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ده گزارش  فشر

مهم در راستای تالش ها برای تقویت  یک گام به عنوان  ۲۰۰۹سال در افغانستان  در  قانون منع خشونت علیه زنانفاذ 
ان پنداشته یم شود. از محافظت قانونی  که از سوی بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در  برریس  زنان و دختر

ی عایل ملل متحد برای حقوق بشر ) وری    ۲۰۱۸( از سپتامتر  OHCHRافغانستان )یوناما( و دفتر کمیشتی صورت    ۲۰۲۰ایل فتر
ان که در قانون منع  خشونت د که هرچند عملکرد سکتور عدیل و قضانی در برابر گرفت، نشان یم ده علیه زنان و دختر

در قسمت محافظت زنان و  در موارد متعدد  این سکتور ویل خشونت علیه زن جرم انگاری شده اند، رو به بهبود یم باشد، 
ان ناموفق بوده است.    دختر

ان را    ۳۰۳ماه، یوناما    ۱۸ر طول  د فرایند    برریس  این مستند سازی،. هدف  نمود   مستند سازیمورد خشونت علیه زنان و دختر
 
 

ان توسط نظام عدیل و قضان  افغانستان گزارش شدهبه جرایم   عدیل و قضان   رسیدگ ، بود تا درک گردد که چه نوع جتر
ان، سارنوایل های اختصایص مبارزه با خشونت علیه زنان و واحد های  مخصوصا سه نهاد دولتر یعتی ریاست های امور زن

یس زنان به عدالت توظیف گردیده اند، ی دستر ان ]قربانی   حل منازعات فامییل در پولیس میل که جهت تامی  برای زنان و دختر
آمار  همچنان، یوناما  متذکره در کل به نام نهادهای منع خشونت علیه زنان نامیده یم شود.    سه نهاد خشونت[ فراهم گردید.  

ان کیل  انواع جرایم  درک وسیعتر از را که به این نهاد ها گزارش شد، مورد نظارت قرار داد تا  جرایم خشونت علیه زنان و دختر
 به آنها 

 
 رسیدگ

 
ادعا نیم  بعضی محدودیت ها در جمع آوری معلومات، با توجه به گردد. حاصل   ،گزارش شده و چگونگ

ان در به  و قضانی  سکتور عدیلپاسخ این گزارش شامل معلومات جامع در مورد گردد که  جرایم خشونت علیه زنان و دختر
 یم باشد.   ،رسارس کشور 

مجران  نظام عدیل  ی کامل از  به گونه درصد(    ۴۹، تنها نصف آن )مستند سازی گرید که توسط یوناما  ی  قضیه   ۳۰۳از مجموع  
 تامل است که  قابل 1محکمه ابتدائیه قرار گرفت.  و مورد فصیله و قضان  یط مراحل گردید 

ً
درصد قضایای ثبت   ۱۷تقریبا

 قرار نگرفتتوسط نهاد های منع خشونت علیه زنان مورد  ،شده
 

رین  ند رسیدگ نکردند  هیچ شکایتر را درج  ،قضایا  زیرا متضی
 از آن منضف شدند. این امر به اساس قانون منع خشونت علیه زن میش است زیرا در قانون

ً
  یا ]پس از درج شکایت[ بعدا

جرم باید به    ۱۷جرم، تعقیب    ۲۲از مجموع  که  است  تضی    ح شده    مذکور 
ر یا وکیل وی صورت   ر اساس درج شکایت از سوی متضی د و اگر متضی گت 

 متوقف یم  از شکایت خود رصف نظ
ً
ر نماید، تعقیب عدیل این جرایم کامال

]صالحیت مجتی علیه برای تجویز تعقیب عدیل و   ، این موضوعاما شود. 
ی آن[  را متوجه زنان یم سازد   متوقف ساخیر

