
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
دفتر ساحوی بامیان

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

عوامل عدم دسترسی زنان به عدالت در والیت بامیان
مقدمه:

اصل برابری و دسترسی به عدالت از جمله حقوق اساسی تمام افراد بشر بوده که در قانون  اساسی و سایر قوانین 
نافذه کشورها همواره به ان اشاره و تاکید فراوان شده است. همینطور درماده 22  قانون اساسی کشور ما نیز  تسجیل 
گردیده است که هر نوع  تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است و تمام اتباع افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت 
و مالحظات  دیگر در پیشگاه قانون از حیثیت یکسان و برابری  بر خوردار میباشند. برعالوه  در اسناد بین المللی 
که افغانستان به ان ملحق شده و به نحوی به ان متعهد و ان را پذیرفته است نیز اصل برابری و دسترسی به عدالت 
برای هر فرد تضمین شده  است اما متاسفانه  در وضعیت فعلی افغانستان با وجودی که رعایت  این اصل در قوانین 
و در نصوص شرعی صراحت یافته است، بنا بر علتهای عدیده ای که فراروی زنان قرار دارد زنان از دسترسی به آن 
محروم بوده اند  به همین لحاظ بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان  گزارشی را از وضعیت 
ترسیم  برای   گزارش  این  در  است.   نموده  تهیه  عدالت  به  دسترسی  برای  زنان  فراروی  مشکالت  و  زنان  عینی 
وضعیت زنان و همچنین برای دریافت چالشها و خاله های فراراه زنان در این زمینه با  بعضی از ادارات ذیربط از 
جمله) آمریت مساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه، انجمن مستقل وکالی مدافع، ثارنوالی، محکمه، فعالین مدنی، 
ریاست امور زنان ، دیده بان شفافیت افغانستان و چند تن از وکالی مدافع... ( مصاحبه صورت گرفته است، بخش 
حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان درنظردارد تا ضمن نشان دادن وضعیت موجود راهکارهای را 
که میتواند در بهبود این وضعیت کارسازو مفید واقع شود از جانب این ادارات جمع آوری نماید زیرا الزمه تحقق 
حقوق زنان، بهبود شرایط زندگی زنان وحفظ کرامت انسانی وبشری شان ، اصل دسترسی به عدالت میباشد و تا 
زمانیکه این حق بر آورده نشود زنان همچنان جایگاه وحیثیت واقعی خویش را بدست اورده نمیتوانند. و تا زمانیکه 
این جایگاه برای زنان تثبیت نشود خشونت و تبعیض همچنان  گریبان گیر زنان خواهد بود. هرگاه این مشکل برای 
زنان وجود داشته باشد  آنان را به حاشیه رانده و مانع حضور و فعالیتهای شان درعرصه های مختلف خواهد شد 
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همینطور دیدگاها و نگرشهای منفی نسبت به زنان به عنوان جنس دوم که مستحق رفتارهای ناپسند و حقارت امیز 
و خشونت بار میباشد همچنان با تمام قدرت درجامعه پابرجا خواهد ماند. 

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان اختصاصأ  روی موضوعات نقض حقوق بشری زنان، 
خشونت علیه زنان و حمایت از زنان اسیب پذیر و توسعه حقوق شان برنامه های گسترده ای را در ساحات تحت 
پوشش روی دست دارد این بخش در زمینه بعضی موضوعات مهم در سطح والیت نیز تحقیقات وگزارشهای خود 
را نیز  دارد  تا چالشهایی عمده ای که فراروی زنان در بخش های مختلف ا ست ریشه یابی گردد به همین ملحوظ   
این بخش گزارشی را تحت عنوان عوامل عدم دسترسی زنان به عدالت و کمرنگ بودن نقش زنان در بخش عدلی 

و قضایی  تهیه نموده است.     
                                                                                              

چالش ها و مشکالت فراروی زنان برای دسترسی به عدالت:
از  یکی  ثارنوالی  ارگان   .1
عنوان  به  که  است  مراجعی 
شریف  خصم  یا  العموم  مدعی 
از حقوق  متضرر و قربانی دفاع 
نظر  تا  بنا الزم دانسته شد  میکند 
این ارگان را  هم به عنوان یک 
اداره کلیدی در باب این موضوع 
خاطر  همین  به  نمود  دریافت 
مصاحبه ای  با دو تن از ثارنواالن 
صورت  اداره  این  اداری   فساد 
که  سوالی  به   پاسخ  در  گرفت 
از این اداره پرسیده شد ایشان به 
توانمندی و ظرفیت زنان  ضعف 
بیان داشتند که؛  نمودند و  اشاره 
های  توانای  بودن  پایین  علت  به 
در  نمیتواند  قشراغلب  این  زنان، 
بستهای  احراز  برای  که  آزمونی 

