
وق زن در ـه به حقـواالت در رابطـس
انـانستـافغ

۲۰۱۳چغچران 

: برگردان از انگلیسی به فارسی
گل رحمان فراز

:مولف
جگرن ولریا رومسنویا از کشور اکراین



دأاجن
:از دیدگاهحقوق زن . ۱

.قوانین بین الکشوری و بین المللی. ۱.۱
قانون اسالمی. ۱.۲

وضعیت واقعیی حقوق خانم ها در افغانستان. ۲
حمایت خانم ها در افغانستان. ۳



ن بین وانیق
الکشوری و بین 

المللی

قانون اسالمی 

قانون عرفی



قانون اساسی افغانستان
۲۰۰۴جنوری ۳

ن کشور افغانستان میباشد، که بحیث یک چارچوب بیعالیاین قانون 
.دولت افغانستان و شهروندان این کشور استفاده میشود



قانون اساسی افغانستان
۲۰۰۴جنوری ۳

:ماده سوم
. در افغانستان هیج قانون نمیتواند مخالف معتقداد و حدود احکام دین مقدس اسالم باشد

ی دختر ها و خانم ها در داخل افغانستان گاین ماده عامل مستقیم برای داشتن یک اثر عمیق به زند
از یک طرف، همچو شرط وسیع میتواند مفید باشید، و اجازه انکشاف تفسیر قانون اسالمی . دارد

و موجب نسخ قانون عنعنوی –همسازی با حقوق قانونی اساسی و حکم قانون بین المللی را میدهد 
.متنازع میشود

رانی وجود دارد که موضوعات در ساحه هدفیکه قانون اساسی زیر بیرق قانون اسالمی و گمتناوبا، ن
قانون عنعنوی عمل میکرد قابل تطبیق نیست، که باعث آسیب پذیزی حقوق خانم ها و تفسیر 

. رددگافراطی می

:ماده ششم
دولت مکلف است بمنظور ایجاد جامعه مرفع و مترقی، تامین عدالت اجتماعی، حمایت حقوق 
بشری، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی و همچنان برابری بین همه اقوام مردم و انکشاف 

.متوازن در همه ساحات کشور



:۲۲ماده 

. هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است
.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در مقابل قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند

:۲۳ماده 
.رددگهیچ کس از این حق محروم نمی. ی موهبت الهی و حقوق طبیعی انسان ها استگزند

: ۲۴ماده 
ران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم گاین حق جز آزادی دی. آزادی حق طبیعی انسان است

.ردد، حدودی نداردگمی
آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان 

. مکلف میباشد

چپتر دوم
حقوق اساسی و وظایف اتباع



:۲۷ماده 
.نر بر طبق احکام قانوگرفتار و یا توقیف نمود مگهیچ شخص را نمیتوان تعقیب، 

ر با حکم محکمه با صالحیت مطابق به احکام گهیچ شخص را نمیتوان مجازات نمود م
.ردیده باشدگقانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ 

:۲۹ماده 
تعذیب انسان ممنوع است، هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از 

ه رفتاری یا توقیف و یا محکوم با جزا باشد، بگرچه تحت تعقیب، گر، اگشخص دی
تعیین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع . تعذیب او اقدام کند و یا امر بدهد

.است

چپتر دوم
حقوق اساسی و وظایف اتباع



:۴۳ماده 
لتی تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دو

.رددگان از طرف دولت تامین میگبصورت رای
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات

رام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریسی زبان های گمتوسطه اجباری، پرو
.مادری را در مناطقیکه به آنها تکلم میکنند، فراهم کند

:۴۴ماده 
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم

.رام های موثر طرح و تطبیق نمایدگکوچیان و امحا بیسوادی در کشور، پرو

چپتر دوم
حقوق اساسی و وظایف اتباع



:۴۸ماده 
.کار حق هر افغان است

به آن توسط قانون ېر و سایر امور مربوگتعیین ساحات کاری، رخصتی با مزد،حقوق کار و کار
.رددگتنظیم می

:۴۹ماده 
، آفات و سایر حاالتیکه حیات گیری فعال در حالت جنگسهم .تحمیل کار اجباری ممنوع است