 
 تا نظام عدیلمسئولیت بزرگ

 از  درحالیکه این نظام باید به برای شان کار کند که سازد  قانع را 
 

نمایندگ
در تحقیق و تعقیب کامل جرایم به دلیل عدم ناکایم نماید. اقدام آنها 

ر به ویژه در قضایای ازدواج   کودکان که بعید است آنها  موجودیت متضی
 ، هویدا است.   نمایند بتوانند مستقالنه به نظام عدیل و قضان  مراجعه 

یا حفظ دوسیه   2یط سه ماهدر مانند ناتوانی در توقیف مرتکب صد آنها بنا بر دالیل مختلف در  ۳۱قضیه،  ۳۰۳از مجموع 
م های غت  رسیم  حل قضیه  پس از   ی   مورد  میانجیگری،  مانند  توسط میکانت 

 
ح  عالو بر آن  قرار نگرفت. رسیدگ یک  ، ارزیانر مشر

ی شده در قانون اجراات جزانی  قضایا شده نشان یم دهد که اکتر این مستند سازی  قسمت از قضایای  تعیی 
طبق موعد زمانی

 مواجه نشده است. در تحقیق، تعقیب و ناموجه  تاخت  با و در مجموع   ه ( یط مراحل شد۲۰۱۴)سال 
 

 رسیدگ

ان شناسانی نمود. به   پاسخ نظام عدیلدر خصوص  را  واضح ناکایم یوناما  همچنان،  در برابر جرایم خشونت علیه زنان و دختر
" گفته یم شود مانند "فرار از را  مثال، یوناما دریافت که نهاد های منع خشونت علیه زنان آنچه  یگونه  که "جرایم اخالقر

 
ه محکمه یم باشد. ماده محاکم افغانستان متشکل از محکمه ابتدائیه،  هقضائی قوه 1  قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان.  ۱۱۶استیناف و ستر
ی مرتکب به دلیل منابع محدود، یوناما   2 ی نکرد. در این مدت ]سه ماه[  قضایان  را که دستگت   صورت نگرفت، پیگت 

هرچند عملکرد سکتور عدیل و قضانی  

ان   در برابر خشونت علیه زنان و دختر

این سکتور در  اما  رو به بهبود یم باشد،  

ان در   قسمت محافظت زنان و دختر

 ناموفق بوده است.   موارد متعدد 
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ل" یا اقدام به زنا  ی را  که زنان  قضیه ۴۰وه، یوناما برعال  اویل در قانون جرم انگاری نشده است. مورد هرچند  ند ثبت کرد 3متی
ی مستند سازی نمود  مجبور به خودکشر یا خودسوزی شدند  زنان برای دریافت کمک از خانواده یا  در اکتر این رویدادها، . نت 

ی جز  چاره هیچ برای فرار از خشونت . این واقعیت که زنان احساس کردند که موفق نشدند جوامع شان تالش کردند ویل 
ی اعمال   آنست که زنان    یبوده و نشاندهنده  نظام عدیلبه  نسبت  آنها    ، بیانگر نر اعتمادی شدید  مفرط را ندارند ارتکاب چنی 

 عدم حمایت را تجربه نموده ابه عدم حمایت معتقد بوده برای رهانی خود از خشونت، 
ً
 . ند یا واقعا

ان محکومیت معلومات جمع آوری شده توسط درحالیکه  ی ان در   در  یوناما نشان یم دهد که مت  قضایای قتل زنان و دختر
رویداد هان  که "قتل های نامویس"   4قبیل افزایش یافته است، ]یافته های[ برریس  مقایسه با  

د، کماکان به وقوع  ن گفته یم شو   5
ان  ی ی قضایا یم پیوندد و مت  ی محکومیت در چنی  ی قضایا م . یم باشد  بسیار پائی  ی این دیدگاه است که طبق  نعکس کننده چنی 

، عنعنوی یا 
 

، زنان باید ظاهرا نورم های فرهنگ  بر گردد.  عزت تا "تنبیه گردد مذهتر
ً
 خانواده"مجددا

ی عدیل  تحقیق و تعقیب     های جدی را در مورد رویکرد مسئولی 
ی نگرانی در برابر این جرم به بار آورده  قضایای تجاوز جنش نت 

