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افغانستان: نظام عدلی و قضایی باعث ناکامی زنان می شود
پیشروی ھای طالبان محافظت قانونی از حقوق زنان را با خطر بیشتر مواجھ می کند

A mural calling for an end to violence against women in Kabul, Afghanistan.  © 2017 ArtLords

(نیویورک، 5 آگست، 2021) – دیدبان حقوق بشر در گزارشی کھ امروز بھ نشر سپرد اعالم کرد کھ ناکامی حکومت افغانستان  در
فراھم سازی زمینھ رسیدگی بھ موارد خشونت علیھ زنان و دختران، روند پیشرفت در محافظت از حقوق زنان را تضعیف کرده است.
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Appendix: Correspondence with Afghanistan Attorney General's Office

پیشروی ھای طالبان ھمزمان با تکمیل روند خروج نیروھای ایاالت متحده امریکا از افغانستان، وضعیت فعلی افغانستان و بھ  طور خاص
شرایط مربوط بھ حقوق زنان را در ھالھ ھای از ابھام و سردرگمی قرارداده است.
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32

صفحھ  ای کھ زیر عنوان: «من فکر می کردم زندگی ما بھتر می شود: تطبیق قانون منع خشونت علیھ زنان در افغانستان» بھ نشر رسیده
است، بر تجربیات زنان افغان کھ در تالش دست یابی بھ عدالت در برابر اعضای فامیل و سایر افراد متھم بھ اعمال خشونت علیھ زنان
بوده اند، تمرکز کرده است. یافتھ ھای سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می دھد کھ اجرای محدود احکام «قانون منع خشونت علیھ زن» یا

(EVAW) مسیر زنان و دختران افغان برای دست یابی بھ محافظت ھای قانونی و دسترسی بھ عدالت را باز نکرده است. ھم چنین،

پیش روی ھای ارضی سریع طالبان و چشم انداز بھ وجود آمدن حکومت تحت سلطھ طالبان، محافظت قانونی از حقوق اساسی زنان را کھ بھ
موجب قانون اساسی افغانستان و میثاق ھای بین المللی برای زنان در نظرگرفتھ شده است، با تھدید جدی مواجھ می کند.

پتریشیا گوسمن، مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می گوید: «دونرھای بین المللی باید تعھدات شان را برای محافظت از زنان افغان کھ در
میان بی تفاوتی حکومت و پیشروی ھای طالبان گیر مانده اند، تقویت کنند. دولت ھای کھ برای یک مدت طوالنی از حقوق زنان در افغانستان
حمایت می کنند، باید با جدیت و قاطعیت از تطبیق قانون منع خشونت علیھ زنان کھ باعث ایجاد تغییرات اندک ولی اساسی در افغانستان شده

است، حمایت نمایند.»

دیدبان حقوق بشر اظھار داشت کھ با کاھش کمک ھای مالی وعالقھ مندی بین المللی بھ افغانستان ھمزمان با خروج نیروھای خارجی از این
کشور، سازمان ھای حامی حقوق زنان و سایر نھادھای جامعھ مدنی اظھار نگرانی کرده اند کھ حمایت ھای بین المللی در محافظت و تدویر

برنامھ ھای آموزشی پیرامون قانون منع خشونت علیھ زنان کاھش خواھد یافت. با این حال، سازمان دیدبان حقوق بشر حمایت ھای بین المللی
یادشده برای محافظت از زنان و دختران را بسیار مھم و حیاتی می پندارد.

این گزارش بر اساس مصاحبھ با 61 نفر از زنان و دختران فعال در عرصھ حقوق زنان تھیھ شده است. زنانی کھ در مصاحبھ اشتراک
کرده اند شامل گزارش دھندگان موارد خشونت علیھ زنان، سارنواالن، قضات، وکالی مدافع، مساعدین حقوقی و گروه ھای دادخواھی از

حقوق زنان می باشند.  

