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قاعده منع خشونت علیه زنان در اسناد 

المللی و حقوق جزای افغانستانبین  

 
 عبدالرزاق هاشمی، دکتر عسکر جاللیان، دکتر صادق باقری

  
 چکیده

زنان بخشی از پیکره جامعه هستند که در معرض انواع 

آسیب های اجتماعی قرار دارند و درجه این آسیب ها در 

نیافته بیش از دیگر جوامع کشورهای عقب مانده و توسعه 

مشاهده می شود. انواع آزار و اذیت، عدم احساس امنیت 

در فضاهای اجتماعی، عدم احساس امنیت و آسایش روانی در 

فضاهای کاری، نبود فرصت های برابر برای زنان در 

فعالیت های روزانه و اجتماعی و ... از جمله خشونت های 

 علیه زنان محسوب می شود.

موضوع خشونت علیه زنان یکی از مسائل و مبانی  از طرفی

حقوق بشری است. آنچه که در اینجا مورد بحث قرار گرفته 

است نگاه پژوهشی به قضیۀ قاعدۀ منع خشونت علیه زنان 

 المللی و حقوق جزای افغانستان است.در اسناد بین

این تحقیق برای فهم دقیق مطلب ابتدا کلماتی چون قاعده 

لیه زن، اسناد بین المللی و حقوق جزای منع خشونت ع

افغانستان را در مواجهه با منع خشونت معنی کرده است 

سپس به تشریح وضعیت زنان از نظر خشونت علیه زنان در 

 سطح جهان و در سطح جامعه افغانستان پرداخته است.

نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان از این دارد 

کشورهایی است که در بدترین وضعیت که افغانستان یکی از 

ممکن خشونت علیه زنان قرار دارد. فقر، عدم توسعه 

اجتماعی، نبود فرصت های برابر جنسیتی و تداوم جنگ و 

خشونت در این کشور از جمله عوامل تاثیر گذار در خشونت 

علیه زنان است. تحقیق حاضر برای تبیین برخورد 

ونت علیه زنان در قانونگذار افغانستان برای منع خش

راستای امور تقنینی خودش قانون جزا و قانون منع خشونت 

 علیه زن را تصویب کرده است.

 حقوق داخلی افغانستان، خشونت علیه زنان،  کلیدواژه ها:

 حقوق بین المللی، حقوق جزای افغانستان، حقوق بشر

 

 بیان مسئله تحقیق
زنان به عنوان جنس آسیب پذیر نوع بشر همواره در معرض 

آسیب های جسمی و روحی از سوی مردانان قرار دارند؛ که 

یکی از بدترین شکل آزار و اذیت انسان علیه انسان 

 قلمداد می شود که البته تا جایی که خشونت علیه زنان 
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تا قلم و سخن آمده و  انیبشمارش شده و به 

و فعاالن حقوق  انکه قانونگذار ییجا

بشر موارد و اشکال گوناگون خشونت 

 هیه، خشونت علدزنان را برشمار هیعل

 لیزنان اشکال و اقسام مختلف را تشک

 یتوان به نمونه ها یدهند که م یم

زنان  هیآن در قانون منع خشونت عل

که در افغانستان به شکل قانون جنبه 

است، مراجعه کرد و  افتهی یعمل

.ردموارد را برشم  

دو وجهه و  یزنان دارا هیعل خشونت

 نیا نکهیا یعنی یجنبه است: وجهه مل

در  یمسئله حقوق کیمسئله به عنوان 

مورد بحث قرار  یداخل یاسناد حقوق

 نیاست که ا نیا گری. وجهه دردیبگ

در  یمسئله حقوق کیمسئله به عنوان 

 یالملل نیب یاسناد و مراجع حقوق

ن یا یعنی رد؛یمورد توجه قرار بگ

 یها ونیو کنوانس ثاقهایمسئله در م

 یکه مورد توافق کشورها یالملل نیب

چون افغانستان است مورد مطالعه و 

.ردیقرار بگ قیتحق  

مسئله قاعده  نییتب یبرا نیبنابرا

زنان الزم است تا هر  هیمنع خشونت عل

را  یحقوق کردیرو ایدو وجهه و 

 یمدنظر نظر قرار داد و چارچوبها

زنان را از هر دو جنبه  هیخشونت عل

قرار داد تا  یو وجهه مورد بررس

وجه و شکل ممکن  نیمسئله در بهتر

و  یگردد و راهکار جد نییخود تب

شکل واضح در دستور کار  به یعمل

و کارگزاران جامعه  استگذارانیس

متد  کیقرار داده شود تا به عنوان 

 یا هیروش کارا و مؤثر دستما کیو 

زنان در  هیمحو خشونت عل یبرا

 افغانستان واقع شود.

است که خشونت  نیدرست مسئله ا شکل

قاعده و  کیزنان اصوال در تحت  هیعل

قرار دارد و الزم و  یچارچوب نظر کی

 کیقاعده به شکل  نیاست تا ا ستهیبا

 یبرا یفرمول واقع کیو  حیآدرس صح

زنان  هیاشکال خشونت عل یتمام یامحا

.ردیمورد کار قرار بگ  

بنابر این تحقیق حاضر با اهداف 

 زیرانجام شده است.

اشکال و انواع  یو معرف ییشناسا-

- زنان در افغانستان؛ هیخشونت عل

کشف و استخراج قاعده منع خشونت 

حقوق  تیبهبود وضع برایزنان  هیعل

کمک به -زنان در افغانستان  یبشر

از نظر  ییو قضا یعدل یدستگاهها

؛یحقوق نیدکتر  

برای تحقیق پیش رو با فرض اینکه: 

محو خشونت علیه زنان یک سلسله 

اسنادی در سطح بین الملل و در سطح 

ملی در افغانستان موجود است که منع 

و  خشونت علیه زنان را بیان می کند.

فرض این است که قانون جزای 

افغانستان مبین منع خشونت و 

راهکارهای برای محو خشونت علیه 

زنان است، به دنبال پاسخ برای سوال 

 های زیر است.

 

اصلي سوالهاي  

منع خشونت علیه زنان از منظر -1

حقوق داخلی افغانستان و از منظر 

حقوق بین الملل دارای چه قواعدی 

ن و یا ضمانت قاعده تضمی-2است؟ 

اجرای قواعد حقوقی بین المللی ناظر 

 بر محو خشونت علیه زنان چیست؟

 
فرعي سوالهاي  

اسناد حقوقی ملی و داخلی مبین -1

منع خشونت علیه زنان در افغانستان 

اسناد حقوقی -2چه مواردی هستند؟ 

بین المللی مبین منع خشونت علیه 

حقوق جزای افغانستان  -3زنان چیست؟ 

اندازه توانسته است خشونت تا چه 

علیه زنان را در داخل کشور کنترل 

 کند؟

 تعریف مفاهیم و اصطالحات کلیدی

واژگان و عبارات به کار رفته در 

این تحقیق عبارتند از قاعده، منع، 

خشونت علیه زنان، اسناد بین المللی 

و حقوق جزا. ابتدا به معنی لغوی و 

اصطالحی قاعده می پردازیم تا به 

نی دیگر واژگان و عبارات برسیم.مع  

معنی قاعده-1  

قاعده به عنوان یک فرمول علمی 

دارای معانی لغوی و اصطالحی است که 

در مورد هریک از این دو معنی 

پژوهشگران در کتابها نوشته اند. در 

اینجا برای فهم بهتر و بیشتر مسئله 

هریک از معانی لغوی و اصطالحی قاعده 

ی کنیم تا به را تشریح و تبیین م

طور روشمند به تحقیق حاضر پرداخته 

 باشم.

