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 است. ’به شدت ناکافی‘نماینده ملل متحد: دسترسی قربانیان خشونت علیه زنان به عدالت 

گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( که امروز به نشر رسید، دریافته است که با  - ۲۰۱۸می  ۲۹کابل، 

بدینسو قانونی در مورد محو خشونت علیه زنان در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان افغان به عدالت  ۲۰۰۹اینکه از سال 

 هنوز هم به شدت ناکافی است. 

ی عدالتی و معافیت: میانجگیری جرایم خشونت علیه زنان"، تجربیات فردی زنان افغان و نجات یافته گان این گزارش تحت نام "ب

مستند سازی کرده است و پیامد های حقوق بشری استفاده وسیع  ۲۰۱۷تا دسمبر  ۲۰۱۵از خشونت در سراسر کشور را از اگست 

ه است. این گزارش در مورد اینکه میانجیگری چگونه زنان را از از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را شناسایی نمود

 دسترسی به عدالت محروم می کند و مانع آنها از درک حقوق اساسی شان می گردد، توضیح می دهد. 

عث اتدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها ب

عادی شدن خشونت علیه زنان می گردد بلکه همچنان باعث می شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد." وی 

در قتل های ناموسی و قتل زنان،   افزود: "یافته های این گزارش به شمول جزئیات در مورد معافیت بدون کنترول از مجازات

 ن خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است."نشان می دهد که عدالت برای قربانیا

یوناما یافته است که در قضایای جرمی خشونت علیه زنان که در این گزارش آمده است، اکثریت شان از طریق مکانیزم حل 

اده به میانجیگری ارجاع د اختالف میانجیگری شده است، نهادهای قانونی، قضایا را با نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان

 و قانون جزای  محو خشونت علیه زنان قانونآن را نظارت کرده اند.   اند و خودشان در جریان آن اشتراک داشته و یا طی مراحل

 اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.   افغانستان

نابر بدنیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: "بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است گفته که آنها 

، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده است." او کرده اندو برای میانجیگری توافق گرفته شکایت رسمی خود را پس فشار 

مانه خشونت علیه زنان، اساسا اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می کند، این میانجیگری افزود: "میانجیگری حوادث بی رح

 ها مستقیما معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می کند."

ر و ی موثاین گزارش در مورد مکلفیت های افغانستان در مطابقت با قانون ملی و بین المللی برای حصول اطمینان از جلوگیر

حفاظت از زنان از چنین جرایمی معلومات می دهد و چندین توصیه به شمول اینکه حکومت افغانستان باید از تطبیق کامل قانون 

 در مورد محو خشونت علیه زنان اطمینان حاصل نمایند، ارائه می کند.  ۲۰۱۸محو خشونت علیه زنان و مقررات قانون جزا 

وب قانونی موجود و پروسه های قضایی محکمه در افغانستان، گزینه هایی را برای زنانی که با گزارش اشاره می کند که چارچ

خشونت مواجه هستند ارائه می نماید و تاکید می کند که میانجیگری نمی تواند جایگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و 

می گوید که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، گردد. این گزارش 

 قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده گردد.  ۲۲تا ۱۸به شمول قتل، قتل های ناموسی و جرایمی که در ماده های 

ا سابدهی برداشته و گزارش متدامیچی یاماموتو که رئیس دفتر یوناما نیز می باشد گفت: "حکومت قدم های جدی را برای تامین ح

این موضوع را تشخیص داده است، اما حقیقت این است که خشونت بی رحمانه علیه زنان هنوز هم ادامه دارد." وی افزود: "انتظار 

ما این است که یافته هایی که در این گزارش تازه آمده است، بر روند اصالحاتی که برای حفاظت از زنان افغان نیاز است موثر 

 واقع شود و دسترسی آنان به عدالت را بهبود بخشد."

گزارش کامل که از سوی هیئت معاونت ملل متحد )یوناما( به همکاری کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد تهیه شده است، اینجا 

 .https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports قابل دسترسی است:

* * * 

نحیث ین سازمان مهیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ماموریت ا

کاری های منطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم هم

این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،  پشتیبانی می نماید.
استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ینه ها در زمبرای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت 
 امور بشری را هماهنگ می کند.
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