مسلکی برگزار میشود موفق شوند و چانسی برای موفقیت ندارند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نبود محیط مصئون 
کاری برای بانوان در این ادارات، خود مشکل دیگری است که حضور زنان را در  این ادارات کمرنگ ساخته 
است در حالی که این ادارات در بین مردم عامه از اعتبار و نام نیک برخوردار نیستند و هر کس که در این چهار 
چوکات داخل شود  از دید مردم جامعه به عنوان یک مفسد یاد میشود که این طرز دید مردم بر میگردد به اجراات 
بعضی ثارنواالن که انرا تقویت میکند در حالی که در هر سیستمی ودر اکثریت ادارات دولتی فساد به نوعی وجود 
با ان در اداره مواجه میشود هم میتواند  باعث کناره گیری زنان  دارد. همچنین آزار و اذیت هایی که یک زن 
و منزوی شدن ایشان  شود.امتیازات و معاش پایین هم خود یک دلیل دیگر در قسمت حضور کمرنگ زنان در 
ادارات عدلی میباشد. در اد امه ایشان به سطح پایین آگاهی زنان از حقوق و تکالیف شان  اشاره نمودند. موضوع 
دیگری که از دید این ارگان میتواند باعث حضور کمرنگ زنان در این ادارات و عدم دسترسی زنان به عدالت 
شود حضور افرادی است که روحیه زن ستیز دارند و معتقد به حقوق زن و حضور زن در این ادارات نیستند و به 

جای اینکه در صدد احقاق حقوق قربانی برایند.
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این اداره در اخیر، توانمند سازی زنان را در بخش عدلی و قضایی و تخصصی ساختن این زنان را و همچنین ایجاد 
یک محیط کاری مصئون را به عنوان دو راهکارمهم عنوان نمود.

2- محکمه استیناف والیت بامیان دارای دیوانهای جزا، مدنی و حقوق عامه، امنیت عامه ، مبارزه با فساد اداری و 
محکمه نظامی میباشد اما این محکمه در تشکیالت خود دیوان تخصصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان و 
جرایم اطفال را ندارد و تمام این قضایا توسط دیوان جزا بررسی میشود همچنین نکته قابل توجه دیگر در محکمه 
بامیان این است که در تشکیالت وسیع محکمه استیناف بامیان  تمام قضات و پرسونل محکمه از قشر مردان میباشد 
و صرف یک خانم به عنوان قاضی در تشکیالت وجود دارد که این خانم حتی یک روز در بامیان ایفای وظیفه 
امنیتی در این والیت به سطح قابل مالحظه ای خوب بوده  ننموده است و در کابل میباشد در حالی که شرایط 
وفرصتی مناسب برای زنان مساعد میباشد تا درهراداره حضور داشته وایفای وظیفه نمایند. گرچند تعدادی اززنان 
هستند که  تمایل کار کردن در این والیت را  دارند و صرف نیاز به حمایت دارند. باتوجه به این وضعیت عدم 
حضور فعال زنان در چوکات محکمه خود چالشی است که در این اداره وجود دارد. به همین ملحوظ بخش زنان 
مصاحبه ای را با یک تن از اعضای قضایی دیوان جزای استیناف انجام داده است، در این مصاحبه قاضی دیوان جزا 
با تاکید بر اینکه اجرائاتی که از سوی پلیس و گاها توسط ثارنوالی انجام میگیرد غیر تخصصی و جانبدارانه وحتی 
خصمانه بوده است ایشان اشاره به قضیه دختری نمودند که درقسمتهای بعدی این گزارش به آن اشاره شده و از 
جانب دیده بان شفافیت بیان گردیده است، در این قضیه پولیس و ثارنوال اجراات نادرستی را از قبیل دستگیری 
دختر بدون حضور پولیس زن و دادن یک وصف جرمی که صبغه قانونی ندارد و همچنین معاینات پرده بکارت 
بدون رضایت و عدم  وجوددالیل الزام، دوسیه را برای اجراات احاله محکمه مینماید در این جا محکمه با مطالعه 
وتدقیق دوسیه وقتی با این همه اشتباهات و نبود دالیل الزام علیه موصوف مواجه میشود، حکم به برائت دختر صادر 
ثارنوالی باالخره سرنوشت اش معلوم میشود. قاضی  بعد از چند ماه سرگردانی د رمحکمه و  نموده و این دختر 

مصاحبه با ثارانوال بخش فساد اداری- بامیان
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دیوان جزا در ادامه گفته هایش بیان داشته است که از این قبیل اشتباهات درعملکرد نهاد سارنوالی زیاد بوده که 
اکثرا باعث سکتگی و ایجاد مشکالت بعدی درعملکرد نهاد قضا گردیده وحتی بعضا باعث میگردد تا حکمی که 

درمحکمه صادر میگردد یک حکم اشتباه وغیر عادالنه باشد.