قاعده یلغو یمعن  

برای درک هر مسئله نیاز داریم تا 

معنی آن را در لغت بدانیم. لغویون 

در مورد معنی لغوی قاعده گفته اند: 

اساس و  یدر لغت به معنا قاعده»

 یتناسب، ستون ها نیاست و به ا شهیر

خانه را »قواعد« می گویند.1 البته 

تمامی منابع لغت فارسی تقریبا به 

طور یکسان به معانی لغوی قاعده 

                                                           
 .121، ص 3ج  ن،یمجمع البحر ،یحیطر. 1 
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اشاره کرده است که برای دسترسی به 

معانی لغوی قاعده به فرهنگ فارسی 

معین الزم است مراجعه کنیم. فرهنگ 

فارسی معین در معنی لغوی قاعده 

مع ج ،، اساسهیپا»چنین آورده است: 

 یزن معنیاست و همچنین به  قواعد آن
 که دیگر حیض نشود و بچه نزاید.«2

فرمولی است که از « قاعده»بنابراین 

نظر لغویون عبارت است از اساس و 

ریشۀ مسئله یا موضوع؛ بنابراین اگر 

قاعده منع »در تحقیق حاضر از 

نام برده شده است یعنی « خشونت...

 اساس و ریشۀ منع خشونت.

 معنی اصطالحی قاعده

 مورد معنی در علماپژوهشگران و 

چنین نوشته اند اصطالحى قاعده :  ...«  

 عیانها امر کلى منطبق على جم

؛ «عند تصّرف احکامها منه اتهیجزئ

قاعده امرى است کلى که  یعنی اینکه

از  اتیاحکام جزئ ىیدر هنگام شناسا

آن، بر تمامى جزئیات خود منطبق 
 باشد.3

بنابراین از نظر اصطالحی قاعده ای 

تحقیق ذکر شده است یعنی امر که در 

کلی که در هنگام شناسایی احکام 

خشونت بر تمامی جزئیات مسئله منطبق 

 باشد.

 قاعده در قرآن

در آیۀ « قاعده»علما باور دارند که 

ُع ِإْذ ی ْرف   و  »سورۀ بقره آمده است:  121

 اْلق واِعد  ِمن  اْلب ْیِت و   مُ یِإْبراهِ 

 َك  ن ْنت  ْل ِمّنا ِإنَّ ر بَّنا ت ق بَّ  لُ یِإسْماعِ 

السَّمِ یعُ  اْلع لِ یمُ «4؛ یعنی و آن هنگامى 

 هاىانیبن لیو اسماع میکه ابراه

افراشتند )خدا( را بر مى ۀخان

کار را( از  نی)گفتند( پروردگارا )ا

همانا تو شنوا و دانا  ر،یما بپذ

 هستى.

با این تحلیل و توضیح که خانۀ خدا 

اسالم اساس و ریشه و منبع سیستم 

است. حال رژیم حقوقی اسالمی که بر 

اساس یا بر پایۀ اسالم مبتنی است؛ 

لذا بنیان و اساس قاعده یعنی اساس 

 و بنیان مسئله یا موضوع.

 

یو اصول یفاوت قاعده فقهت  

از آنجایی که مبنای رژیم حقوقی 

اسالم مبتنی بر قواعد فقهی و اصولی 

است؛ لذا نیاز است تا رابطۀ قاعده 

                                                           
. معین، محمد. فرهنگ فارسی معین. وازه 2 

 .13/1/1311یاب. تاریخ اخذ: 

، ۵هانوى، کشاف اصطالحات الفنون، ج. 3 

 .۷۷۱۱-۷۷۱۱ص

 .۷۲۱هیبقره، آ. قرآن. سوره 4 

و قاعده اصولی را درک و فهم  فقهی

 کنیم.

البته الزم به یادآوری است اینکه 

به دست آوردن احکام مسائل  یبرا

هم به  ی در سیستم حقوق اسالمیجزئ

است و هم به قواعد  ازین یفقه قواعد

دو دسته  نینظر ا نیاز ا ی؛ لذااصول

 گرید کیبه  یتر شیاز قواعد شباهت ب

 افتیدرو  یجداساز بنابراین .دارند

و دقت  تیآن ها ازاهم زینقاط تما

برخوردار است یا ژهیو . از  بعضی 

ی قاعده اصولی و قاعده تفاوت ها

بدین قرار است فقهی : 

مجتهد  انیم ،یقاعده فقه یاجرا.1

 قیتطب یو مقلد مشترک هست ول

.مجتهد است ژهیو یقاعده اصول  

است در  یاستقالل ،یقاعده فقه. 2

بوده و  یآل یکه قاعده اصول یحال

.استنباط احکام است یبرا یابزار  

به عمل  مایمستق ،یقاعده فقه. 3

بر خالف قاعده  ردیگ یمکلف تعلق م

که تعلق آن به فعل مکلف با  یاصول

.واسطه است  

قاعده  یول یقیتطب یقاعده فقه. 4

 اصولی استنباطی میباشد.

 انیب یو هدف قاعده اصول تیغا.1

اجتهاد و استنباط است  یها وهیش

حکم  انیب یاما هدف قاعده فقه

 حوادث جزئی است.6.

بنابراین قاعده اصولی معیاری عقلی 

و استنباطی است که به درد کار ما 

می خورد؛ یعنی کار یک حقوقدان و یک 

پژوهشگر این است که کار خود را بر 

 مبنای استنباط عیار کند.

معنی منع-2  

این تحقیق یکی از واژگانی که در 

است. « منع»نقش کلیدی دارد واژۀ 

مطابق اصول روش تحقیق علمی الزم است 

« منع»تا در اینجا به معنی 

بپردازیم تا کار ما برابر روش علمی 

 تحقیق عیار گردد.

معنی منع در لغت عبارت است از 

)تاج المصادر  یبازداشتن از کار

 یبازداشتن )المصادر زوزن ،( یهقیب

و  یرا از کار یکس بازداشتن ،(

االرب ( )آنندراج (  ی)منته ی،زیچ

بازداشت و  ،)ازاقرب الموارد(

و دفع و رد و تعرض و  یدورکردگ

و انکار و  یو نف یممانعت و نه

 ،االطباء( ظممخالفت و مزاحمت .)نا

شرع منع واجب است  یبخل از رو یمعن

از مال و به عرف و عادت منع فضل 
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ص  2االسرار ج مال از محتاج . )کشف 
5».)102 

یعنی بازداشتن از « منع»به هر حال 

امری و نابرخوردار شدن کسی از چیزی 

یا دور کردن کسی از چیزی است. 

البته با معنی منع در اصطالح عربها 

تحریم  ،قدغن کردن»عبارت است از 

حکم تحریم یا  ،لعن ،لعن کردن ،کردن

 ،بجز ،اعالن ازدواج در کلیسا ،تکفیر

باستثناء، ممنوعیت«6؛ بدین توضیح که 

معنی منع چه در ادبیات عرب که 

ارتباط دینی با ادبیات فارسی دارد 

و چه در ادبیات فارسی به معنی دور 

 کردن کسی از چیزی است.

معنی لغوی خشونت -3  

یکی از واژگان کلیدی خشونت7 است که 

در اینجا الزم است تا این کلمه معنی 

رسی به معنای شود. خشونت در لغت فا

ضد  ،)ناظم االطباء( یو زبر یدرشت»

 از) غلظت ،، خالف نعومتیو نرم نتیل

 ؤثرکلمه م نای خشونت(: االطباء ناظم

 خوارزم به و بگرفتند را او و آمد

 ری(. ام ینیمی ترجمۀ از) فرستادند

ذکر  باهتعضدالدوله با جاللت قدر و ن

وخشونت جانب و عزت ملک و نخوت 

همواره رضاء آنجانب  یپادشاه

 یسخت ،(ینیمی ۀ)از ترجم ینگاهداشت

)ناظم االطباء(: از  یزیو ت یو تند

لجاج  سر حدت مزاج و خشونت طبع بر

 ،(ینیمی ختاری ۀاصرار نمود. )ترجم

غضب )از ناظم  ،خشم یی،سخت رو

چند بر  یرا درم یقالاالطباء(: ب

گرد آمده بود در اواسط هر  انیصوف

روز مطالبه کردی و سخنهای«8 آمده 

 است.

