرج ماده ۲۱

 (. ۱۳۸۸. نفی قرابت )قانون منع خشونت علیه زن، ۲۲

 

 دیگر قوانین  .3

از سوی دیگر در تمام کمیسیون ها شوراها و قوانین افغانستان حضور زنان در نظر گرفته شده است، از جمله در قانون  

ن که از  تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر که در ماده هفتم خود از جمله نه عضو کمیسیو
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طرف رئیس دولت انتخاب می گردند زن و مرد می باشد و یا هم در قانون حقوق و امتیازات معلولین این موارد نیز در  

نظر گرفته شده است با این حال قانون پولیس افغانستان نیز از این کاروان عقب نمانده است. در ماده شانزدهم، گزینه دوم  

 توسط پولیس زن و یا زن که از طرف پولیس مؤظف گردیده باشد، صورت گیرد«.خود چنین نگاشته است: »تالشی زن  

که این خود شاهد برجستگی نقش زنان می باشد، و گرنه تالشی توسط پولیس مرد از یک سو در جامعه سنتی افغانستان 

به همین گونه قانون    دور از امکان است از سوی دیگر می تواند در برابر زنان مذهبی و با عفت خشونت پنداشته شود.

محابس و توقیف خانه ها، در حالی که رفتار کارکنان زندان ها را در برابر زندانیان مرد و زن بدون تبعیض و بیطرفانه 

می خواهد، وزارت امور زنان را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون شورای عالی زندان ها با خود دارد در ماده یازدهم 

ان باردار باید در مرکز صحی این زندان نگهداری شوند و در ماده دوازدهم قانون محابس و توقیف  آن نیز آمده است که زن

خانه ها نیز آمده است: »در مرکز هر والیت یک باب محبس وتوقیف خانه مردانه و زنانه بصورت جداگانه تٔاسیس و 

رفتن معیارهای زیستن در یک جامعه اسالمی اعمار می گردد«. این کار خوب وشایسته است، در واقع به معنای در نظر گ

به شکل انسانی واسالمی می باشد. در ماده دیگر قانون توقیف خانه ها، آمده است: »در محابس زنانه پولیس زنانه استخدام 

می گردد.« همچنان در گزینه دوم، ماده چهل وهفتم همین قانون نیزنگاشته شده است: »انتقال محبوسین یا اشخاص تحت  

وقیف مرد توسط پولیس مرد و انتقال محبوسین زن توسط پولیس زن صورت می گیرد«. این ماده های قانون محابس و  ت

توقیف خانه های افغانستان خود گواهی به همان تعهد سیاسی، قانون اساسی کشور می باشد که یکی پی دیگری جایگاه و  

ته است که همان معیارهای دور از خشونت و مصؤن مانده  پایگاه زنان را بسیار به شکل درست و مناسب در نظر گرف

این جنس پاک ظریف را هویدا می کند. با ادامه این روند، در بند اول، ماده پنجا و پنجم قانون محابس و توقیف خانه ها  

وظیفه در مورد زنان زندانی باردار چنین نوشته شده است: »در صورت که زن در محابس باردار باشد، آمران محابس  

دارند که بر مبنی فقره دوم ماده بیست و هفتم این قانون زن محبوس باردار را در وقت معاینه والدت به مشوره داکتر به 

شفاخانه انتقال دهند، اگر قانون منع خشونت علیه زن را در میان نیاوریم، قانون محابس و توقیف خانه ها بعد از قانون  

 در مورد نقش زن و عدم خشونت علیه زنان در خود جای داده است. اساسی کشور بیشترین ماده ها، را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 مبحث سوم: اقدامات مهم بین المللی و تأثیر آن برحقوق زنان 

میالدی، دقیقاً یک ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم؛ با    ۱۹۴۵اکتبر سال    ۲۴اعالم موجودیت سازمان ملل متحد در  

فصل با امضای رهبران کشورهای عضو، مهم ترین و جدی ترین    ۱۹ماده در    ۱۱۱تنظیم و تصویب، منشوری دارای  

  ( ۱۹۰ص  ، ۱۳۸۹رضایی، . )اقدام جهانی در راستای تأمین و حفظ حقوق بشر به شمار می رود

بشری از طریق دولت های عضو است بنابراین منشور این   در واقع فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خدمت به جامعه