3-  آمریت مساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه والیت بامیان، در قسمت ارائه مساعدت حقوقی در دو بخش دولتی 
و بخش پروژه  در سطح والیت بامیان فعالیت دارد. ریاست عدلیه والیت بامیان دارای 4 آمریت ) آمریت حقوق، 
قضایای دولت، مساعدتهای حقوقی و مرکز اصالح و تربیه اطفال( میباشد. نکته حایز  اهمیت در این ریاست این 
اما عمال  میباشد  نفر  به 50  نزدیک  این که تشکیالت دربخش های مختلف  به  توجه  با  ریاست  است که دراین 
مشاهده میگردد که هیج خانمی در این تشکیل به عنوان کارمند و یا مساعد حقوقی وجود نداشته واین نهاد یک 
اداره کامال مردانه میباشد، خانمی برای کوتاه مدت در این ریاست مشغول ایفای وظیفه بود اما به علت وجود بعضی 
عوامل) برخورد سلیقه ای و زن ستیزی ریاست، بی نظمی، موجودیت مشکالت زیاد از طرف ریاست و فساد( از 
این اداره استعفا داد و به جز یک خانم در بخش گارد در امریت اصالح و تربیه اطفال دیگر خانمی دراین اداره 
منحیث کارمند وجود ندارد که این موضوع میتواند به عنوان یک چالش ومشکالت درین اداره محسوب شود. به 
همین ملحوظ بخش زنان با تشخیص این اداره به عنوان یک اداره کلیدی در بخش اجراات جزایی مصاحبه ای را 
با آمر مساعدتهای حقوقی و معاون اداری و یک تن از وکالی این اداره انجام داده ودرین مورد معلومات الزم را 

جمع آوری نموده است.
 محمد راشدی امر این اداره در پاسخ به سوال مطرح شده) موانع و عوامل عدم دسترسی زنان به عدالت(عنوان 
نمودند که عدالت  رسمی بر پایه قانون استوار است به همین ملحوظ در تمام قضایای جزایی بالخص در قضایای 
خشونت علیه زنان  مطابق ماده 19  اجراات  جزایی  دالیل مشخصی برای اثبات ادعا)جرم( وجود دارد که  صراحت 
یافته است و هنگامی که یک خانم ادعای خشونت باالی خودش را مینماید از او خواسته میشود تا مدارک اثباتی  
دست داشته خویش را حاضر نماید اما کمتر خانمی موفق به ارائه اسناد و اثبات ادعای خود میباشد  که این موضوع 
در افکار عامه مخصوصا زنان چنین تداعی میکند  که ثارنوال، پلیس و محکمه اجراات جانبدارانه  دارد اما ایشان  

ریاست محکمه استیناف والیت بامیان
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جانبدارانه بررسی کردن قضایا  را از طرف ارگانهای مربوط  یک واقعیت دانسته  و رد ننموده است و بیان  داشته 
است که در بعضی موارد به خاطر بعضی  عوامل) وجود فساد و روابط قومی و سمتی و قبیله ای ..دید مرد ساالرانه( 
وجود دارد که این موضوعات باعث میشود تاحقوق زنان در این ادارات نقض شود. همچنین ایشان عالوه نموده 
است که اکثریت از خانمهایی که به عنوان متضرر از ولسوالی ها و نواحی دور دست به این ادارات مراجعه میکنند 
از حقوق  اولیه خویش هیچ گونه  آگاهی و معلومات ندارند، حتی از حق داشتن وکیل مدافع نیز بی خبر هستند که 
متاسفانه در بعضی موارد این بی خبری از سوی بعضی ثارنواالن و پلیس و قضات به ضررمتضرر تفسیر و به ایشان 
آگهی داده نمیشود. ایشان در ادامه جای دادن اخالق اسالمی و حسنه را در متون درسی به عنوان راه حل اساسی 
یاد کرده و بیان داشته است که؛ اگر از بدو شکل گیری شخصیت طفل، رعایت اخالق اسالمی و حسنه و رعایت 
و احترام به حقوق بشر ذهن نشین اطفال شود دیگر نیاز به تدویر پروژهای کالن با هزینه های هنگفت نخواهیم 