بنابراین واژۀ خشونت عبارت است از 

درشتی و ناروایی در حق کسی که در 

این تحقیق مورد نظر ما خشونت علیه 

زنان است که خشونت علیه زنان را در 

 زیر تبیین می کنیم:

خشونت علیه زنان -4  

دانستن تعریف خشونت علیه زنان یکی 

 از بخشهای ضروری کار است. البته

                                                           
. دهخدا، علی اکبر. لغتنامه دهخدا. 5 

. منبع: 13/1/1311تاریخ اخذ: «. منع»

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D 

«. منع». فرهنگ المعانی لکل رسم معنی. 6 

. منبع: 13/1/1311خ اخذ: تاری

http://www.almaany.com/fa/dict/ar- 

. violence 7 

. دهخدا، علی اکبر. لغتنامه دهخدا. 8 

اخذ:  تاریخ نشر: بی تا. تاریخ«. خشونت»

. منبع: 14/1/1311

https://www.vajehyab.com/dehkhoda 

تعاریف بایستی روی مبانی و معیار 

باشد و از منابع مهم و قابل اعتبار 

 بر»گرفته شده باشد. به هر صورت 

ملل متحد،  یمجمع عموم فیاساس تعر

زنان عبارت است از  هیخشونت عل

 هیبر پا زیهرگونه عمل خشونت آم

 بیکه بتواند منجر به آس تیجنس

زنان شود.  یروان ای یجنس ،یکیزیف

زنان  یها یجبر و سلب مستبدانه آزاد

 ،یشخص یچه در اجتماع و چه در زندگ
 خشونت علیه زنان عنوان شده است.«9

بنابراین هر عملی که خشونت آمیز بر 

پایۀ جنسیت باشد بر اساس تعاریف و 

مبانی از مصادیق خشونت علیه زنان 

به حساب می آید؛ خشونتی که منجر به 

گردد. آسیب علیه زن  

اسناد بین المللی که مدار اعتبار 

منع  یجهان هیاعالم»است از جمله 

 در. زنان را صادر کند هیخشونت عل

 نیزنان چن هیخشونت عل هیاعالم نیا

شده است فیتعر : علیه زنان  خشونت 

عبارت است از، هر عمل خشونت آمیز 

یا  بیبر اساس جنس، که به آس

زنان  ییا روان ،یجنس ،یرنجاندن جسم
 منجر شود.«10

 عناصر خشونت علیه زنان

 

 
 

بنابراین خشونت علیه زنان دارای سه 

عنصر تعریف شدۀ است که عرصه های 

مختلف زندگی یک انسان را تحت پویش 

                                                           
تاریخ «. خشونت علیه زنان». رادیو آزادی. 9 

. وبسایت 14/1/1311. تاریخ اخذ: 1331نشر: 

 http://da.azadiradio.com/a/2031343.htmlرادیو آزادی: 

. اعالمیه محو خشونت علیه زنان. قطعنامه 10 

. مصوب سازمان ملل متحد. ماده 104/34شمار 

1. 
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قرار می دهد که عبارتند ازجسم، 

 روان و جنسی.

سازمان ملل متحد نیز  1113اعالمیۀ 

همین تعریف را مد نظر قرار داده و 

هرگونه عمل خشونت »کرده است:  اعالم

زنان به  هیبر خشونت عل یمبتن زیآم

واسطه جنس11 که باعث بروز صدمات و 

ورنج  یو روان ی، جنس یجسم یها بیآس

آن ها شود که  هیعل دیو آزار و تهد

زنان در اجتماع  تیمنجر به محروم
 گردد ، خشونت تلقی می شود.«12

سازمان ملل عالوه  1113البته اعالمیه 

بر تعریف سازمان ملل متحد اضافه 

کرده است که خشونت جنسی عالوه بر 

اسیبهای وارده بر جسم، جنسی و 

روانی به محرومیت زنان از اجتماع 

نیز می گردد. بنابراین عناصر 

متشکلۀ خشونت علیه زنان در اعالمیۀ 

سازمان ملل متحد دارای عناصر  1113

 زیر است:

 عناصر خشونت علیه زنان

 

 

 

 
معنی اسناد -1  

یکی از کلیدواژگان این تحقیق واژۀ 

است که در اینجا الزم است « اسناد»

تا این واژه معنی گردد. اسناد به 

نامه فتح الف جمع سند است. لغت

                                                           
. Gender 11 

ف خشونت و تعری». افشار نادری، افسر. 12 

سازمان  1113 هیزنان طبق اعالم هیعلتبعیض 

انسان شناسی و فرهنگ. تاریخ «.ملل متحد

. آدرس: 14/1/1311نشر: بی تا. تاریخ اخذ: 

http://anthropology.ir/node/10610 

دهخدا اسناد را »جمع ِِ س ن د«13 گفته 

که البته منظور از سند در این 

 رسمی مکتوب مصوبه هرگونه به»تحقیق 

 که[ المللنیب حقوق تابعان] هادولت

 شودیم تنظیم مدرکی یا سند قالب در

نظیر یک معاهده14 و در آن اهداف و 

 یا اصول با ارتباط در هادولت مقاصد

 تأکید مورد بشری حقوق هنجارهای

 حقوق سند اصطالح شودمی داده قرار
 بشری اطالق میگردد.«15

پس اسناد یک دسته از نوشته های 

مقاصدی را رسمی است که اهداف و 

برای هنجارهای حقوق بشر بر می تابد 

و حاوی ارزشهای رسمی است که به 

 منظور مشخص تنظیم می گردد.

یالمللنیبمعنی اسناد  -6  

یکی از دیگر کلیدواژگان این تحقیق 

است که الزم است « اسناد بین المللی»

تا به درستی معنی و مفهوم آن را 

درک کنیم. فرهنگ معین در تعریف 

المللی چنین کنوانسیون یا میثاق بین

 عهدنامه یا نامهموافقت»آورده است: 

میان چند کشور.«16 عبارت انگلیسی آن 

Convention است. در تعریف و معنی  

کنوانسیون گفته شده است که 

 ایمجموعه»کنوانسیون عبارت است از 

 طورکلیبه یا شده،تصریح توافق، از

 هنجارها، شده،پذیرفته استانداردهای

 معیارهای، یا و اجتماعی هنجارهای
 اغلب شکل یک سفارشی است.«17

بنابراین کنوانسیون اوال دارای 

استناردهای مشخص است. دوم سفارشی 

است. سوم مبتنی بر توافق و تصریح 

است. چهارم برای تعقیب هنجارهای 

 مشخص است.

فرهنگ حقوقی رهنما در مورد تعریف 

کنوانسیون18 چنین گفته است: 

کنوانسیون، میثاق، قرارداد، »

، ، معاهدهنامهموافقتتوافق، 

                                                           
«. اسناد -لغت نامه دهخدا». واژه یاب. 13

تاریخ انتشار: بی تا. تاریخ دریافت: 

11/3/1314. 

treaty. 14 
. ابراهیمي، محمد. پژوهشکده باقرالعلوم. 15

تاریخ «. بشر حقوق المللي بین اسناد»

 .11/3/1314انتشار: بی تا. تاریخ دریافت: 
کنوانسیون. «. فرهنگ فارسی معین». معین. 16

تاریخ انتشار: بی تا. تاریخ دریافت: 

11/3/1314. 

give: . Wikipedia.org. “convention”. Date: no date. Date of 17

19/3/1394. 

