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 .۱ﻓﺷردهی ﮔزارش
اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﮭم در راﺳﺗﺎی ﺗﻼش ھﺎ
ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﺎﻧوﻧﯽ از زﻧﺎن و دﺧﺗران ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑررﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر
ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( و دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر )(OHCHR
از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۱۸اﻟﯽ ﻓﺑروری  ۲۰۲۰ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﮑﺗور ﻋدﻟﯽ و
ﻗﺿﺎﺋﯽ در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺟرم اﻧﮕﺎری ﺷده اﻧد،
رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ اﯾن ﺳﮑﺗور در ﻣوارد ﻣﺗﻌدد در ﻗﺳﻣت ﻣﺣﺎﻓظت زﻧﺎن و دﺧﺗران ﻧﺎﻣوﻓﻖ ﺑوده
اﺳت.
در طول  ۱۸ﻣﺎه ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۳۰۳ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود .ھدف اﯾن ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎزی ،ﺑررﺳﯽ ﻓراﯾﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟراﯾم ﮔزارش ﺷده ﺑود ﺗﺎ درک ﮔردد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧوع ﺟﺑران
ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺳﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣور زﻧﺎن ،څﺎرﻧواﻟﯽ
ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و واﺣد ھﺎی ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ در ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت
ﺗﺎﻣﯾن دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋداﻟت ﺗوظﯾف ﮔردﯾده اﻧد ،ﺑرای زﻧﺎن و دﺧﺗران ]ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت[ ﻓراھم ﮔردﯾد.
ﺳﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺗذﮐره در ﮐل ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ آﻣﺎر ﮐﻠﯽ
ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ ﮔزارش ﺷد ،ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار داد ﺗﺎ درک
وﺳﯾﻌﺗر از اﻧواع ﺟراﯾم ﮔزارش ﺷده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺣﺎﺻل ﮔردد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺣدودﯾت
ھﺎ در ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ادﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﺷﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﺗور
ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و
دﺧﺗران در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھرﭼﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﮑﺗور ﻋدﻟﯽ در ﺑراﺑر

ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﺳﮑﺗور در ﻗﺳﻣت
ﻣﺣﺎﻓظت زﻧﺎن و دﺧﺗران در ﻣوارد ﻣﺗﻌدد
ﻧﺎﻣوﻓﻖ ﺑوده اﺳت.

از ﻣﺟﻣوع  ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎزی ﮔرﯾد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺻف آن ) ۴۹درﺻد( ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی
ﮐﺎﻣل از ﻣﺟراﯾﯽ ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ طﯽ ﻣراﺣل
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ﮔردﯾد و ﻣورد ﻓﺻﯾﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓت.
ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۱۷درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت
ﺷده ،ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣورد
رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﻧد زﯾرا ﻣﺗﺿررﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ،
ھﯾﭻ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را درج ﻧﮑردﻧد ﯾﺎ ]ﭘس از درج ﺷﮑﺎﯾت[ ﺑﻌدا ً از آن ﻣﻧﺻرف ﺷدﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون
ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﻣﯾﺳر اﺳت زﯾرا در ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺟﻣوع  ۲۲ﺟرم ،ﺗﻌﻘﯾب
 ۱۷ﺟرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس درج ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی ﻣﺗﺿرر ﯾﺎ وﮐﯾل وی ﺻورت ﮔﯾرد و اﮔر ﻣﺗﺿرر از ﺷﮑﺎﯾت
ﺧود ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ اﯾن ﺟراﯾم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ،اﯾن ﻣوﺿوع ]ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺟﻧﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑرای ﺗﺟوﯾز ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ و ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن آن[ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑزرﮔﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧظﺎم
ﻋدﻟﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از آﻧﮭﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
در ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب ﮐﺎﻣل ﺟراﯾم ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﻣﺗﺿرر ﺑﮫ وﯾژه در ﻗﺿﺎﯾﺎی ازدواج ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺑﻌﯾد
اﺳت آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھوﯾدا اﺳت.
از ﻣﺟﻣوع  ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫ ۳۱ ،درﺻد آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺗوﻗﯾف ﻣرﺗﮑب در طﯽ ﺳﮫ
ﻣﺎه  2ﯾﺎ ﺣﻔظ دوﺳﯾﮫ ﭘس از ﺣل ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ،ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ
ﻗرار ﻧﮕرﻓت .ﻋﻼو ﺑر آن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷرح ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮐﺛر
اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ طﺑﻖ ﻣوﻋد زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗﺎﻧون اﺟراات ﺟزاﺋﯽ )ﺳﺎل  (۲۰۱۴طﯽ ﻣراﺣل ﺷده و در
ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺎﻣوﺟﮫ در ﺗﺣﻘﯾﻖ ،ﺗﻌﻘﯾب و رﺳﯾدﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﻧﺷده اﺳت.

 1ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺷﮑل از ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ،ﻣﺣﺎﮐم اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎده  ۱۱۶ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 2ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ را ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﻣرﺗﮑب در اﯾن ﻣدت ]ﺳﮫ ﻣﺎه[ ﺻورت ﻧﮕرﻓت ،ﭘﯾﮕﯾری ﻧﮑرد.
4
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ھﻣﭼﻧﺎن ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ واﺿﺢ را در ﺧﺻوص ﭘﺎﺳﺦ ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ در ﺑراﺑر ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و
دﺧﺗران ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻣود .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣﺛﺎل ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
"ﺟراﯾم اﺧﻼﻗﯽ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﻧﻧد "ﻓرار از ﻣﻧزل" ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ  3ﺛﺑت ﮐردﻧد ھرﭼﻧد ﻣورد اوﻟﯽ در ﻗﺎﻧون
ﺟرم اﻧﮕﺎری ﻧﺷده اﺳت .ﺑرﻋﻼوه ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۴۰ﻗﺿﯾﮫ را ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﺧودﺳوزی ﺷدﻧد
ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود .در اﮐﺛر اﯾن روﯾدادھﺎ ،زﻧﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ از ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺟواﻣﻊ ﺷﺎن ﺗﻼش
ﮐردﻧد وﻟﯽ ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ زﻧﺎن اﺣﺳﺎس ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرار از ﺧﺷوﻧت ھﯾﭻ ﭼﺎرهی ﺟز
ارﺗﮑﺎب ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﻣﻔرط را ﻧدارﻧد ،ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺷدﯾد آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﺑوده و ﻧﺷﺎﻧدھﻧدهی
آﻧﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺧود از ﺧﺷوﻧت ،ﺑﮫ ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﺗﻘد ﺑوده ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده
اﻧد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻗﺗل زﻧﺎن
و دﺧﺗران در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ]ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی[ ﺑررﺳﯽ ﻗﺑﻠﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت 4 ،روﯾداد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ "ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ"
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدهی اﯾن دﯾدﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻧورم ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻋﻧﻌﻧوی ﯾﺎ ظﺎھرا ﻣذھﺑﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾد
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮔردد ﺗﺎ "ﻋزت ﺧﺎﻧواده"ﻣﺟددا ً ﺑر ﮔردد.
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ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺟدی را در ﻣورد روﯾﮑرد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋدﻟﯽ در ﺑراﺑر
اﯾن ﺟرم ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ روی آزﻣﺎﯾﺷﺎت
طﺑﯽ ﺑﮫ طور ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺗﮑﺎء ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣدارک ﺑرای ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻓراھم ﮔردد و ﻣﻣﮑن در
اﯾن ﻣﯾﺎن از زﻧﺎن ﺗوﻗﻊ ﺑرود ﮐﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت را ﺑدون اﺑراز رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺟﻧﺳﯽ ﮔزارش ﺷده ،ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋدﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎﯾﮫی ﻧﮕراﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﻣوارد ﺗﺟﺎوز
ِ
ﻗﺿﺎﯾﺎی رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺗوام ﺑﺎ رﺿﺎﯾت طرﻓﯾن ]زﻧﺎ[ ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل در ﮐود ﺟزا
ﺟرم اﻧﮕﺎری ﺷده و ﺑدون ﺷﮏ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺧرب روی ﺗﻣﺎﯾل زﻧﺎن ﺑﮫ ﮔزارش ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ دارد.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوارد ﮐووﯾد –  ۱۹در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺎه ﻓﺑروری  ۲۰۲۰ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷد .از آن زﻣﺎن ﺑدﯾﻧﺳو ،ﺑررﺳﯽ
دواﻣدار ﮐﮫ از ﺳوی ﯾوﻧﺎﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
زﯾرا ]زﻧﺎن و دﺧﺗران[ در اﻣر ﮔزارﺷدھﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ،اﯾن ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اوﻟوﯾت دادن
ﻣﺣﺎﻓظت زﻧﺎن و دﺧﺗران در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت اداﻣﮫ دھد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ )زﻧﺎن و اطﻔﺎل( ﺑﮫ
ﻋداﻟت دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد ،و ﻣرﺗﮑﺑﯾن را ﺑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ﻋداﻟت ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑطﯽ ﺑوده وﻟﯽ ﻋﻣﻼ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ ﺗﺳرﯾﻊ ﮔردد.

 3زﻧﺎ واژه ﻋرﺑﯽ ﺑوده و ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓﻌل زﻧﺎ )ﻣﻘﺎرﺑت ﺟﻧﺳﯽ( ﺧﺎرج از راﺑطﮫ زوﺟﯾت در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻣل
زﻧﺎ در ﺷرﯾﻌت ﺷﺎﻣل ﺟراﯾم ﺣدود ﺑوده ﯾﺎ ﻋﻣل ﮐﮫ ﺧﻼف اواﻣر ﺧداوﻧد داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺟﺎزات ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 4از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑدﯾﻧﺳو ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ روﯾداد ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران را در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﻼش ھﺎی دوﻟت در
راﺳﺗﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ وﯾژه از طرﯾﻖ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن را ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺷﺧﺻﺎً ،ﺑﮫ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋداات از ﻧﮕﺎه زﻧﺎن اﻓﻐﺎن :ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﻣورد
رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺳﺎل ۲۰۱۵؛ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت  :ﻣﯾﺎﻧﺟﮕﯾری
در ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﻣﯽ  ،۲۰۱۸ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
 5ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﯾن ﮔزارش ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ روﯾداد ھﺎی ﻗﺗل را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺗﺣت ﻧﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ھﻣﺳر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗن از اﻗﺎرب اﻧﺎﺛﯾﮫ ای ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع از ﻧﺎﻣوس ﺧود ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﺳت ،اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی در ﻗﺎﻧون
ﺟزای  ۱۹۷۶اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت .ﮐود ﺟزای ] ۲۰۱۸دﻓﺎع[ از "ﻧﺎﻣوس" را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ﺑرای ارﺗﮑﺎب ﻗﺗل ﻧﻣﯽ ﺷﻣﺎرد.
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان

.۲روش ﺗﮭﯾﮫی ﮔزارش )ﻣﯾﺗودوﻟوژی(
اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑررﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۱۸اﻟﯽ ﻓﺑروری  ۲۰۲۰ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور
ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ]اﺟراآت[ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را در ﻗﺑﺎل ﺟراﯾم
ﮔزارش ﺷدهی ﻣﻧدرج ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن و ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺗل ﮐﮫ در ﮐود ﺟزای  ۲۰۱۸ﺟرم اﻧﮕﺎری
ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔرﻓت 6 .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺎ ً از ﻧﮭﺎد ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﻣراﮐز
وﻻﯾﺎت در ﺳراﺳر ﮐﺷور دﯾدن ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران
در ھر ﻣﺎه ﻧزد اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎ ﺛﺑت ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻل ﭘﯾراﻣون  ۱۲ﻧوع ﻣﺷﺧص
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران  7را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣود ﺗﺎ درک ﺑﮭﺗر از ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺟراﯾم در ﻧظﺎم
ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﮐل ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺛﺑت  ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫ ﮔردﯾد .از ﻣﺟﻣوع ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت ﺷده
] ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫ[ ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۷۸ﻗﺿﯾﮫ را ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ رﺳﻣﯽ اﻟﯽ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﻣورد

