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 مقدمه

های و زمینه ساز تبارز آسیب باعث ایجاد نگرانی است که جامعه زنان هایو گرفتاری مشکالتی از یک فرار از منزل

عمال خشونت است. واداشتن زنان و دختران به فرار از منزل از طریق ا  اجتماعی برای زنان در جامعه افغانستان شده

 ، مئداقی از خشونتی قربانیان دشوار بسازدها و یا ایجاد شراییی که زندگی آبرومندانه و مئوون را برادر خانواده

 تواند باشد.علیه زنان می

از منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به قربانی فرار 

ه منظور رهایی اکثراً ب. این عمل نمایدمیتغییر ناپذیر  ، غیر قابل تحمل و بعضاًناسبنام قربانیشراییی است که از نظر 

 شود.ها و میالبات مورد نظر انجام میو دستیابی به خواسته از شرایط نامیلوب و ناخوشایند

براساس احکام کود جزاء افغانستان، فرار از منزل به قئد ازدواج با رضایت زن، جرم نبوده و هردو جانب قابل پیگرد 

هرگاه شخئی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده » دارد کهء مقرر میکود جزا ۵۹۹باشد، ماده قانونی نمی

د قباشد، به منظور ازدواج از محل اقامت اولیای وی با خود ببرد در صورتی که به رضا و رغبت زن قانوناً با وی ع

قانون جزای سابق نیز عین حکم را در مورد قضایای  ۴۲۵ماده « 1شود.ازدواج نماید، این عمل اختیاف شناخته نمی

 فرار ازفرار از منزل مقرر نموده بود. اما چنانکه در متن گزارش میالعه خواهیم کرد، در مقام عمل، برخی از قربانیان 

 شوند.محاکمه شده و مجازات می به اتهام جرم زنا و سایر جرایم منزل

قضایای فرار از منزل را به عنوان مئداقی از خشونت علیه زنان و به منظور  غانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر اف

 ورد رسیدگی و پیگیریباشد، مهای شدیدًا آسیب پذیر و در معر  خیر میحمایت از قربانیان آن که یکی از گروه

 اید.نمهای قانونی و حقوق بشری قربانیان حمایت میدهد و از میالبات و خواستهقرار می

ت جدی را به عنوان یکی از مشکالفرار از منزل  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضایای  دفتر ساحوی کابل

 است. وها و زنان، در کنار سایر قضایای خشونت علیه زنان، بررسی نموده و مورد رسیدگی قرار دادهفرا راه خانواده

 است.دهباشد، تهیه نمودر مورد بررسی قضایای فرار از منزل می برای نخستین بار گزارش حاضر را که به صورت خاص

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هفت والیت حوزه مرکز افغانستان) کابل، پروان، کاپیسا، 

ذکره تپنجشیر، لوگر، غزنی و میدان وردک( را تحت پوشش دارد و قضایای بررسی شده در این گزارش تمام والیات م

 ت کابل، اکثریت قضایای بررسی شده در اینتراکم جمعیت در والی کثرت نفوس و به گیرد. اما با توجهرا در بر می

 باشد.گزارش، مربوط به این والیت می

که به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل مستقیماً  را تمام قضایای فرار از منزل ر این گزارشد

های ) خانهزنان مراجعه نموده و یا حین نظارت کارمندان بخش حقوق زنان از محالت سلب آزادی، مراکز حمایوی

 ی بررسی شدهاز نظر زمانی، قضایا گردد.شامل می ،استها و سایر مراکز نگهداری زنان،  دریافت شدهامن(، شفاخانه

                                                           
 ۵۹۹، ماده ۱۳۹۶، مئوب ۱۲۶۰، شماره مسلسل: کود جزای افغانستانوزارت عدلیه، . 1 



3 
 

( در ۱۳۹۶الی ختم ماه قوس  ۱۳۹۵) از اول جدی ۱۳۹۶در این گزارش، شامل قضایای است که در طول سال مالی 

 است.دفتر ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شده

یل دقیق از قضایای فرار از منزل؛ آمار دقیق قضایای ثبت تحل تئویر و دفتر ساحوی کابل سعی نموده در این گزارش

، بررسی اجمالی شود، پیامدها و عواقب فرار از منزللل و عواملی که باعث فرار زنان از خانه میع ر از منزل،شدة فرا

احوی کابل در قبال قضایای ثبت شدة فرار و اجراآت دفتر س از وضعیت حقوق بشری زنان در مراکز حمایوی زنان

ای و در قضایای نمونه در این گزارش مستند بوده مندرجاست که قضایای  همچنان قابل یاد آوری ارایه نماید. ،از منزل

دلیل حفظ محرمیت هویت قربانیان، شاهدان و  به ،قربانیان هایاست، نامر شدهکه در متن گزارش به عنوان مثال ذک

 است.ذکرنشده سایر افراد ذیدخل در قضیه،

توسط ریاست دفتر ساحوی کابل طراحی، بازنگری و نهایی شده و مسوده آن توسط همکاران بخش  حاضر گزارش

است. ریاست دفترساحوی کابل از آمر و معاونین بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل تهیه گردیده

بانه ش پیگیر و تقبل زحمات شنماید که با تالوی کابل تشکر و قدردانی میحمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساح

های این گزارش و پیشنهادات میرح شده در آن مورد توجه امیدوار هستیم یافته روزی گزارش حاضر را تهیه کردند.

ترام های رعایت و احمراجع ذیربط قرار بگیرد، منجر به حمایت مؤثرتر از قربانیان قضایای فرار از منزل شده و زمینه

 فراهم نماید. بیشتر از پیش رابه حقوق بشری زنان 
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 زلقضایای فرار از من تحلیل و بررسی

 

مورد قضیه فرار از منزل در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی  ۱۰۸عداد به ت ۱۳۹۶ مالی سالطی 

و ه مراجعه نمود مستقیماً کمیسیونکابل دفتر ساحوی متذکره به قضایای از مورد  ۸۳ است؛کابل ثبت ورسیدگی شده

در مرکز و والیات  زنان مراکز حمایوی محالت سلب آزادی زنانه قضایا در جریان نظارت از از این مورد دیگر ۲۵

 است.و شناسایی گردیده ثبت متضررینبا  مئاحبهانجام تحت پوشش از طریق 

پنجشیر، لوگر، میدان ودرک و غزنی( را با آنکه دفتر ساحوی کابل هفت والیت حوزه مرکز) کابل، کاپیسا، پروان، 

است. هداز منزل از والیت کابل به این دفتر مواصلت ورزی اکثریت قاطع قضایای ثبت شدة فرار تحت پوشش دارد، اما

د. ناامنی، عرف و شاب کمیسیون مراجعه نکرده ر از منزل به دالیل متعدد بهشمار زیادی از قضایای فراممکن است 

شود که اینگونه قضایا توسط مراجع غیر رسمی حل و فئل ناپسند اجتماعی و مداخله زورمندان باعث میهای سنت

شود. بنابراین، آمار فوق قابل مالحظه بوده و نشان دهندة آن است که فرار از منزل یک مشکل حاد اجتماعی، خئوصًا 

 های شان دارد.ای قربانیان و خانوادهبرای جامعه زنان است و تبعات و پیامدهای ناگوار و ناخوشایند بر

 ۷۵تعداد  قضیه دریافت شده و ثبت شده در دفتر ساحوی کابل، به ۱۰۸است، از شدهچنانکه در نمودار زیر نشان داده

احوی بودن دفتر س دسترسقابل است. والیت کابل به دلیل تراکم جمعیت و بوده از والیت کابل( آن %۴۴.۶۹ )مورد

مراجعه  ابلک این والیت به دفتر ساحوی از بیشترین قربانی فرار از منزل فرار از منزل، قربانیان  کمیسیون برای مردم و

 است.مورد رسیدگی قرار گرفته ثبت و کرده و قضایای آن

ر ساحوی دیگر نیز به دفتوالیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل و حتی از والیات دور دست قضایای دیگر از سایر 

د و بخاطر حفاظت از جان خو اند. قربانیان به دلیل اینکه در والیات خود احساس مئوونیت نکردهکابل مراجعه کرده

بعضاً تا شهر کابل آنانرا تعقیب کرده و  های قربانیاناند. خانوادهجعه کردهبه کابل آمده و به دفتر ساحوی کابل مرا

 اند.آنان به خانواده تالش کردهبرای بازگشت دوباره 

والیت  ازمورد  ۴والیت کاپیسا، از مورد  ۶مورد از والیت پروان،  ۸به تعداد  دهد کهقضایای متذکره نشان می بررسی

 ۲والیت بلخ،  ازمورد  ۲والیت غزنی،  ازمورد  ۳ والیت دایکندی،از  مورد ۳ از والیت لوگر، مورد ۳بامیان، به تعداد 

ندز به دفتر ساحوی کابل مراجعه کرده، ثبت والیت کُ مورد قضیه فرار از منزل از ۲والیت ننگرهار و به تعداد  ازمورد 

است. قربانیانی که از والیات دور دست به دفتر ساحوی کابل مراجعه کرده، اکثراً ده و مورد رسیدگی قرار گرفتهش

ر ساحوی اند. به همین دلیل دفتمورد تعقیب و تهدید قرار گرفته ر بوده و توسط اعضای خانواده افراد شدیداً آسیب پذی

 های امنآسیب پذیری شدید آنان، مورد توجه جدی قرار داده و از طریق معرفی به خانه فراد را به خاطرکابل این ا

 است.و سایر تدابیر قانونی مورد حمایت قرار داده زنان

 است:با تفکیک والیات نشان داده شده در نمودار زیر تعداد قضایای فرار از منزل
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 اهداف فرار ازمنزل 

