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 علیه زنان و دختران گردیدخشونت جرایم  دربهبود دسترسی به عدالت  خواستارملل متحد 

دفتر ( و یوناماافته های یک گزارش جدید که امروز توسط هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )ی - ۲۰۲۰دسامبر  ۷کابل ، 

زنان و دختران نظام عدلی کشور در تامین عدالت برای  رسید، حاکی از آنست که ر به نش]کمیشنری[ ملل متحد برای حقوق بشر

 در جرایم خشونت علیه ]زنان[، موفق نبوده است.افغان 

فراهم شده  رتعدلی و جبران خسا نظامجرایم خشونت علیه زنان و دختران، پاسخ  درجستجوی عدالت  تحت عنوان گزارش نیا

گزارش داده شده  ۲۰۲۰تا فبروری  ۲۰۱۸بین سپتامبر  ای دورهونت علیه زنان و دختران که در قربانیان را در قضایای خشبه 

 .، بررسی می کنداند

عدلی به خشونت علیه زنان و دختران همچنان درحال بهبود می باشد، اما پیشرفت محدود  نظامپاسخ  می گردد کهتایید  در حالیکه

تمامی  مرتکبیندرصد از  ۴۰و در حدود اند رسیده  ئیهابتدا محاکمبه ، از جرایم گزارش شده یکه تنها نیم   است است. یوناما دریافته

 قضایای ثبت شده، محکوم شده اند.

دیبرا الینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران 

 است". بسیار زیاد متداولو معافیت از مجازات  دریافت کنندکه تجربه می کنند  یدر قبال خشونتهنوز نتوانسته اند عدالت را 

که قضیه خود را از مجرای است  از هر پنج زن یکی از آنها تصمیم گرفتهدر قضایایی که ازسوی یوناما مستندسازی شده است، 

عدم موفقیت مسئولین دولتی در پیگیری ایت خود منصرف گردد. پیگیری نکند؛ یا به آنجا شکایت نکند و یا هم بعدا از شک عدلی

که بعید است قربانیان آن بتوانند مستقالنه به نظام عدلی مراجعه کنند،  ازدواج کودکاندر  خشونت علیه زنان، مخصوصاجرایم 

متوسل می به خودسوزی یا خودکشی  ،از زنان به دلیل خشونت تعداد زیادیارزیابی یوناما تأکید می کند که نگران کننده است. 

 ارائه نمی نماید. برای نجات آنها یعملاحساس می کنند سیستم عدلی راهی  قربانیان خشونت، و این نشان می دهد که شوند

میزان محکومیت در جرایم به کم بودن  چون عدلی با زنان و دختران نظامدر مورد رفتار را  های متعددی نگرانی این گزارش

 مرتبط ریغ یقتل ها یبرا یدرصد ۵۱ تیمحکوم زانیم با سهیمقا در زانیم نیا  -مطرح می کند  اصطالح "قتل های ناموسی"

دیگر موضوعاتی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است، شامل پیچیدگی . باشد یم درصد ۲۳تنها  ،یناموس یها قتل به

 " می باشد."فرار از منزل خاطرقضایای تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان به  به رسیدگی

 نظام"بارها، : در افغانستان گفت حقوق بشررای ملل متحد بکمیشنرعالی ه فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما و نمایند

، آنها را دوباره قربانی ساخته اند. این روند باید متوقف شود. باید تالش های جدی قربانیانعدلی در عوض کار به نمایندگی از 

شان با   کرامتاحترام به با  یعدل نظامکه  نمایندو اطمینان حاصل  پیدا کنندادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی 

 رفتار می نماید".  آنها

و تقویت پاسخهای  منع خشونت علیه زن کلیه جرایم مندرج در قانون عدلی برای گسترش اختیارات مقامات در تحقیق و تعقیب

 .یوناما درخواست می نماید که قانون مذکور تعدیل گردد، خشونت علیه زنان و دخترانبه جرایم  رسمی

نوامبر آغاز و تا  ۲۵که از  - تیبر جنس یمبتن خشونت علیه یروزه جهان ۱۶ نیکمپادر افغانستان در جریان متحد سازمان ملل 

می خواهد تا تالش ، در سطح ملی، والیتی، مقامات محلی، بزرگان محلی و مذهبی و هر افغان از همه -دسامبر ادامه دارد  ۱۰

-دیکو وعیدر زمان ش ژهیموضوع به و نیا افزایش دهند. خشونت علیه زنان و دختران ی بهرسیدگهای خود را برای جلوگیری و 

 انیو قربان است افتهی شیزنان و دختران افزا هیدهد که خشونت عل ینشان م ونامایمداوم  یها یبررس که ییجااست،  مهم ۱۹

 و عدالت با مشکل روبرو هستند. تیبه مصون یو دسترس میگزارش دادن جرا یبرا
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نموده و تالش های دولت  مستند سازیبه این سو، واقعات خشونت علیه زنان و دختران را  ۲۰۱۰بخش حقوق بشر یوناما از سال 

، نظارت می نافذ گردید( ۲۰۰۹)که در  خشونت علیه زنمنع را برای رسیدگی به این حوادث، به ویژه از طریق تطبیق قانون 

 .نماید

 .  می باشدنالین قابل دسترس ر اق این لینک بطویگزارش کامل از طر

In Search of Justice for Crimes of Violence Against Women and Girls 

* * * 

ین سازمان منحیث هیئت 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 

ها در زمینه برای 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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