س یوناما قرار گرفته، است. معلومانر   اتکاء صورت یم   به طور نا مناسب  آزمایشات طتر که روی نشان یم دهد  که در دستر
د  ابراز این آزمایشات را بدون توقع برود که  زنان ممکن در این میان  از گردد و فراهم  تا مدارک برای خشونت جنش گت 

ی تحمل نمایند.  ،رضایت آگاهانه توسط   ، گزارش شده  تجاوز جنشی موارد ی نگرانیست که تعدادی از ، مایهترتیببه همی 
ی عدیل به عنوان قضایای  ی   روابط جنش توام با رضایتمسئولی   قرار گرفته که این عمل در  ]زنا[   طرفی 

 
جزا  کود  مورد رسیدگ

ات مخرب روی تمایل زنان به گزارش قضایای تجاوز جنش   دارد.  جرم انگاری شده و بدون شک تاثت 

ی موارد کووید   وری    ۱۹  – نخستی  برریس دوامدار که از سوی  شناسانی شد. از آن زمان بدینسو،    ۲۰۲۰در افغانستان در ماه فتر
ان[   ان افزایش یافته است زیرا ]زنان و دختر در امر گزارشدیه  یوناما انجام شد نشان داد که قضایای خشونت علیه زنان و دختر

 در وضعیت فعیل، این نهایت مهم است که دولت  
ً
یس به مصئونیت، با مشکالت مواجه یم باشند. مشخصا قضایا و دستر

ان در برابر خشونت ادامه دهد، اطمینان حاصل نماید که  جمهوری اسالیم افغ انستان به اولویت دادن محافظت زنان و دختر
ی را به  یس دارند، و مرتکبی 

فت ها بسیار بیط بوده ویل عدالت بکشاند. پنجه آنها )زنان و اطفال( به عدالت دستر عمال  پیشر
فت صورت گرفته است  .  ها تشی    ع گردد . الزم است که روند پیشر

 

 

 

 
یعت اسالیم  رابطه زوجیتزنا )مقاربت جنش( خارج از فعل زنا واژه عرنر بوده و برای توضیح ممنوعیت   3 زنا در عمل . به کار برده یم شود در رسر

یعت  یم باشد. حتیم مجازات  مستلزم دانسته یم شود و خالف اوامر خداوند که عمل  حدود بوده یا  ایمشامل جر  رسر
ان را در رسارس افغانستان    ۲۰۱۰از سال     4 یم نماید و تالش های دولت در راستای   مستند سازیبدینسو، یوناما رویداد های خشونت علیه زنان و دختر

ی عایل   ، به گزارش یوناما/دفتر کمیشتی
ً
 به این قضایا به ویژه از طریق تطبیق قانون منع خشونت علیه زن را نظارت یم کند. مشخصا

 
ملل متحد رسیدگ

   مورد   محاکم  فیصله  و   میانجیگری  طریق  از   که  زنان  علیه  خشونت  قضایای:  افغان  زنان  نگاه  از   عدااتبرای حقوق بشر تحت عنوان  
 

 گرفته  قرار   رسیدگ
ی عایل ملل متحد برای حقوق بشر تحت عنوان ؛  ۲۰۱۵سال ، اند ی در جرایم خشونت گزارش یوناما/دفتر کمیشتی نر عدالتر و معافیت : میانجگت 

س هستند، مراجعه شود: ۲۰۱۸یم علیه زنان،   ، که در ویب سایت ذیل قابل دستر
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports 
 

که معلومات   مستند سازی نمود برای استفاده این گزارش، یوناما رویداد های قتل را هنگایم تحت نام آنچه که "قتل های نامویس" خوانده یم شود،    5
 نونقا، این تقسیم بندی در رسانده استخود به قتل  ناموسرا به منظور دفاع از خویش  اناثیه اییا یک تن از اقارب  همش که مرتکب داد  نشان 
  " را به عنوان دلیل موجه برای ارتکاب قتل نیم شمارد. ناموس]دفاع[ از " ۲۰۱۸جزای  کود .  وجود داشتافغانستان  ۱۹۷۶جزای 

https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
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 پیشنهادات