مصاحبه با معاون اداری امریت مساعدت های حقوقی والیت بامیان
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بود و زنان نیز باید شجاعت  حاضر شدن  درعرصه های مختلف را داشته باشند تا از حقوق  خودشان  دفاع کنند 
همچنین شامل ساختن  زنان در سکتور عدلی و قضایی هم به عنوان یک راهکار از جانب ایشان بیان شد. درضمن 
آمریت مساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه بامیان  بیان داشته است که عدم حضور زنان دربخش عدلی و قضایی 
باعث ایجاد اعتماد مردم و مراجعه زنان به این سکتور میشود و زنان متعهدانه تر از مردان در صدد احقاق حق قربانی 
و یک زن بر خواهند امد. پس باید برنامه های را در زمینه توانمند سازی زنان و تخصصی سازی این بخش روی 
دست داشت تا زنان واجد شرایط و متخصص و اهل خبره را برای  بهبود کیفیت در این  سیستم شامل کرد. ایشان 
عنوان نموده است که رفتارهای پروژه ای باعث شده که به بنیاد و اساس توجه چندانی صورت نگیرد در حالی که 
باالترین نفوس در بخش معارف کشور است که در بقیه جوامع توجه جدی و ویژه ای به معارف وبخش آموزش 
و پرورش  صورت میگیرد  زیرا رکن اساسی برای رشد و ترقی یک کشور این بخش میباشد که در افغانستان این 

اصل به باد فراموشی سپرده شده است و توجه قابل مالحظه ای صورت نمیگیرد.
در ادامه صحبتی که با یک تن از مساعدین حقوقی ومعاون اداری این امریت صورت گرفته است، ایشان ضمن 
تایید ایرادات آمر این اداره در قسمت چالشها و عوامل عدم دسترسی زنان به عدالت افزوده است؛ در صورتی 
زنان میتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند که خود در بدنه ادارات عدلی و قضایی حضور فعال داشته باشند تا 
مراجعین خانم به این ادارات متاثر از روحیه مرد ساالرانه نشوند همچنین برای جذب خانم ها در این سکتور باید 
بعضی سهولتها و امتیازات برای زنان قایل شد. در ادامه ایشان  موجودیت روحیه مرد ساالرانه در این ادارات را یکی 
ازچالش های اساسی دیگر دانسته وبیان داشته است که این موضوع زنان را از دسترسی به حقوق شان باز داشته  و 
این خود باعث  مراجعه زنان به عدالت غیر رسمی میگردد با وجودی که از ابتدا برای زنان واضح  و مبرهن است 
که فیصله های جرگه ها و شوراها جانبدرانه بوده وهرگزبه نفع ایشان نخواهد بود اما مالحظه میگرددکه بازهم زنان 
عدالت غیر رسمی را به عدالت رسمی ترجیح میدهند. در ادامه ایشان عالوه نموده است که  عدم اعتماد  و وجود 
فساد به انواع مختلف ان در این سیستم هم عامل دیگری است که زنان را نسبت به اجراات رسمی بی اعتماد و بی 
باور ساخته است. تعلل در روند رسیدگی قضایا، داشتن دید جنسیتی و جانبدارانه بررسی کردن قضایا هم از جمله 
مثالهای عینی از فساد است که در این سیستم وجود دارد  و میتوان به ان اشاره نمود. همچنین معاون اداری امریت 
مساعدتهای حقوقی به  پیچیده بودن روند اجراات جزای اشاره  نموده و بیان داشته است که عدم آگاهی افراد از 
روند اجراات جزایی  و مغلق بودن این روند که گاهی باعث طوالنی شدن رسیدگی  یک قضیه میشود هم به عنوان 
یک عامل فراروی زنان برای دسترسی به عدالت قرار دارد. دراخیر ایشان عالوه نموده است که  تغییر درپالیسی ها  
و بازنگری  در این بخش و قایل شدن بعضی امتیازات برای زنان برای جذب    در سیستم عدلی وقضایی را  میتوان 
به عنوان یک راهکار محسوب کرد. درضمن ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت و توانایی زنان را هم به عنوان یک 
راهکار موثر دانسته و بیان داشته است که نقش سمبولیک زنان در تشکیالت بعضی ادارات  راهکار نیست باید زنان 

توانمند شوند تا با توانمندی خویش جایگاه واقعی خود را در این بخش بدست بیاورند.