.و آسایش عامه را تهدید کند از وجایب ملی هر افغان میباشد
.تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد

:۵۴ماده 
.خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد

دولت بمنظور تامین سالمت جسمی و روحی خانواده، بالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای 
.ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ میکند

چپتر دوم
حقوق اساسی و وظایف اتباع



:۵۸ماده 
دولت بمنظور نظارت بر رعیت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، 

.کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تاسیس مینماید
.هر شخص میتواند در صورت نقض بشری خود، به این کمسیون شکایت نماید

کمیسیون میتواند موارد نقض حقوق بشر افراد را به مراجع قانون راجع سازد و در 
.دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید

:۵۹ماده 
هیچ شخص نمیتواند با سوه استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، 

.بر ضد استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند

چپتر دوم
حقوق اساسی و وظایف اتباع



برعالوه آن، افغانستان اعالمیه جهانی حقوق 
نان بشر، کنوانسیون محو هرنوع تبعیض باالی ز

ولیتئمسکه المللی را ر تهدیدات بینگو دی
آنها دارد،را به امضا کبین الکشوری برای در

.رسانیده است



علیه ولیت در رابطه به محو تبعیضئوانسیون محو تبعیض علیه زنان ،مسنتحت ک
بدون در نظر داشت اصلیت مذهبی و . اب کشوری میشودززنان مربوط به اح
کنوانسیون به افغانستان نیاز دارد برای مشخص کردن نمونه .عنعنوی در منطقه

.ی اجتماعی اجرا، همراه دید به دست آورد محو تعصبگهای فرهن
کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان موضوعات چون ازدواج های اجباری و زیر سن 

در . درا آدرس میدهد که بیشترین آنها به قوانین سنتی در داخل افغانستان مرتبط ان
ج تضاد با سنت کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان تاکید میدارد که باید ازدوا

رد و ازدواج زیر سن را ممنوع قرارداده گیاختیاری و به رضایت طرفین صورت 
.است

کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان
(CEDAW)



:خشونت علیه زن
ن و به خداوند و پیغمبرش باور دارند، آافرادیکه کردار خوب انجام میدهند نظر به ظرفیت 

. دروازه جنت بر روی انها باز است
۱۲۴ن کریم ، سوره النساه ، آیه آهیچ اختالف بین زن و مرد وجود ندارد   قر

:حقوق ارثی
خانم ها سهم . رندگیمی،ندکنی میگشان زندکمرد ها سهم چیزیکه والدین و خویشاوندان نزدی

رچه میراث کوچک وگا. یرندگمی،نندکی میگشان زندکچیزیکه والدین و خویشاوندان نزدی
سوره نساه آیه ( ۴:۰۷. )ردیده استگباشد، این تقسیمات منحیث یک وظیفه تعیین گیا بزر

۰۷

...ویدگدر رابطه قرآن کریم چه می



فرصت های مساوی در کاریابی و حقوق امالک
ر اشخاصگنکنید که خدا برای شما اجناس و دارایی که دی( به کیفیت)طمع کمک 

م مردان باید سهمیه داشته باشید که بدست می آورند و خان. رداندگدارند، نصیب شما 
از این رو، کمک سخاوت خداوند را . ها باید سهیمه داشته باشند که بدست میآورند

سوره نساه. خداوند شاهد همه چیز است. بخواهید

:حقوق تعلیم و تربیه
(  ص)رسول اهلل ( حدیث)آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است 

.آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است:میفرماید

...ویدگدر رابطه قرآن کریم چه می



وضعیت اصلی

یکنیم قسمیکه قانون اساسی افغانستان و قوانین بین المللی را مشاهده م
....فته اند اماگرکلیه قوانین حقوق کلی را به خانم ها در نظر 

تخطیالمللیبینقوانیناستندردزیرهاخانمحقوقازعنعنویقوانینازاکثر
هایازدواجخونین،مجازاتبهخانمدهیتحفهشاملتمریناتهمچو.میکنند
.میباشدمختلیفراستاهایدرهاخانموجودبهگبزراحترامیبیواجباری