سازمان، در راستای حفظ حیثیت و ارزش انسان، احترام نسبت به حقوق بشر و حقوق برابر مرد و زن، و تعهد نسبت به 

ده معتبری به شمارمی آید. بسیاری از اشخاص و صاحب نظران معتقدند موجودیت منشور  پیشرفت اجتماعی منبع فوق العا

سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی در جهت دستیابی به صلح جهانی مؤثر واقع گردد و به طور کل شرایط ذهنی و عینی  

حد و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر  جهان امروز، بیش از هر زمان دیگر مستعد آن است که از مفاد منشور سازمان ملل مت

استقبال نماید. در واقع موضوع حقوق بشر، یکی از مهم ترین موضوعات جاری در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی  

 در سطح کشور و جهان محسوب می شود. 

ان  میالدی( در مجمع عمومی سازم۱۹۴۸دسامبر  ۱۰شمسی/  ۱۳۲۷قوس  ۱۹ی جهانی حقوق بشر )با تصویب اعالمیه

ملل متحد، مهم ترین گام در جهت دست یابی بشر به حقوق خود، کاهش و رفع تبعیض ها، خشونت و نزاع ها برداشته 

شد. با آن هم موضوع حقوق زنان از موضوعاتی بود که با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های 

)ازمان برگزاری دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر    ۱۹۹۳تا    ۱۹۴۵متعدد، مسیری را طی نمود چنان چه از سال  

سال طول کشید تا جامعه بین الملل به این باور رسید که »حقوق زنان حقوق بشر است« به ویژه   ۴۸در وین( نزدیک به 

در دهه های اخیر جنبش جهانی برای تأکید بیشتر برمسائل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )نسل دوم  

حقوق بشر( وحق جمعی )حق توسعه، حق زیستن در صلح وحق داشتن محیط زیست سالم( که همان نسل سوم حقوق بشر  

است، سر بر آورده و بر تفکیک ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی وسیاسی )نسل اول حقوق بشر( تاکید دارد و در این  

ه مرور جای خود را باز کرده است. همچنین تقاضای توجه میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادی های بنیادین افراد ب

به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و به نحو وسیع تری مورد  

بحث و بررسی قرار گیرند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی که زندگی زنان در آن ها فرع  

مسائل مربوط به حقوق بشر انگاشته می شود آغاز گردد. به طور کلی اقدامات و مساعی جامعه بین المللی را در زمینه   بر

 ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می توان در قالب های ذیل طبقه بندی کرد: 

ت زنان، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت  کمیسیون مقام زن، بخش پیشرف  تٔاسیس نهادهای اجرایی:

، ارگانهای معاهداتی ناظر بر اجرای کنوانسیون UNIFEMو صندوق توسعه بین الملل برای زنان    INSTARWزنان

 های بین المللی مانند کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک و... 

مارچ و برپایی کنفرانس های متعدد جهانی    ۸، روزی جهانی زن  ۱۹۸۵-۱۹۷۵-نان  سال بین المللی زاتخاذ تدابیر ویژه:   

تا کنون چهار کنفرانس جهان، شامل مکزیکوسیتی ) ( ۱۹۹۵( و پکن )۱۹۸۵( نایروبی )۱۹۸۰( کپنهاک )۱۹۷۵که 

 ( ۲۱رن  : تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای ق۲۰۰۰برگزار گردیده است. )پنج سال بعد از پکن با عنوان زنان 

تصویب اسناد در قالب میثاق ها، کنوانسیون ها، اعالمیه ها توصیه نامه و پروتکل ها که درکنار این اقدامات خاص و  

ویژه نباید از سایر اقدامات و ابتکارات و به ویژه اسناد عام حقوق بشری نیز غافل بود که به شمول آنها زنان را نیز در 

 برمی گیرد. 