4- انجمن وکالی مدافع افغانستان که یک ارگان نسبتا جوان در میان ادارات این بخش میباشد از مدتی به این سو 
فعالیت خویش را در والیت بامیان انجام میدهد و نمایندگی فعال دارد در این بخش تمام وکالی مدافع درزیر یک 
چتر واحد درامده تا برای احقاق حقوق مردم و قربانیان تالش نمایند این انجمن مسئولیت تطبیق پروژه ای تحت 
عنوان لگف را در سطح والیت بامیان دارد و برای افراد بی بضاعت که توانای مالی برای گرفتن وکیل مدافع ازاد 
را ندارند، وکیل مدافع میگیرد. درقضایای اطفال و زنان این بخش توجه جدی دارد اما متاسفانه هیچ وکیل مدافع 
زن در چوکات این اداره وجود ندارد یعنی در سطح  تمام والیت کدام وکیل مدافع زن وجود ندارد تا قضایای 
زنان را به پیش ببرد و در قضایای خشونت و چه بسا تجاوز جنسی و دیگر موارد قربانی که همیشه یک زن میباشد 
مجبور است تمام قضیه را با جزئیات آن به وکیل مدافع مرد بگوید و در ا کثر حاالت زنان بنا به حیا و موضوعات 
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اخالقی دیگر بسیاری از موارد را بیان نمینماید در حالی که  اگر وکیل مدافع  زن  دراین بخش حضور داشته باشد 
این مشکل رفع خواهد شد.به همین خاطر مصاحبه ای با رئیس انجمن وکالی مدافع صورت گرفته است ایشان 
ضمن تقدیر و تشکراز بابت  تهیه گزارشی  با این عنوان، بیان داشتند که در دسترس  نبودن مراجع عدلی و قضایی 
به عنوان یک چالش فراروی زنانی که هیچ پشتوانه اقتصادی ندارند  میتواند به عنوان یک چالش عمده فراراه زنان 
باشد .ایشان در ادامه صحبتهایشان بیان داشته است: بامیان از جمله  والیات محروم میباشد  که  دارای مسیرهای 
صعب العبور و دور دست هست  و فاصله مناطق با مرکز ولسوالی ها در بعضی مناطق بسیارزیاد بوده و زنانی که 
توسط اقارب خود متضررگردیده است، بدون در دست داشتن امکانات و مصارف توان مراجعه به این ادارات 
را ندارند که این معمول باعث گردیده است تا اکثریت از قضایای زنان اعم از جزایی )خشونت( و حقوقی جنبه  
رسمی به خود نگیرد و از طریق عدالت ترمیمی حل و فصل شود. همچنان ایشان عدم رسیدگی به موقع قضایای 
خشونت را به عنوان عامل دیگری که زنان را متمایل به عدالت غیر رسمی میکند دانست ایشان ابراز داشته است 
زنان  متضرر با قبول مشقتهای زیاد برای حق خواهی به این ادارات مراجعه میکنند اما جریان کند رسیدگی، انها  را  
از سیستم مایوس و ناامید میکند و انان را وا میدارد تا از شکایت خویش انصراف دهند.درادامه ایشان عدم آگاهی 
زنان از حقوق اولیه شان را به عنوان مانع دیگر عنوان نموده و بیان داشته است؛  زنان با داشتن این مفکوره که تحمل 
خشونت و ازارو اذیتهای  که از جانب فامیل شامل حالشان میشود  یکی ا ز مکلفیتهای دینی و شرعی شان  میباشد  
و خانمهای که شکایت خویش را به ارگانها راجع میکنند از جانب جامعه سنتی بامیان نوعی بی حیایی و شرارت 
دانسته میشود که مورد نکوهش جامعه  قرار میگیرند. در ادامه اقای صمیمی به چند موضوع به عنوان راهکار اشاره 
نموده است؛ از جمله  زمینه های اشتغال برای زنان بیسواد و کم سواد در بامیان ایجاد شود تا زنان از بعد اقتصادی 
خودکفا شده و خود را وابسته به مردان ندانند همچنین مراجع عدلی و نهادهای حقوق بشری در مناطق دور دست 
در قالب شوراها ایجاد شود و بر کارکرد های نهادهای عدلی و قضایی )پلیس – ثارنوالی- محکمه( نظارت جدی 
تر و دقیق تر صورت بگیرد و در صورت بروز کدام مشکل دادخواهی صورت بگیرد و موضوع برجسته شود. 
دراخیر ایشان بیان داشته اند که باید  از هر راه ممکن در زمینه ارتقاء سطح آگاهی عامه تالش صورت گیرد که 