 تعدیالت در چارچوب تقنیتی 

مندرج قانون  جرایم تحقیق و تعقیب تمایم مقامات برای صالحیت قانون منع خشونت علیه زن تعدیل گردد تا  •
ش مذکور   منتظر درج شکایت از سوی قربانی باشد یا اینکه قربانی از شکایت خویش رصف  یابد نه اینکه آنها گستر

  .  نظر یم کند یا خت 

ان به گونه شود  تدابت  تقویت گردد تا اطمینان حاصل  • ل" تحت  اتهام ی خودرسانه به که زنان و دختر ی "فرار از متی
ند.  یم  توقیف قرار ن  گت 

د تا اطمنیان حاصل گردد آنچه که "آزمایش بکارت" خوانده یم  قانون جزاء مورد    ۶۴۰( ماده  ۲فقره ) • تعدیل قرار گت 
پیشنهاد نمود،  کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان شود، بدون استثناء جرم انگاری شود؛ همان قسیم که  

ی "آزمایشات" به عنوان مدرک در  د؛  اطمینان حاصل گردد که نتایج چنی  اجراات جزانی مورد استفاده قرار نیم گت 
ی "آزمایشات" را در مغایرت با قانون جزاء انجام یم دهند، مورد پیگرد عدیل قرار  ند.  یم  آنانیکه چنی   گت 

ان تقویت اقدامات رسیم  در   برابر خشونت علیه زنان و دختر

برای واحد های حل منازعات  منابع پیشنهاد شد،  محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانهمانگونه که توسط کمیته  •
 در 

 
؛ فضای مصئون  افزایش یابد ، از طریق افزایش تعداد افشان پولیس زنبه ویژه پولیس میل افغانستان  خانوادگ

یم توانند جرایم را با مصئونیت و صداقت گزارش  داده شود که  اطمینان  به قربانیان خشونت  تا  گردد  و محرم ایجاد  
ات دفتر   واحد های مذکور طمینان حاصل گردد که  ادهند؛  ی  جداگانه در اختیار دارند.   یفضای کاری و تجهت 

امون  تمام افشان پولیس میل افغانستان و سارنواالن منع خشونت علیه زنان   •  به خشونت  باید پت 
 

پروتوکول رسیدگ
 افغانستان آموزش ببینند.   مبتی بر جنسیت های
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ش  منجمله زنان حمایوی ی پوشش مراکز حمایت و ساحه  • از طریق ارائه وجوه مایل از بودجه عادی دولت، گستر
یس داشته داده شود تا اطمینان حاصل گردد که   قربانیان خشونت پس از تجربه خشونت، به پناهگاه های امن دستر

 برخوردار هستند. کامل   و از مصئونیت 

ش داده شود تا قربانیان خشونت  حمایت از وکیل مدافع، کارکن • ، و شبکه های مساعدت های حقوقر گستر ان حقوقر
امون حقوق شان و اطمینان  –به ویژه در مناطق روستانی و دوردست  – حاصل نمایند که به معلومات رایگان پت 

یس ، همچنان به مساعدت ها برای دستیانر به عدالت در برابر جرایم خشونت به شمول حق وکالت  دارند.   دستر

ان و همچنان تطبیق قانون منع   •  ساختاری و گزارشدیه عمویم در مورد جرایم خشونت علیه زنان و دختر
 

هماهنگ
بندی و  دسته برای  ]انکشاف[ معیار واحد خشونت علیه زن به شمول ایجاد سیستم فعال مدیریت قضایا و 

ی جرایم پیشنهاد شد،  کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان طوری که توسط   تقویت گردد.  ،گزارشدیه چنی 
  ،میان قربانی و مرتکب معلولیت و رابطه گروه، اطمینان حاصل گردد که گزارشدیه به اساس جنسیت، سن، قوم،  

 طبقه بندی یم شود.   