. convention18 



 

~236~ 

International Journal of Applied Research 
 

پیماننامه«.19 معنای لغوی کنوانسیون 

»موافقتنامه یا عهدنامه میان چند 

کشور«20 است. البته ازنظر عرف حقوقی 

 مهم اسناد برای معموالا  واژه این»

 قواعد دربردارندۀ كهجانبه همه

به کار  اند،المللیبین بنیادین

 ژنو 1113 هایكنوانسیون مانند رود؛می
 راجع به حقوق دریاها«.21

اما در مورد معنای حقوقی یا 

کنوانسیون در اصطالح حقوقی 

کنوانسیون، در ترمینولوژی حقوق 

کنوانسیون »چنین معنا آمده است: 

المللی ینبالمللی مرادف قرارداد ینب

آن دو یا است. عقدی است که اطراف 

چند دولت باشند. موضوع این قرارداد 

قواعد  -از دو صورت خارج نیست الف

مقررات  -الملل است. بینبکلی حقوق 

راجع به موضوعات خاص در روابط 

المللی. در زبان فارسی فعلی ینب

المللی عهود ینبی قرارداد جابه

المللی هم ینبالمللی و معاهدات ینب

اختصار  طوربهرود و یمبه کار 
 معاهدات گفته میشود.«22

آنچه که در ترمینولوژی حقوق آمده 

است، کنوانسیون با قید بین المللی 

آمده است که معنی قرارداد از آن 

منظور شده است. در این صورت 

کنوانسیون عقدی است که یکی از 

جوانب قرارداد دولت است. عالوه بر 

این ناظر بر قواعد حقوق بین الملل 

ست.ا  

دانان ازنظر لغوی کنوانسیون یا لغت

 یا نامهموافقت»را  المللیمیثاق بین

عهدنامه میان چند کشور.«23 

دیگر در تعریف بیان. بهانددانسته

کنوانسیون آمده است که کنوانسیون 

 یا شده،تصریح توافق، از ایمجموعه»

 شده،پذیرفته استانداردهای طورکلیبه

 یا و اجتماعی هنجارهای هنجارها،

                                                           
 -فرهنگ حقوقی انگیسی». یزدی، عباس. 19

. تهران: انتشارات 4 چ«. فارسی راهنما

 .234 . ص1331رهنما. 
. واژه یاب )فرهنگ فارسی معین(. 20

تاریخ نشر: بی تا. تاریخ « کنوانسیون»

 .21/3/1314دریافت: 
«. کنوانسیون». پژوهشکده باقر العلوم. 21

ر: بی تا. تاریخ دریافت: تاریخ نش

21/3/1314. 
ترمینولوژی ». جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 22

. تهران: کتابخانه گنج دانش. 1 چ«. حقوق

 .136 . ص1314
کنوانسیون. «. فرهنگ فارسی معین». معین. 23

تاریخ انتشار: بی تا. تاریخ دریافت: 

11/3/1314. 

معیارهای، اغلب شکل یک سفارشی 
 است.«24

به هر صورت کنوانسیون عبارت است از 

توافق و یا تعهد چند کشور تا در یک 

قالب سفارشی سندی را تنظیم کند که 

اهداف و مقاصد مورد توافق را 

 براورده سازد.

معنی حقوق جزا -1  

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهندۀ 

« حقوق جزا»قیق کلیدواژگان این تح

است که الزم است تا معنی این 

کلیدواژه را نیز درک کنیم. 

ا گفته جزحقوقدانان در تعریف حقوق 

و مشترك  یبه مجموع قواعد كلّ » اند:

 نییحاكم بر تحّقق جرائم و ضوابط تع

ها مجازات فیدولت در تعر یشده از سو

. حقوق جزا شودیحقوق جزا گفته م

 تیّ مسئول یاشخاص دارا نییمرجع تع

 فرینوع ك نییتع زیو ن ی؛جزائیفریك

نهاد  .باشدیم ینیو اقدامات تأم

جرم و مجازات  فیگذار با تعرقانون

از وقوع جرم،جامعه و  یریگشیضمن پ

افراد آن را از ارتكاب جرم و آثار 

آن حفظ كرده اشخاص  بارانیز

شكن را از عواقب و مجازات سخت قانون

 نی.اداردیانه بر حذر ماعمال مجرم

روابط  نییبا تب یرشته از حقوق عموم

 یدولت را در سركوب دولت و مردم،

 یدارا یاعمال خالف مصالح اجتماع

چرا كه اگر اعمال  شناسدیم تیّ صالح

 یبه منافع خصوص انیمجرمانه باعث ز

افراد جامعه گردد،جبران ضرر و 

شده جز با دخالت  مالیحق پا یفایاست

نخواهد  سّریاو م ندگانیدولت و نما

از  گرید برخی در كه جابود. از آن

 یقواعد حقوق جزا، از حقوق خصوص

اشخاص در برابر یكدیگر حمایت 
 میشود.«25

الزم به ذکر است که در علوم انسانی 

هیچ تعریفی صددرصد مورد اتفاق 

از  یبعضنیست؛ همان طوری که 

از  یبیدانشمندان حقوق جزا را ترك

اند. دانسته یو خصوص یحقوق عموم

 یدرست است كه در غالب موارد دادرس

تمام  دهید انیبه سود شخص ز یفریك

گونه  نیاز ا یهدف اصل یول شودیم

است  یعموم شیمجازات حفظ نظم و آسا

                                                           
e. Date of give: . Wikipedia.org. “convention”. Date: no dat24

19/3/1394. 

«. حقوق جزا». جودتی استیار، عبدالصمد. 25 

پژوهشکده باقرالعلوم. تاریخ نشر: بی تا. 

. وبسایت حقوق. آدرس: 14/1/1311تاریخ اخذ: 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UI

D=10044 
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 یشاك یبه دست آمده برا دیو فوا
 خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.«26

با این توضیح که هدف اصلی 

قانونگذار و اسناد حقوقی نگهبانی 

نظم و آسایش عمومی است. هر آنچه که 

این هدف را تامین کند، هدف واقعی 

 بشر برآورده شده است.

البته نظر اغلب و اکثری متمرکز است 

 یاز حقوق عموم یاشاخه»حقوق جزا  که

 یاست که به انواع جرائم و چگونگ

شاخه  نیدر ا پردازد،یها ممجازات آن

 نیقوان نیو تدو هیته یاز حقوق برا

ها استفاده از آن یو اجرا ییجزا

)مجموعه  یشناسجرم یدستاوردها

به  یبزهکار یکه در بررس ییهادانش

و آثار  ندیفرآ نیتکو ش،یدایعلل پ
 جرم توجه دارد( ضروری است.«27

بنابراین بایستی گفت که حقوق جزا 

برای اعمالی که نظم و پاسخی است 

آسایش جامعه را بر هم زده است؛ 

وگرنه در جامعۀ آرمانی و یا در 

جامعۀ آرمانشهر اصوال به تکلفاتی 

چون جزا و مجازات و حقوق جزا نیاز 

 نیست.

قاعده منع خشونت علیه زنان در 

 اسناد بین الملل

خشونت علیه زنان دارای مصادیق 

د خارجی زیادی است که فرقی نمی کن

در کدام ساحۀ جغرافیایی موقعیت 

داشته باشد. بر این اساس بر اساس 

یافته های هیئت معاونت سازمان ملل 

UNAMAمتحد )  و کمیشنری عالی( 

سازمان ملل متحد در افغانستان 

واقعیت برای اکثر قربانیان زن »

موارد نقض حقوق بشر این است که 

نهادهای دولتی نمی توانند از آنها 

دفاع کنند. هیچ موضوعی این را به 

اندازه خشونت جنسی و مخصوصا تجاوز 
 به روشنی نشان نمی دهد.«28

بدین معنی که خشونت در خانواده ها 

و معینی خودش را دارد.  دالیل مشخص

 قیمصاد»تحقیقات نشان داده است که 

خشونت عبارت است از نیا  :  یجنس خشونت

                                                           
«. حقوق جزا». جودتی استیار، عبدالصمد. 26 

پژوهشکده باقرالعلوم. تاریخ نشر: بی تا. 