اگر چنین شود در اینده ما شاهد اصالحات بارز در این بخش خواهیم بود. 
 5- دیده بان شفافیت ارگانی است که از اجراات محاکمه عادالنه در دیوانهای محکمه نظارت دارد تا قضات از 
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صالحیتهای تفویض شده مطابق قانون سوء استفاده نکنند به همین ملحوظ الزم دانسته شد تا برای بهبود کیفیت 
و محتوای گزارش به این بخش نیز مراجعه شود لذا طی مصاحبه ای که با اقای بازمیر احمدی یک تن از اعضای 
این ارگان  صورت گرفته است ایشان بیان داشته اند که یکی از موانع پیش راه زنان عرف و سنتهای دست و پاگیر 
جامعه است طوری که یک زن نمیتواند بدون محرم از خانه بیرون شود اگر خانمی متضرر و قربانی خشونت شده 
باشد نیاز دارد برای حق خواهی و مراجعه به ارگانهای عدلی و قضایی با محرم پا در این مسیر بگذارد و مشکل 
حادتر زمانی عرض وجود میکند که این زن از جانب شوهرش و محرمش خشونت دیده باشد در حالی که ضعف 
بعدی است  تقویه میکند همچنین دوری راه ها مشکل  این مشکالت را  اقتصادی زنان مشکل دیگری است که 
طوریکه زمانی اگر خانمی مورد خشونت قرار میگیرد تا رسیدن به مرجع مربوطه زمان زیاد در بر خواهد گرفت 
که طی این میعاد تمام اثار و عالیم خشونت از وجود زن پاک میشود. روند کند رسیدگی به قضایا هم خود دیگر 
مشکل میباشد که سر راه  زنان وجود دارد ایشان بیان داشتند؛ هر کس که به محکمه مراجعه میکند باید صبر ایوب 
نمیشود.همچمین عدم حضور  ادارات چندان رعایت  این  از جانب  قانون ذکرشده  در  میعادی که  و  باشد  داشته 
ثارنوالی و عدم حضور قاضی زن درمحکمه و حضورنداشتن  وکیل مدافع زن در  ثارنوال مسلکی زن در اداره 
روند اجراات قضایا مشکل و چالش دیگری است که وجود دارد . عدم آگاهی از قوانین  از حقوق اساسی هم 
عامل دیگری است که فراراه زنان برای دسترسی به عدالت وجود دارد مانند حق داشتن وکیل مدافع، طوریکه  
اگر وکیل مدافع در دعوی حضور داشته باشد از خودکامگی و سوءاستفاده جلوگیری خواهد شد.همچنین ایشان 
اشاره به وجود مردانی نموده است که در این سیستم حضور دارند که خود هیچ باوری به حقوق و حضور زن در 
اجتماع ندارند. پس چه طور میتوان از این مردان توقع حمایت از قربانی و احقاق حق و رسیدگی به جرایم خشونت 
را داشت.ایشان به عنوان مثال عینی از قضیه خانمی صحبت نمود که به علت ممانعت از حق تعلیم به این ادارات 
)ثارنوالی ( مراجعه نموده بود اما نکته جالب این جا  بود که ثارنوال به جای رسیدگی به این موضوع به عنوان یکی 
از موارد خشونت علیه زن که در قانون منع خشونت صراحت یافته با حالت تدافعی و جانبدرانه حق را به شوهر و 
فامیل این خانم داده و تاکید بر این داشتند که بدون اذن شوهر از خانه حق خروج ندارد چه رسد به این که درس 
بخواند،  جای زن در خانه است نه در سر سرک . اجراات غیر اصولی و غیر تخصصی بعضی ادارات هم یکی از 
عواملی است که باعث بی اعتمادی مراجعین میشود ایشان از مثال عینی دیگری صحبت نمود که دختری صرف 
به خاطر سوار شدن درموتر همکارش و رساندن این دختر به خانه اش از جانب پلیس به اتهام خوش گزارنی، علیه 
وی دوسیه ترتیب و ثارنوال هم با تایید این وصف که اصال صبغه قانونی ندارد علیه موصوف اتهام نامه و صورت 
دعوی ترتیب داده واین دختر دو بار به جبر از طرف ثارنوال برای تثبیت پرده بکارت به شفاخانه برده شده است 
که  در هر دوبار بکارت سالم تثبیت شده است، سپس دوسیه احاله محکمه شده و این دختر به گفته خودش دیگر 
آبرویش در جامعه رفته ونمیتواند در بامیان زندگی کند.و با یک حس تنفر و بدبینی به این سیستم مینگرد. بنا به نظر 
اقای احمدی وجود افراد زن ستیز در سیستم باعث بروز مشکالت عمده میشود.ایشان در ادامه عالوه نمود که زنی 
که مورد خشونت قرار گرفته است باید امکان دسترسی به خدمات صحی و حمایت های حقوقی را داشته باشد در 
حالی که دوری مسافت  راه ها باعث میشود تا متضرر درحین مراجعه با مشکالت عدیده ای روبرو شود و حتی 
اثار و عالیم خشونت تا انتقال به این مراکز از بین برود و عمده ترین مشکل که در این بخش وجود دارد نبود طب 
عدلی در والیت بامیان است که باعث میشود نظریات غیر تخصصی و اشتباه از جانب داکتران صادر شود.در حالی 
که در قضایای تجاوز جنسی و لت و کوبی و ضرب و جرح و حتی قتل تشخیص علت و نحوه ارتکاب  آن نیاز به 
طب عدلی و معاینات اساسی دارد. آقای احمدی ایجاد طب عدلی در والیت بامیان را به عنوان یک راهکار عالوه 
نمود وبیان داشت که تفویض صالحیت بررسی به جرایم خشونت علیه زنان را باید به  ولسوالی ها داد که این خود 
میتواند راهکاری باشد که زنان را برای احقاق حقوقشان یاری رساند و همچنین تغییرات چشم گیری در قسمت اثار 
و مدارک اثباتی با مراجعه به موقع به ارگانهای عدلی و قضایی صورت نخواهد گرفت.تغییر در پالیسی ها راهکار 
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دیگری بود که آقای احمدی به ان اشاره نمود . دید بدون تبعیض در هنگام استخدام هم یکی از راهکارهای بود 
که عنوان نمود. 