قتل. ۱

هاخانمازبعضیدارند،قتلجرایمبرایزیادمحکومیناقوامازاکثر
نوعیاین.شدندمقتولخانوادهبههاقتلهمچوبهدهیتحفهقربانی

کهاندباوراینبهآنهابخاطرمیباشد،اقوامازبعضیبهمحکومیت
وکینهمیشونددادهخونبهمقتولخانوادهبرایهادخترزمانیکه)

حادثهایناکثراما(یردگمیدوستیراآنجایومیرودبینازکدورت
دجدیفامیلباهمراههمیشهمیتواندکهرددگمیزنانعلیهخشونتبهمنجر

.بماندخودشقاتلخویشاندان



اه خانم متاهل  با میل اش ربوده شود، مردم شوهر فعلی اش را گمثال ، در نورستان، هر
.  وادار به طالق آن مینمایند، و آن خانم میتواند با شخص اختتاف کننده ازدواج نماید

.شوهر قبلی باید با دادن پیشکش این موضوع را جبران نماید

فحشا و اختتاف. ۲
در بعضی از حاالت خانم ها قربانی اختتاف و اجرای فحشا میشوند، بعضی از اقوام 

عقد همچو ازدواجها . دو طرف را مجبور به ازدواج مینمایند، حتی ضد میل خانم ها
اکثرا حسب لزوم دید والدین انجام میابد زیرا آنها به این باور اند که والدین آینده

.درخشان اطفال شان را میخواهند



تلقیخطرناکومضرحکمناموسی،تجاوزقضیهکشفصورتدر
دره۶۰زدنحکممردمها،هزارهبینناموسیتجاوزاثردرمثال،.میشود
رارددگمیمردشدنکشتهبهمنجرکهمردهاسارگسنوهاخانمبرای
شدهگدلتنوی،بوددادهطالقآنراخانمشوهررو،ایناز.میکنندایجاد
.مردسرانجامو

تجاوز ناموسی. ۳
تحقیقات و مجازات بر حاالت قتل های ناموسی در سیستم افغانی و حقوق 

بکارت از جمله آبرو ریزی خانم ها بشمار ل زای. عنعنوی بی خطاب مانده است
.رددگمیرود که اکثرا حداالمکان همچو موضوعات پنهان می



ازدواجهای اجباری. ۴

ی سن قانونبر اساس قانون مدنی کشور افغانستان 
.ی میباشدگسال۱۸بچهو برای ۱۶برای دختر 

،در حاالت ویژه با اجازه والدین و محکمه ازدواج
.ی ام باشدگسال۱۵عمر دختران میتواند 

اما در اکثر نقاط، قانون عنعنوی شرح دهنده دادن 
دختر ها بمنظور حل منازعات و فراموشی قتل ها و 
تجاوز ها میباشد و در بعضی حاالت مثل جبران در 

.صورتکه خانم فرار میکند



ازدواج اجباری. ۴

قانونوافغانیمدنیقوانیناساسبرازدواجقانونافغانستان،در
ازدواجشرعیهقانونبهنظر.میگیردصورت(اسالمیقانون)شرعیت
منعقانون.نیستجایز۱۸-۱۵سالهایبینجانبینرضایتبدون

دادهقرارممنوعرااجباریازدواجافغانستاندرزنانعلیهخشونت
کهرسمیازدواجسندچاببهمحکمهستره،۲۰۰۷سالدر.است
اینکهاستفتنیگاماپرداخت،میرسد،امضابهطرفدوتوسط
.نداردسرتاسریتطبیقهنوزتاروش



ازدواجهای اجباری. ۴

تهرفگنظردرجانبینرضایتشرطبهرامشخصسنافغانستانقانونباوجودیکه
یاواندافغانستانقوانینگرفتهدرنظرسنازباالتردامادانازکثیرعدهاست،
۷۰ازتراضافه،۲۰۱۲دریآمارطی.پیونددمیبوقوعاجبارا  ازدواجهااکثراینکه
یاووالدینبرضایتازدواجهااکثر.استبودهاجباری،ازدواجهافیصد