 6ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن  ۲۲ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﺟرم اﻧﮕﺎری ﻧﻣوده اﺳت .ﺑرای ﻧظر اﺟﻣﺎل ﻣﺷرح از ﭼﮭﺎرﭼوب ﺣﻘوﻗﯽ
ﭘﯾراﻣون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻟطﻔﺎ ًﺑﮫ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان راه درازی ﺑرای ﭘﯾﻣودن :ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﺎل ۲۰۱۲؛ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان راه درازی ﺑرای ﭘﯾﻣودن :ﮔزارش ﺟدﯾد
ﭘﯾراﻣون ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﺎل ۲۰۱۳؛ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻋداﻟت از دﯾد زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﺣل وﻓﺻل ﺷده اﻧد ،ﺳﺎل ۲۰۱۵؛ ﮔزارش
ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات :ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری در ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺟزاﺋﯽ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن،
ﻣﯽ ۲۰۱۸؛ ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
 7اﯾن اﻋﻣﺎل ﺟرﻣﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻗﺗل؛ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ؛ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ؛ ﺛﺑت و ﻧﺷر ھوﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ؛ آﺗش زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣواد ﺧطرﻧﺎک؛ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧودﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد زھری ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک؛ ﻣﺟروح ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧﺗن؛ ﻓروش ﯾﺎ ﺧرﯾد
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﺑرای ازدواج؛ ﺑد دادن؛ ازدواج اﺟﺑﺎری؛ ازدواج اطﻔﺎل؛ اﻧزوای اﺟﺑﺎری.
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رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و
دﺧﺗران در ﻣوﻋد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧدرج ﻗﺎﻧون اﺟراآت ﺟزاﺋﯽ ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﯾﺎﺧﯾر؟.
ھرﭼﻧد ﯾوﻧﺎﻣﺎ روی ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺗﻣرﮐز ﮐرد ﺗﺎ از ﻧﺗﺎﯾﺞ رﺳﯾدﮔﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ آﮔﺎه ﺷود ،اﻣﺎ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران
را ﺛﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ ﮔزارش ﻧﺷده ﺑودﻧد ،ﻣﺛﻼً ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣورد را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﮔزارش داد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟراﯾم ﺑﮫ درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺟﺎری ﭘﯾوﻧد داﺷت.
ﺑﮫ رﻏم ارﺗﺑﺎط دواﻣدار ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻌﺿﺎ ً آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ﻧﺑودﻧد
وﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﺑودﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﺎ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﻧد .ﻋدم ﺛﺑت اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی درﺳت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و
ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﻌﯾف ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﺷﺧﺻﺎ ً روﻧد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت را
ﺻدﻣﮫ زدﻧد .در ﻣوارد زﯾﺎد ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺑود ﺗﺎ ﻗﺿﯾﮫای را ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺗداﺋﯽ در ﻣورد آن را ﺛﺑت ﮐرده
ﺑود ،ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ دﻟﯾل آن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺛﺑت درﺳت ﻗﺿﯾﮫ ﺑوده ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻧﮭﺎد ﻣذﮐور ﻧﺗواﻧﺳت دوﺳﯾﮫی ﻣرﺑوط را ﭘﯾدا ﮐﻧد .در ﻣﺟﻣوع ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ را ﻓرا راه
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗرار داد و از اﯾن ﺟﮭت ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت از ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺳطﺢ وﻟﺳواﻟﯽ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎﯾد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾن ﮔزارش ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺟراﯾم ﮔزارش ﺷدهی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن و دﺧﺗران و ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧﺑوده و ﻧﮫ در ﺗﻼش آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺟرﯾﺎن روﻧد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ اﺻول ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﯾت ،ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ و ﻋدم ﻣزاﺣﻣت را رﻋﺎﯾت
ﮐرده و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ،اﺻل "آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧدن" را در ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت.
.۳طﯽ ﻣراﺣل ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران
از ﺳﭘﺗﻣﺑر  ۲۰۱۸اﻟﯽ ﻓﺑروری  ،۲۰۲۰ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع  ۳۰۳ﻣورد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران
را در  ۲۹وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  8ﺛﺑت ﺛﺑت و روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ را ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ اﺻدار ﺣﮑم
ﻣﺣﻣﮑﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﯾﺎ ﺣل ﻓﺻل آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣراﺟﻊ دﯾﮕر ،ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣود 9 .اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﺟراﯾم آﺗﯽ ﺑود۹۶ :
ﻗﺿﯾﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ھﺷت ﻗﺿﯾﮫی اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز؛  ۷۳ﻣورد ﻗﺗل ﺑﮫ ﺷﻣول  ۲۲ﻣورد ﻗﺗل ﺑﮫ دﻟﯾل
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛  ۴۱ﻣورد ﺟراﺣت ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧﺗن؛  ۴۰ﻣورد ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ
ﺧودﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ؛  ۱۸ﻗﺿﯾﮫ ازدواج اﺟﺑﺎری؛  ۱۶ﻗﺿﯾﮫ ازدواج اطﻔﺎل؛ ﺷش ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن
10
ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ؛ ﭘﻧﺞ ﻗﺿﯾﮫ آﺗش زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک؛ ﭼﮭﺎر ﻗﺿﯾﮫ ﺑد دادن؛
11
دو ﻗﺿﯾﮫ ﺧرﯾد ﯾﺎ ﻓروش ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ازدواج؛ و دو ﻗﺿﯾﮫ اﻧزوای اﺟﺑﺎری.
اﻟف.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﯾراﻣون ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن

ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺷد ،ﺣداﻗل  ۳۷.۳درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت را دﺧﺗران زﯾر
ﺳن  ۱۸ﺳﺎل )ﺳن  ۸.۶درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺷﺧص ﻧﮕردﯾد( ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ داد .ھﻣﭼﻧﺎن ۵۴.۸ ،درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
 8ﻣﺷﺧﺻﺎً :ﺑدﺧﺷﺎن )(۱۲؛ ﺑﺎدﻏﯾس )(۱۲؛ ﺑﻐﻼن )(۱۵؛ ﺑﻠﺦ )(۱۱؛ ﺑﺎﻣﯾﺎن )(۳۵؛ داﯾﮑﻧدی )(۱؛ ﻓﺎرﯾﺎب )(۲۰؛ ﻏزﻧﯽ )(۷؛ ﻏور )(۷؛ ھرات )(۶۹؛
ھﻠﻣﻧد )(۱؛ ﺟوزﺟﺎن )(۱۰؛ ﮐﺎﺑل )(۲؛ ﮐﻧدھﺎر )(۲؛ ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ )(۹؛ ﺧوﺳت )(۲؛ ﮐﻧر )(۱۱؛ ﮐﻧدز )(۶؛ ﻟﻐﻣﺎن )(۴؛ ﻣﯾدان وردک )(۱؛ ﻧﻧﮕرھﺎر )(۲۳؛
ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ )(۵؛ ﭘﮑﺗﯾﺎ )(۷؛ ﭘﻧﺟﺷﯾر )(۲؛ ﭘروان )(۷؛ ﺳﻣﻧﮕﺎن )(۶؛ ﺗﺧﺎر )(۱۰؛ ارزﮔﺎن )(۳؛ زاﺑل ) .(۳ﺗﻌداد ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھر وﻻﯾت ﺛﺑت ﺷد ،اﻏﻠﺑﺎ ً
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﯾزان و ﻧوع ﺟراﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد و دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯾﺳر ﺑود ۱۲ ،ﺟرم ﻓوق
را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮔزارش ﺷد ،ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد.
 9ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﻣوﻻً در ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف ﯾﺎ ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺷد.
 10ﺑددادن ،ﻋﺑﺎرت از ﻋﻣل "دادن" ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﯾﺎ دﺧﺗر در ﺑدل ﻗﺗل ،ﺗﺟﺎوز ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣﯾﺎن دو ﺧﺎﻧواده ﺣل ﮔردد.
 11ھﯾﭻ ﻗﺿﯾﮫای ﺛﺑت و ﻧﺷر ھوﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﮕردﯾد.
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ﻣﺗﺎھل ۲۹.۴ ،درﺻد ﻣﺟرد ،و  ۴.۳درﺻد ﺑﯾوه ﺑودﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ  ۱۱.۶درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺷﺧص
ﻧﺑود .ﺗﻧﮭﺎ  ۱۰درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن دﺧﺗران ﻣﺗﺎھل زﯾر ﺳن  ۱۸ﺳﺎل ﺑودﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ  ۱۹.۸درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺳواد ﺑوده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ  ۴۰.۶درﺻد آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺳواد ﺑودﻧد؛ ﺳواد  ۳۹.۶درﺻد
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺷﺧص ﻧﺑود .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﺳواد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﺗﺎﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫی
روی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺿﺎﯾﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ۴۱.۷ ،درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن ﺑﺎﺳواد
و در  ۴۴.۷درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن ﺑﯾﺳواد ﺑودﻧد.
ب .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﯾراﻣون ﻣرﺗﮑﺑﯾن

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﻧﺻف ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت ﺷده ،ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﻣرداﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧدﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷوھر ﻋﺎﻣل ﻋﻣده ﺧﺷوﻧت در  ۳۳.۳درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن
ﭘدران ) ۸.۹درﺻد( ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﺑرادران ،ﻧﺎﻣزدان و
ﺧﺷوﻧت  ۳۷.۷درﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را در
ﺷوھرﺧواھر ﻋﺎﻣل ﻋﻣده در  ۷.۶درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی
ﺑودﻧد .ﻗراﺑت ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻣرﺗﮑب در  ۲۵.۷درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد
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ﻣﺷﺧص ﻧﮕردﯾد.
ﺳﺎزی ﮔردﯾد ،دﺧﺗران زﯾر ﺳن ۱۸
در  ۶۶.۳درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت ﺷده ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺧﺷوﻧت
ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾدﻧد.
ج .ﺣل و ﻓﺻل ﻗﺿﺎﯾﺎ

ﺳﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در
ﻧﺻف ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور ،ﻋﺎﻣل
ﺧﺷوﻧت ﯾﮏ ﻣرد از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ
]ﻗرﺑﺎﻧﯽ[ ﺑود.