. وبسایت حقوق. آدرس: 14/1/1311تاریخ اخذ: 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UI

D=10044 

حقوق ». ویکی فقه، دانشنامۀ حوزوی. 27 

تاریخ نشر: بی تا. تاریخ اخذ: «. کیفری

 http://wikifeqh.ir. آدرس: 14/1/1311

 28 .UNAMA  وOHCHR« . خاموشی خشونت: به

بدرفتاری علیه زنان در افغانستان خاتمه 

 .1. کابل. ص 2001«. دهید

که در  ، جسمی و روانی در خانواده29

و زنان به خاطر  ردیگ یخانه صورت م

 کشور ها آن را یضعف مسائل فرهنگ

علت  نیکنند، به هم یاعالم نم

 زیزنان ن هیآمار خشونت عل نیباالتر

شود اعم از کتک زدن، سوء  یمحسوب م

 ،از کودکان دختر یاستفاده جنس

 –)هند هیزیمربوط به جه خشونت

، وتجاوز ییزناشو های خشونت( بنگالدش

از استان ها و  بعضی در) زنان ختنه

 چون کردستان وخوزستان رانیا لیقبا

منع کننده و نه  نیکه نه قوان

آن وجود  یکننده برا دییتا نیقوان

 کایمثال در آمر کهیندارد در حال

 لعام یسال زندان برا 1ختنه زنان 

 نیختنه در نظر گرفته شده است(. تدف

 لیقبا یزن پس از مرگ شوهر ) در بعض

مربوط به استثمار  یهند ( خشونت ها

 یاز زنان )حاملگ یو بهره کش

از زنان در  یجنس کشی بهره ی،اجبار

)جنگ  یکردن اجبار میصربستان ( عق

توسط  ینیزنان چ رانیاول اس یجهان
 ژاپنی ها(.«30

منابع مطالعاتی خشونت علیه زنان را 

به سه قسم تقسیم بندی کرده است که 

هریک آنها به تقسیمات دیگر تقسیم 

 بندی می شود:

 سوزاندن ،: کتک زدنیجسم یها خشونت»

، رهیو غ یپاش داسی شکنجه، بدن،

سوء  نیاز کوچکتر: یجنس یها خشونت

چون متلک و ناسزا  یاستفاده جنس

نگاه نامناسب گرفته تا  گفتن،

سو ء استفاده که تجاوز  نیباالتر

 ییاعتنا ی: بیروان یها خشونت؛ است

زنان در  تی، محدود ری، تحق نی، توه

خانه و اجتماع و سوء  یها طیمح

استفاده در محل کار و موسسات 

و یآموزش . . . و  یجنس، یجسم خشونت 

توسط دولت ها که به طور  یروان

توسط دولت ها ، جنگ ها و  کیستماتیس

 ایو  ردیگ یمناقشات مسلحانه صورت م

 یرفتار ها دییو تا نیقوان بیتصو
 خشن نسبت به زنان.«31

                                                           
29 . domestic violence 

خشونت و  فیتعر»افسر.  ،یافشار نادر. 30 

سازمان  1113 هیزنان طبق اعالم هیعل ضیتبع

 خیفرهنگ. تارو  یانسان شناس«.ملل متحد

. آدرس: 14/1/1311اخذ:  خیتا. تار ینشر: ب

http://anthropology.ir/node/10610 

خشونت و  فیتعر»افسر.  ،یافشار نادر. 31 

سازمان  1113 هیزنان طبق اعالم هیعل ضیتبع

 خیو فرهنگ. تار یانسان شناس«.ملل متحد

. آدرس: 14/1/1311اخذ:  خیتا. تار ینشر: ب

http://anthropology.ir/node/10610 
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، منزلت و حقوق زن در پهنة مقام

تاریخ بشر مدام مورد توجه مكاتب 

، ، اندیشمندان، دیني، مذهبيفكري

. هر ی َك فالسفه و نویسندگان بوده است

از آنان در عقاید، نظریات و نوشته

هایشان همواره به این موضوع 

اند و در راستاي احقاق حق و پرداخته

طرح مقام و موقعیت زن تالش كرده  ؛اند

اما در عصر حاضر از نیمه دوم قرن 

بیستم اقدامات موثري همراه با 

ي تضمینات والزامات در جهت اعطا

، اجتماعي و سیاسي زنان حقوق مدني

در میان آمد و این اقدامات تأثیر 

گذاري یافت و از سوي نهادهاي بین 

المللي و كشورهاي مختلف مورد 

 رسیدگي قرار گرفت

اسناد بین المللی الزام آور منع 

 خشونت علیه زنان

شورای امنیت ملل  1321قطعنامۀ . 1

 متحد در مورد زنان، صلح و امنیت

 ضیمنع تمام اشکال تبع ثاقیم. 2

زنان هیعل  

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر.3  

زنان هیمحوخشونت عل هیماعال.4  

کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی.1  

براي اولین بار در اعالمیة جهاني 

به حیث ذاتي و  1143مصوب حقوق بشر 

حقوق یكسان همه اعضاي خانواده بشري 

اشاره شد. این اعالمیه ی َك قطعنامه 

 1143ایست كه در تاریخ دهم دسامبر 

در شهر پاریس به تصویب مجمع عمومي 

سازمان ملل متحد رسیده و بصورت 

بخشي از اصول مسلم و پذیرفته شدة 

جهاني بعنوان قواعد آمره در حقوق 

بین المللي درآمده است و جزء حقوق 

الملل عرفي است و براي همة دول بین

آور استجهان الزام  . خواه عضو
 سازمان ملل متحد باشند یا خیر.32

در این اعالمیه آمده است از آن جا : »

كه شناسایي حیثیت ذاتي كلیة اعضاي 

خانواده بشري و حقوق یكسان و 

، ناپذیر آنان براساس آزاديانتقال

عدالت و صلح را در جهان تشكیل مي

تصریح اعالمیة مذكور چنین « دهد.

است کرده آزاد به تمام افراد بشر : »

آیند و از لحاظ حیثیت و دنیا مي

حقوق با هم برابرند«33 توجه به 

حیثیت ذاتي یا انساني و حقوق زن و 

مرد در اعالمیة اسالمي حقوق بشر مصوب 

                                                           
فرهنگ حقوق بشر، دكتربهمن آقایي، ص .  32

 گنج دانش، تهران. 1316، 11

. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر. مجمع عمومی 33 

 1. ماده143سازمان ملل متحد. مصوب 

ق 1411محرم  14) ( اجالس وزراي امور 

خارجه سازمان كنفرانس اسالمي در 

 .قاهره نیز اشاره شده است

ا ی»صدر اعالمیه با آیة شریفة 

ایهاالناس انا خلقناكم من ذكر و 

انثي و جعلناكم شعوبا و قبائالا 

مزین شده است« لتعارفو . و سپس مادة 

بند الف همان اعالمیه بیان كرده  1

است بشر به طور كلي ی َك خانواده : »

باشند كه بندگي نسبت به خداوند و مي

فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد 

رافت آورده و همه مردم در اصل ش

، برابرند انساني و تكلیف و مسئولیت

بدون هر گونه تبعیض از لحاظ... جنس

...«34 در بند الف مادة 6 نیز اظهار 

داشته است در حیثیت انساني: » زن  ،

مرد برابر است و به همان اندازه با 

كه زن وظایفي دارد از حقوق الزم نیز 

برخوردار است و داراي شخصیت مدني 

مالي مستقل و حفظ نام و بوده و ذمة 
 نسب خویش را دارد.«35

گذشته از مصوبات بین المللي ی َك سري 

توجهات بین الدولتي نیز صورت گرفته 

، در راه زندگي مطابق شأن و است

كرامت زنان کمیسیونهای زیر نیز  

قابل توجه در زمینۀ بهبود و ارتقای 

 حقوق زن در سطح کشورهاست:

.عربكمیسیون وضعیت زنان . 1  

.كمیسیون آمریكایي زنان. 2  

قراردادها و مصوبات جهاني دیگر نیز 

اند كه به نحوي از ننحا صورت گرفته

، حقوق بشر، زنانحقوق به مسألة 

مقام و موقعیت و وضعیت آنان توجه 

كرده و به عنوان منابع قابل اند 

چه به استناد به حقوق زنان است، 

نحو صریح و یا به نحو ضمني كه 

ي به ذكر آنلزوم ها دیده نمي ، شود

 مانند:

؛كمیسیون حقوق بشر اسالمي. 1  

مقاوله نامة بین المللي راجع . 2

به تأمین حمایت مؤثري علیه 

خرید و »جنایتكاران موسوم به 

فروش سفید پوستان امضأ شده در « 

؛1104مه  12پاریس مورخه   

قرارداد بین المللي راجع به . 3

سفید  جلوگیري از خرید و فروش

؛1110مه  4پوستان مورخه   

                                                           
محرم  14اعالمیة اسالمي حقوق بشر مصوب ). 34 

اجالس وزراي امور خارجه سازمان  .ق( 1411

 . بند الف.1. ماده قاهره .كنفرانس اسالمي

محرم  14اعالمیة اسالمي حقوق بشر مصوب ). 35 

اجالس وزراي امور خارجه سازمان  .ق( 1411

 . بند الف.6ماده  كنفرانس اسالمي. قاهره.