18 
 

عمل نیز این روش ها کار ساز بوده و منجر به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا گشته است نمی توان با اما این که آیا در   

قاطعیت اظهار نظر کرد. چرا که گزارشات و مستندات منتشره از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در خصوص  

غم انگیز، مالل آور و دنباله دار نقض  وضعیت زنان جهان، گویای این واقعیت تلخ است که داستان طوالنی، تکراری،  

حقوق بشری زنان، همچنان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترک برای تمامی زنان دنیاست و  

با همه تحوالت و پیشرفت هایی که )الاقل در حرف و بر روی کاغذ( نصیب زنان شده، باز هم انواع و اشکال متعدد و  

عیض و خشونت علیه زنان اعمال می شود و مشکالت زنان با شدت وضعف همچنان ادامه دارد و هنوز مختلف ظلم و تب 

نمی توان با قاطعیت اعالم کرد که زنان مشمول حکم کلی مقررات اعالمیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان  

 ردارند. دارای حق می شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی می داند، قرا

هر چند زنان در بیشتر جوامع به پیشرفت های مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباَ در همه جا برای مسائل مربوط به 

زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. بسیاری از متخصصین و کار شناسان معتقدند که تأثیر حیاتی تصویب اعالمیه جهانی  

ا در جهت اجرای مفاد آن؛ در روند حیات جمعی و وضعیت های سیاسی و  حقوق بشر و تعهد حکومت ها و کشوره

اجتماعی انسانها امری غیر قابل انکار می باشد و این اعالمیه نخستین قانون بین المللی به شمار می رود که تعداد قریب  

، و یا به گونه ای که با آن در به اتفاقی از دولت های عضو مٔوظف شده اند تا قوانین داخلی خود را مطابق با این اعالمیه

تعارض نباشد، تنظیم نماید. زیرا جهانی شدن رعایت حقوق بشر هنگامی ممکن خواهد بود که این اعالمیه، در سطوح 

داخلی و ملی کشورها نیز رعایت گردد؛ در غیر این صورت مسأله ای حقوق بشر در سطح شعارهای بدون ضمانت  

ند افغانستان نیز مانند بسیاری از کشورها به عضویت این کنوانسیون در آمده است اما با اجرایی باقی خواهند ماند. هر چ

گذشت بیش از نیم قرن، از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، مردم افغانستان پس از سپری نمودن تحوالت، چالش ها  

ید آن بر حقوق زنان، اجرایی نمودن اجتماعی بسیار، وحتی پس از تصویب قانون اساسی جدید و تاک  –و تغییرات سیاسی  

مفاد آن در کشور با چالش های جدی رو به رو گشته است که بخشی از آن به عرصه معرفتی و ذهنی جامعه، و باورهای 

که نسل به نسل به عنوان باورداشت های سنتی ریشه دار در جامعه وجود داشته و باز تولید شده است مربوط می شود و  

لش ها به وضعیت سیاسی واجتماعی، استبداد تاریخی و سیاسی و عقب ماندگی اجتماعی افغانستان بخش دیگری از چا

ارتباط دارد، مشکالتی که واقعاً در مسیر توسعه حقوق بشر در افغانستان چالش بر انگیز شده اند. به عقیده کمیسیون  

ظام دموکراتیک یعنی تأمین آزادی های سیاسی، مستقل حقوق بشر افغانستان، بر اساس تجارب تاریخی و اجتماعی، تحقق ن

اجتماعی، آزادی بیان، منع شکنجه، تساوی حقوق زنان و مردان و دستیابی به سایر مطالبات دموکراتیک، بدون رعایت  

 مفاد حقوق بشر امکان پذیر نمی باشد. 

شرفت بازسازی افغانستان گردیده بلکه در حال حاضر فقدان و نبود امنیت در سراسرکشور، نه تنها باعث ایجاد مانع در پی

مانع رشد و پیشرفت زنان نیز بوده است، طبق یک گزارش که توسط سازمان بین المللی مهاجرت در ماه فبروری سال 

رود.    ۲۰۰۴ می  شمار  به  اطفال  و  زنان  شمول  به  انسان  قاچاق  مهم  منابع  از  یکی  افغانستان  شد،  منتشر 

(http://pe.rian.ru  ) 

گفت که نهادهای قضایی در   ۲۰۰۷سازمان ملل متحد سال گذشته در بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال  

افغانستان نتوانسته اند برای تأمین عدالت و دفاع از حقوق زنان کار مٔوثری انجام دهند. همان طور که تا کنون موارد 

ماه اول  ۶بشر در افغانستان توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش شده است. تنها در  بسیاری از موارد نقض حقوق

 مورد نقض حقوق بشری در دفتر این کمیسیون ثبت شده است.   ۳۰۰۰بیشتر از  ۱۳۸۸سال 

http://pe.rian.ru/
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می باید گفت زنان افغانستان به طور عموم در بسیاری از تجربه های مربوط به نقض حقوق انسانی شان سهیم و مشترک 