ﯾوﻧﺎﻣﺎ روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﯾم ﮔزارش ﺷده ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و
دﺧﺗران را اﻟﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﯾﺻﻠﮫی ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ،
اﻧﺻراف ﺷﺎﮐﯽ ،ﯾﺎ ﻋدم ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗوﻗﯾف ﻣرﺗﮑب در ﻣﯾﻌﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار داد.
ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﺎزی ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ )ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ(

از ﻣﺟﻣوع  ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺛﺑت ﺷد ،ﺣدود ﻧﯾم آﻧﮭﺎ –  ۴۸.۸درﺻد – ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ
ﺣل و ﻓﺻل ﺷده و در  ۴۱.۳درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در  ۷.۶درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ،
ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل ﻧﻣودﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،از ﻣﺟﻣوع  ۲۲ﺟرم ﻣﻧدرج در آن ،ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ  ۱۷ﺟرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﺳﺎس درج ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی ﻣﺟﻧﯽ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﺎ وﮐﯾل وی ﺻورت ﮔﯾرد و در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾت ﺧود
اﻧﺻراف ﻧﻣﺎﯾد ،ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود 13 .ﭘﻧﺞ ﺟرﻣﯽ ﮐﮫ "ﺟدی" ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و
از ]ﻟﺳت ﻓوق[ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ؛ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ؛ ﺛﺑت و ﻧﺷر ھوﯾت
ﻗرﺑﺎﻧﯽ؛ آﺗش زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد
ﺧطرﻧﺎک؛ و ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧود ﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ .ﺑﮫ از ﻣﺟﻣوع  ۳۰۳ﻗﺿﯾﮫی ﮐﮫ ﺗوﺳط
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﯾﮫی ﻗﺗل ﺑﮫ اﺳﺎس
راﺑطﮫﮐودﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺛﺑت ﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾم اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﺟزاء ﻣﺷروط ﺑﮫ درج ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در
ﺛﺑت
ﯾوﻧﺎﻣﺎ
ﺗوﺳط
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟراﯾم "ﺟدی" ﻓوق اﻟذﮐر و ﻗﺗل ﮐﮫ
در ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ،اﻟﯽ اﺻدار ﺣﮑم
ﺷد ،ﻣﺗﮭﻣﯾن در  ۴۸.۲درﺻد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﺣﻣﮑﮫ طﯽ ﻣراﺣل ﮔردﯾد.
ﺷده و در  ۹.۱درﺻد ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل ﻧﻣودﻧد.
 12اﯾن اﻟزاﻣﺎ ً ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﻣورد ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻧﺑود.
 13ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن.
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در راﺑطﮫ ﺑﮫ  ۷۳ﻗﺿﯾﮫ ﻗﺗل ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺛﺑت ﺷد ،ﻣﺗﮭﻣﯾن در  ۴۲.۵درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد و
در ۶.۸درﺻد ﺑراﺋت ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل ﻧﻣودﻧد .ﺑﺎوﺟود آن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺗل ھﺎﯾﯽ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
"]ﻗﺗل[ ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ۲۲) ،ﻗﺿﯾﮫ( ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮔردﯾد ،ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑﮫ ۲۲.۷
درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﻗﺗل ھﺎی ﻏﯾر "ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﺑﮫ  ۵۱درﺻد ) ۵۱ﻗﺿﯾﮫ( اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓت.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ  ۹۶ﻗﺿﯾﮫی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ و اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺛﺑت ﺷد ،ﻣﺗﮭﻣﯾن در ۵۷.۳
درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در  ۹.۴درﺻد ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل ﻧﻣودﻧد .در ﺧﺻوص ۴۰
ﻗﺿﯾﮫی ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧودﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ۴۲.۵ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺷده و ۷.۵
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درﺻد ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﺑراﺋت اﻧﺟﺎﻣﯾد.

ﻧرخ ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﺟراﯾم ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷده
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11.1%
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ازدواج
اﺟﺑﺎری

68.3%
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ﻋدم ﻣﺣﮑوﻣﯾت

42.7%
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ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ
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ﻣﺣﮑوﻣﯾت

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﮔزارش[ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ای ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
ﺳطﺢ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑرای ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت 15 .اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ

 14ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع  ۱۱ﻗﺿﯾﮫ آﺗش زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ) ۵ﻗﺿﯾﮫ( و ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ ) ۶ﻗﺿﯾﮫ( را ﺛﺑت
ﮐرد ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﻌﻧﯽ دار از آن ﺻورت ﮔﯾرد .طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ،ھﯾﭻ ﻗﺿﯾﮫی ﺛﺑت و ﻧﺷر
ھوﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺑد دادن ) ۴ﻗﺿﯾﮫ( ،ﺧرﯾد و ﻓروش ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ازدواج ) ۲ﻗﺿﯾﮫ( ،و اﻧزوای اﺟﺑﺎری ) ۲ﻗﺿﯾﮫ( را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﮐوﭼﮏ ﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت در آن ﺑﺗوان
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐرد.
 15از آﮔﺳت  ۲۰۱۴اﻟﯽ ﻓﺑروری  ،۲۰۱۵ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۱۱۰ﻣورد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣوده و درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ۱۰ﻗﺿﯾﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺷده اﺳت .از آﮔﺳت  ۲۰۱۵اﻟﯽ دﺳﺎﻣﺑر  ،۲۰۱۷ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۲۸۰ﻗﺿﯾﮫ ﻗﺗل و "ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
ﮔزارش ﺷده ﺑود ،را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ  ۱۸درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺷد .ﺑﮫ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻧﺎم ﻋداﻟت از دﯾدﮔﺎه زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﺣل و ﻓﺻل ﺷد،
ﺳﺎل ۲۰۱۵؛ و ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات :ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺟزاﺋﯽ
و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﻣﺎه ﻣﯽ  ۲۰۱۸ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
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از ﺗوﺳﻌﮫی ﺑطﯽ وﻟﯽ دواﻣدار ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،16و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺟﮫ
ﺑﮭﺗر ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟراﯾم و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟت ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻧظم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در اﮐﺛر وﻻﯾﺎت طورﯾﮑﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﺷد .آﮔﺎھﯽ دھﯽ
و ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت دواﻣدار ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻧﯾز ﻋﺎﻣل اﯾن ﺗﺣول ﺑوده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از اﯾن ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﮐﺎر ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮔردد ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺷﺎھد ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت در ﺑراﺑر ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﺑﺎﺷﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺑررﺳﯽ ﯾوﻧﺎﻣﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و از دﯾدﮔﺎه ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن زﯾﺎد ﺟدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ،دارای ﻣﯾزان ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟراﯾم اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗوﺳط
ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﺑﻧﺎﺑر دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ذﯾﻼً ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣﯾزان
ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت ﺷدهی ﻣﺟروح ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧﺗن و ازدواج اﺟﺑﺎری ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب  ۳۱.۷و ۱۱.۱
درﺻد ﺑود.
ﻏﯾﺑت ﯾﺎ اﻧﺻراف ﺷﺎﮐﯽ از ﻗﺿﯾﮫی ﮔزارش ﺷده

طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،از ﻣﺟﻣوع  ۲۲ﺟرم ﻣﻧدرج
ﻗﺎﻧون ،ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب  ۱۷ﻣورد ﺟرﻣﯽ ،ﻣﺷروط ﺑﮫ درج ﺷﮑﺎﯾت ﺗوﺳط ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﮐﯾل وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از ﻣﺟﻣوع ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی
ﺷد ۱۷.۲ ،درﺻد ﺟراﯾم ﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار
ﻧﮕرﻓت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده ۳۹
ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﻣﺗوﻗف ﺷد .در ۱۲.۹
درﺻد ﮐل ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾت ﺧود ﻣﻧﺻرف
ﺷد و در  ۴.۳درﺻد ﻣﺟﻣوع ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻧﮕرﻓت.

ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺻرف در  ۳۱.۸درﺻد
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺛﺑت ﺷدهی "ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ"
دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﻗم دﺳﺗﮕﯾری در
ﻗﺗل ھﺎی ﻏﯾر "ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﺑﮫ  ۶۰.۸درﺻد
ﻣﯽ رﺳد.

ﺑطور ﻣﺛﺎل ،در ﺳﭘﺗﻣر  ،۲۰۱۹ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دو ﻣرد دو دﺧﺗر  ۱۳و  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﺳر
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻌﺎوﺿﮫ ﮐردﻧد .ده روز ﺑﻌد ،دﺧﺗران ﻧزد ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ،ﺷﮑﺎﯾت درج ﮐردﻧد و ﻣرﺗﮑﺑﯾن
ھﻣﺎن روز ﺗوﻗﯾف ﺷدﻧد .در اواﺳط اﮐﺗوﺑر ،څﺎرﻧواﻟﯽ دوﺳﯾﮫ را ﺣﻔظ ﮐرد زﯾرا دﺧﺗران ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺷﺎن
از ﺷﮑﺎﯾت ﻣﻧﺻرف ﺷدﻧد .ﻣرﺗﮑﺑﯾن از ﺗوﻗﯾف رھﺎ ﺷدﻧد.
در ﺟﻧوری  ،۲۰۱۹ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﻟدﯾن ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ آن طﻔل ازدواج ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۵۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﯾﮏ رأس ﮔﺎو ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧﯾدﻧد .ﺣدود ۱۰
روز ﺑﻌد از ﻓروش ،ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘدر دﺧﺗر و ﻣردی را ﮐﮫ دﺧﺗر را ﺧرﯾده ﺑود ،دﺳﺗﮕﯾر
ﮐرد .در اواﺳط ﻓﺑروری ،ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﻗﺿﯾﮫ را ﺣﻔظ ﮐرد زﯾرا ﻧﮫ دﺧﺗر و ﻧﮫ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ وی ھﯾﭻ
ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را درج ﻧﮑرده ﺑودﻧد .طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎت ،دﺧﺗر ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را
درج ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواھﺎن ﻓﺳﺦ ﻧﮑﺎح ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺗﮭﻣﯾن رھﺎ ﺷدﻧد.
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﺑﻧﺎﺑر ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ از ﺷﮑﺎﯾت ﺻرف ﻧظر ﻧﻣوده ﺑود  ،ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻧداد ھرﭼﻧد ﺟرم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟراﯾﻣﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧودﮐﺎر ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫی ﻣﺛﺎل ۳۳.۳ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ ۴.۲ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،و ۱۲.۵

 16اﻟﯽ  ۳۰ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،۲۰۲۰څﺎرﻧواﻟﯽ ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺗﻣﺎم  ۳۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳطوح اﺑﺗداﺋﯾﮫ و اﺳﺗﯾﻧﺎف ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد .در ﺳطﺢ
اﺑﺗداﺋﯽ] ،از ﻣﺟﻣوع  ۳۴څﺎرﻧواﻟﯽ[ ۳۲ ،څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺗوﺳط زﻧﺎن اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد .واﺣد ھﺎی ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ داﺷﺗن  ۱۷۸ﮐﺎرﻣﻧد زن از ﻣﺟﻣوع  ۴۴۲ﭘرﺳوﻧل ،ﻧﯾز در  ۳۴وﻻﯾت ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد .ﻣﺣﺎﮐم ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺳطوح
اﺑﺗداﺋﯾﮫ و اﺳﺗﯾﻧﺎف در ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﻧد .
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درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی اﻧزوای اﺟﺑﺎری ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﻧﮕرﻓت زﯾرا ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾت ﺧود اﻧﺻراف
ﻧﻣود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ۱۶.۷ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ ۲.۱ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،و ۵
درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﺧودﺳوزی ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺷﺎﮐﯽ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار
ﻧﮕرﻓت ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب ]اﯾن ﺟراﯾم[ ﻧﯾﺎزﻣﻧد درج ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ ،در اواﺧر ﺟوﻻی  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﺧﺎﻧم  ۲۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ﺗوﺳط ﻣﺎدر ﺷوھرش ،ﺑﺎﻻی
ﺑدن ﺧود ﺗﯾل ﭘﺎﺷﯾد و ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺧود را زﻧده آﺗش ﺑزﻧد .وی ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ﮐﮫ ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﻠو ،ﺳﯾﻧﮫ ،ﭘﺷت ،ﺑﺎزو و ﭘﺎھﺎﯾش رﺳﯾده ﺑود .در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺑرای څﺎرﻧو ال اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻗﺿﯾﮫ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد زﯾرا از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻓوت ﮐرده
اﺳت ،ﻣﯽ ﺗرﺳد ﺷوھرش وی را طﻼق دھد و او ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺑرای رﻓﺗن ﻧﺧواھد داﺷت .ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
ﺗوﺳط څﺎرﻧواﻟﯽ ﺣﻔظ ﺷد.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗوﻗﯾف ﯾﺎ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﺎزی

در  ۱۵.۸درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﭘوﻟﯾس در ﺧﻼل ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌد از درج اﺑﺗداﺋﯽ ﺷﮑﺎﯾت] ،ﻣﺗﮭم[ را ﺗوﻗﯾف ﻧﮑرده
ﺑود 17 .در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻗﺗل ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در  ۳۹.۷درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ در ﺗوﻗﯾف ﻣﺗﮭﻣﯾن ﻧﺎﮐﺎم ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط
"ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺗﮭﻣﯾن را در  ۶۳.۶درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﺗوﻗﯾف ﻧﻣﺎﯾد .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآورﯾﺳت ﮐﮫ در  ۶۸.۲درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی "ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﮐﮫ ﺛﺑت ﺷده اﻧد ،ﻣﺗﮭم
ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ و ذﮐور ]ﻗرﺑﺎﻧﯽ[ ﺑود.
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺷد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﻻﯾل ﻋدم ﺗوﻗﯾف ]ﻣﺗﮭﻣﯾن[ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده وﻟﯽ
اﮐﺛرا ً ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت ﻓرار ﻧﻣوده اﺳت.
در  ۱۲.۵درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی دﯾﮕر ،ﺑﻧﺎﺑر دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﮕردﯾده ﺑود ،ﻣﺛﻼً ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ
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دوﺳﯾﮫ را ﮔم ﮐردﻧد ،ﻣﺗﮭم وﻓﺎت ﻧﻣود ،ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑود.
ﺣل و ﻓﺻل ﻏﯾر رﺳﻣﯽ

ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷده ﺧﺎرج از ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ ،از طرﯾﻖ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم
ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾﺎ وﺳﺎطت ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت 19 .از  ۹ﻗﺿﯾﮫی ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺟرا ﺣل و ﻓﺻل ﺷد ،ﭘﻧﺞ ﻣورد آن ازدواج اﺟﺑﺎری ،دو ﻣورد ازدواج
اطﻔﺎل ،ﯾﮏ ﻣورد ﺑد دادن و ﯾﮏ ﻣورد ﻣﺟروح ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دو ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ و
20
دو ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺷد؛ دو ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺣﻘوق وزارت ﻋدﻟﯾﮫ راﺟﻊ ﺷد
و از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺣل و ﻓﺻل ﺷد؛ ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣورد وﺳﺎطت ﻗرار ﮔرﻓت؛ و دو ﻣورد
ﺧﺎرج از ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ رﺳﻣﯽ ،ﺗوﺳط ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣل از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺣل و ﻓﺻل ﺷد و ﺑﻌدا ً
ﺗوﺳط ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﻧﮕردﯾد.
در ﻓﺑروری  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﺧﺎﻧم  ۲۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﮔزارش دھد ﮐﮫ در طول ﻣدت ۱۱
ﺳﺎل ازدواج ،ﺗوﺳط ﺷوھرش ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ﮔرﻓت .ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ،ﻣوﺻوف در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ﻣورد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﻟت و ﮐوب در ﺑدﻧش را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﻌدﺗر ،ﭘوﻟﯾس ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری
ﻗﺿﯾﮫی "ﻣﺟروح ﯾﺎ ﻣﻌﯾوب ﺳﺎﺧﺗن" اﻗدام ﮐرد ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس اطﻼع داد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را
 17ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘس از اﯾن ]دوره زﻣﺎﻧﯽ[ ﻗﺿﺎﯾﺎی را ﮐﮫ ﻣﺗﮭﻣﯾن آن ﺗوﻗﯾف ﻧﮕردﯾده ﺑود ،ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾﮕﯾری ﻧﮑرد.
 18در ﭘﺎﯾﺎن ﻣدت ﻧظﺎرت ۲.۶ ،درﺻد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ھﻧوز ھم در ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﺗﺣت دوران
ﺑود.
 19اﺣﮑﺎﻣﯽ واﺿﺢ در ﻗواﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟزاﺋﯽ را ﺗﻌرﯾف ،ﻣﺟﺎز ﯾﺎ ﻣﻧﻊ
ﻗرار داده ﺑﺎﺷد.
 20رﯾﺎﺳت ﺣﻘوق در ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد و ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻧﺎﺷﯽ از دﯾون ،ﺟﺎﯾدادھﺎ و ﺧﺎﻧوادهی اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﮑﻣﯽ را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺟراات ﻣدﻧﯽ و
ﻗﺎﻧون طرز ﺗﺣﺻﯾل ﺣﻘوق ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻣرﯾت ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ ﺣﻘوق در  ۳۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد.
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان

ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧد زﯾرا ﺷوھرش ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن ﺧﺎﻧواده ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر او را ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ﻧﻣﯽ
دھد.
در اﭘرﯾل  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﺧﺎﻧم  ۳۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾش او را ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺑﮫ
ﭘﺳرش )ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎی ﺧﺎﻧم ﻣذﮐور( ﻧﮑﺎح ﮐرده ﺗﺎ ﺟﺎﯾداد ﭘدرش را ﮐﮫ از دﯾر زﻣﺎن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ دﺳت
آورد .ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺣﻘوق ارﺳﺎل ﺷد و در آﻧﺟﺎ ﻗﺿﯾﮫ از طرﯾﻖ وﺳﺎطت ﺣل ﮔردﯾد و ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﺷوھر و
ﮐﺎﮐﺎﯾش ﺗواﻓﻖ ﮐرد و ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﺗواﻓﻖ ﺷوھر ﻣواﻓﻘت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧﺎﻧم را طﻼق ﺑدھد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧم
ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓت ﻣﯾراث ﻧﮑﻧد.
در ﺟوﻻی  ،۲۰۱۹ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۵ﺳﺎﻟﮫ در ﯾﮑﯽ از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ از ﺧﺎﻧﮫ ﻓرار ﮐرده و ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺷﮭر رﻓت.
ﻣوﺻوف در ﯾﮑﯽ از ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺗوﻗف داده ﺷد و اﯾن ﻧﯾروھﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد
ﮐﮫ دﺧﺗر از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎ ﻣﺟروح ﺷده زﯾرا ﭘﺎﭘوش ﻣﻧﺎﺳب در ﭘﺎھﺎﯾش ﻧداﺷت .ﻣوﺻوف ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﭘدرش
ﻣﯽ ﺧواﺳت او ﺑﺎ ﻣردی در آن وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﮫ ﺷوھر ﺑدھد و دﺧﺗر اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﺎرهی ﺑﮫ ﺟز ﻓرار
ﻧداﺷت ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ازدواج ﺷود .دﺧﺗر ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و در آﻧﺟﺎ ﺑرای  ۱۶روز ﻣﺎﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎدر ،ﺧواھر و ﺑرادرش ﺑرای ﺑردن وی آﻣدﻧد .ﺧﺎﻧواده ]دﺧﺗر[ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫی را در ﺣﺿور ﭘوﻟﯾس
ﻣﻠﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن اﻣﺿﺎء ﮐرد ﮐﮫ ]ﺑﮫ اﺳﺎس آن[ ﻧظر دﺧﺗر در ﻣورد ازدواج ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد
ﺷد ،ﺳﭘس دﺧﺗر ﻣذﮐور ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهاش آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐردﻧد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫی ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
و دﺧﺗران از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﻋدﻟﯽ ﻣورد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻗرار ﮔرﻓت 21 .ﻣﯾزان ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن روش ﺛﺑت ﺷده اﻧد ،ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
درک ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﺟراﯾم ﺟدی ﺗر ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﺎﯾت ﻗﺗل و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم رﺳﻣﯽ ﻋدﻟﯽ ﺛﺑت و
ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺟدﯾت ﮐﻣﺗر دارﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺟراﯾم
ﮐوﭼﮏ ﭼون ﻟت و ﮐوب ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
ﺷده ﯾﺎ اﺻﻼً ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﻧﺷوﻧد.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ رﺳﻣﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯾت آن
درک ﺑﮭﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت و ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎی را ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ اطﻼع ﻧداده ﺑﺎﺷﻧد.
د .ﻣﯾﻌﺎد زﻣﺎﻧﯽ طﯽ ﻣراﺣل ﻗﺿﯾﮫ

ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺻل ﺗر را در ﺧﺻوص  ۷۸ﻗﺿﯾﮫ ای ﺟرم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧظﺎم
ﻋدﻟﯽ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮔردﯾدﻧد ،اﻧﺟﺎم داد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ در ھﻣﺧواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﻌﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوطﮫ
طﯽ ﻣراﺣل ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
از وﻗوع ﺧﺷوﻧت اﻟﯽ ﮔزارش اﺑﺗداﺋﯽ آن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺑطور اوﺳط ۳۴.۴
روز وﻗت را ﮔرﻓت.اﻣﺎ اﮔر  ۹ﻗﺿﯾﮫ ای ﮐﮫ ﮔزاش دھﯽ آﻧﮭﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر از  ۲۵روز را در ﺑر ﮔرﻓت در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷوﻧد ،ﺣد اوﺳط زﻣﺎن ﮔزارش ]ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران[ ﺑﮫ  ۲.۳روز ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران –  ۷۹.۵درﺻد – در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺑﮫ واﺣد ﺣل
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔزارش داده ﺷده اﻧد .در ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻻت ۷.۷ ،درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑﮫ څﺎرﻧواﻟﯽ و  ۵.۱درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﮔزارش داده ﺷدﻧد.
ﭘس از ﺛﺑت ﺟرم ،واﺣد ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺣداوﺳط  ۷.۳روز ﻧﯾﺎز داﺷت ﺗﺎ ﻣﺗﮭم را
دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸۷ﻗﺎﻧون اﺟراات ﺟزاﺋﯽ ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﻣظﻧون و دوﺳﯾﮫ را
 21ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺗﺣت ﻧﺎم ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات :ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ،ﻣﯽ  ۲۰۱۸ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود:

https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
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ظرف  ۷۲ﺳﺎﻋت )ﺳﮫ روز( ﭘس از ﺗوﻗﯾف ﺑﮫ څﺎرﻧواﻟﯽ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎزی ﺷد ،ﭘس از ﺗوﻗﯾف ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣداوﺳط  ۶روز – دو ﺑراﺑر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون اﺟراات
ﺟزاﺋﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده – ﻧﯾﺎز داﺷت ﺗﺎ ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن راﺟﻊ ﺳﺎزد .در ﺑﺳﺎ
ﻣوارد ،ﺗﺎﺧﯾر از آن ﺟﮭت روﻧﻣﺎ ﺷد ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﻏﯾر از ﻧﮭﺎد ذﯾﺻﻼح در ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ
ﻣﺛﻼً ﺑﮫ څﺎرﻧوال وﻟﺳواﻟﯽ راﺟﻊ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن راﺟﻊ ﮔردﯾد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۰۰ﻗﺎﻧون اﺟراات ﺟزاﺋﯽ ،څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﮭﯾﮫ ﺻورت دﻋوا،
ﻣﺗﮭم را در ﺟراﯾم ﺟﻧﺣﮫ ﺑرای ھﻔت روز و در ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﺑرای ﻣدت  ۱۵روز ﺗﺣت ﺗوﻗﯾف ﻗرار دھد.
طﺑﻖ ﻗرار ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﻣدت ﺗوﻗﯾف ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ در ﺟراﯾم ﺟﻧﺣﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۰روز و در ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎ
 ۶۰روز ﺗﻣدﯾد ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷش ﺟرم ﺟﻧﺎﯾت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،څﺎرﻧواﻻن
22
ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑطور ﻣﺗوﺳط طﯽ  ۳۶.۲روز ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ راﺟﻊ ﻧﻣودﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۰۱ﻗﺎﻧون اﺟراات ﺟزاﺋﯽ ،ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺗﮭم را ﺣد اﮐﺛر ﺑرای ﻣدت  ۳۰روز
ﺗﺣت ﺗوﻗﯾف ﻧﮕﮭدارد .ﭘس از ارﺟﺎع ﻗﺿﯾﮫ ﺗوﺳط څﺎرﻧواﻟﯽ ،ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺑطور ﻣﺗوﺳط طﯽ  ۲۶.۲روز
در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﮔردﯾد ،ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺻﺎدر ﻧﻣود.
در ﻣﺟﻣوع ۷۸ ،ﺟرم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ﺑطور ﻣﺗوﺳط در
ﻣدت  ۷۶روز طﯽ ﻣراﺣل ﮔردﯾد ﮐﮫ از درج ﺷﮑﺎﯾت اﻟﯽ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ]اﺑﺗداﺋﯾﮫ[ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
رﻏم اﯾﻧﮑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺟراات ﺟزاﺋﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻋداﻟت ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﺑرای ھﻣﮫ طرف ھﺎی ﻗﺿﯾﮫ ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﯽ ﮔردد.
 .۴ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺧص ﻗﺎﺑل ﻧﮕراﻧﯽ
در ﺟرﯾﺎن ﻧظﺎرت ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﭘﯾراﻣون ﻧﺣوهی رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی و در ﮐل دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋداﻟت ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣود .ھرﭼﻧد ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
در ﺧﺻوص ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭼون اﮐﺛرا ﻣﺳﺎﯾل اﻧد ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل وﺟود
داﺷﺗﮫ و ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از ﺳوی ﯾوﻧﺎﻣﺎ و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎﺟل
23
و ﻓوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣطرح ﺷده اﺳت.
اﻟف .ﺗوﻗﯾف ﺧودﺳراﻧﮫ زﻧﺎن] :ﺑﮫ اﺗﮭﺎم[ "ﻓرار از ﻣﻧزل" و اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ

ﻋﻼوه ﺑر ﺑر ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ﺛﺑت ﺷده اﻧد ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را در ﻣورد آﻧﭼﮫ "ﺟراﯾم اﺧﻼﻗﯽ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
ﺗوﺳط زﻧﺎن ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻧﯾز ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎاﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذﮐور ﺛﺑت
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 22ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﮔرﻓت ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﻗﺗل ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء ،آﺗش
زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ،ﻓروش ﯾﺎ ﺧرﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ازدواج ،و ﺑد دادن .ﯾوﻧﺎﻣﺎ دو ﺟرم ﺟﻧﺣﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و
دﺧﺗران را ﻧﯾز ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار داد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ازدواج اﺟﺑﺎری و ازدواج اطﻔﺎل ﺑودﻧد .ﺗﻌداد ﻗﺿﺎﯾﺎی اﯾن ﻧوع ﺟراﯾم ﮐﻣﺗر از آن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﻌﻧﯽ دار از آن ﺑﮫ دﺳت آﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧود ﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد زھری ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک و
ﻣﺟروﺣﯾت ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺳﺎﺧﺗن را ﻧﯾز ﺛﺑت ﮐرد .اﯾن ﺟراﯾم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾت ﯾﺎ ﺟﻧﺣﮫ ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷت ﺗﺎ ﻧوﻋﯾت ھر ﻗﺿﯾﮫ را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد و از اﯾن ﺟﮭت اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ را از آن ﻣﻧظر ]ﺷدت وﺧﻔت[ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل
ﻗرار ﻧداد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۱ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،ﻣﺟﺎزات ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ اﻧزوای اﺟﺑﺎری ﮐﻣﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ﺣﺑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن ﻣدت
ﺣﺑس در ﮐود ﺟزا در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت )ﺑﮫ ﻣواد  ،۱۴۶ ،۳۱ – ۲۸و  ۱۴۷ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود( ،طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی آن واﺿﺢ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 23ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﻼﺣظﺎت در ﻣورد ﺳوﻣﯾن ﮔزارش دورهای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
 ۲ ،CEDAW/C/AFG/CO/3ﻣﺎرچ ۲۰۲۰؛ ﮔزارش ﮔزارﺷﮕر وﯾژه ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﻋواﻣل و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی آن
روی وﺿﻌﯾت زﻧﺎن و دﺧﺗران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ۶ ،A/58/421 ،اﮐﺗوﺑر  ،۲۰۰۳ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
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ﻣﺷﺎھده ﮔردﯾد ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻗﺿﺎﯾﺎی "ﻓرار از ﻣﻧزل" را ﺛﺑت ﮐردﻧد :رﯾﺎﺳت اﻣور
زﻧﺎن  ۱۵۹ﻗﺿﯾﮫ ،واﺣد ھﺎی ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ۱۲۸ﻗﺿﯾﮫ و څﺎرﻧواﻟﯽ ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن
 ۹ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﻣودﻧد .ﻗﺿﺎﯾﺎی رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎرج از ﻧﮑﺎح )زﻧﺎ( ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﻘره ) (۱ﻣﺎده ۶۴۳
ﮐود ﺟزا ﺟرم اﻧﮕﺎری ﺷده ،و "اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ" ﻧﯾز ﺛﺑت ﮔردﯾده اﻧد .رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﺛﺑت  ۱۵ﻣورد ،واﺣد
ھﺎی ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ  ۳۵ﻣورد ،و څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن  ۶ﻣورد زﻧﺎ ﯾﺎ اﻗدام
ﺑﮫ زﻧﺎ را ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧﯾدﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﻓرار از ﻣﻧزل" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرم اﻧﮕﺎری ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎوﺟود آن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن
ﯾﺎ دﺧﺗران از ﻣﻧزل ﺷﺎن ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﺣرم  24ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺷﺎن اطﻼع ﻧﻣﯽ دھﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻓرار از ﻣﻧزل" دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ﺑﮫ ﺟرم اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ ﻣورد ﭘﯾﮕرد
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻗدام ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ در ﮐود ﺟزا ﺟرم اﻧﮕﺎری ﻧﺷده وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﻘره ) (۱ﻣﺎده
 ۶۴۳و ﻣﺎده  ۴۷ﮐﮫ اﻗدام ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم را ]ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺷروع ﺑﮫ ﺟرم[ ﻣﻧﻊ ﻗرار ﻣﯽ دھد ،ﻣورد ﭘﯾﮕرد
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺗﻌدادی از ھداﯾﺎت ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ در ﻣورد ﭘﯾﮕرد زﻧﺎن ﺑرای "ﻓرار از ﻣﻧزل" ﺻﺎدر ﺷده
اﺳت .در اﭘرﯾل  ،۲۰۲۰ﻟوی څﺎرﻧواﻟﯽ ھداﯾﺗﯽ را ﺑرای څﺎرﻧواﻻن ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻓرار
از ﻣﻧزل" ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔﯾرﻧد زﯾرا اﯾن ﻋﻣل در ﻗواﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرم ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ آﻧﮭم ،در
آن ھداﯾت آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻓرار ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﮑﺎب ﺟرم از اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺑﮭم اﺟﺎزه
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ﻣﯽ دھد ﮐﮫ زﻧﺎن ھﻧﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷدن از ﺧﺎﻧﮫ ﺑدون ﻣﺣرم ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﭼﻧدﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﯾز ﻣﺑﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ در دﺳﻣﺑر
 ۲۰۱۲طﯽ ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﺑﮫ اداره ﻟوی څﺎرﻧواﻟﯽ ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﮫ ﻓرار از ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓرار از ﺧﺷوﻧت ھﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺗﻼش ﺑرای ﮐﺳب ﻣﺳﺎﻋدت از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋدﻟﯽ ،ﻣوﺳﺳﺎت ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ،ﯾﺎ اﻗﺎرب ﺟرم
ﺷﻣرده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎوﺟود آن ،در ﻣﮑﺗوب ھﻣﭼﻧﺎن آﻣده اﺳت ﮐﮫ "ﻓرار" از ﻣﻧزل ﺑرای ھر دﻟﯾل ﺑﮫ ﺟز از
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ﻓرار از ﺧﺷوﻧت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی دﯾﮕر ﺑرﺧورد ﺷده و ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔﯾرد.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﻗﯾف و ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ
زﻧﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻓرار از ﻣﻧزل" ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ در ﻣﻐﺎﯾرت
ﺑﺎ ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد .اﯾن ﻋﻣل
ﺗﺑﻌﯾض واﺿﺢ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑوده و ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق ﺷﺎن
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آزادی ﺗردد ،ﻣﺣرﻣﯾت ،و ﺗﺳﺎوی در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻧون
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺗوﻗﯾف ﯾﺎ ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
"ﻓرار از ﻣﻧزل" ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ زﻧﺎ ﻧﻘض
ﺟدی ﺣﻘوق ﺑﺷری زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ب .ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ ﺧودﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ

ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۴۰ﻗﺿﯾﮫ را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐرد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ھﺎ ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﺧودﺳوزی ﺷدﻧد.
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ رﺳﯾد ۴۲.۵ ،درﺻد اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﺗﮭم ﮔردﯾد .ﺑﺎوﺟود آن،
 24ﺷوھر ،ﯾﺎ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ و ذﮐور ﺧﺎﻧم )ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر ،ﺑرادر ،ﻣﺎﻣﺎ ھﺎ و ﮐﺎﮐﺎ ھﺎ ُ و ﭘﺳر ﺧواھر ﯾﺎ ﺑرادر( ﮐﮫ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ آﻧﮭﺎ طﺑﻖ اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 25ﻣﺗﺣداﻟﻣﺎل ﺷﻣﺎره  ۹۲/۲۰۲ﻣورخ  ۱۱اﭘرﯾل  ۲۰۱۲ﻟوی څﺎرﻧواﻟﯽ .ﻣوﺟود در ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾوﻧﺎﻣﺎ.
 26ﻣﮑﺗوب ﺷﻣﺎره  ۸۲۰/۳۲۷ﻣورخ  ۳۱دﺳﻣﺑر  ۲۰۱۲ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ .ﻣوﺟود در ﺑﺧش ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾوﻧﺎﻣﺎ .ﺑرای ﺑﺣث ﻣﻔﺻل ﺗر روی اﯾن ﻣوﺿوع،
ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ :ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،راه ﺑرای ﭘﯾﻣودن :ﮔزارش ﭘﯾراﻣون ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
 27ﻓﻘره )و( ﻣﺎده  ،۲ﻓﻘره ) (۱ﻣﺎده  ۱۵و ﻓﻘره ) (۴ﻣﺎده  ۱۵ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ھر ﻧوع ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن؛ ﻣواد  ۱۷ ،۱۴ ،۱۲ ،۳ ،۲ﻣﯾﺛﺎق
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ؛ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد؛ ﺗﺑﺻره ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎره  :۲۸ﻣﺎده ) ۳ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق ﻣﯾﺎن ﻣرد و زن(،
 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.10ﻣورخ  ۲۹ﻣﺎرچ  ،۲۰۰۹ﻓﻘره ھﺎی  .۱۶ ،۱۴ھﻣﭼﻧﺎن ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ :ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،راه ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾﻣود :ﮔزارش ﭘﯾراﻣون ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن۲۰۱۳ ،؛ ﯾوﻧﺎﻣﺎ/ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد،
ﻋداﻟت از دﯾدﮔﺎه زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﺣل و ﻓﺻل ﺷدﻧد .۲۰۱۵ ،ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾلhttps://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports :
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان

در ﺑﺳﺎ ﻣوارد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن زﻧﺎن ﻗﺑل از آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ،ﺑرای ﺳﺎل ھﺎ
در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﻋداﻟت ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷد.
در اﮐﺗوﺑر  ،۲۰۱۸ﯾﮏ زن ﺧود را ﺗوﺳط ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ،از ﺑﯾن ﺑرد .اﻗﺎرب ﻗرﺑﺎﻧﯽ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد
ﮐﮫ وی ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻗﺑل در ازدواج ﺑدل] ،ﺑﺎﻣردی[ ازدواج ﮐرد و ﭘس از آن اﮐﺛرا ً ﺗوﺳط ﺷوھرش ﻣورد ﻟت و
ﮐوب ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﯾﮑﺑﺎر ﺧﺎﻧواده آن زن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ھﺎی زﯾﺎد او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑردﻧد وﻟﯽ
ﺷوھرش ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻗوم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ آﻣده و ﺗﻌﮭد ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ زن
ﻣذﮐور را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﻣدارک ،ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺷوھر را ﺑراﺋت داد .در ﻣرﺣﻠﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف،
ﻣﺣﮑﻣﮫ دوم او را ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﮫ ﺷش ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
در اﭘرﯾل  ،۲۰۱۹ﯾﮏ زن  ۲۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑم ﺧود ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده و از ﺑﯾن رﻓت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دو ﺳﺎل
ﻗﺑل وی در ﯾﮏ ازدواج ﺑدل ،ﺑﮫ ﻧﮑﺎح ﻣردی دراﻣد و ﭘس از آن اﮐﺛرا ً از ﺳوی ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷوھرش ﻣورد
ﺧﺷوﻧت ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﻗﺑل از اﯾن روﯾداد ،آن زن ﺧﺎﻧﮫی ﺷوھرش را ﺗرک ﮐرده و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘدر ﺧود
رﻓﺗﮫ ﺑود .ﺷوھرش ﮐﮫ در اﯾران ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ وی زﻧﮓ زد و او را ﺗﮭدﯾد ﮐرده و ﺑﮫ وی ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ
زودی ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس از آن ،او ﺧود را ﮐﺷت .در ﺟرﯾﺎن ﭘﯾﮕﯾری اﯾن روﯾداد ،واﺣد ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﮔزارش داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دوﺳﯾﮫی اﯾن ﻗﺿﯾﮫ را ﭘﯾدا ﮐرده ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد.
در ﺟون  ،۲۰۱۹ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ زن  ۲۰ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟدی و دواﻣدار از ﺳوی ﺷوھر
و واﻟدﯾن ﺷوھرش ،ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺧﺎﺗﻣﮫ داد .ﯾﮑﺑﺎر از ﺷدت ﻟت و ﮐوب ،ھر دو ﭘﺎی آن ﺧﺎﻧم ﺷﮑﺳت .زن
ﻣذﮐور در ﻣﻧطﻘﮫی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول طﺎﻟﺑﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،و ﺑﮫ رﻏم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ از رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ
طﺎﻟﺑﺎن ،وی دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﺷوھرش ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ و روﯾداد ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺟدی را در ﻣورد دﺳﺗرﺳﯽ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺻﺋوﻧﯾت و ﻋداﻟت در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن زﯾﺎدی اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرار از ﺧﺷوﻧت ،ھﯾﭻ ﮔزﯾﻧﮫی دﯾﮕری ﺟز آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﻧدارﻧد .اﯾن
ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺎﯾﮫی ﻧﮕراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺧﺷوﻧت ھﺎ آﮔﺎھﯽ دارﻧد
وﻟﯽ ھﻣﮑﺎری ﻻزم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن
روﯾداد ھﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻋداﻟت رﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ج".ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ"

ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۲۲ﻣورد ﻗﺗل را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل "ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود .در  ۱۵ﻣورد اﯾن
روﯾدادھﺎ ،ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻧزدﯾﮏ و ذﮐور ﺧﺎﻧوادهی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐود ﺟزاء  ،28ﻧﺎﻣوس
ﭘس از اﯾن ﻋﺎﻣل ﻣﺧﻔﻔﮫ در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻗﺗل ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ،و اﯾن اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد .ﺑﺎوﺟود آن ،اداﻣﮫی اﯾن ﻋﻣل ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﻋﺗﻘﺎد در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣورد ﻣﺟﺎزات
ﻗرار داده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧورم ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻋﻧﻌﻧوی ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﻔظ ﺷود ﯾﺎ ﻣﺟددا ً ﺗﺎﻣﯾن ﮔرد.
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد" ،ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ﺛﺑت ﺷده ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﯾزان ﭘﺎﺋﯾن ) ۲۲.۷درﺻد( ﻣﺣﮑوﻣﯾت
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت در ﻗﺗل ھﺎی ﻏﯾر "ﻧﺎﻣوﺳﯽ" ) ۵۱درﺻد( ﮔردﯾد.
در ﻣﺎرچ  ،۲۰۱۸ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۷ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻓرار دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ  ۹ﻣﺎه ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد.
ﺑﻌد از رھﺎﺋﯽ ،ﻣوﺻوف ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز اﻣن زﻧﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ واﻟدﯾﻧش ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ

 28ﻣﺎده  ۳۹۸ﻗﺎﻧون ﺟزای ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺻراﺣت دارد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛر دﻓﺎع از ﻧﺎﻣوس زوﺟﮫ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺎرم ﺧود را در ﺣﺎﻟت ﺗﻠﺑس ﺑﮫ زﻧﺎ ﯾﺎ
وﺟود او را ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻏﯾر در ﯾﮏ ﺑﺳﺗر ﻣﺷﺎھده و ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ھر دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﯾﺎ ﻣﺟروح ﺳﺎزد ،از ﺟزای ﻗﺗل و ﺟرح ﻣﻌﺎف
اﻣﺎ ﺗﻌزﯾرا ً ﺣﺳب اﺣوال ﺑﮫ ﺣﺑس ﮐﮫ از دو ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮔردد .ھرﭼﻧد ،ﻣواد  ۱۲۵و  ۱۲۶ﮐود ﺟزای ﺳﺎل  ۲۰۱۸دﻓﺎع از ﻧﺎﻣوس
را دﻓﺎع "ﻣﺷروع" داﻧﺳﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻣﺎده  ۱۲۹ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ارﺗﮑﺎب ﻗﺗل ﻋﻣد ﺑﮫ اﺳﺎس اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺷروع ﺟواز ﻧدارد ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دﻓﺎع در ﺑراﺑر
ﯾﮑﯽ از اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺻﯾﺎﻧت ﯾﺎ اﻋﺎده ای ﻧﺎﻣوس ]ﻋزت و آﺑرو[ ﻧﻣﯽ ﺷود.
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ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﭘس از رھﺎﺋﯽ ،ﺑرادرش آن دﺧﺗر را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺗﮭم را دﺳﺗﮕﯾر
ﮐﻧد.
در اﮐﺗوﺑر  ،۲۰۱۹ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ھﺎ و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده اش او را ﺑدون رﺿﺎﯾت
ﻧﺎﻣزد ﮐرده و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد او را ﺑﮫ ﻋﻘد ﻧﮑﺎح در آورﻧد  ،از ﺧﺎﻧﮫ ﻓرار ﮐرد .دﺧﺗر ﻣذﮐور در ﯾﮑﯽ از ﭘوﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺗﻼﺷﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺗوﻗف و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺑرﮔرداﻧده ﺷد .روز ﺑﻌد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘدرش او را
ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﮔزارش داد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺗﮭم را دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧد.
در اﭘرﯾل  ،۲۰۱۹ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧم  ۲۸ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﺑرادر و ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎﯾش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎت،
ﺑرادر و ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎی دﺧﺗر او را ﺑﺎ دوﺳت ﭘﺳرش دﯾدﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﺗر ﺳوار ﺑودﻧد .ﺷﺎم آﻧروز ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ھر دو ،آن دﺧﺗر را در اطﺎق ﭘدرش ﺧﻔﮫ ﮐردﻧد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎً ،ھر دو از ﻣﺣل ﻓرار ﮐرده و ﻧﯾروھﺎی
ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد آن دو را دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧد .دوﺳت ﭘﺳر آن دﺧﺗر ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺗﺣت ﺗوﻗﯾف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﻌدا ً
ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل ﮐرد.
در ﺟﻧوری  ،۲۰۲۰ﯾﮏ ﻣرد دﺧﺗر  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺧود و ﯾﮏ ﭘﺳر  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم داﺷﺗن رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .آن ﻣرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻر ﻣﻌروف ﻣﺣل ﺑود ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی واﻟدﯾن ﭘﺳر رﻓﺗﮫ و ﺑرای ﺟﺑران راﺑطﮫ
]ﭘﺳر ﺷﺎن[ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘول ﮐرده و ﺧواﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر از ﺧﺎﻧواده ﭘﺳر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﺷود.
ﺧﺎﻧواده ﭘﺳر داﺷﺗن راﺑطﮫ ]ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺳر ﺷﺎن[ را رد ﮐرده و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﻧدارﻧد وﻟﯽ
در ﻋوض ﯾﮏ دﺧﺗر ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑد ﻣﯽ دھﻧد .ﻣرد ﻣذﮐور اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﻧﭘذﯾرﻓت و ﭘﺳر را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺧود ﺑرده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﺳر و دﺧﺗر ﺧود را ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺑر ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .آن
ﻣرد ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد وﻟﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌدا ً ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺗوﺳط ﻗوﻣﻧدان اﻣﻧﯾﮫ
وﻟﺳواﻟﯽ و وﻟﺳوال آن وﻟﺳواﻟﯽ رھﺎ ﺷد.
د .ازدواج اطﻔﺎل

ﯾوﻧﺎﻣﺎ  ۱۶ﻣورد ازدواج اطﻔﺎل را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻧﻣود 29 .ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣورد آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣرﺗﮑب
ﺷد .طورﯾﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ،ﺷش ﻗﺿﯾﮫ ﻣورد اﻧﺻراف ﺷﺎﮐﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و
ﺳﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺣﺿور ﺷﺎﮐﯽ ،ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻧﮕرﻓت .در ﺳﺎﯾر ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺗﮭم ﺑراﺋت ﺣﺎﺻل
ﮐرد ،دو ﻗﺿﯾﮫ از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺣل و ﻓﺻل ﺷد ،در دو ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺗﮭم ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از درج ﺷﮑﺎﯾت
دﺳﺗﮕﯾر ﻧﺷده ﺑود و ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ﺣﻔظ ﮔردﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ ﻣوارد
ازدواج اطﻔﺎل از طرﯾﻖ ﺧﺎﻧواده دﺧﺗران ﺗﻧظﯾم ﯾﺎ
ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از
دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع آﺳﯾب ﭘذﯾر اﻧد و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد ،ﺗوﻗﻊ ﺑرده ﺷود ﺗﺎ ﺧود
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺎن را ﻧزد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ درج
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐرده
و ﺷﮑﺎﯾت ﺷﺎن را ﺗﺎ ﺧﺗم روﻧد ﻋداﻟت ﺟزاﺋﯽ ﺣﻔظ
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺳﯾب ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ازدواج

ﺟدی ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺳﯾب
ِ
ازدواج اطﻔﺎل ،اﯾن ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
طور ﺧودﮐﺎر ]ﺑدون ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی
ﻣﺗﺿرر ﯾﺎ وﮐﯾل وی[ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ
ﻗرار ﮔﯾرد.