 

~239~ 

International Journal of Applied Research 
 

قرارداد تكمیلي منع بردگي و . 4

برده فروشي و عملیات و ترتیباتي 

؛1126كه مشابه بردگي است مورخه   

مربوط  111مقاوله نامة شماره . 1

تبعیض در امور مربوط به »به 

استخدام و اشتغال ژوئن  21مصوب « 

؛1113  

قرار داد مبارزه با تبعیض در . 6

تعلیماتامر  . 

كنوانسیون مربوط به تابعیت . 1

ژانویه  21زنان متأهل منعقده در 

1111.  

قاعده منع خشونت علیه زنان در 

 افغانستان

هنگامی که به آمار و ارقام و منابع 

مکتوب درباره خشونت علیه زنان در 

افغانستان مراجعه می شود، به وضوح 

می بینیم که وضعیت زنان از نقطه 

در حالت وخیم و بحرانی خشونت  نظر

 قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان 

یکی از منابع قابل اتکا دربارۀ 

خشونت علیه زنان موارد خشونت علیه 

لت و »زنان را چنین برشمرده است: 

کوب زنان در خانواده ها، ازدواج 

عدم پرداخت نفقه،  ،یاجبار یها

 تیفعال وممانعت از رفتن به مکتب 

فرار از  ت،یغصب ملک ،یاجتماع یها

 یاز موارد رهیها و غ یمنزل، خودسوز

اند که زنان افغان اغلبا شاهد آن 
 می باشند.«36

مستقل حقوق بشر افغانستان  ونیسیکم

ماهه اول سال در گزارش شش 1394 خود  

اعالم زنان  هیدر رابطه با خشونت عل

 یناموس یهاآمار قتل» کرده است که

افتی شیماه افزاشش نیدر ا .  190 از 

مدت،  نیمورد قتل زنان افغان در ا

101  یناموس-یتیثیح هیمورد با توج 

.صورت گرفته است  یهاقتل نیاز ا یکی 

در  یادیز یکه سر و صدا یناموس

 یهاو رسانه یاجتماع یهاشبکه

 کیپا کرد، کشته شدن ه افغانستان ب

دختر هجده ساله ساکن سمنگان، به 

دست پدرش، آن هم با ضربات تیشه 
 بود.«37

                                                           
 خیتار«. زنان هیخشونت عل. »یآزاد ویراد. 36 

 تی. وبسا14/1/1311اخذ:  خی. تار1331نشر: 

 http://da.azadiradio.com/a/2031343.html: یآزاد ویراد

زنان  هیآنچه از خشونت عل»فواد.  حا،یمس. 37 

 تی. وبسا«میدانیم ۴۹افغانستان در سال 

. 1314حوت  11نشر:  خی. تاریس یب یب یفارس

 .13/1/1311اخذ:  خیتار

هیئت معاونت سازمان ملل متحد دفتر 

در امور افغانستان38اعالم کرده است 

زنان و دختران در  هیها علخشونت»که 

افغانستان به شکل گسترده وجود 

صدها مورد کشته و بر دارد. عالوه 

 جهینت شدن زنان و دختران در یزخم

 ،یسال جار یمسلحانه ط یهاخشونت

آموز دختر هزار دانش زدهیبه س کینزد

و مسدود شدن  دهایتهد جهیتدر ن زین

باب مکتب از رفتن به مکتب محروم 210
 شدهاند.«39

موارد خشونت در افغانستان علیه 

 زنان با موضوع ازدواج

یکی از موارد خشونت علیه زنان در 

در افغانستان مسئله ازدواج است. 

اینجا به آن دسته از مصادیق 

الزامات عرفی ازدواج در افغانستان 

پرداخته می شود که دارای بیشترین 

کاربرد در عرصه های الزامات عرفی 

 ازدواج است.

-3یا شیربها  گله-2ازدواج اجباری -1

-4بدل  ازدواج سربدل یا استخوان
ازدواج میراثی یا الزام ازدواج 

-1بیوه با بستگان شوهر متوفی 

ازدواج زیر سن یا به نام کردن در 

خانه جفا، خانه داماد، -6طفولیت 

ازدواج خون بس، وجه -1داماد سرخانه 

 المصالحه، خون بها

قانون منع خشونت علیه زن در 

 افغانستان

در قانون منع خشونت در افغانستان 

احكام مواد بیست و چهارم و  راستای

پنجاه و چهارم قانون اساسي 

آزادي  : »افغانستان وضع گردیده است

حق طبیعي انسان است. این حق جز 

آزادي دیگران ومصالح عامه كه توسط 

قانون تنظیم مي گردد، حدودي ندارد. 

آزادي وكرامت انسان از تعرض مصون 

است. دولت به احترام و حمایت آزادي 
 و كرامت انسان مكلف مي باشد.«40

ی:چهارچوب حقوق  

 زنان هیمبارزه با خشونت عل قانون

 24قانون که در پرتو احکام مواد  نیا

افغانستان بداخل  یقانون اساس 14و 

است  دهیماده وضع گرد 44چهار فصل و 

 یاسالم یجمهور سیفرمان رئ یط

                                                           
38 . UNAMA 

مستقل حقوق  ونیسیکم» ظفرشاه.  ،ییرو. 39 

 شیزنان هفت درصد افزا هیها علبشر: خشونت

 4نشر:  خیصبح. تار 3روزنامه «. است افتهی

 . کابل.1314قوس 
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 .24ماده 
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 4/1333/ 21 خیافغانستان به تار

( قانون 11از حکم مندرج ماده ) یبتاس

است.  دهیگرد حیافغانستان توش یاساس

 درنظرزن با  هیقانون منع خشونت عل

و  یحقوق شرع نیچون تام یداشت اهداف

زن, حفظ  یو حفظ کرامت انسان یقانون

 ،رسوم هیسالمت خانواده و مبارزه عل

مقدس  نیاحکام د ریعرف و عادات مغا

 تیحما ،نز هیاسالم مسبب خشنونت عل

 ای)زن متضرر(  خشونت یهایعل یمجن

از خشونت  یریجلوگ ،معروض به خشونت

و آموزش عامه  یاهآگ نیتام ،زن هیعل

 یعدل بیتعق ،زن هیدر مورد خشونت عل

 هیزن ته هیمرتکب جرم و خشونت عل

است دهیگرد . 

نوع عام  22قانون منع خشونت  مطابق

جرم  ثیزنان را به ح هیخشونت عل

ی نموده قابل مجازات م ییشناسا

 هی. در قانون منع خشونت علداند

 یعدل بینقش حفاظت و تعق یزنان رو

صورت گرفته،  دیاز جانب دولت تاک

و  اتیرا موظف به ثبت شکا سیپول

حفاظت متضرر قرار داده و محاکم و 

 نیدادن چن تیمکلف به اولو رنواالنثا

.باشندی م ایقضا  

مکلف قانون  ۀکنند قیتطب یارگان ها

 هیقانون منع خشونت عل قیبه تطب

زنان بوده و وزارت امور زنان را 

وقتاا فوقتاا از حوادث آگاه  دیبا

بخش حل منازعات  کی تیبسازند. هر وال

که مربوط وزارت امور  یخانوادگ

زنانه  سیداخله است با کارمندان پول

 دارد.