از سال 2001 بھ این سو، روند اصالحات حقوقی در افغانستان، در کنار ایجاد فرصت ھای آموزشی و کاری، دستاوردھای مھمی را برای
زنان و دختران افغان بھ وجود آورده است. دستاوردھای مربوط بھ محافظت حقوقی از زنان و دختران از طریق آموزش کادرھای مسلکی
زنان اعم از حقوقدانان زن، سارنواالن، و قضات زن وھم چنین تصویب قوانین جدید امکان پذیر گردید. یکی از مھمترین قوانین وضع شده

در این راستا «قانون منع خشونت علیھ زن» می باشد.

قانون منع خشونت علیھ زن کھ بھ فرمان تقنینی ریاست جمھوری در سال 2009 میالدی نافذ و بعداً در سال 2018 میالدی مجدّداً تأیید
گردید، 22 مورد از اعمال خشونت علیھ زنان را بھ عنوان جرم تلقی کرده و قابل مجازات می داند. موارد جرم انگاری شده شامل تجاوز
جنسی، ضرب و شتم، ازدواج اجباری، سلب مالکیت دارایی از زنان و ممنوعیت رفتن زنان و دختران بھ مکاتب و کار می شود. باوجود
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مقاومت و کارشکنی ھای عمده از سوی عناصر محافظھ کار در داخل قوه قضائیھ و قوه مقننھ افغانستان، قانون منع خشونت علیھ زنان باعث
ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت حقوق زنان و افزایش میزان راپوردھی و تحقیق جرایم خشونت آمیز علیھ زنان و دختران شده است.

با این حال، تطبیق کامل قانون منع خشونت علیھ زنان ھنوز با چالش ھای جدی مواجھ است. مسئوالن پولیس، سارنواالن و قضات اغلب
مانع ثبت رسمی قضایا توسط زنان متضرر گردیده و درعوض، بر زنان متضرر فشار می آورند تا قضایا را در داخل فامیل و از طریق

میانجیگری حل و فصل کنند. ھم چنین، عوامل مانند تجاوز، فشار خانواده، عدم استقالل مالی زنان، مشکالت ناشی از رسمی کردن قضایا، و
ترس از انتقام جویی بھ شمول از دست دادن فرزندان، باعث ایجاد موانع و چالش ھای عمده برای زنان متضرر در جھت رسمی کردن

قضایای خشونت شده است. 

از لحظھ ای کھ یک زن یا دختر افغان تصمیم می گیرد تا طبق قانون منع خشونت علیھ زنان قضیھ اش را در نھادھای عدلی و قضایی بھ
شکل رسمی ثبت نماید، با مقاومت و مشکالت روبھ رو می شود. در بسیاری از موارد کھ خشونت از سوی عضو مرد خانواده - اغلباً از

سوی شوھر – بر خانم اعمال می شود، پولیس زنان را از تشکیل پرونده منع کرده و آنھا را مجبور می کنند کھ بھ خانھ برگشتھ و موضوع را
از طریق مصالحھ حل و فصل کنند. زنی در والیت ھرات کھ شوھرش بارھا او را مورد ضرب و شتم قرار می داد، گفت وقتی کھ

می خواست رسما از شوھرش شکایت ببرد، والدین این زن بھ او گفتھ اند کھ «شوھرش چنین حقی دارد» کھ خانمش را مورد ضرب و شتم
قرار دھد.

حتا اگر یک زن موفق بھ درج شکایت و تشکیل پرونده ھم گردد، فشارھای بستگان او را مجبور بھ پس گرفتن آن شکایت می کند. یکی از
زنان کھ مرتب از سوی پدر و ھم از سوی شوھرش مورد ضرب وشتم قرار گرفتھ بود، گفت کھ سارنوال و وکیل مدافع  او گفتھ است کھ بھ

خانھ برگردد و «خودش را فدای فرزندانش کند.» در اکثر موارد، زنان بھ وکیل مدافع دسترسی ندارند.