رار از منزل فکه زنانیکه دست به  منزل اغلب منفی بوده و گمان براین استافراد جامعه نسبت به قربانیان فرار از  نگاه

بت قضایای ثکنند. در حالیکه بررسی زنند، اشخاص قابل اعتماد نبوده و از روی هوس با شخص دیگر فرار میمی

داشتن شرایط سخت زندگی، عمومآ  از بخاطر دهد که زنان ودخترانشدة فرار از منزل در دفتر ساحوی کابل نشان می

داشتن مشکالت چون فقر،  به دلیل این افرادند. کناش میخود اقدام به ترک خانه و خانواده برخالف میل باطنی

دهند که متاسفانه اکثراً با سرنوشت ناگوار، ها..... فرار را ترجیح میخانوادهای ناموجه هخانوادگی، محدودیتخشونت

 شوند.بینی مواجه میناخواسته و غیر قابل پیش

زنند و است که قربانیان هدفمندانه دست به ترک منزل میدفتر ساحوی کابل از بررسی قضایای فرار از منزل دریافته

ازدواج، رهایی از خشونت همسر و اعضای خانواده وی، خشونت پدر و برادر،  ئدشوند؛ قمجبور به فرار از منزل می

که قربانیان قضایای ثبت شده  ، گرفتن تفریق و اهداف نا معلوم دیگر از اهدافی استهای اجبارینجات از ازدواج

  اند.از منزل مدنظر داشته فرار

، ازدواج این افراد با انداز منزل فرار نموده به قئدازدواج قربانیاناز نفر  ۲۲دهد که های گزارش حاضر نشان مییافته

د. انل مواجه شده و آنان به منظور ازدواج با شخص دلخواه خود دست به فرار زدهیفام تاشخاص مورد نظر با مخالف

جمله  از اند. این افراد به دالیل مختلفاز منزل فرار کرده از شوهران خود تفریق به منظور گرفتن شخص دیگر ۳۱
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خواهان ادامه زندگی با شوهران شان نبوده و موفق به گرفتن رضایت مندانه طالق از  خشونت مستمر خانوادگی،

 اند.شوهران خود نشده و باالخره از منزل فرار کرده

اد اند. این افرمنزل شده های خانوادگی مجبور به فرارخشونتبه منظور رهایی از  نفر از قربانیان ۳۴ ،به همین ترتیب

 فرار برای نجات از خشونت از اند که در خانه با انواع مختلفی از خشونت مواجه بوده و راه دیگری غیراظهار داشته

ا ی نواده شوهر،، خاها خانوادگی بوده و توسط شوهراند. این خشونتبنابراین، دست به فراز از منزل زده اند.نداشته

 است.برادر اعمال شده ر وپد

اند. تهبرنگش دیگری قربانیان بعد از ترک منزل ناپدید گردیده و دوباره به خانه و یا هیچ مرجعیاز نفر  ۲۱به تعداد 

های خانوادگی، شان که به کمیسیون مراجعه کرده، خشونت اهداف فرار این دسته از قربانیان از زبان اعضای خانواده

است. با آنکه اقارب این دسته از قربانیان ازدواج ویا نامزدی اجباری، خئوصاً ازدواج با افراد مسن گفته شدهرهایی از 

   است.از میان لیست این افراد، هیچ یک تا هنوز پیدا نشده حقوقی مراجعه کرده، اماتلف امنیتی و به مراجع مخ

 نماید:را ارایه می ۱۳۹۶سال مالی  گراف زیر آمار اهداف فرار از منزل در طی 
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 عوامل فرار از منزل

اجتماعی عوامل متعدد دهد که فرار از منزل به عنوان یک پدیده بررسی قضایای ثبت شده فرار از منزل نشان می

اند. دراین قسمت گزارش به بررسی عوامل فرار شده ف وادار به فرار از منزللاجتماعی داشته و قربانیان به دالیل مخت

گیرد، ابتداء عوامل فرار از منزل به پنج کتگوری کلی تقسیم بندی شده و مورد بررسی قرار می شود.منزل پرداخته می

ورد تر مها به صورت واضحشود، به تفئیل و با ارائه مثالتر میسپس هر عامل که شامل یک یا چند عامل جزئی

 گیرد.ارزیابی قرار می

های شان ه به صورت کلی پنج عامل زیر باعث فرار زنان از خانههای این گزارش تحقیقی نشان دهندة آن است کیافته

های خانوادگی آنهم خشونت شوهر علیه همسر دست به فرار از خشونتمورد قضایا به دلیل  ۳۲شده است؛ قربانیان 

دم عاست. مورد قضایای فرار از منزل شده ۲۱های روانی عامل دیگری است که باعث فرار اند. خشونتمنزل زده

انسانی آنان نظیر  و به دلیل اینکه حقوق بشری مورد قضایا ۳۴یگر است، قربانیان عامل د رعایت حقوق بشری زنان

اند. قربانیان های خویش را ترک کردهحق آزادی ازدواج و انتخاب همسر از جانب اعضای خانواده رعایت نشده، خانه

نفر از  ۱۰اند و باالخره ًا اعتیاد شوهران مجبور به فرار شدهمورد قضایا به خاطر مشکالت اقتئادی، فقر و بعض ۶

ربانیان جذاب به ق مبنی بر یک زندگی شیرین، خوشایند و هایاند که وعدهفرار از منزل فریب مردانی را خورده انقربانی

 اند:داده اما بعداً به قول خود وفا نکرده

 میباشد: ۱۳۹۶نمودار زیر نشان دهنده آمار فرار از منزل در جریان سال 

 

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰

مشکالت اقتصادی

فریب دادن دختران

خشونت روانی

خشونت خانوادگی

عدم رعایت حقوق بشری زنان

مشکالت اقتصادی فریب دادن دختران خشونت روانی خشونت خانوادگی
عدم رعایت حقوق بشری

زنان

Series1 ۶ ۱۰ ۲۱ ۳۲ ۴۳

عوامل فرار از منزل 
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مورد قضایای فرار زنان از منزل به دلیل خشونت و  ۳۲بررسی قضایا میتوان گفت که  با خشونت خانوادگی:اول( 

تداعی کننده احساس آید این واژه زمانیکه از خانواده صحبت به میان میاست. نان صورت گرفته آ های شوهربدرفتاری

 خئوصی دربرابر فشارها ومشکالت دنیای خارجی و و پناهگاه خانه سرپناهباشد، امنیت، آرامش و اطمینان خاطر می

ما چنانکه ا مکانی است که اعضای آن بتوانند درآرامش وامنیت کامل زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشته باشند.

های شان مکان امن و مئوون نبوده و موجب ترک و فرار خانواده ،قربانیان فرار از منزل نفر از ۳۲شد، برای تذکر داده

 است.آنان از خانه شده

 است.های خانوادگی بودهخشونتگریز دختران وزنان جوان ازخانه پدری یا خانه همسر  عوامل مهمتریناز  بناً یکی

 اند. لت وکرده و تجربه یادی انواع مختلفی از خشونت را تحملهای زبراساس اظهارات قربانیان، آنها بارها و مدت

رعلیه های است که بانواع مختلفی از رفتار خشونت آمیز و تحقیر کننده و غیره از خشونتکوب، توهین و تحقیر، 

ده و بریاست. اما سرانجام تحمل و صبر قربانیان به سر آمده و از تمام تعلقات خانوادگی خود قربانیان اعمال شده

 اند.دست به فرار زده

( سمیهای ج، تراشیدن مو، قیع اعضاء، خفه نمودن و غیره خشونتخشونت فیزیکی )لت و کوبچنانکه گفته شد، 

. در این گرددفرار زنان از منزل محسوب می ترین خشونت خانوادگی، از عوامل مهمو رایج به منزله یکی از بدترین

 شود:نیان به عنوان مثال نقل میقسمت گزارش قضیه یکی از قربا

 استترک کرده و به دفتر ساحوی کابل مراجعه کرده و چنین اظهار داشته را منزل خود ،ساله ۳۲خانم  ،....مسمات: 
با من  ،است و دارای معلولیت شوهرم یک شخص مسن .بار دوم ازدواج نمودم ،اممن بعد از وفات شوهر اولی»

 م. شوهرامشدیدآ مجروح گردیده دهد و اکنون هم همیشه مرا مورد لت و کوب قرار می .کندخشونت و بد رفتاری می
در نواحی  که زخم های عمیقی آثار ،م فرو کرده بودادر بدن را بار چاقو ۱۰یکبار با چاقو مرا مورد حمله قرار داد و

ممانعت  .خواست مرا به پاکستان ببردشوهرم می .شوددیده می وارده کرده بود، هنوز روی، سینه، شکم و پهلو هایم
زیکی یدیگر اینکه قبال نیزچندین بار مرا مورد خشونت ف .کردم چون نه زبان بلد بودم و نه در پاکستان کسی را داشتم

از رفتن هراس داشتم و به همین دلیل نیز ممانعت کردم، دفعتا از جایش برخواست و نخست آب جوش  .قرار داده بود
با چاقو بیرفم حمله ور شد، نتوانستم از خودم دفاع نمایم و از هوش رفتم، زمانی  انه هایم ریخت بعداًرا بر سر و ش

نمی ام و. اکنون خانه را ترک کردهامتقل شدهمن ایمر جنسی که به هوش آمدم دیدم توسط همسایه ها به شفاخانه
 «.برگردم چون هیچ جای برای من بعد از این امن نیست یدیگر هیچ کس خواهم دوباره به خانه شوهر یا

 زنان به مرکز حمایوی ،خانم  موردخشونت شدیدقرار گرفته بود و جای دیگر نیز برای رفتن نداشت آنجاییکه ایناز 
انتقال داده شد و بعدآ نظر به خواست خودش از شوهرش میالبه تفریق نموده که با همکاری مرکز حمایوی بعد از 

 ینا به محکمه، محکمه بادرنظرداشت اسناد وشواهد حکم تفریق توسط کمیسیون ین وکیل مدافع و ارجاع قضیهیتع
جنبه جزایی قضیه به حارنوالی منع خشونت علیه زنان راجع شده و هنوز تحت رسیدگی قرار خانم را صادر نمود. 