همچنین در جایی که قانون اساسی می 

اساسي جامعه را خانواده ركن »گوید: 

دهد و مورد حمایت دولت تشكیل مي

قرار دارد. دولت به منظور تأمین 

سالمت جسمي و روحي خانواده، باالخص 

طفل و مادر، تربیت اطفال و براي از 

بین بردن رسوم مغایر با احكام 

مغایر با دین مقدس اسالم تدابیر الزم 
 اتخاذ ميكند.«41

نون عالوه بر اینها در مادۀ هفتم قا

دولت »اساسی صراحت دارد بر اینکه 

منشور ملل متحد،معاهدات بین الدول، 

میثاق هاي بین المللي كه افغانستان 

به آن ملحق شده است واعالمیه جهاني 

حقوق بشر را رعایت مي كند. دولت از 

هر نوع اعمال تروریستي، زرع و 

                                                           
. 1313. قانون اساسی افغانستان. مصوب 41 

 .14ماده 

قاچاق موادمخدر وتولید و استعمال 
 مسكرات جلوگیري مي كند.«42

البته اسناد و مدارکی که مادۀ هفتم 

قانون اساسی افغانستان روی آن 

ایجاد شده است، در فصل قبلی به طور 

 مشروح بیان شد.

 
 

الزامات حقوقی و قانونی منع خشونت 

 علیه زنان

مهمترین الزامات حقوقی و قانونی که 

برای منع خشونت علیه زنان می توان 

 ارائه کرد شامل موارد زیر است:

حق رجوع مؤثر یا مسئولیت مدنی در -1

المللیاسناد الزم الرعایه بین  

حق رجوع مؤثر در ماده هشتم اعالمیه 

در »جهانی حقوق بشر چنین آمده است: 

برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را 

مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق 

قانون اساسي یا قانون  وسیلهبه

باشد، هر  شدهشناختهدیگري براي او 

کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملي 
 صالحه دارد«.43

حق رجوع مؤثر در قانون مدنی -2

 افغانستان

حق رجوع قانون اساسی افغانستان به

مؤثر به ادبیات فقهی و حقوقی تأکید 

کرده میگوید: »هر شخص كه بدون موجب 

و  است خسارتمتضرر شود مستحق جبران 

مه حصول آن در محك یبرا تواندمی

 یحاالت استثنایبهدعوا اقامه كند. 

 است، دهیگرد حیكه در قانون تصر

بدون حكم محكمـه  تواندنمیدولت 
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 .1ماده 

 . 8اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  - 43
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باصالحیت به تحصیل حقوق خود اقدام 
 كند«.44

قاعده ضمان-3  

بینی قانون مدنی افغانستان طبق پیش

شود. کما اینکه ضرر موجب ضمان می

قانون مدنی افغانستان اظهار 

كه از حق خود تجاوز  شخصي»دارد: می

مثالا  گردد؛مینماید، ضمان بر او الزم 

جزئي بودن مصلحت شخص نسبت در مورد 
 به ضرري كه به غیر وارد میسازد«.45

مسؤولیت ناشی از جرم و شبه جرم-4  

در تعریف مسؤولیت ناشی از جرم و 

شبه جرم آورده است که کسی که موجب 

ن شود مسئول جبرازیان به دیگری می

آن است. مسؤولیت مزبور در اصطالح 

حقوق اروپا به مسؤولیت جرمی نامیده 

شود که در موارد جرم و شبه جرم می

ممکن است پیش آن و آن از اقسام 

مسؤولیت خارج از قرارداد است.46 و 

مسؤولیت خارج از قرارداد به هرگونه 

شود که ناشی از مسؤولیتی گفته می

و یا  تعهد خود نباشد تخلف عاقد از

ناشی از سوء اجرایی قرارداد 
 نباشد.47

نظریه تقصیر -1  

قانون اساسی در مورد تحقق مسؤولیت 

را ذکر کرده است. « تقصیر»مدنی قید 

این سخن، مبتنی بر نظریه تقصیر 

این نظریه، مسئولیت  اساس است. بر

سایر اشخاص صرفاا در صورتي  دولت و

که آنان در انجام عمل است  طرحقابل

آور، مرتکب تقصیر و زیان بارخسارت

 ،گردیده باشند. مالک در این مسئولیت

سنجش اخالقي رفتار مباشر خسارت است 

که اگر این رفتار اخالقاا ناشي از 

تقصیر مرتکب باشد، وي ملزم به 

 ازنظرترمیم خسارت بوده و اگر 

اخالقي رفتار وي عاري از سرزنش 
 باشد، ضماني به عهده او نیست.48

ضرر قاعده ال-6  

 فا»شده است: در تعریف قاعده گفته

القاعده هی حکم اغلبی ینطبق علی 

                                                           
 15قانون اساسی افغانستان، ماده  - 44

 9. ادهم افغانستان.. دنیمانون ق.  45

، 5امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج - 46

 765، ص5731، 51فروش اسالمیه، چکتاب

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوطی در  - 47

 ، گنج دانش1ترمینولوژی حقوق، ج

مسئولیت » .حسینقلي ،نژاد حسینی - 48

انتشارات مجمع علمي و تهران:  «.مدني

 .73ص .فرهنگي مجد

معظم جزئیاته.«49 به این معنا که 

ای است که بر جزئیات قاعده کلی

 ضرر مانند قاعده ال یابد؛تطبیق می

ای است که بر هر عمل که حکم کلی

دیگر عبارتکند. بهضرری صدق می

قاعده ازآنجاکه در تعریف این 

ضرر نهاد  شده است که قاعده الگفته

ای است که مستند بسیاری از کلی

مسائل فقهی در باب معامالت و عبادات 
 قرار میگیرد.50

مسئولیت جزایی-1  

قانون جزای افغانستان، مسئولیت 

کند: گونه بیان میجزایی را این

آید مسئولیت جزایی وقتی به وجود می»

ر حالت که شخص به اراده آزاد و د

صحت و عقل و ادراک، عمل جرمی را 

«مرتکب شود.  

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

خشونت علیه زن یکی از مسائلی است 

که جامعۀ جهانی با آن درگیر است. 

آنگونه که این تحقیق نشان داده است 

خشونت علیه زنان از نظر آمار در 

سطح باالیی قرار دارد. به ویژه 

ستان از خشونت علیه زنان در افغان

 سطح باالی آمار برخوردار است.

واقعیت این است که جامعۀ جهانی 

تالشهای فراوان کرده است تا وضعیت 

خشونت علیه زن را در سطح جهان 

کنترل کند، روی این جهت اقدام به 

تدوین و تصویب معیارها و اسنادی 

کرده اند که نشان دهندۀ ختم و 

 پایان خشونت علیه زن است.

نیز به سهم خودش برای افغانستان 

اقدام به طرح، تصویب اسناد قانونی 

کرده است که ناظر است به ابعاد جرم 

 انگاری خشونت علیه زن.

همچنین برای منع خشونت علیه زن در 

افغانستان یک سری معیارها و قواعدی 

است که مبین جلوگیری از خشونت علیه 

زن است که عبارتند از قواعد حق 

دی چون ضمان، رجوع مؤثر، قواع

تقصیر، الضرر، جبران خسارت، مسئولیت 

 جزایی و مدنی.

 ارائه پیشنهادها

                                                           
بن الشیخ محمد الزرقا،  . الشیخ احمد 49

، 6شرح قواعد الفقهیه، دارالعلم، دمشق، چ

 77ص

. دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد  50

تقریر درسی(  –فقهیه )بخش مدنی 

مرکز  های نو در علوم اسالمی، نشراندیشه

 575، ص 5713، 1نشر علوم اسالمی، چ
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ارائه پیشنهادها، در راستای منع 

خشونت علیه زنان از قانون منع 

خشونت علیه زنان استفاده شده است 

که در مواد مختلف این قانون مکلفیت 

های را برای سازمانهای مختلف و نقش 

سازمانها در کشور برای هریک از این 

مبارزه با خشونت علیه زنان ارائه 

 کرده است.