ازرکثیعده.یردگمیصورتافغانستانهایشهرازبعضیاستثنایبهخویشاوندان
عدهآن.میکنندانتخابخودشانتوسطراخویشیگزندهمتاهادختروهاپسر

آزارواستفادهسوموردیرند،گنمیشوهرخویشخانوادهبرضایتکهخانمهای
.ردندگمیاجباریازدواجهایازرهاییومنزلازفراربهمجبورویرندگمیقرار
.باشدسازمشکلهاخانمبهمیتواندازدواجعقدبرایخانمرضایتعدم



ازدواج اجباری . ۴

هوسصحی،مشکالتبروزتنهایی،موجبهالیفامسن،زیراطفالنمودنعقدبا
.ردندگمیشاناطفالتربیهوتعلیمازبهرهبیوانتحاراستفاده،
اطفالواجدازومیباشد،یگحاملموضوعبرایجهانمحلترینخطرناکافغانستان

ومگاهنبهناجنسیمقاربت:میباشدموضوعاینعاملاصلیهایفکتورازیکی
لیتقابفزیکیبطوروردندگمیبالغفزیکیبطورهادخترکهاینازقبلباربار

.رددگمیمادرناتوانیوگمرباعثنیزمیکنندنپیدارابودنحامله

خانم ها کدام قوانین را راجع به ازدواج 
بدانند؟؟؟



:۶۷ماده 
.د آنرا لغو نمایدننامزدی تعهد است برای ازدواج و هر یک از طرفین میتوان

:۶۶ماده 
.عقد ازدواج به حضور عامه و اجرای احجاب و قبولی بسته میشود

:۶۸ماده 
جاییکه ازدواج یک موضوع شرط که خالف قانون و روش های ازدواج باشد، 

.باقی بماند، قرارداد قابل اعتبار اما حالت باطل و بی ارزش باقی میماند

۱۹۷۷قانون مدنی 



:۷۰ماده 
.ی توصیه میشودگسال۱۶ی و به خانم ها ازگسال۱۸ازدواج به مردان از 

:۷۱ماده 
این قانون را تکمیل نمیکنند، ازدواج میشود ۷۰جاییکه دختران سن متذکره ماده 

عقد ازدواج دختران زیر سن . رددگوسیله پدرش و یا محکمه با صالحیت فسخ 
.نباید جایز باشد۱۵

: ۸۰ماده 
.امیکه دختر عاقل اکثریت سن ازدواج را تکمیل میکند، عقد وی شرط استگهن

۱۹۷۷قانون مدنی 



:۷۰ماده 
.ی توصیه میشودگسال۱۶ی و به خانم ها ا زگسال۱۸ازدواج به مردان از 

:۷۱ماده 
این قانون را تکمیل نمیکنند، ازدواج میشود ۷۰جاییکه دختران سن متذکره ماده 

عقد ازدواج دختران زیر سن . رددگوسیله پدرش و یا محکمه با صالحیت فسخ 
.نباید جایز باشد۱۵

: ۸۰ماده 
.امیکه دختر عاقل اکثریت سن ازدواج را تکمیل میکند، عقد وی شرط استگهن

۱۹۷۷قانون مدنی 



:۸۶ماده 
:از تکمیل شروط ذیل بوقوع پیونددعدچند همسری فقط میتواند ب

.میکه بی عدالتی بین خانم ها وجود نداشته باشدگاهن. ۱
بدان معنی که شوهر . )امیکه شوهر توانایی مالی کامل برای داشتن همسر داشته باشدگهن. ۲

(.بتواند سهولت ها خوراکی، پوشیدنی، محل بود و باش و تداوی طبی را فراهم نماید
ایی این بدان معنی که خانم اولی توان. میکه یک دلیل قانونی و منطقی وجود داشته باشدگاهن. ۳