 دارد.
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دفتر ساحوی کابل ثبت شده است که قربانیان آن از خانه قضیه فرار از منزل در مورد  ۲۱ های روانی:دوم( خشونت

 اند. قربانیان این قضایاهای آنان به دفتر ساحوی کابل مراجعه نمودهخانوادهاند. صرفًا ود فرار نموده و ناپدید شدهخ

دلیل خشونت به  دهد که زنان قربانیهای انجام شده نشان میاند. بررسیزنان متأهل و دختران مجرد و جوان بوده

 و سایر خشونت ها از منازل شان؛ متواری شده اند.تهدید  ،نی، تبعیض جنسیتیهای لفظی و روا

دهد که عدم رعایت برخی از های انجام شده نشان میبررسی: در خانواده عدم رعایت حقوق بشری زنانم( سو

 ،مورد قضیه فرار از منزل ۴۳است، عامل شدهحقوق مسلم زنان و دختران در خانواده نیز باعث فرار قربانیان از منزل 

است؛ نامزادی و ازدواج اجباری، ممانعت از انتخاب همسر و ممانعت از تحئیل عدم رعایت حقوق بشری زنان بوده

 گردد. چنیناز اعمال و رفتاری است که باعث نقض حق آزادی ازدواج و تشکیل خانواده و حق آموزش و تحئیل می

از منزل  است که آنانده، باعث شدهقربانیان گردی نجر به نقض حقوق بشرینیز که م یاعمال و رفتار غیر حقوق بشر

 برای تحقق حقوق بشری خود اقدام نمایند. فرار کنند و

 ،از قضایای فرار زنان ازمنزل، به دلیل ممانعت از انتخاب همسر مورد ۱۸قربانیان  الف( ممانعت از انتخاب همسر:

است. در خشونت علیه زنان  مئادیق از رایج ترینیکی ممانعت از انتخاب همسر اند. های شانرا ترک کردهخانه

تواند به صورت آزادانه همسر آینده خود را انتخاب کند و هیچ شخئی حق ممانعت از حالیکه هر زن و هر مرد می

انعت از انتخاب همسر را قانون منع خشونت علیه زنان مم چنانچه ماده پنجم برخورداری فرد از این حق را ندارد.

، چنین حکم نموده است: هرگاه در مورد مجازات مرتکب ۲۷اده و در م خشونت علیه زنان و جرم دانستهمئداقی از 

 2شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی بگیرد حسب احوال به حبس قئیر محکوم میگردد.

انتخاب همسر و ازدواج ممانعت شده های خود از نفر از قربانیان توسط خانواده ۱۸رغم ضمانت قانونی فوق، اما علی

مراکز  به مجبور به ترک منزل شده و به تنهایی با مرد دلخواه خویش فرار نموده و دختران جوان این دلیل و به همین

 پیدا نمایند. خود برای رسیدن به شخئی مورد نظر یند تا بتوانند راه حلادهبرپناه  زنان حمایوی

عوامل مهم دیگری است که باعث فرار قربانیان  های اجباری یکی از نامزادی و ازدواج ب(نامزادی و ازدواج اجباری:

قضایای فرار از منزل به  از مورد ۱۴دهد که قربانیان های انجام شده نشان میارزیابی شود؛قضایای فرار از منزل می

مجبور به ترک منزل  های اجباریازدواج به خاطر قضایای فرار از منزل، از مورد ۱۱و قربانیان  نامزادی اجباری دلیل

 اند. و فرار از خانه خود شده

قانون  ۸۰ماده روشن در مورد ازدواج اشخاص عاقل و بالغ به انتخاب خود شان دارد؛  قوانین نافذه افغانستان احکام

ذ و عقد  نکاح  ناف، یدانمدون موافقه ولی ازدواج یده باه عاقلۀ رشهرگکه: دارد ورد مقرر میدر این ممدنی افغانستان 

  باشد.الزم می

 در مورد ۲۶جباری تاکید کرده و در ماده به جرم بودن نکاح ا ۵قانون منع خشونت علیه زنان در ماده به همین ترتیب 

هرگاه شخئی زنی را که سن  نماید چنین صراحت دارد:مجازات شخئی که زنی را مجبور به ازدواج اجباری می

                                                           
 ۲۷و  ۵، ماده قانون منع خشونت علیه زنوزارت عدلیه، . 2 



10 
 

کرده باشد بدون رضایت وی ازدواج و یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که قانونی را تکمیل 

 به همین ترتیب نامزادی اجباری 3گردد.اح، میابق احکام قانون فسخ میککمتر از دو سال نباشد محکوم و نامزادی یا ن

 مئداقی از خشونت علیه زن بوده و جرم است.

 ( راو تشکیل خانواده این حق بشری) حق آزادی ازدواج هاقانونی، برخی از خانواده رغم احکام پیش گفتۀاما علی

دراین  گردد.گذارند و این امر باعث فرار دختران از منزل میبرای دختران خود به رسمیت نشناخته و به آن احترام نمی

 شود:ای به عنوان مثال ذکر میقسمت قضیه

.. رار و علت ف نموده باشنده یکی از والیات تحت پوشش، به دفتر ساحوی کابل مراجعه ،ساله ۲۲دختر  ،..مسمات

نامزد  ساله( ۵۹) با مردی سالخورده در مقابل پول گزاف جبرأ و مرا بدون رضایتم»خود از منزل را چنین بیان مینماید: 

م. ای جز فرار از منزل نداشتارهچکنم، نتیجه نداد و ئرفنام را از این کار مودم تا فامیلکردند. هرچه تالش نم
سیون تا به کمیکرد رهنمائی تقاضای کمک نمایم. تا اینکه کسی مرا  شخئی از منزل پدر را ترک کرده  مجبورشدم

نماید. وی دختر مذکور به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده تقاضای همکاری می« م.مستقل حقوق بشر عار  شو
چون در  .واج نماید و راهی برای برگشت نیز نداردداش ازشخص مورد نظر فامیل خواهد باکه نمی اردداظهار می

خواهد به خانه امن معرفی گردد. وکارمندان صورت برگشت از طرف فامیل نامزاد و پدرش به قتل خواهد رسید. بناء می
دفتر ساحوی کابل و  ا تالشل نهایی قضیه اش معرفی نمود. بتا ح زنان بخش زنان رسمآ وی را به مرکز حمایوی

پذیرد هنوز به مرکز اش وی را نمیفسخ گردید ولی از اینکه خانواده نامزادی وی زنان، همکاری مرکز حمایوی

  حمایوی بدون تعیین سرنوشت قرار دارد. 

نه تنها به ازدواج اجباری دختران شان، بلکه  هابرخی از خانواده سفانه بعضاً متأ ج( ازدواج قبل از اکمال سن قانونی:

در  گیرد.می ءنمایند که اکثریت مشکالت خانوادگی از همین اعمال منشابه ازدواج دختران زیر سن شان نیز اقدام می

م ه که قبالًهمان طوریمجاز نبوده و ممنوع است.  حالیکه درقانون مدنی افغانستان ازدواج قبل از اکمال سن قانونی

گردد که اناث سن اهلیت ازدواج وقتی کامل می :قانون مدنی افغانستان چنین صراحت دارد ۷۰مورد بیان شد، ماده در

نیزآمده که: هرگاه دختر که سن  ۷۱شانزده سالگی و ذکور سن هژده سالگی را تکمیل کرده باشد. و همچنان  در ماده 

ه پدر صحیح التئرف و یا محکمه با صالحیت صورت گرفت شانزده سالگی را تکمیل نکرده باشد نکاح وی تنها توسط

 4سال به هیچ وجه جواز ندارد. ۱۵میتواند .عقد نکاح دختر کمتر از 

و  را مئداقی از خشونت دانسته قبل از اکمال سن قانونی ،نکاح دختران به همین ترتیب قانون منع خشونت علیه زن

هرگاه شخئی زنی را که سن قانونی را تکمیل نکرده باشد به عقد  :که استو مقرر داشته آنرا عمل مجرمانه دانسته

نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که کمتر از دو سال نباشد محکوم و نکاح در صورت میالبه زن، میابق 

ها اطفال ادهبرخی از خانوهای قانونی کافی در این زمینه وجود دارد اما با آنکه ضمانت 5گردد.احکام قانون فسخ می

                                                           
 ۲۶و  ۵همان، . 3 

 ۷۱و  ۷۰، مواد افغانستانقانون مدنی وزارت عدلیه، . 4 

 ۲۸قانون منع خشونت علیه زن، ماده . 5 
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ایند. نمکنند و بعضی از قربانیان قبل از ازدواج و یا بعدها از منزل فرار میزیر سن قانونی خود را وادار به ازدواج می

 شود:ای به عنوان مثال ذکر میدر این قسمت قضیه

می میترا بدون رضام» است:به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و چنین شکایت نموده ،ای به نام ....ساله ۱۴ دختر
ل درمقاب، انداختموجنجال براه  جار جلوگیری از این عمل. من برای خواستند به مرد پیری به ازدواج اجباری بدهند

حاضر به  م ورفتدر تنگنا قرار گتا اینکه  گرفتم.پدر وبرادرم قرار می زیکییلفظی و روانی و فهمیشه مورد خشونت 
مرا از مکتب رفتن ممانعت کردند و اجازه رفت وآمد به خانه اقارب را نمی .مدنش مسن و ثروتمندازدواج با مرد 

 وخواهم به خانه برگردم دیگر نمی . کردم واز منزل فرار من این وضعیت را تحمل کرده نتوانستمباالخره  .ندادد

کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر « ام میخواهد ازدواج نمایم.با آن شخئیکه خانواده خواهمنمی

انواده خو با میانجیگری قضیه را حل نماید. سرانجام  با خانواده دختر تماس برقرار نموده تالش نمودساحوی کابل 
قربانی با رضایت  .دهدمی برایش رادامه تحئیل د و اجازه اکننوی تعهد نمود که دخترش را به مردم مسن نامزد نمی

 برگشت.به خانه خود 

برای خیلی از مشکالت و جرایم بستر سازی می و عدم پرداخت نفقه فقر اقتئادی چهارم( مشکالت اقتصادی:

تجمالت  ها، تقاضای زیاد بهگیرد، بلند رفتن قیمتبزرگترین جنایات با انگیزه اقتئادی صورت می حتی بعضاً .نماید

ای عدم پرداخت نفقه یکی از شاخص هتواند سبب فرار زنان از منزل نیز شود. و تقاضا به داشتن یک زندگی مرفه می

از  به فرار ها و دخترانیکی از عوامل مهم در تحریک خانم تواندباشد که میمشکالت اقتئادی زنان در منازل می

 منازل شان باشد.