 29ﻣﺎدۀ  ۲۸ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،ازدواج زﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اھﻠﯾت ازدواج ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﻣﺎده  ۷۱ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ
ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده اﺳت .ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ازدواج را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده اﺳت .اﻣﺎ ﻓﻘره دوم ﻣﺎده  ۷۰ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ دﺧﺗر ﺑﺎ
ﺗﮑﻣﯾل ﺳن  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ اھﻠﯾت ازدواج ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﻘرۀ ﯾﮏ ﻣﺎده  ۷۱ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ازدواج دﺧﺗر ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮥ ذﯾﺻﻼح ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻓﻘره دوم ﻣﺎده ﻣذﮐور ازدواج دﺧﺗری را ﮐﮫ ﺳن  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾن ﮔزارش ،ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎی ازدواﺟﮭﺎی را ﮐﮫ در آن ﺳن  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق طﻔل ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﮕردﯾده اﺳت و ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،ﮔزارش ﺷده اﻧد ،ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻗﺿﺎﯾﺎی ازدواج اطﻔﺎل دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣود .از ﺷﺎﻧزده ﻗﺿﯾﮥ ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎزی ﺷده ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،در  ۱۱ﻗﺿﯾﮥ آن دﺧﺗران ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن ﺑود.
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اطﻔﺎل 30 ،اﯾن ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺧودﮐﺎر ]ﺑدون درج ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی ﻣﺗﺿرر ﯾﺎ وﮐﯾل وی[ ﻣورد
ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
در اﮐﺗوﺑر  ،۲۰۱۹ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ زور ﺗوﺳط ﮐﺎﮐﺎﯾش ﮐﮫ ﻗﯾم وی ﺑود ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد  ۲۸ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ
ازدواج داده ﺷد .دﺧﺗر ﻣذﮐور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺗوﺳط ﺷوھرش ،از ﺧﺎﻧﮫ ﻓرار ﮐرد .در ﻧوﻣﺑر ،۲۰۱۹
ﺷوھرش ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ وی )ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻓرار از ﻣﻧزل( در رﯾﺎﺳت ﺣﻘوق درج ﮐرد و ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ وﻟﺳواﻟﯽ
ارﺳﺎل ﺷد .ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻧﮑﺎح را ﻓﺳﺦ ﮐرد ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ دﺧﺗر ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﻣﺎﻟﯽ ﺷوھرش را ﺑﭘردازد .ھﯾﭻ
ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺑرای ﺟرم ازدواج طﻔل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد ﭼون دﺧﺗر ﻧﺗواﻧﺳت رﺳﻣﺎ ً ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را درج ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر  ،۲۰۱۸ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۰ﺳﺎﻟﮫ در ازدواج ﺑدل ﺗوﺳط ﭘدرش ﺑﮫ ﻧﮑﺎح ﯾﮏ ﻣرد  ۲۰ﺳﺎﻟﮫ دراﻣد.
ﯾﮏ روز ﭘس از ازدواج ،دﺧﺗر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﻧﺗﯾﺟﮫی راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑود ،ﺑﮫ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و از اﺛر آن ﺟﺎن ﺳﭘرد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣذﮐور در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول طﺎﻟﺑﺎن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮔزارش داد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری اﯾن روﯾداد ﻧﯾﺳت.
ه .رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ
اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ

در اﮐﺛر ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﭘس از ﮔزارش ﺟرم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺑرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺛﺑﯾت
ﺟراﺣﺎت ،ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد طﺑﯽ – ﺣﻘوﻗﯽ ،و ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ و ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس
31
ﭘروﺗوﮐول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺑﺎوﺟود آن ،ﭼﻧدﯾن ﻗﺿﯾﮫی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺟدی را در ﻣورد ﺑرداﺷت
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ از ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺻوص ﭼﻧﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت و ھدف ﭼﻧﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﮫ ﺑﺎر
آورد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﭘس از ﮔزارش ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،اﯾن ﮔوﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت را ﺑدون
رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد 32 .ھﻣﭼﻧﺎن ،زﻧﺎن ﺑﻌﺿﺎ ً ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﯾن ﮔوﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد
ھرﭼﻧد اﺟراات ﺧوب ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ﺧﺟﺎﻟت آور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣداﻗل آن ﮐﺎھش داده
ﺷود .ﺑرﻋﻼوه ،ﭘوﻟﯾس و څﺎرﻧواﻻن اﮐﺛرا ً ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ]ﻧﺗﺎﯾﺞ[ اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻼﯾم ﻓزﯾﮑﯽ ﭼون ﺟراﺣﺎت
ﻗﺎﺑل دﯾد ،ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﯾر ،اﺗﮑﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﯾر اﺑراز ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد و از ﺳوی
33
دﯾﮕر ﺟراﺣﺎت در اﮐﺛر ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻗﺎﺑل دﯾد ﻧﺑﺎﺷﻧد.

 30ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺣﻘوق طﻔل ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷﺗرک ﺷﻣﺎره  ۳۱و ﺷﻣﺎره  ۱۸در ﻣورد رﻓﺗﺎر ھﺎی ﻣﺿر،

 ۱۴ ،CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18ﻧوﻣﺑر  ،۲۰۱۴ﻓﻘره ھﺎی ۲۴ – ۲۰؛ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﮔزارش دﻓﺗر
ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﻧﻊ ازدواج اطﻔﺎل ،ازدواج ﻗﺑل از وﻗت ،و ازدواج اﺟﺑﺎری ۲ ،A/HRC/26/22 ،اﭘرﯾل ،۲۰۱۴
ﻓﻘره .۱۰
 31وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﺣت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و دﻓﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺗﺳﺎوی ﺟﻧﺳﯾت و
ﺗﻘوﯾت زﻧﺎن ،ﭘروﺗوﮐول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،۲۰۱۴ ،ﺻﻔﺣﮫ  ،۱۶ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در
وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل:
https://reliefweb.int/report/afghanistan/gender-based-violence-treatment-protocol-healthcare-providersafghanistan
 32در ﭘروﺗوﮐول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺻﻔﺣﮫ  ،۱۷ – ۱۶آﻣده اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣورد ھدف اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﻧﺣوهی اﺟرای آن ،و در
ﺧﺻوص ﻣﺣرﻣﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .رﺿﺎﯾت ﺑرای ھر ﺑﺧش از آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺧذ ﮔردد و زﻧﺎن
ﺣﻖ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻗﺳﻣت از آزﻣﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﺎ آن راﺣت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 33در ﺻﻔﺣﺎت  ۶۵ – ۶۳ ،۲۱ ،۱۷ – ۱۶ﭘروﺗوﮐول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش در ﭼوﮐﺎت ﻗﺿﯾﮫی ﺗﺟﺎوز
ﺟﻧﺳﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﯾن ﮐﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺑﮑﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود و اﯾن وظﯾﻔﮫ ﮐﺎرﻣﻧد
ﺻﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و طﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻓراھم ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌداد آزﻣﺎﯾﺷﺎت
ﻓزﯾﮑﯽ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﺧﺟﺎﻟت آور را ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﮫ ﺣد اﻗل ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،ﭘس از ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،آﺳﯾب ھﺎی ﻗﺎﺑل دﯾد ﺗﻧﮭﺎ در ۵۰
درﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ وﺟود ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘراﮐﻧده ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻧظﺎرت ﺑﮫ دﺳت آﻣد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ زﻧﺎن و
دﺧﺗران ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ را ﮔزارش دادﻧد ،در ﻣﻌرض آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ وﺿﻌﯾت
ﺑﮑﺎرت ﺷﺎن ﻣﺷﺧص ﮔردد .ﭼﻧﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎی طﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارد و ]اﯾﻧﮕوﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت[ ﺑﮫ ﻋﻧوان
34
ﯾﮏ ﻧوع ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ،ﻧﻘض ﺟدی ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
در ﻧوﻣﺑر  ،۲۰۱۸ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ ﭘس از آﻧﮑﮫ در ﺷب ﻋروﺳﯽ ﺗوﺳط ﺷوھرش ﻣﺗﮭم ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﮐره ﻧﯾﺳت،
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣوﺻوف ﺗوﺳط څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ﺑرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ]آزﻣﺎﯾش ھﺎ[ ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ﮐﮫ دﺧﺗر ﻣذﮐور ﻣورد ﺗﺟﺎوز
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.

در ﺟﻧوری  ،۲۰۱۹ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮔزارش داد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﮐﺎﮐﺎی  ۴۰ﺳﺎﻟﮫاش
ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ را دوﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﺑرای
اﺟرای آزﻣﺎﯾش ھﺎی طﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ]اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت[ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﮑرد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺑرای اﺟرای ﺗﺳت دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺗﺎﺋﯾد ﻧﮕردﯾد ﮐﮫ ﻣوﺻوف ﻣورد
ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﻣﺎه ﺟوﻻی ،څﺎرﻧواﻟﯽ ﺻورت دﻋوا را ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ اراﺋﮫ ﮐرد و ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﻣذﮐور ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر از آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﻣﺟددا ً ﺑﮫ څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﺳﺗرد ﮐرد .ﺑﻌداً ،ﻣﺣﮑﻣﮫ
در ﻣﺎه آﮔﺳت داﯾر ﺷد و ﻣرﺗﮑب ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
در ﺟوﻻی  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﻣرد ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد ﮐﮫ دﺧﺗرش ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯾوه اﺳت ،از ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑدﯾﻧﺳو ﻣﮑررا ً از ﺳوی ﺑرادر ﺷوھرش ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرار ﮐرده و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘدرش آﻣده
اﺳت .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای آزﻣﺎﯾش ھﺎی طﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و در اﺧﯾر ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷد ﮐﮫ ﻣوﺻوف ﻣورد ﺗﺟﺎوز
ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ را اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺣﻘوق ارﺳﺎل
ﮐرد ﺗﺎ آن ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﺑرادر ﺷوھرش ﻧﮑﺎح ﮐﻧد وﻟﯽ آن ﻣرد ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
در اﭘرﯾل  ،۲۰۱۹ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرد ﮐﮫ از اﻗﺎرب ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .رﯾﺎﺳت اﻣور زﻧﺎن ﻣوﺻوف
را در اﻣر ﮔزارش ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ھﻣﮑﺎری ﮐرد و او ﺑرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ھﯾﭻ آﺛﺎر ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻧرﺳﯾد .ﺑﻌداً ،څﺎرﻧواﻟﯽ دوﺳﯾﮫ را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻔظ ﮐرد.
در اواﺳط ﻧوﻣﺑر  ،۲۰۱۹واﻟدﯾن ﯾﮏ دﺧﺗر  ۱۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮔزارش داد ﮐﮫ دﺧﺗر ﺷﺎن ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﻣرد ﮐﮫ دوﺳﺗش او را ﺑﮫ وی ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑود ،ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ دوﺳﯾﮫ ﺑﮫ
څﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ارﺳﺎل ﺷد ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ]ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺷﺎت[ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آن دﺧﺗر ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن )ﻧﺗﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾش( ﻣﺗوﻗف ﺷد .طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎت ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﻌدا ً ﺑﺎ ﻣﺗﮭم ازدواج ﮐرد.
ﺗﺟﺎوز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎرج از راﺑطﮥ زوﺟﯾت ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔرﻓت

ﺣد اﻗل در ھﺷت روﯾداد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷد ،ﮔزارش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺟﺎوز
ﺟﻧﺳﯽ از ﺳوی څﺎرﻧواﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎرج از راﺑطﮫ زوﺟﯾت و ﺑﺎ رﺿﺎﯾت
 34ھرﭼﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﮑﺎرت" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،در ﻓﻘره ) (۲ﻣﺎده  ۶۴۰ﮐود ﺟزا ﻣﻧﻊ ﻗرار داده ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎء وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن
آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺧﺎﻧم و طﺑﻖ ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ذﯾﺻﻼح اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﮑررا ً از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺗﺎ
"آزﻣﺎﯾش ﺑﮑﺎرت" را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻣﻧوع ﺳﺎزد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن :ﻣﻼﺣظﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺳوﻣﯾن ﮔزارش دورهای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
 ۲ ،CEDAW/C/AFG/CO/3ﻣﺎرچ  ،۲۰۲۰ﺑﺧش )ح( ﭘﺎراﮔراف  .۲۴ھﻣﭼﻧﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﺣت ،دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،و دﻓﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای زﻧﺎن ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت آزﻣﺎﯾش ﺑﮑﺎرت :اﻋﻼﻣﯾﮫی ﻣﺷﺗرک ﻧﮭﺎدھﺎ ،۲۰۱۸ ،ﮐﮫ در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت:
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1دﮐﺗوران ﺣﻘوق ﺑﺷر ،آزﻣﺎﯾش
ﺑﮑﺎرت و ﭘرده ﺑﮑﺎرت :ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﻣﺑﻧﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ طﺑﯽ ،ﻣﯽ  .۲۰۱۵ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در:
https://phr.org/our-work/resources/virginity-and-hymen-testing-no-factual-scientific-or-medical-basis/.
ﮔزارش ﮔزارﺷﮕر وﯾژه در ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾر رﻓﺗﺎر ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ،ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ،ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧﺷﺳت
ھﻔﺗﺎدم ۷ ،A/HRC/7/3 ،ﺟﻧوری  ،۲۰۰۸ﻓﻘره .۳۴
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان

طرﻓﯾن )زﻧﺎ( ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .در اﮐﺛر اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﻌدا ً ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﻘره ) (۱ﻣﺎده ۶۴۳
ﮐود ﺟزا ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
در اﭘرﯾل  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮔزارش داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد  ۲۲ﺳﺎﻟﮫ دﺧﺗر  ۱۷ﺳﺎﻟﮫ او را ﻣورد
ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داده اﺳت .ھرﭼﻧد څﺎرﻧوال ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﻣرﺗﮑب ﻓﻌل ﺗﺟﺎوز
ﺟﻧﺳﯽ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ اﺑﺗداﺋﯾﮫ وﺻف ﺟرﻣﯽ ﻗﺿﯾﮫ را زﻧﺎ ﺗﺷﺧﯾص داد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧت.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۴۸ﮐود ﺟزا ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻓرد زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ  35ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ھر ﻧوع رﺿﺎﯾت از ﺳوی طﻔل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ]ﺷﺧص ﮔزارش
دھﻧدهی ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ[ ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺗﺎﺛﯾرات
ﻣﻧﻔﯽ روی ﺗﻣﺎﯾل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﮔزارش دادن
ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺧواھد داﺷت 36 .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻓﺿﺎی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔزارش زﻧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻗرار ﻧﮕﯾرد
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ او ﻋﻼﯾم ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭼﻧﯾن ﺧﺷوﻧت را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺻﺋون و واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫی زﻧﺎن
ﺑﮫ ﻋداﻟت در ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺷدﯾدا ً ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ]ﺷﺧص
ﮔزارش دھﻧده ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ[ ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷود ،ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ روی ﺗﻣﺎﯾل ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺑرای ﮔزارش دادن ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﺧواھد داﺷت.

 .۵ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻓزاﯾﻧدهی در راﺳﺗﺎی ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن و دﺧﺗران
ﺑﮫ ﻋداﻟت در ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻗﺎﻧون ﻣﮭم ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﭘﯾﮑﺎر
ﺑرای ﻧﮭﺎد ﺳﺎزی و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش ﺑﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن و دﺧﺗران ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺻﺋوﻧﯾت در ﺑراﺑر ھر
ﻧوع ﺧﺷوﻧت ،ھﻣراه ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮔزارش دادن ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾزان ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎ ،ﺑﮫ
آھﺳﺗﮕﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﭼﻧﯾن
ﺟراﯾم ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 35ﻣﺎده  ۹۵ﮐود ﺟزا ،طﻔل را ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد .از اﯾن ﺟﮭت ،ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﺻطﻼح "ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ" در ﻣﺎده  ۶۳۸ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ]ﻣﺎده  ۹۵ﮐود ﺟزا[ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 36طرزاﻟﻌﻣل وﯾژه ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﮔروه ﮐﺎری در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺑﻌﯾض در ﻗﺎﻧون و اﺟراات ،زﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻣل ﺟرﻣﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷری زﻧﺎن را ﻧﻘض
ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮐﺗوﺑر  .۲۰۱۲ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی  ۲۰۲۰ﺧوﯾش در ﻣورد ﺳوﻣﯾن ﮔزارش دورهای
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺑﻖ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرد ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺟددا ً ﺑﮫ
اﺗﮭﺎم ارﺗﺎب ﺟرم ﻓﻌل زﻧﺎ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐود ﺟزا را ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرار داده و "ﺟراﯾم اﺧﻼﻗﯽ" ﺑﮫ ﺷﻣول زﻧﺎ را
ﺟرم زداﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﻓﻘره ھﺎی  CEDAW/C/AFG/CO/3 ۲۴ – ۲۳ﻣورخ  ۲ﻣﺎرچ  ۲۰۲۰ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
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ﺑﺎوﺟود آن ،ﭼﺎﻟش ھﺎ ﭘﺎ ﺑر ﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮭﺑودی دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﮫ
ﻋداﻟت اﮐﺛرا ً در ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺟدی ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺗل و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺟدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺑﺎ ﺟدﯾت ﮐﻣﺗر از ﺳوی ﻧظﺎم ﻋدﻟﯽ ﻣ
ورد ﺑررﺳﯽ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
دﯾدﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﺗﻌداد زﻧﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت
دﺧﺗران ﻣﺎﯾﮫی ﻧﮕراﻧﯽ دوﻟت ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ
ﻣوﺿوع ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻣﺷﮑل ﺷﺧﺻﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻓوق اﯾن دﯾدﮔﺎه را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﮔزﯾﻧﮫی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﻓرار از اﯾن ﻣﺷﮑل

اﯾن ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ ﺟدی اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﺟراﯾم ﻣﻧدرج
ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺑدون درج ﯾﺎ ﺣﻔظ
ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﯾژه در ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺧودﮐﺎر ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔﯾرﻧد،
ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺣﮑوﻣت ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕذارد ﺑﮫ وﯾژه در ﺷراﯾطﯽ
ﮐﮫ ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺟراﯾم ﻣﻣﮑن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧواده و اطراﻓﯾﺎن او را در ﺷراﯾط ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﻗرار داده و
ﻣﺻﺋوﻧﯾت او را ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد .اﯾن ﻣﮑﻠﻔﯾت ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﻗﺿﺎﯾﺎی ازدواج اطﻔﺎل ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧطﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺑررﺳﯽ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد زﻧﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ ﮔزﯾﻧﮫی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﻓرار از ﻣﺷﮑل ﻧدارﻧد ،دﺳت ﺑﮫ ﺧودﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ
زﻧﻧد.

ﻧدارﻧد ،دﺳت ﺑﮫ ﺧود ﺳوزی ﯾﺎ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ
زﻧﻧد.

ﺑرﻋﻼوه ،دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﺟزاﺋﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن زﻧﺎن و دﺧﺗران را ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﺟراﯾم اﺧﻼﻗﯽ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺣت
ﺗوﻗﯾف ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ از ﻣﻧزل ﺑﯾرون ﺷدﻧد ،ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ
ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺷﮑل زا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ وﯾژه دﺳﺗﮕﺎه ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋوض ﻣﺣﺎﻓظت
اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت طﺑﯽ و اﺣﺗﻣﺎل ھﺷدار ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ]ﺟراﯾم را[ ﮔزارش دھﻧد ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم و ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن ،اﮐﺛرا ً آﻧﮭﺎ را دوﺑﺎره
ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﻣﺟﺎزات ﺧواھﻧد ﺷد .آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻧﺳﺎﺋﯽ
ﺷده ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و اﺟﺑﺎری ﻧﯾز ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺣور ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻋوض ﻣﺣﺎﻓظت و ﺣﻣﺎﯾت زﻧﺎن ،ﺳﯾﺳﺗم
ﻋداﻟت رﺳﻣﯽ اﮐﺛرا ً آﻧﮭﺎ را ﻣﺟددا ً ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣوﻋد ﺑررﺳﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮔزارش ﺧﺗم ﺷد ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوارد ﮐووﯾد –  ۱۹در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻓﺑروری  ۲۰۲۰ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷد .ﭘس از آن زﻣﺎن ،ﺑررﺳﯽ ھﺎی دواﻣدار ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼت در ﮔزارش دھﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ و
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ھﺎ اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﯾﺎﻧﮕر روﯾﮑرد ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺷﯾوع
ﮐروﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 37 .ﻣﺷﺧﺻﺎً ،در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ و در واﻗﻊ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺟﻠو
در ﺣرﮐت اﺳت ،اﯾن ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اوﻟوﯾت دادن ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎ
ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت زﻧﺎن و دﺧﺗران در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ،ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋداﻟت ،و ﺑﮫ ﻋداﻟت
ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣرﺗﮑﺑﯾن ،اداﻣﮫ دھد .ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑطﯽ ﺑوده وﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ روﻧد
]ﭘﯾﺷرﻓت[ در ﺟرﯾﺎن اﺳت.

 37ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد :ﺗﺎﺛﯾرات ﮐووﯾد –  ۱۹ﺑﺎﻻی زﻧﺎن ۹ ،اﭘرﯾل  ،۲۰۲۰ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
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.۶ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﺗﻌدﯾﻼت در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ

• ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺗﻌدﯾل ﮔردد ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻌﻘﯾب ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟراﯾم
ﻣﻧدرج ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗظر درج ﺷﮑﺎﯾت از ﺳوی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ از ﺷﮑﺎﯾت ﺧوﯾش ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
• ﺗداﺑﯾر ﺗﻘوﯾت ﮔردد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻓرار
از ﻣﻧزل" ﺗﺣت ﺗوﻗﯾف ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
• ﻓﻘره ) (۲ﻣﺎده  ۶۴۰ﮐود ﺟزا ﻣورد ﺗﻌدﯾل ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ اطﻣﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "آزﻣﺎﯾش
ﺑﮑﺎرت" ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟرم اﻧﮕﺎری ﺷود؛ ھﻣﺎن ﻗﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل
ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣود ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭼﻧﯾن "آزﻣﺎﯾﺷﺎت" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک
در اﺟراات ﺟزاﺋﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد؛ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن "آزﻣﺎﯾﺷﺎت" را در ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ﮐود
ﺟزاء اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺗﻘوﯾت اﻗداﻣﺎت رﺳﻣﯽ در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران

•

•
•
•

•
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ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای واﺣد ھﺎی
ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﯾژه از طرﯾﻖ اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﻓﺳران ﭘوﻟﯾس
زن ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد؛ ﻓﺿﺎی ﻣﺻﺋون و ﻣﺣرم اﯾﺟﺎد ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷود ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟراﯾم را ﺑﺎ ﻣﺻﺋوﻧﯾت و ﺻداﻗت ﮔزارش دھﻧد؛ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ واﺣد ھﺎی
ﻣذﮐور ﻓﺿﺎی ﮐﺎری و ﺗﺟﮭﯾزات دﻓﺗری ﺟداﮔﺎﻧﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد.
ﺗﻣﺎم اﻓﺳران ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و څﺎرﻧواﻻن ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﯾراﻣون ﭘروﺗوﮐول
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧﺳﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت و ﺳﺎﺣﮫی ﭘوﺷش ﻣراﮐز ﺣﻣﺎﯾوی زﻧﺎن ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ از طرﯾﻖ اراﺋﮫ وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ از ﺑودﺟﮫ ﻋﺎدی
دوﻟت ،ﮔﺳﺗرش داده ﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﭘس از ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ،ﺑﮫ
ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی اﻣن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ و از ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت از وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣﻘوﻗﯽ ،و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﮔﺳﺗرش داده ﺷود ﺗﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت – ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﺋﯽ و دوردﺳت – اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
راﯾﮕﺎن ﭘﯾراﻣون ﺣﻘوق ﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت در ﺑراﺑر ﺟراﯾم
ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﺷﻣول ﺣﻖ وﮐﺎﻟت ،دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﮔزارﺷدھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﺟراﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران و ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﺑﮫ ﺷﻣول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻌﺎل ﻣدﯾرﯾت ﻗﺿﺎﯾﺎ و ]اﻧﮑﺷﺎف[ ﻣﻌﯾﺎر
واﺣد ﺑرای دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﮔزارﺷدھﯽ ﭼﻧﯾن ﺟراﯾم ،ﺗﻘوﯾت ﮔردد .طوری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣو ﮐﻠﯾﮫ
اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ ﮔزارﺷدھﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن،
ﻗوم ،ﮔروه ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت و راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﻣرﺗﮑب ،طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود.