. والدت اوالد را نداشته باشد و یا به امراض مبتال باشد که قابل اعالج نباشد

:۸۸ماده 
درکهبسازندشرطیهیکراازدواجموضوعدنمیتوانهاخانمج،دواازانتحایامگهندر

خانمیرند،گمیریگدیهمسریقانون،این۸۶مادهطشروخالفبرشانهمسرصورت
کتبیبصورتازدواجنامهبهزمانیکهتاوضعیتاین.باشندداشتهراطالقاجازهمتذکره
.نیستاعتبارقابلنشود،نوشته

۱۹۷۷قانون مدنی 



:۸۹ماده 
بهنظرزنیکازتراضافهراخویشازدواجشخصامیکهگهنازدواجامگهندر

درراخانمکلیرضایتویمیکهگاهنومیکند،فسخ۸۶مادهمتذکرهشروط
یگزندبهحاضرویحالتایدرنمیکند،حاصلاالزدواججدیدزنبهرابطه
قانوناین۱۸۳مادهمطابقمتواندویلحاظاینازبود،نخواهدشوهرشبهنمودن

.نمایداقدامطالقبه

:۱۱۶ماده 
ه یک شخص اضافه تر از یک خانم داشته باشد، وی نمیتواند آنها را وادار گاهر

.انجام کار های خالف قانون مغایر با رضایت نماید

۱۹۷۷قانون مدنی 



ار اجب! ای کسانیکه شما بخاطر راحت بودن و تسکین وجود تان انتخاب کرده اید)
وادار نمودن . نمودن خانم ها به عقد ازدواج بدون رضایت شان غیر قانونی است

شما باید به طور خاص خانم های تان را تداوی . خانم ها به ازدواج ممنوع است
ند این میتواند طوری باشد که خداو. ایشان را خوش نداشته باشیدگرنمایید حتی ا

( ۴:۱۹. )ذاشته باشدگخوبی های زیادی را به آنچه که شما درک کرده نمیتوانید، 

هیچکس ـ حتی پدر . در عقد ازدواج رضایت خانم و شوهر حتمی و الزمی است)
صحیح (.  نمیتواند دختر خویش را در مغایر به خواسته وی به عقد نکاح درآورد

۶۹، شماره ۶۲، کتاب ۷بخاری، چاپ 

اه اسالمگحقوق ازدواج از ن



:قرآن کریم در رابطه حق مهر میفرماید
در ازدواج، به زن ها تحایف عروسی شان را تهیه نمایید، بخش عمده ملکیت تان 

در آن صورت شما میتوانید . باوجودیکه آنها داوطلبانه آنرا فراموش میکنند. را
.یریدذآنرا بحیث کامال از خود بپ

:میفرماید( ص)حضرت محمد 
(بیوه ها و دختر خانم ها نباید بر خالف میل شان به ازدواج داده شوند)

اه اسالمگحقوق ازدواج از ن



به همچو حاالت از خانم ها کی حمایت میتواند؟؟؟

ازیریگوجلولیتئمسبایدکهامنیه،یقومانداندرهافامیلواکنشهاتقطعه
باعاملهمتواناییهمچنانآنها.باشندداشتهرادخترانوزنانعلیهخشونتبروز
هایتجاوزشاملکه.دارندرا،اندشدهمتهماخالقیجرایمبههایکهخانم

.میشوداستفادهسوههایفامیلازمنزلازفرارفحشا،قتل،ناموسی،

وزارت امور زنان  و ریاست های مربوطه والیتی اش.

خانه های امن خصوصی و دولتی.



کی میتواند از خانم ها به همچو 
حاالت حمایت کند؟؟؟

ی گچنان به انکشاف یک مدل هماهنمی صندوق جمعیت ملل متحد هگنمایند
هدف این . پاسخ به خشونت علیه جنسیت در سکتور صحت پرداخته است

پروژه معرفی یک مرکز معاونت به قربانیان خشونت جنسیتی همراه با سهولت
استفاده از خدمات طبی میتوان به خانم ها نشان داد که آنها . های صحی میباشد

میتواند دسترسی به سهولت های صحیه، قانونی و حمایت های فزیکی بدون 
. هدف مشخصه داشته باشند

یری از ازدواجها گسازمان های متذکره بمنظور مساعدت انفرادی جلو
!!!اجباری و یا خشونت دردسترس اند



سواالت؟؟؟