باشند امروزه رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان همچنان در شهر و روستا جریان دارد و با وجود تدوین قوانین 

و پایه گذاری نهادهای دولتی وغیر دولتی حمایت از زنان، با   حمایتی از زنان با الگو گیری از قوانین جهانی حقوق بشر،

آن دارد که اقدامات انجام شده هنوز نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشته است.   توجه به واقعیت ملموس و عینی، حکایت از

چرا که این موقعیت این سازمان ها تا حدود زیادی در گرو برخورد ریشه ای وقایع آنان با چالش های موجود است نه 

 صرفاَ در تئوری پردازی و بلکه در عمل. 
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 نتیجه گیری 

با توجه به آنچه گفته شده خشونت علیه زنان در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته 

است. در طی تحقیق که انجام گرفت تحقیقات متعددی در مورد خشونت علیه زنان و حقوق زنان در اسناد بین الملل و  

را که در این تحقیق ما مورد بررسی قرار دادیم، به صورت خاص مورد قوانین افغانستان صورت گرفته است، ولی آنچه  

 خشونت علیه زنان در قوانین افغانستان و اسناد حقوق بشری می باشد.

( اعالمیه جهانی  ۱برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم به موضوع حقوق زنان پرداخته اند عبارتند از: )

( ۴( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، )۳بین المللی حقوق مدنی سیاسی، )  ( میثاق۲حقوق بشر، )

( کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،  ۵کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج وثبت ازدواج، )

روتوکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه  ( پ۷کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، )  ۱۹( نظریه تفسیری شماره  ۶)

( پروتوکل ۹( اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصات مسلحانه، )۸تبعیض علیه زنان، )

( اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق ۱۰کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، )

( اعالمیه محو خشونت علیه زنان،  ۱۲یون مقابله با قاچاق انسان استثمار از طریق فحشای دیگران، )( کنوانس۱۱انسان، )

( پروتوکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در ۱۴( کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، )۱۳)

سناد مذکور، درسطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط رابطه به حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی، عالوه بر ا

( کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با  ۱۵با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که )

( و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم ۱۶خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، )

. که به موضوعات حقوق زنان و منع تبعیض و خشونت علیه (/www.mehrkhane.com/fa/newsستند )ترین آنها ه

از   این حقوق را برای زنان تضمین کرده و  تا در قوانین داخلی شان نیز  دانسته  زنان تاکید کرده دولت ها را مٔوظف 

 یض آمیز جلوگیری کنند.  تصویب  قوانین تبع 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در اسناد بین المللی  حقوق بشر همانند کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و قوانین 

داخلی افغانستان، هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن قایل نگردیده بلکه تأکید بر تساوی حقوق میان افراد نموده است. در 

ای بین المللی و یا این که در اسناد بین المللی زنان را به عنوان یک بال جامعه دانسته و نیز حق داده است کنوانسیون ه

تا همانند مردان در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی شرکت نمایند و نقش فعال داشته باشند، مفهوم  

است که در چند دهه اخیر، به طور جدی مورد توجه بسیار از  خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی از جمله مسائلی  

اصول  بر  مبتنی  که  افغانستان  اساسی  قانون  افغانستان،  داخلی  قوانین  همینطور  است.  قرار گرفته  المللی  بین  نهادهای 

یان داشته  اسالمی می باشند زنان را دارای حقوق دانسته، و هرگونه تبعیض علیه زنان را منع نموده است. در نهایت ب 

 است که زنان همانند مردان می تواند که از حقوق و وجایب اساسی خویش بر خوردار باشند. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mehrkhane.com/fa/news/


21 
 

 پیشنهادات 

 تبلیغات گسترده در سطح قریه و دهات و برای زنان که کامالً در عدم آگاهی از حقوق شان بسر می برند.  .۱

 تبلیغات در رسانه های گروهی. .۲

 تصویب قوانینی که زمینه های مشارکت سیاسی زنان را قوی و آماده سازد. .۳

 آماده ساختن ذهنی و عملی خود زنان. .4

 حمایت از زنان نه تنها در قالب وضع قوانین بلکه در عمل.  .5

نهادهای حقوق بشری باید تنها ثبت آمار خشونت را وظایف شان نداند بلکه درعمل نیز به زنان خشونت دیده  .6

 نمایند.  همکاری
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