زنان ھم چنان تحت فشار قرار می گیرند تا میانجیگری را بھ عنوان راه حل قضایای شان بپذیرند و این گونھ مجبور می شوند تا از طریق
مصالحھ با آزارگر خود کنارآمده و خودشان را بھ خطر اندازند. ھرچند قانون ھرنوع میانجیگری در قضایای کھ متضمن خشونت صدمات
جدی وارد می کند را ممنوع قرار داده است، اما برخی از مقامات ھم چنان زنان متضرر و بستگان آن ھا را، حتا در جرایم خشونت علیھ زن

بھ میانجیگری ارجاع داده و با نادیده گرفتن نظام عدلی – قضایی زمینھ معافیت مرتکبان شدیدترین جرایم خشونت علیھ زنان را فراھم
می کنند.

ناکامی پولیس در دستگیری مظنونان یکی از عمده ترین دالیل عدم پیشرفت قضایا در مراجع عدلی و قضایی است. پولیس در دستگیری
شوھران متھم بھ ارتکاب جرم خشونت علیھ زنان بی عالقگی و عدم تمایل خاصی نشان می دھند. با وجود اینکھ ُکد جزا مصوب 2018

میالدی تصریح می کند کھ بھ «ناموس» نمی توان بھ عنوان دفاع در قضایای قتل استناد کرد، اما «قتل ھای ناموسی» ھنوز در افغانستان بھ
شکل گسترده وجود دارد. مخصوصا در مناطق دوردست و دھات، مقامات عدلی و قضایی اغلباً قتل ھای ناموسی را نادیده می گیرند.

بسیاری از زنان و دختران کھ از خشونت اعمال شده علیھ خودشان گزارش کرده اند، بھ شمول قضایای تجاوز جنسی کھ محدود بھ آن ھم
نمی شود، از اینکھ مورد معاینات وقیحانھ موسوم بھ «معاینات بکارت» قرار گرفتھ اند سخن می گویند. بی اعتبار بودن معاینات بکارت
بھ طور گسترده پذیرفتھ شده و این معاینات فاقد ھرنوع اعتبار و پایھ علمی می باشد. این درحالی است کھ «نتایج» گزارش شده معاینات
بکارت اغلباً در محاکم بھ عنوان مدرک پذیرفتھ شده و در برخی موارد باعث اعطای حبس طوالنی مدت برای زنان و دختران قربانی
خشونت می گردد. با این کھ سازمان صحی جھان (WHO) در سال 2014 میالدی رھنمودی را صادر کرد کھ در آن تأکید شده است کھ

معاینات بکارت از اعتبار علمی برخوردار نیست، ولی این نوع معاینات ھنوز در افغانستان بھ طور گسترده انجام می شود.

قانون منع خشونت علیھ زنان علیرغم محدودیت ھای موجود و ضعف حکومت در تطبیق آن، یک ابزار قانونی مھم جھت مبارزه با جنایات
تبعیض آمیز و خشونت آمیز علیھ زنان و دختران در افغانستان است. طبق نظر برخی حقوقدانان، قانون منع خشونت علیھ زنان راه را برای



تصویب برخی قوانین حمایوی دیگر؛ مانند قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز باز کرده و این قانون باعث شده است تا برداشت
افغان ھا نسبت بھ رسیدگی بھ موارد خشونت در خانھ و در جامعھ افغانستان بھ طور کل، تغییر کند.

افزایش فزایندٔه نفوذ و کنترل طالبان و احتمال شکل گیری یک حکومت ائتالفی در آینده با حضور سیاستمداران محافظھ کار،  ترس و
نگرانی حامیان حقوق زن در افغانستان را نسبت بھ اینکھ ممکن است قوانین مانند قانون منع خشونت علیھ زنان بھ خطر بیافتد، بیشتر

ساختھ است.

بانو گوسمن افزوده است: «برای حامیان و شرکای بین المللی افغانستان بسیار مھم است کھ بھ حمایت ھای مالی و سیاسی شان بھ منظور
حفظ اصالحات قانونی در افغانستان ادامھ دھند و از محافظت زنان و دختران کھ در داخل و خارج از خانھ با خشونت روبھ رو می شوند،

اطمینان حاصل کنند.»
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