ار از منزل به دلیل مشکالت اقتئادی از جمله عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، از منزل تن از قربانیان قضایای فر ۶

قل کمیسیون مست دفتر ساحوی کابل به اند. به گونه مثال: خانمی به نام .....فرار نموده و خانواده خود را ترک کرده

 دارد:و چنین اظهار می مراجعه نموده افغانستان حقوق بشر

اختالف بوجود  شوهرم ازدواج نمودم و اکنون دو طفل داریم، از اینکه بر سر یک موضوع بین ما سه سال قبل با

ینماید که شب ها در حویلی ا مجبور مدهد و مرنفقه نمی من با شوهرم جنجال کردم، شوهرم از آن پس برایم آمده بود

ر هیچ کسی را ندارم که مرا همکاری کند. نمایم. از جانب دیگ از وسایل و غذای خانه استفاده بخوابم و حق ندارم

این شخص به خانه امن معرفی شده و هنوز در خانه  مرا کمیسیون به خانه امن ببرد. .امترک کرده را بنابراین، من خانه
 برد.امن به سر می

داده شده و به  از منزل توسط مردان فریبقضایای فرار  از مورد ۱۰قربانیان  پنجم( فریب دختران به بهانه ازدواج:

ا هامروزه با پیشرفت تکنالوژی و وسایل ارتباطات جمعی زمینه سوء استفاده جویی اند.بهانه ازدواج فراری داده شده

لومات و به معمند نبوده ها و دختران از سواد کافی بهرهخانم است. از آنجا که اینمگیری یافتهها افزایش چشو جرم

های شوم را خورده و اقدام به فرار و ترک منازل شان با زود فریب بازیند، خیلی اتهو اطالعات کافی دسترسی نداش

 نمایند.شخص فریب دهنده می
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محابس زنانه و مراکز  از های مداومدفتر ساحوی کابل از نظارت یافته های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

اند و با سرنوشت از خانه فرار نمودهبه سبب همین عامل  دختران و خانم ها دهد که تعدادی ازنشان می زنان، حمایوی

 شود: قسمت به مثالی در این زمینه پرداخته می این اند. درگرفتار شده و بد و ناخوشایند مواجه

،... اند کردهکرده، پدر و مادر این دختر  همیشه با هم دعوا میسال دارد، در یک خانواده فقیر زندگی می ۱۷ مسمات

 ت.اسنمودهدر عرصه تحئیل آنها توجه می زیکی قرار میدادند، کمتریو در ضمن اوالد های شانرا هم مورد خشونت ف
اش خواهش نیز از خانواده این دختر میرفته،ختلف از جمله خیاطی دختر های همسایه شان همیشه در کورس های م

نماید چندین ماه دختر مذکور باالخره خانواده موافقه می .رودکورس خیاطی برای آموزش خیاطی می نماید که بهمی

 .کشدریزد، دوستی آنها یک سال طول میپردازد باالخره در مسیر راه با شخئی طرح دوستی میبه آموزش خیاطی می

اید تا اینکه پسر از وی تقاضا مینماش دیدار و مالقات میهمیشه در بیرون پنهان از خانوادهدختر با دوست پسرش 
ز دوست د در این جا مورد تجاورووقتی دختر باوی در هوتل می .دننماید تا در یک هوتل باهم ببیند تا بیشتر آشنا شو

خواهد کسی با وی کمک نمید و کمک میشکوقتی که فریاد می .گیردقرار می پسرشتان دوستپسرش و دیگر دوس
گمان می. آنها رودتا اینکه دختر مذکور از هوش می نمایداشخاص متذکره خیلی لت و کوب میباالخره وی را  .کند

دازند می ان دانی وی را داخل یک بوری نموده در یکی از نواحی شهر در کثافات است.کنند که این دختر از بین رفته
 اماست. سرانجاش در حالت خیلی وخیم بودهید وضعیت صحیآبه هوش می ه دخترزمانی ک کنند.آنها فرار میو خود 

فرستد. اکنون اشخاص متهم فراری اند و اکز حمایوی میمریکی از نماید و پولیس وی را به به پولیس مراجعه می

وی را دوباره قبول کند و ایشان در حالت بی سرنوشتی در خانه  ستاند. خانواده دختر حاضر نیهنوز گرفتار نشده

 برد.امن به سر می

 های اجتماعی و حقوقیاییناپسند عامل بسیاری از مشکالت و نارس عرف و عنعنات  ششم( عرف و عنعات ناپسند:

بد دادن و ازدواج بدلی دو عرف  شود.حتی محاکم صحرایی زنان نیز توسط همین عامل برپا می است.در کشور 

ناپسند اجتماعی رایج در جامعه افغانستان که ارتباط مستقیم به موضوع این گزارش داشته و از عوامل مهم فرار از 

 گردد.منزل محسوب می

 بدل در این نوع ازدواج ها معموال زن باشد.می در کشور ما یکی از رسوم متداول و ناپسند از جمله ازدواج های بدلی

مئارف ازدواج به این ازدواج ها  جلوگیری از پرداخت طویانه و ها معموال برایگیرد و خانوادهزن دیگری قرار می

د از وانتدر این ازدواج ها رضایت طرفین مد نظر نبوده و به صورت قیع ازدواج های بدلی می ورزند.مبادرت می

لخئوص زنان بوده که آنها را ابا ا توهین به شان واالی انسان هاهجمله ازدواج های اجباری تلقی گردد، این ازدواج

 دهند.به حیث یک متاع و مال مورد تبادله قرار می

زن بدل زن  ،صراحت دارد که در عقد ازدواج ۶۹قانون مدنی افغانستان ازدواج های بدلی را منع قرار داده و در ماده 

 متوانیم استدالل نمائیبا برداشت از این ماده می گردد.هر مثل الزم میها مرار نگرفته و برای هر یک از زوجهدیگری ق

که بدل در تضاد با احکام قانون و شریعت قرار داشته و هیچ عقدی در بدل عقد دیگری به حیث یک متاع معامله 

 باشد.نگردیده هر یک به ذات خود مستقل می
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در صورتی که  دختر مذکور  ،ورزندبه شکل بدل مبادرت میافتد که خانواده به ازدواج دختر شان گاهی اتفاق می

اش چون قبال به ازدواج دختر مذکور به خانواده شترک خود انتخاب نموده اما فامیلشخئی دیگری را برای زندگی م

دیگری وعده سپرده بناء ازدواج دختر شان با شخئی دیگر از جمله ننگ و عار به حساب میآید و با این ازدواج 

سمت در این ق توانند.راه دیگری غیر از فرار برای رهایی از چنین وضعیتی پیدا نمی نماید و دختر مذکورلفت میمخا

 شود:مثالی در این زمینه ذکر می

عقد  به سال قبل در بدل خانم برادرم ۱۰» نماید:خانمی به نام ..... به کمیسیون مراجعه نموده و چنین شکایت می

) بدلی من( اشکه خانم ساله نیز دارم. وقتی ما ازدواج کردیم، برادرم متوجه شد ۵شوهرم در آمدم. اکنون یک پسر 

بعد  رمبراد بناء تواند به بهداشت و کارهای شخئی خود رسیدگی نماید.نمی مشکالت شدیدی عئبی دارد و حتی

نماید، ترین شکل ممکن مجازات میبه شدید  من، مراواج شوهر پس از این ازد سال اقدام به ازدواج دوم نمود. از چند
 را با حیوانات میبندند و ها من و پسرمحتی بعضی شب زیکی، لفظی و روانی قرار میدهد،یمورد خشونت های ف مرا

 . هدف شوهرم این است که برادر من از این وضعیت من به تنگ بیاید و خانم دومیغذا و آب هم نمیدهند برای ما
قوق ح از خانه فرار نموده به کمیسیون مستقل قاربماکی از به کمک یخود را ترک کند. من سرانجام به تنگ آمدم و 

این خانم دوباره به خانواده خود برگشته و اکنون دعوای حقوقی وی علیه شوهرش در « بشر افغانستان مراجعه نمودم.
 جریان است. ریاست حقوق کابل در 

 منزل و سرنوشت قربانیان پیامدهای فرار از

مورد قضیه فرار از منزل در دفتر ساحوی  ۱۰۸به تعداد  ۱۳۹۶است، طی سال مالی آنگونه که در متن گزارش آمده

است. عوامل متعدد نظیر عدم رعایت حقوق بشری زنان در کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده

بانیان است. قرو فقر و مشکالت اقتئادی در وقوع این قضایای نقش داشتهخانواده، اعمال خشونت خانوادگی، فریب 