نقش وزارت امور زنان:-1  

وزارت امور زنان کلیدی ترین نهاد 

دولتی برای جلوگیری/ رسیدگی به 

مواردی خشونت علیه زنان میباشد که 

دارای نقش و مسوولیت های ذیل 

 میباشد:

 -2 پالیسی ساز و نظارت کننده -1

آگاهی -3 و بسیج کنندههماهنگ 

/ منبع نشراتی معلوماتدهنده  

-4 / فراهم کنندهنگهداری کننده

-1 آموزش دهنده/ مشاوریت تخنیکی
یابنده عوامل خشونت و راه های حل 

طراح و تطبیق کننده برنامه -6 آن.

 ها

بنابر این وزارت امور زنان می 

 تواند اقدامات زیر را انجام بدهد

ادارت دولتی انسجام فعالیت های  -1

کننده  و غیر دولتی و موا سسات عرضه

خدمات در عرصها جلوگیری از خشونت و 

بلند  -2 هماهنگی میان آنها. تامین

حقوق  سطح آگاهی مرد و زن از بردن

 -3 و قانونی آنها. شرعی وو جایب
فراهم نمودن زمینه حفاظت و نگهداری 

آن  مجنی علیهای خشونت یا معروض به

و یا در صورت عدم  حمایوی در مرکز

موجودیت در سایر محالت مصوان مربوط، 

تدویر  -4 .نظارت و وارسی از آن

سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها 

 و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند

 بردن سطح آگاهی عامه و شناسائی

از آن  موارد خشونت و عواقب ناشی

برای کارکنان ادارات دولتی و غیر 

مواسسات، ساکنین محالت و روستا  دولتی،

توضیح -1 ها و در یافت راه حل ها. و  

عوامل تشریح خشونت و عواقب ناشی از  

ان مستند به احکام شرع و قانون از 

.طریق نشرات مربوط حصول اطمینان  -6 

از تطبیق برنامه های آموزشی و 

کاری ادارات غیر دولتی و  ظرفیت

 مواسسات ذیربط.

ارشاد،حج و اوقافوزارت نقش -2  

و اوقاف به منظور  وزارت ارشاد، حج

 جلوگیری از خشونت، تدابیرو قایوی

:اتخاذ نماید راذیل   

ترتیب برنامه های منظم جهت . 1

ایراد موعظه ها و خطابه ها در 

رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان 

و زنان و اجرای آن توسط مال امامان، 

ها ( و خطباءمساجد و تکایا )حسینیه 

 حصول اطمینان از تطبیق آن.

تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و . 2

کنفرانس ها برای مال امامان، خطباء 

 و واعظین مساجد و اماکن مذهبی.

توضیح و تشریح عوامل خشونت و . 3

مستند به احکام  عواقب ناشی ازآن

 شرع و قانون از طریق نشرات مربو ط.

ت وزارت های معارف و تحصیالنقش -3

 عالی

وزارت های معارف و تحصیالت عالی به 

خشونت تدابیر  منظور جلوگیری از

 وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:

به  مربوط موضوعات گنجانیدن. 1

از آن و چگونگی  خشونت و عواقب ناشی

جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و 

 تحصیلی مربوط.

تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و . 2

کارکنان، متعلمین  کنفرانس ها برای

 و محصلین مربوط.

منظور  بیر الزم بهتدااتخاذ . 3

خشونت و عواقب  جلوگیری از وقوع

به احکام شرع و  ناشی از آن مستند

 قانون از طریق نشرات مربوط.

توضیح و تشریح عوامل -4 خشونت و  

 عواقب ناشی از آن مستند به احکام

 . شرع و قانون از طریق نشرات مربوط

فرهنگوزارت اطالعات و  نقش .4  

وفرهنگ به منظور جلو  وزارت اطالعات

وقایوی ذیل را  گیری ازخشونت تدابیر

 اتخاذ نماید:

تنظیم ونشر برنامه های رادیویی و -1

تلویزیونی در مورد عوامل خشونت 

وعواقب ناشی از آن ونشر مطالب 

مربوط در روز نامه ها، 

 اخباروجراید.

وزارت ها  فراهم نمودن زمینه برای-2

و ادارات دولتی وسایراشخاص حقیقی 

یا حکمی جهت پخش ونشرمطالب مربوط 

به منع خشونت ازطریق رسانه های تحت 

 اثر.

جلو گیری از نشر و پخش برنامه -3

های ترویج کننده خشونت از طریق 

 رسانه های همگانی.

وزارت عدلیه نقش-1  

وزارت عدلیه به منظور جلو گیری از 

وقایوی و حمایتی ذیل  خشونت تدا بیر

 را اتخاذنماید:
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بلند بردن سطح اگاهی زن و مرد از -1

 حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.

فراهم نمودن زمینه توضیح وتشریح -2

مطالب مربوط به عوامل خشونت وعواقب 

ناشی از آن برای مردان وزنان تحت 

توقیف، حجزوحبس از طریق مسولین 

تماعی مربوط وسایر سازمانهای اج

 ذیربط.

تدویر سیمینار ها و ورکشاپ های -3

آگاهی کارکنان ادارات حقوق و  جهت

مساعدت های حقوقی از احکام این 

زمینه تطبیق  قانون و فراهم نمودن

 بهتر آن.

توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضا -4

 مجنی علیهای خشونت.

وزارت امور داخله نقش-6  

ی وزارت امور داخله به منظور جلوگیر

از خشونت در تمام محالت عامه تدابیر 

وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی 

 نماید.

( ۵پولیس )ماده وظایف و مکلفیت های 

 قانون پولیس

وظایف و مکلفیتهای پولیس در بخش 

حراست از حقوق عامه به خصوص زنان 

 در موارد ذیل خالصه میگردد:

.تأمین و حفظ نظم و امن عامه-1  

فرد )مرد و تأمین امنیت -2

زن(،اجتماع و حراست از حقوق وآزادی 

 .های قانونی آنها

اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری -3

 .از وقوع جرایم

کشف به موقع جرایم و گرفتاری -4

مظنونین و مرتکبین مطابق احکام 

.قانون  

مبارزه با انحرافات اخالقی، مفاسد -1

اجتماعی و اعمالیکه آسایش عامه را 

.ایداخالل مینم  

محافظت از ملکیت و دارایی های -6

دولتی و خصوصی، موسسات و سازمانهای 

 داخلی و خارجی و بین المللی.

وزارت صحت عامه نقش-1  

وزارت صحت عامه به منظور معالجه و 

تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای 

خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر 

موثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی 

وزارت امور زنان گزارش دهد.ان به   

همچنین ایجاد کمیسیون عالی منع -3

صالحیت  وظایف وخشونت علیه زنان با 

زیر می تواند در از بین بردن های 

 خشونت ها موثر باشد:

مطالعه و ارزیابی عوامل . 1

ارتکاب خشونت در کشور و 

اتخاذتدابیر و قایو ی جهت رفع 

 ان.

 طرح پروگرام ها ی تبلیغا تی. 2

واگاهی عامه به منظور جلوگیری 

 .از ارتکاب خشونت

تامین هماهنگی فعالیت های . 3

ادارات دولتی و غیر دولتی 

 ذیربط درامر مبارزه علیه خشونت

. 

جمع اوری احصائیه و ارقام . 4

 . جرایم خشونت

ارائه پیشنهاد مبنی برتعدیل .1

 احکام این قانون .

پیشنهاد مقرره ووضع لوایح و . 6

لعمل های مربوط به منظور طرز ا

 . تطبیق بهتراحکام این قانون

مطالبه معلومات . 1

درموردقضایای خشونت 

.ومحکمه ثارنوالیازپولیس،  

ترتیب گزارش ساالنه اجراات . 3

درموردخشونت وارائه آن به 

 شورای وزیران.
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