جمع بندی:      
در این تحقیق با مصاحبه های که انجام شد و نتایجی که از این معلومات بدست امده چنین نشان میدهد که زنان 

در اکثر موارد تمایل چندانی برای مراجعه به عدالت رسمی ندارند و این خود ناشی میشود از بعضی عوامل ذیل:
مغلق و پیچیده بودن روند اجراات جزایی و عدم آگاهی مردم از طی نمودن این روند.. 1
طوالنی شدن و ُکند بودن روند رسیدگی اجراات جزای به خاطر وجود بعضی عوامل)تعصبات . 2

جنسیتی، سمتی، قومی و...فساد(
شامل نبودن وعدم حضور زنان در بدنه  و ساختار ادارات عدلی و قضایی.. 3
عدم استقاللیت زنان در موضوعات مالی و اقتصادی و نداشتن پشتوانه مالی . 4
عدم آگاهی زنان از حقوق اساسی و اولیه شان)تحمل خشونت را نوعی تکلیف شرعی میدانند(. 5
عدم باورمندی به حقوق زنان و داشتن دیدگاه جنسیتی بعضی از کارمندان عدلی و قضایی. 6
صعب العبور بودن و دور افتاده بودن ولسوالی ها و قریه ها از مرکز و مراجع رسیدگی کننده به . 7

قضایای خشونت.
عدم وجود ارگان طب عدلی در بامیان .. 8
عدم مصئونیت شغلی زنان شامل در ادارات عدلی و قضایی در محیط های کاری.. 9

این . 10 زنان در  میشود  باعث  زنان در بخش عدلی و قضایی که  نبودن  نبودن و مسلکی  تخصصی 
ادارات صرف نقش سمبولیک داشته باشند.