ها، عزیزان خود را ترک کرده راه فرار از های موجود در خانوادهفرار از منزل با هدف رهایی از خشونت و نابسامانی

 اند.منزل را در پیش گرفته

 فرار از منزل نه تنها از خشونت رهایی با ،بانیان قضایااز قربا تأسف بسیاری دهد که های انجام شده نشان میبررسی

ورت به ص جدی شده و بلکه در بیرون از محیط خانواده نیز گرفتار مشکالت و به امنیت و آرامش نرسیده، نیافته

 اند. ها و رفتارهای ناروای افراد جامعه گردیدهمضاعف قربانی ناهنجاری

های خود جذب شده و به دوباره به خانواده از قربانیان است، شمار زیادیشدههمانیوریکه در نمودار زیر نشان داده

های امن پناه برده و هنوز هم در حالت بی سرنوشتی به به خانهاند، تعدادی دیگری از آنها صورت مجدد مدغم شده

تکاب اند، شمار دیگر به اتهام اربرند، تعداد دیگر، قربانی جرایم خیرناک و آسیب رسان نظیر تجاوز جنسی شدهسر می

ت سلب اند و هم اکنون در محالجرایم ضد اخالقی نظیر جرم زنا مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و مجازات شده

 اند.به آرامش نرسیده کنند وزندگی می یک تعداد از آنها هنوز در سایه ترس، نگرانی و اضیراب برند.به سر میآزادی 

پردازیم که بعد از ترک منزل قربانیان آنرا از منزل و رخدادهای می بخش گزارش به بررسی پیامدهای فراردر این 

 است.یرات دوامدار بر زندگی آنان داشتهتجربه نموده و برخی از این رخدادها تاث
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 باشد:نمودار ذیل نشان دهنده پیامد های فرار از منزل می

 
نفر از قربانیان فرار از منزل به اتهام ارتکاب جرم زنا مورد  ۱۲همانیوریکه در نمودار فوق نشان داده شده است، 

 یگراش با شخص د روابط فرار نموده و منزل اند. این افراد با شخص دیگر ازو مجازات شده تعقیب عدلی قرار گرفته

اند. تعدادی از این افراد بعد از سپری نمودن حبس نامشروع و مئداقی از زنا تلقی شده و مورد مجازات قرار گرفته

های امن در اند و در خانهمدغم نشدههای خود پذیرفته نشده و دوباره به خانواده خود محکوم بها توسط خانواده

 شود:برند. در این قسمت مثالی در این مورد ذکر میحالت بی سرنوشتی به سر می

....... نین نموده و چ مراجعهاین دفتر  تحت پوشش دفتر ساحوی کابل است، به که باشنده یکی از والیات مسمات
 خواستدوست بودم ودر این مدت وی چندین بار میکه با اسامی ....  شدماه می ۶من به مدت » است:اظهار داشته

بدین منظور  .ام نامزاد نمایدخواست مرا به پسر عمهمی ام قبول نداشت و. ولی خانوادهبه خانه ما خواستگار بفرستد
ن ناچار به خانه و موقتی از خانه بیرون شدم تلیفون دوستم خاموش بود  ،من از خانه به قئد ازدواج فرار نمودم

ام مرا . بعد خواهر خواندهبیرون نمود ام مرا از خانه خودآنجا رفتم پدر خواهر خواندهوقتی  .ام رفتمخواهر خوانده
 وقتی آنجا رسیدم دیدم ،من باوی رفتم ات روشن شود.تا اینکه تیلیفون دوستبرم می گفت که ترا خانه بچه مامایم

من در خانه آنها ماندم پسر مامای خواهر خوانده ام مرا گفت که  .وی باردار نیز استکه پسر مامایش زن دارد و زن 
. برمت میا. من ترا نزد دوستباید با من بروی تا دولت خبر نشود .شویتو از خانه فرار نموده ای حال محبوس می

این مورد بارها تکرار  .تجاوز نمود . شب را با وی ماندم و او بر منمرا به یک والیت دیگر برد . اومن با وی رفتم
 پولیس ما را  دراین جا .برد، تا اینکه دوباره مرا در والیت خودم آوردروز مرا با خود به هر طرف می ۲۰مدت  .شد

سال حبس  ۲به   و آن شخص حبسیک و نیم سال  به من . هردوی ما به اتهام جرم زنا محاکمه شدیم.دستگیر نمود

خواهم برای رفتن ندارم، می یخواهد و من دیگر جایام خانواده ام مرا نمیکه از حبس رهاشدهمحکوم شدیم. اکنون 

  «به خانه امن بروم.

۵۵

۴۵

۱۲

۱۰

۶

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

ادغام مجدد به خانواده

بی سرنوشت

تعقیب عدلی و مجازات

قربانی تهدید

قربانی تجاوز

پیامدهای فرار از منزل
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 یجنس مورد تجاوز توسط افراد ناشناس در مسیر راهدر هنگام فرار از منزل  نفر از قربانیان فرار از منزل ۶به تعداد 

قربانیان مورد قضیه تهدید  ۱۰به تعداد  .برندبی سرنوشتی بسر می حالت امن در هایاند و اکنون در خانهقرار گرفته

های اجباری مورد ها و ازدواجنامزادی است. این افراد دخترانی هستند که به دلیل خود داری ازفرار از منزل ثبت شده

هنوز هم در سایه ترس، اضیراب، این افراد  اند.، از خانه فرار نموده و به مراکز حمایوی پناه بردهتهدید قرار داشته

 برند.نگرانی و تهدید به سر می

یافته های دفتر ساحوی کمیسیون نشان دهنده  ۱۳۹۶همانگونه که در نمودار فوق به مشاهده میرسد درطی سال مالی  

فرار از منزل، دهند که بعد از قضایای فرار از منزل را زنان و دخترانی تشکیل می مورد از ۴۵ قربانیاناین است که 

های امن( بسر ی در مراکز حمایوی ) خانهبی سرنوشت در حالت خانواده های شان حاضر به پذیرفتن آنها نبوده و

  برند.می

 
 

ه برند، نسبت بسرنوشتی به سر مینفر از قربانیان که در حالت بی ۱۹رسد، آنگونه که در نمودار فوق به مشاهده می

ندارند، از اعضای خانواده خود نفرت دارند، خانه خود را مکان امن برای ادامه زندگی های خود اعتماد خانواده

 کنند.های امن زندگی میدانند، بنابر این، حاضر به بازگشت دوباره به خانه خود نمی باشند و اکنون در در خانهنمی

Series1

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۸

۲۰

عدم اعتماد قربانی نسبت به 
خانواده

عدم پذیرش قربانی توسط 
خانواده

عدم پذیرش محبوسین پس از 
رهایی

Series1 ۱۹ ۱۴ ۱۲

قربانیان بی سرنوشت با تفکیک دالیل عدم ادغام مجدد به خانواده
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رش حاضر به پذی هاهای آنباشند اما خانوادهمینفر از قربانیان با آنکه حاضر به بازگشت دوباره به خانه خود  ۱۴اما 

نفر  ۱۲د. انو دوباره به خانواده مدغم نشده کنندهای امن زندگی مینیز در خانهقربانیان نیستند. به این دلیل این افراد 

 از زنداندیگر از قربانیانی هستند که پس از فرار از منزل به اتهام ارتکاب جرم زنا زندانی شده و پس از رهایی 

 های امن در حالت بی سرنوشتی زندگی می کنند. های شان حاضر به پذیرش آنها نشده و اکنون در خانهخانواده

 هاقربانیان مدغم شده به خانواده

های نفر از قربانیان فرار از منزل دوباره به خانه ۵۵ است،شدهآنگونه که در نمودار پیامدهای فرار از منزل نشان داده

 های خودهای بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به خانوادهخود برگشته و در نتیجه تالش

 اند.مدغم شده و از بی سرنوشتی رهایی یافته

های عامالن خشونت علیه آنان و افرادیکه زمینههدف فرار از منزل آنها،  جدول زیر تعداد افراد مدغم شده به خانواده،

 است:است، تشریح شدهبازگشت آنانرا به خانواده دوباره فراهم کرده

 هشمار اهداف فرارا از منزل عامل قضیه        افراد تضمین کننده تعداد قربانیان

 1 قئد ازدواج  پدر کاکا و برادرو ماما و مادر 10

 2 فزیکی خشونترهایی از  شوهر پدر کاکا 18

 3 و بی پناهی اقتئادی رهایی از مشکالت شوهر و اقارب شوهر ۱۷

 4 اجباری نامزادی رهایی از نامزاد پدر 3

 5 جنسی خشونترهایی از  شوهر خسر 4

 6 تفریقمیالبه  شوهر پدر و برادر 3

 موعهجم ۵۵

سپری نموده و با میانجیگیری، تالش و  مراکز حمایویهای زیاد در مدت اال ذکر گردیده،که در جدول ب یزنان

های زمینه، ناهای آنبا خانواده زنان گفتگوهای زیاد کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و مشاورین مراکزی حمایوی

 است.های شان فراهم شدهمدغم شدن مجدد آنان به خانواده

 دیدگاه مردم در مورد فرار از منزل

پدیدة فرار از منزل بدون توجه به عوامل و دالیل آن، یک امر مزموم و غیر قابل قبول دانسته در جامعه افغانستان 

گردد. با آنکه قانونگذاران می شود و زنی که از منزل فرار نموده، نه قربانی که شخص مجرم و گناهکار تلقیمی

از منزل را جرم نداسته و فرد فراری را مستوجب مجازات فرار  ،افغانستان در مقاطع مختلف تاریخ قانونگذاری

های ناصحیح اجتماعی، زنی را که خانه خود را به هر دلیلی ترک ای از افراد با توسل به عرف و سنتداند، اما پارهنمی
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نسبت به  هباشند. با توجه به نگاه و ذهنیت منفی جامعمی انکرده، قابل توبیخ و سرزنش دانسته و در پی مجازات آن

یح شوند و آنگونه که قبالً تئرپدیده فرار از منزل، قربانیان آن با عواقب بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل مواجه می

  شوند. دوباره پذیرفته نمی هاخانوادهگردید، حتی از جانب 

ربانیان ق تعدادی از باکابل  های فرهنگی و ذهنی مشکل فرار از منزل و عواقب زیانبار آن، دفتر ساحویدرک ریشهبرای 

ظر ن از آنها ار از منزلدر مورد فر مئاحبه نموده و ،ضمن ثبت و رسیدگی شکایات شان مراجعین دفتر، ها وخشونت

مورد فرار از منزل گفتگو  همچنان با اشخاص با سواد، کم سواد و بیسواد اعم از زنان و مردان در است.خواهی نموده

گردد که نگاه اغلب افراد در جامعه نسبت به فرار از منزل و قربانیان آن این افراد نیز روشن می از نظریات است.نموده

 . باشدبر فرار از منزل به شدت پایین میها در براو آستانه تحمل خانواده منفی است

از  ن کند و نمایندگیالبته این نظر خواهی در حدی نبوده که بتواند معلومات مورد نیاز یک تحقیق جداگانه را تأمی

 های از نظریات این اشخاص را به عنوان مثال ذکر می نماییم.نگاه کلی جامعه نماید. در این قسمت گزارش نمونه

ها از حقوق انسانی و بشری خود برخوردار گردند، مورد اگر دختران و زنان در خانواده» مدوسا، از والیت کابل: 

رند، همانند پسران برای شان ارزش قابل گردند از حق تعلیم، تحئیل، کار و حمایت و کرامت و احترام قرار گی

 «ماند.ی فرار دختران از منازل باقی نمیانتخاب همسر به گونه مساوی برخوردار گردند جای برا

ای ت هاگر دختران در خانواده ها از محبت کافی در محیط خانه برخوردار گردند نیازی ندارند به محب»مرحبا از کابل:

 «بالخره از خانه ها فرار نمایند. دروغین مردان بیگانه پناه ببرند و

ی هیچ پدر و برادر ،بر این. بنازنان و دختران در فامیل ها تحت قیمومیت پدران و برادران قرار دارند» مزدک از پروان:

ب فرار ده و سبابه دام دیگران نیفت بناء باید به تئامیم قیم خود احترام بگذارند تا .داردبرای خواهرش بدی روا نمی

 «از منازل شان نگردد.

 «اگر دخترم با شخئی از خانه فرار نماید هیچ جای برای برگشت اش به خانه وجود ندارد.»پروین از کاپیسا:

دودیتها، محبندد، آنها را تحت خشونتها را برای دختران و زنان شان میخانواده ها همه راه بعضاً» مئمم از پنجشیر:

این خود بستر ساز  کنندرعایت نمی آنها را حقوق مدنی و انسانی .دهندهای بیش از اندازه قرار میها و سخت گیری

 «باشد.فرار دختران و پسران از منازل می
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 های ام( )خانهزنان مراکزی حمایوی وضعیت حقوق بشر در بررسی اجمالی

قانون منع خشونت علیه زنان،  ۸ماده  ۳براساس فقره است؛ خانه امن( یک نهاد حمایت کننده)زنان مراکز حمایوی

 همچنان در 6نماید.های امن را فراهم میهای تأسیس خانهدولت افغانستان، به صورت خاص وزارت امور زنان، زمینه

 که مراکز استگردیدهاسالمی افغانستان چنین فیئله شورای وزیران جمهوری  ۱۳۸۹/۱۰/۲۰مورخ  ۴۱مئوبه شماره 

 خانه های امن( در مرکز و والیات کشور در تشکیل وزارت امورزنان باید ایجاد گردد.حمائیوی )

مرکز حمایوی زنان محلی است که برای رهایش مؤقت متضررین خشونت و زنانی که معرو  به خشونت باشند، 

یجاد مراکز حمایوی؛ حمایت از زنان خشونت دیده و آسیب پذیر و جلوگیری از هدف از ا در کل 7گردد.ایجاد می

 باشد.های بیشتر علیه زنان قربانی میآسیب

 

 در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل در یکی از مراکز حمایوی خوابگاه

مراکز حمایوی غیر دولتی دسته میابق احکام مقرره مراکز حمایوی زنان، مراکز حمایوی به مراکز حمایوی دولتی و 

گردد و وزارت مکلف به ایجاد این مرکز شود؛ مراکز حمایوی دولتی در چوکات وزارت امور زنان ایجاد میبندی می

باشد و مراکز حمایوی غیردولتی تحت شرایط مقرر در مقرره متذکره، توسط مؤسسات غیردولتی در مرکز والیات می

 8می تواند ایجاد شود.

                                                           
 ۸، ماده قانون منع خشونت علیه زن. 6 

 ۳، ماده مقرره مراکز حمایوی زنان. 7 

 ۶و  ۵. همان، مواد 8 
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. تمام نمایدیت میایجاد گردیده و فعال زنان مرکز حمایوی ۸به تعداد یات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، در وال

است. وزارت امور زنان تاهنوز هیچ مرکزی این مراکز غیر دولتی بوده و توسط مؤسسات غیر دولتی ایجاد گردیده

فعالیت دارد. یک مرکز  در شهر کابل حمایوی مرکز ۶ است. از این میان،حمایوی دولتی در این والیات ایجاد نکرده

توسط مؤسسات غیر دولتی ایجاد گردیده و قربانیان خشونت  در والیت کاپیساو یک مرکز در والیت پروان  حمایوی

 دهد.علیه زنان را نگهداری نموده و مورد حمایت قرار می

 در این است.مراکز حمایوی ایجاد و فعال نگردیده هنوز در والیات غزنی، میدان وردک، پنجشیر ولوگر متأسفانه

پناهی برای پناه بردن ندارند. از بعضی و جان شوند، جای برای ماندناز منزل می والیات زنانی که مجبور به فرار

اند. های امن در کابل پناه بردهوالیات نزدیک به شهر کابل، شماری از قربانیان فرار از منزل به کابل آمده و در خانه

های امن دفتر ساحوی کابل آمده و به خانهبه نفر از والیت لوگر  ۳نفر از والیت غزنی و  ۳ مثال در سال مالی گذشته،

تأمین راه  های امن) مراکز حمایوی( در این والیات، از مشکالت جدی فرااند. نبود خانهدر شهر کابل معرفی شده

 شود.حقوق زنان شمرده می

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به صورت ماهوار از مراکز حمایوی زنان در ساحات تحت 

بار از مراکز متذکره به صورت منظم  ۳۰، این بخش بیش از ۱۳۹۶طی سال مالی نماید. پوشش خویش نظارت می

 ۲۷و  زن ۱۳۷دهد که براساس آخرین آمار، به تعداد های نظارتی دفتر ساحوی کابل نشان میاست. یافتهنظارت کرده

  ا مادران شان در این مراکز به سر می برند.طفل ب

 

 

 وییکی از مراکز حمای ز آموزش حرفه و صنایع دستی زنان درمرک
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 کز حمایوی زنانها در مرابهبودی

های کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از مراکز حمایوی زنان در ساحات تحت پوشش دفتر ارزیابی

ر د آنان برای کافی دسترسی دارند. اعاشه، اباته وغذای دهد که زنان ساکن در این مراکز به ساحوی کابل نشان می

و همین  شودمینوی غذایی غذا تهیه و توزیع میاین مراکز روز سه مرتبه از طرف مرکز حمایوی میابق استحقاق و 

 شود.طور لباس نیز داده می

د، زمینه های سواد آموزی، آموزش حرفه وبعضاً تعلیمات رسمی و دینی نییز برنافرادیکه در این مراکز بسر میبرای 

های اولیه صحی را یک کلنیک با یک داکتر معالج وجود دارد و کمکهمچنان در تمام این مراکز،  باشد.فراهم می

 نماید.عرضه می انبرای آن

مشاوره حقوقی، خدمات روانی و مشاوره روانی به خدمات حمایوی نظیر مساعدت حقوقی،  به همین ترتیب، عرضۀ

د. البته برخی از قربانیان در بعضی از مراکز حمایوی از کیفیت باشمنظور حل مشکالت روانی و حقوقی آنان فراهم می

  تواند در حل مشکالت آنان کمک کننده باشد.خدمات حقوقی راضی نیستند، اما رویهمرفته این خدمات می

 زنان موجود در مراکز حمایویمشکالت 

امور قضایای زنانی است که در این های امن، دخالت زورمندان محلی در یکی از مشکالت موجود در روند کار خانه

تا  نمایندر میکنند و بر مراکز حمایوی اعمال فشادر امور رسیدگی قضایا دخالت میزومندان برند؛ کز به سر میامر

 حل و فئل شود. دعاوی و قضایای آنها های غیر رسمیقربانیان وادار به مئالحه شده و از طریق مکانیزم

 آموزشی برای زنان در یکی از مراکز حمایوی کورس
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ن، ها و اقارب شادهی دوباره قربانیان به خانوادهسفانه در مورد تسلیمست. متأقضایاتسلیمی دهی مشکل دوم، در 

است که اواًل رویه واحد و حکمی روشن و واضح در مقرره مراکز حمایوی زنان وجود ندارد. این امر باعث شده

دوماً ضمانت کافی برای تضمین جان و حیات قربانی از جانب  مراکز حمایوی وجود نداشته باشد و یکسان در تمام

یم ب و خانواده وی تسلراست که وقتی یک قربانی دوباره به اقاوالیت کابل رویه شدهدر ب وی داده نشود. مثالً راقا