راهکارها و پیشنهادات: 
آگاهی دهی یکی از راهکارهای موثری است که میتواند زنان را از حقوق اولیه شان مطلع کند . 1

همچنین درباره روند اجراات جزایی و حقوق اساسی متضرر و قربانی که در قوانین نافذه صراحت 
یافته هم باید برای زنان قربانی آگاهی داده شود که مطابق با قانون دارای چه حقوقی میباشند از 
جمله یکی از این حقوق، حق داشتن وکیل مدافع و مساعد حقوقی میباشد که میتواند زنان را برای 
احقاق حقوقشان مساعدت ویاری رسانند واز سوء استفاده جلوگیری کنند در این زمینه بعضی 
ادارات که دارای بخش های آگاهی دهی هستند از جمله وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی 
مدافع و دیگر ادارات از این قبیل میتوانند با تطبیق برنامه های آگاهی دهی خویش درزمینه ارتقاء 

سطح آگاهی عامه موثر واقع شوند.
عنوان . 2 را حداقل %30  ملی جندرکه حضورزنان درادارات دولتی  پالیسی  با  مطابق  ازآنجای که 

نموده  است، اما متاسفانه در بامیان حضور زنان به نسبت بسیارپایینی در این ادارات وجود دارد  
بطورمثال درتمام والیت بامیان هیچ زنی به عنوان وکیل مدافع، مساعد حقوقی که از متضررین و 
قربانیان خشونت دفاع کند وجود ندارد  و متاسفانه تنها یک خانم درثارنوالی منع خشونت  مشغول 
ایفای وظیفه میباشد که این بسنده نیست.همچنین در تشکیل محمکه هیچ خانمی به عنوان قاضی 
وجود ندارد که در این زمینه باید برنامه هایی را برای تخصصی سازی زنان روی دست گرفت و 
با بازنگری و تغییر در پالیسیهای ملی برای حضور زنان در بخش عدلی و قضایی امتیازات مثبتی 
را قایل شد.تا زنان با تخصصی شدن جایگاه واقعی خود را بدست بیاورند و در پبشبرد قضایای 

خشونت و حمایت از زنان قربانی متعهدانه و با جدیت تمام در صدد احقاق حقوق زنان برایند.
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نیاز در بخش عدلی و قضایی که مسلکی و متخصص . 3 به علت این که نیروی تخصصی ومورد 
باشند در بامیان موجود نمیباشد و باید از سایر والیات جذب شوند بنا برای زنانی که به هدف 
و  از جمله محیط  مصئون  باید یکسری شرایط  ایند  این والیت می  به  از والیتی دیگر  خدمت 
مناست کاری و شرایط بود و باش و امتیازاتی قایل شد تا این زنان بر عالوه تشویق برای جذب به 
ادارات بامیان، زمانب که داخل سیستم هم میشوند با مشکالت کمتری مواجه شوند به زودترین 
فرصت عرصه را خالی نکنند در حالی که به تجریه ثابت شده زنان بعد از اینکه  در تشکیل یک 
اداره منظور شده اند اما با امدن به محیط جدید و مشکالت محیطی و فرهنگی و بود وباش ، قادر 

به ادامه کار و ماندن دربامیان نبوده و مجبور به ترک محیط خواهند شد.
نموده . 4 نادرست  برخورد  زنان  با  باالی کارمندان بخش عدلی وقضایی که  احکام جزایی  تطبیق 

واجراآت شان جانبدارانه وبرمبنای جنسیت میباشد مطابق قانون منع ازارو اذیت زنان برخورد و 
نظارت جدی تر در تمام مراحل رسیدگی به قضیه خشونت از طرف ارگانهای ناظر و در صورت 
تا تمام  به مراجع مربوطه اطالع داده شود،  قانون موضوع   بروز کدام مشکل و اجراات خالف 
موقع  به  بررسی  از جمله  است  قایل شده  علیه خشونت  متضرر و مجنی  برای  قانون  حقوقی که 

دوسیه، اقدامات عاجل، اجراات قانونی و شفاف و بدون جانبداری  رعایت شود .
ایجاد بخش طب عدلی در شفاخانه بامیان برای تشخیص و اثبات خشونت و ارائه نظر برای اثبات . 5

خشونت که میتواند قربانی را در راستای اثبات ادعایش کمک قابل مالحضه ای نماید. همچنین 
در قضایای خشونت باید قربانی قبل از اینکه اثار و عالیم خشونت از شدت ان کاسته شود و یااز 
بین برود نحت معاینات طب عدلی قرار گیرد.که در حال حاضر که ارگان طب عدلی در بامیان  
وجود ندارد اوال نظریات غیر تخصصی و توسط داکتران MD ارئه میشود ثانیا تا مراجعه به طب 

عدلی کابل اثار و عالیم محو و از شدت ان کاسته میشود.
ایجاد واحدهای سوم اداری و کمیته های منع خشونت در ولسوالی ها و ساحات تحت پوشش . 6

برای رسیدگی فوری به قضایای خشونت علیه زن  که دراین مناطق اتفاق می افتد. 

   
با احترام

دفتر ساحوی بامیان


	_GoBack