 اشه اقاربزنان معرفی کرده، وی را ب شود، صرفاً خانه امن مربوطه و نهادی که آن شخص را به مرکز حمایویداده می

رفته از وی گ کند و یک تعهد نامیموینامضاء میکنند و یک فرمه خیلی ساده که در آن تسلیم گیرنده تسلیم می

و حمایت از قربانی و حفاظت از جان و حیات وی نیز در مقرره  ، نظارت بعد از تسلیمیشود. و مکانیزم پیگیریمی

د دهی ایجاد شود که در آن نهادهای عدلی و قضایی دخیل باشص تسلیماست. بنابر این، باید کمیته خابینی نشدهپیش

و تضمین معتبر و محکمه پسند از شخص تسلیم گیرنده اخذ گردیده و بعد از آن مکانیزم واضح و قابل اطمینان برای 

  قضیه نیز طراحی شود. و نظارت بعد از تسلیمی پیگیری

ه تابعیت خود را برخی از قربانیان که تذکراست که جود دارد اینهای امن ویکی از مشکالت دیگری که در خانه

دعوی وی از جانب محاکم  ند،نمای آنها اسناد وی را پنهان میهکنند و یا خانوادندارند و حین ترک منزل فراموش می

حقوقی مشکل  حل و فئل شود کهاین امر باعث میشود. تحریک نمی میت نیافتهو نهادهای عدلی و قضایی رس

 های تداوم بی سرنوشتی آنها را فراهم سازد.اینگونه اشخاص زمان بسیار طوالنی را در بر بگیرد و زمینه

 باشد. کارمندان این مراکز بههای امن ضعیف بودن تدابیر امنیتی از این مراکز و کارمندان آن میمشکل دیگر در خانه

شود اما ند. با آنکه آدرس مراکز حمایوی به هیچ کسی داده نمیکناند که احساس امنیت نمیهمکاران کمیسیون گفته

 .اندکرده ز حمایوی زنان را تهدیددر برخی از والیات تحت پوشش زورمندان محلی کارمندان و مراک

 رسیدگی موثر قضایای فرار از منزل

قضایای  مامت ها و وظایف قانونی خویش،براساس صالحیت دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

، به صورت مؤثر مورد رسیدگی قرار اندبخش حمایت و انکشاف حقوق زنان مراجعه نموده به که فرار از منزل را

 ناشی از منازعات غیر جرمی خانوادگی است. در قضایای که جنبه جزایی نداشته و صرفاً موضوع فرار از منزل داده

حلی  انجیگری راهاستفاده از روش میقدم نخست با  است، کارمندان دفتر ساحوی کابل تالش کرده تا درح بودهمیر

ا ر های حل اختالفاتده و زمینهطریق گفتگو با دو طرف نزدیک تر نمو از را مواضع طرفین، دبرای آن جستجو کن

به مراکز  در صورت عدم حل و فئل فوری قضیه، نظر به خواست و رضایت کامل قربانی، آنها د.فراهم نمای

تر شده و قضیه حل گردد. اما تعدادی از ها نزدیکمعرفی شده تا با گذر زمان مواضع طرف حمایوی)خانه امن(

ضیه به نهادهای عدلی و قضایی های امن نیز بوده، ققضایای که جنبه جزایی داشته و قربانی خواهان اقامت در خانه

 است.مربوطه راجع گردیده و قربانی نیز جهت حفاظت به خانه امن معرفی شده

مورد آن مستقیماً در بخش حمایت و  ۸۳، قضیه دریافتی ۱۰۸از مجموع آنگونه که در ابتدای گزارش تذکر رفت، 

تالش پیگیرکارمندان دفتر ساحوی  مورد آن با ۵۵ است. از این میان،انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ثبت شده
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وادهه به خاندوبارقربانیان این قضایا مراکز حمایوی حل گردیده و  مشاورین حقوقی و وکالی مدافعهمکاری  کابل و

 اند.های خود برگشته و مدغم شده

ن دفتر ساحوی کابل در های خود چندین مرحله توسط همکارادر روند بازگشت و ادغام مجدد قربانیان به خانواده

ی های شان اکثراً از طریق میانجیگرشود؛ بازگشت  دوباره قربانیان به خانوادهمی است و همواره رعایتشدهتهنظر گرف

اً یک نداشته و صرف و جرمی شوند که جنبه جزاییقضایای مشمول شیوه میانجیگری می شود،بین طرفین انجام می

است. در این گونه قضایا، در مرحله اول، شکایت قربانی در بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان منازعه خانوادگی

وی، شاکی به یکی از مراکز  و آسیب پذیری گردد، در مرحله دوم، در صورت رضایت و تقاضای قربانیثبت می

شود و با طرف قربانی به صورت همه جانبه مستندسازی می شود. در مرحله سوم، قضیهحمایوی زنان معرفی می

گیرد تا میان هردو شود. در مرحله چهارم، تالش صورت میمقابل هم تماس گرفته شده و اظهارات آنان گرفته می

ی چون هردو جانب احساسات ،طرف میانجیگری صورت گیرد. در روزهای اول پروسه میانجیگری زیاد اثر بخش نیست

ر فراهم بیشت به صورت مسالمت آمیز و از طریق میانجیگری های حل و فئل اختالفاتما با گذر زمان زمینههستند ا

ها طول بکشد. درمرحله پنجم، اگر توافق صورت شود و ممکن است ماهجلسات میانجیگری باربار دایر می شود.می

وی ضمانت محکم،  خانواده از اقارب و خانواده گردد. قبل از برگشت قربانی بهخانواده خود برمی ی بهگرفت، قربان

گردد. روند اخذ ضمانت با مشارکت و هماهنگی کمیسیون و مرکز حمایوی قانونی و قابل استناد در محاکم اخذ می

شود. چون حضور و شریک شدن نهاد پولیس و صورت گرفته و پولیس و حارنوالی هم دخیل ساخته می مربوطه

س باشد. در ششم، پ، با توجه به مسوولیت این نهادها در قبال جان و حیات قربانی ضروری میحارنوالی در این روند

های تلفنی و مراجعه حضوری به خانه قربانی، از ادغام مجدد قربانی به خانواده، کارمندان بخش زنان از طریق تماس

ها در اوایل هرچند ین بازدیدها و تماسنمایند. اکنند و از مئوونیت وی اطمینان حاصل میاز خانه وی بازدید می

 گیرد.روز یکبار و بعدها هرچند ماه یکبار صورت می

قابل یاد آوری  است.قضیه متذکره تمام این مراحل طی شده ۵۵و ادغام مجدد قربانی در  قضایا در روند حل و فئل

ها در این دهی و ادغام مجدد قربانیان تئریح نشده و رویههای تسلیماست که در مقررة مراکز حمایوی زنان شیوه

انی ها علیه قربها دقت الزم نکرده و تهدیدزمینه متفاوت است. برخی از نهادها در روند ادغام مجدد قربانیان به خانواده

 دد:گراش، ذکر میسمت گزارش مثالی از قضایای حل شده و قربانی مدغم شده به خانوادهدر این ق گیرند.جدی نمی

،....و از منزل فرار نموده شنده یکی از والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابلساله با ۳۸ به گونه مثال؛ مسمات 

. از امام ازدواج نمودهسال است که به خواست خانواده ۱۵ مدت من»است:حین مراجعه به این دفتر چنین اظهار داشته
شوهرم همیشه مرا مورد خشونت  .باشددختر می ۲پسر و  ما یک . ثمره ازدواجشوهرم را دوست نداشتم همان ابتداء

اوالد مجبور شدم با  . باالخره به تنگ آمدم ودهدنفقه نمی برای من و اوالد هایم دهد وهای فیزیکی وروانی قرار می
و هیچ جای دیگری  خواهم که به خانه برگردمدیگر نمی ه به دفتر کمیسیون مراجع نمودم.هایم یکجا خانه راترک نمود

 .«برای رفتن ندارمهم 
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و مستندسازی کامل این قضیه،  بررسی از بعد ،دفتر ساحوی کابلکارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان 
ماه در مرکز حمایتی  ۶وی مدت  و اصرار خودش به یکی از مراکز حمایوی معرفی نمود. قاضاقربانی را براساس ت

زندگی کرد. در این مدت کارمندان دفتر ساحوی کابل با همکاری مشاورین مرکز حمایوی، با شوهر و والدین قربانی 
هم نماید. باالخره از شوهر های تفاهم و سازش را بین طرفین فراجلسه میانجیگری دایر کرد تا زمینه ۸و خود وی 

نامناسب  ز رفتارا زد،نفقه بپردا برای آنان نکند، یبی توجهفته شد که دیگر نسبت به زن و فرزندانش تعهد گر قربانی
برای خانم و  قربانی عمالً شوهر گذارد.به حقوق بشری همسر خود احترام ب نماید وو خشونت آمیز خود داری 

کتب شامل نمود. پس از تعهد و تضمین معتبر خانه گرفت و اوالدهایش را در م خود ماوالدهایش میابق خواست خان
همکاران دفتر  ین باراش را از سر گرفت. پس از آن برای چندقربانی به خانه بازگشت و زندگی خود با خانواده

  نیامده بود.خوشبختانه دیگر مشکلی برای آنها بوجود  .زندگی قربانی نظارت کردند محل ساحوی کابل از

ه وریکه قبآل هم تذکر دادهمان ط برند.امن بسر میفئل نشده و قربانیان در خانۀباقی مانده هنوز حل و قضیه  ۲۸اما 

آنها را  های شانهیک تعداد شان از اینکه خانوادد و شان در محاکم تحت دوران قرار داریک تعداد آنها قضایای  شد

در مراکز حمایوی  یبی سرنوشت در حالت مدغم شوند، های خودخواهند با خانوادهنمی پذیرند و یا اینکه خود آنهانمی

 د. نقرار دار
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 نتیجه گیری

مورد قضیه فرار از منزل  ۱۰۸به تعداد  ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال مالی 

قضیه فرار  ۵۵است. از این میان به تعداد قضایا حمایت مؤثر نمودهرا ثبت، رسیدگی و پیگیری نموده و از قربانیان این 

از منزل که جنبه جزایی نداشته و ناشی از منازعات ساده خانوادگی بوده توسط کارمندان بخش حمایت و انکشاف 

های خود حقوق زنان دفتر ساحوی کابل با استفاده از روش میانجیگری حل و فئل شده و قربانیان دوباره به خانواده

 اند.مدغم شده

 دهد که قربانیان فرار از منزل به دالیل متعدد نظیر عدم رعایتبررسی قضایای ثبت شده در دفتر ساحوی کابل نشان می

های روانی و حقوق بشری آنان در خانواده) مثال عدم رعایت حق آزادی ازدواج و تشکیل خانواده(، خشونت

 ،اند. بنابراینهای خود را ترک نموده و دست به فرار از منزل زدهخوردن، خانهخانوادگی، مشکالت اقتئادی و فریب 

و اهداف نامعلوم دیگر، از اهداف مهم قربانیان  ازدواج آزادانه با فرد دلخواه خود رهایی از خشونت، تقاضای تفریق،

 است.فرار از منزل بوده قضایای در

ش است؛ هرچند تعداد قابل مالحظه قربانیان با تالگوار برای قربانیان داشتههای نابا تأسف فرار از منزل عواقب و پیامد

ای هدوباره به خانواده زنان و حمایت کارمندان دفتر ساحوی کابل و همکاری مشاورین و وکالی مدافع مراکز حمایوی

تهدید، خشونت و بعضًا تجاوز جنسی،  نظیر اند، اما تعداد قابل مالحظه دیگر با پیامدهای ناگوارخود مدغم شده

اند و به دالیل اند. در عین حال شمار زیادی از این افراد تا هنوز بی سرنوشتتعقیب عدلی و مجازات مواجه شده

 اند.اند و مدغم نشدههای خود باز نگشتهه خانوادهمتعدد هنوز ب

ه نی در زمینه فرار از منزل مقرر داشتبا در نظرداشت احکام قانون جزای سابق، کود جزاء افغانستان باردیگر حکم روش

است. این حکم تضمین محکم برای حمایت از قربانیان فرار از منزل و این عمل را تحت شرایط خاص، جرم ندانسته

ایت از قربانیان یک های امن) مراکز حمایوی( به عنوان مکانیزم حمایتی در حوزه حماست. در عین حال ایجاد خانه

ین نهادها، توجه بیشتر صورت گیرد و از روند کار های مؤثر ااما الزم است در مورد فعالیت ند باشدتواتدبیر مؤثر می

 آنان نظارت منظم و مستمر انجام شود.

ها و تدابیر قانونی و عملی که برای حمایت از قربانیان فرار از با همه حمایت است،آنگونه که در متن گزارش آمده

و  های شدیداً آسیب پذیرقضایای فرار از منزل یکی از گروه رو به افزایش  است، قربانیان منزل تدبیر و عملی شده

ی، اش ناامنی اجتماعی، فقر، بیکار. آنها با توجه به گسترش ناامنی، افزشودمعرو  به خیر  جامعه افغانسان شمرده می

شوند، با انواع مختلف تهدیدات و خیرات جدی از خانه خارج می که های اجتماعی، به محضیاعتیاد و سایر نارسایی

است  باشند. و الزمهای بیشتر قانونی و عملی میحمایت شدیداً نیازمندباشند. بنابراین، این گروه از افراد مواجه می

بوطه جهت جلوگیری از قربانی شدن مضاعف آنان و رهایی از خیرات متذکره، تمهیدات الزم را در نظر ارگانهای مر

 و عملی نمایند. گرفته
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 پیشنهادات

های گزارش حاضر، جهت کاهش موارد فرار از منزل و حمایت الزم از قربانیان آن، موارد زیر  با در نظرداشت یافته

 گردد:ذیئالح پیشنهاد می به نهادها و ارگانهای ذیربط و

با توجه به اینکه، یکی از عوامل مهم قضایای فرار از منزل عدم رعایت حقوق بشری زنان در خانواده و اعمال  -1

ها دهی در تمام نقاط کشور راه اندازی شود تا خانوادههای گسترده آگاهیخشونت علیه آنان است، الزم است برنامه

 شوند.از منزل ن ربه این ترتیب زنان وادار به فرا نان، این حقوق را رعایت نمایند وآشنایی با حقوق بشری ز ضمن

و عواقب  هاامدیدر مورد پ یعموم یشود تا آگاه یزنان راه انداز یبرا یدهیگسترده آگاه یهابرنامههمچنان 

نزل دست به فرار از م یزنان و دختران بخاطر منازعات قابل حل  خانوادگ جهی. در نتابدیناگوار فرار از منزل ارتقاء 

 .قرار ندهند شترینزنند و خود را در معر  خیرات ب

ه اقدام ب ،ها به حق آزادی ازدواج و تشکیل خانوادهتعداد زیادی از قربانیان به دلیل عدم رعایت و احترام خانواده -2

اند. این افراد از ازدواج آزادانه منع شده و یا وادار به ازدواج اجباری و ازدواج قبل از اکمال سن فرار از منزل کرده

اند. با توجه به اینکه ممانعت از ازدواج، ازدواج اجباری و ازدواج قبل از اکمال سن قانونی براساس قانونی شده

جرم است، با مرتکبین اینگونه جرایم باید برخورد قاطعانه و قانونی صورت  احکام قانون منع خشونت علیه زن،

 وع جرایم پایین آمده و در نتیجه از میزان قضایای فرار از منزل کاسته شود.ن گیرد تا گراف این

های خانوادگی برخورد نهادهای عدلی و قضایی باید با قاطعیت با جرایم خشونت علیه زنان، خئوصًا خشونت -3

 مؤثر یدگیانون و رسقانونی نمایند و هیچ مجرمی نباید معافیت پیدا کند. با قیعیت و حتمیت در تیبیق احکام ق

 یابد.های فرار از منزل کاهش میبه جرایم خشونت علیه زنان، گراف این نوع جرایم پائین آمده و زمینه

راین، نابشوند، باست، قربانیان فرار از منزل با عواقب و پیامدهای ناگوار مواجه میآنگونه که در متن گزارش آمده -4

به  داشته و و مسلکی الزم است نهادهای مربوطه از جمله ارگان پولیس با قربانیان فرار از منزل برخورد انسانی

های مافیایی از آنان سؤاستفاده محض مراجعه آنان به این ارگانها، مورد حمایت قرار گیرد تا مجرمان و گروه

 نتوانند.

های امن است، بنابراین، الزم است وزارت امور زنان براساس قربانی، ایجاد خانه یکی از تدابیر مهم حمایتی از زنان  -5

احکام قانون منع خشونت علیه زن و مقرره مراکز حمایوی زنان، مؤسسات غیر دولتی را تشویق به ایجاد 

 ور اقدام نماید.نماید و در عین حال وزارت امور زنان نیز به ایجاد این مراکز در تمام والیات کش امنهایخانه

های امن دخالت زورمندان محلی در امور قضایای قربانیان است، نهادهای یکی از مشکالت مهم در مورد خانه -6

عدلی و قضایای با حمایت از قربانیان باید جلو هرگونه دخالت زورمندان را گرفته و در امر رسیدگی به قضایای 

 قانونی تیبیق نماید.از طریق مجاری را آن صرفاً احکام قانون 
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 ،در این مراکز و تضمین حمایت الزم وقانونی از قربانیان زنان الزم است جهت بهبود وضعیت مراکز حمایوی -7

و از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بتواند از این مراکز  مکانیزم نظارت از این مراکز تقویت شده

 باشد.هنظارت دوامدار و بدون اطالع قبلی داشت

های ه اقارب و خانوادهدر مقرره مراکز حمایوی زنان حکم و مکانیزم واضح و مؤثر برای تسلیم دهی زنان قربانی ب -8

صورت گرفته و با بازنگری  است در این زمینه با ارگانهای ذیدخل مشورتالزم  است.در نظر گرفته نشده شان

تناد در و ضمانت محکم و قابل اس شده قربانیان در نظر گرفتهاین مقرره، تدابیر مؤثر و میموین برای تسلیم دهی 

ه جامع رتر شود و مقرقانونمند وی زنانیمراکز حما الزم است همچنان محاکم از فرد تسلیم گیرنده اخذ گردد.

به  انیمجدد قربان یمینحوة تسل ریل نظیشود و تمام مسا نیو تدو هیمراکز ته نیامور و اجراآت ا میتنظ یبرا

 .شود دهیگنجان ره مربوطهمقر در خانوداده شان

اجتماعی نظیر بد دادن، بدل نمودن، طویانه گزاف  عرف و عنعنات ناپسندیکی از عوامل قضایای فرار از منزل  -9

وغیره است. الزم است نهادهای مختلف و ذیربط، از جمله وزارت محترم امور زنان، وزارت اطالعات و فرهنگ 

  ها را کمتر بسازند.دهی و ترویجی، اثرات زیانبار این عرفهای آگاهیرنامهو وزارت حج و اوقاف با راه اندازی ب

نده افغانستان های کمک کننهاد و هاسازمان موسسات، بشر، حقوق مدافع های نهاد مدنی، جامعه های نهاد -10

ز منزل فرار ا و حمایت از قربانیان قضایایرا در امر پیاده کردن پیشنهادات فوق  نهادهای دولتی افغانستان باید

 همکاری و مساعدت نماید.

 

 

 


