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 مقدمه

افغانستان  و خصوصاً دختران جوان در جامعه زنان تأمین حقوق یک معضل اجتماعی و چالش جدی فرا راه منزل از فرار

ه در انکنشود اما چهای خانوادگی تلقی میخشونت فرار از منزل از نظر قربانیان، راهی برای رهایی از هرچند ،باشدمی

 های جدی اجتماعی شوند.و صدمه هازیادی دچار آسیب شده تا زنانسبب  این پدیده ،نماییمگزارش حاضر مطالعه می

رار از یکی از دالیل عمده ف های خانگی، خصوصاً خشونتخشونت علیه زنان دهد کههای انجام شده نشان میارزیابی

های اجباری و قبل از اکمال سن قانونی خانگی، به صورت خاص نامزادی و ازدواج باشد؛ انواع مختلف خشونتمنزل می

. زیرا اکثر قربانیان راهی جز سازدها زمینه را برای فرار از منزل فراهم میو عدم احترام به رضایت زنان در اینگونه ازدواج

رب ااز اینکه قربانی بدون رضایت و در جریان گذاشتن فامیل و اق .ندنکیفرار از منزل را برای نجات از خشونت تصور نم

ون قربانیان فرار از ، چباشدمیخانه محیط در ، خود نشان دهنده حاکم بودن شرایط دشوار و ناگوار کندخانه را ترک می

 .اقدامی مبادرت بورزنددهند که به چنین اینکه نسبت به آینده خوشبین نسیتند باز هم ترجیح می منزل با وصف

و در صورت تحقق شرایط مندرج در  نبوده جرم زن، رضایت با ازدواج قصد به منزل از فرار کشور قوانین نافذه براساس

هرگاه شخصی، " د که رداجزای افغانستان  مقرر می کود ۵۹۹ ماده باشند؛قانون، هردو جانب قضیه قابل تعقیب عدلی نمی

که  رتیازدواج از محل اقامت اولیای وی با خود ببرد در صو بمنظور ،ازدواج را تکمیل کرده باشدزنی را که سن قانونی 

کود  ۵۹۹حکم ماده از   ۱."شودبا وی عقد ازدواج نماید، این عمل اختطاف شناخته نمی به رضایت و رغبت زن قانوناً

از حق آزادی ازدواج و اراده طرفین برای تشکیل  به منظور حمایتگردد که این قاعده جزای افغانستان چنین استنباط می

ر د در عقد ازدواج است و شرط عقد ازدواج نیز معطوف به آینده بوده و به منظور تضمین رضایت زنخانواده وضع شده

 است.نظر گرفته شده

 به و ت نمودهزنان ثبرا  منحیث یکی از انواع خشونت علیه   منزل از فرار قضایای افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 ساحوی دفتر. نمایدمی حمایت قربانیان حقوقاز  و دهدمی قرار پیگیری و رسیدگی مورد  آن قربانیان از حمایت منظور

 و ها انوادهخ جدی  مشکالت از یکی عنوان به را منزل از فرار  قضایای نیز افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون کابل

 . است داده قرار رسیدگی مورد و نموده بررسی زنان، علیه خشونت قضایای سایر کنار در زنان،

 ؛مرکز افغانستان هفت والیت ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل) حاضر قضایای فرار از منزل را که در گزارش

بل مراجعه دفتر ساحوی کااتفاق افتاده و به  و یا سایر والیات (وردک میدان و غزنی لوگر، پنجشیر، کاپیسا، کابل، پروان،

 های فرار از منزل در قضایای ثبت شدهاست، مورد بررسی قرار داده و اهداف، عوامل و پیامدنموده  و در آن ثبت گردیده

  است.تحلیل کرده را

                                                           
 ۵۹۹ماده ، کود جزای افغانستان. 1 
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 و لعل منزل، از فرار شدة ثبت قضایای دقیق آمار منزل، از فرار قضایای از دقیق تحلیل در گزارش حاضر شدهتالش 

 زنان بشری حقوق وضعیت از اجمالی بررسی  ،منزل از فرار عواقب و پیامدها شود،می خانه از زنان فرار باعث که عواملی

 گردد. ارایه را فرار شدة ثبت قضایای قبال در کابل ساحوی دفتر اجرأت و زنان حمایوی مراکز در

الی  ۱۳۹۶ماه جدی  اول است که ازدر این گزارش مورد بررسی قرار گرفته از نظر زمانی، آن تعداد قضایای فرار از منزل

از جانب قربانی و یا اقارب  مستقیماً ،کابل ساحوی دفتر زنان حقوق انکشاف و حمایت بخش به ۱۳۹۷آخر ماه قوس 

  ،زنان نگهداری مراکز سایر و زنان، حمایوی مراکزاز  زنان، حقوق بخش کارمندان نظارت جریان در یا و دهش ثبت ایشان

  .است شده دریافت

 منجر و گیرد قرار ذیربط مراجع توجه مورد شودمی که در آن مطرح پیشنهادات و گزارش این های یافته هستیم امیدوار

 هاادهدر خانو زنان بشری حقوق به احترام و رعایت های زمینه و شده منزل از فرار قضایای قربانیان از مؤثرتر حمایت به

 . نماید فراهم پیش از بیشتر را

ی شده و زنگردفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طراحی، اصالح و با ر توسط ریاستگزارش حاض

دفتر  است. ریاستآوری گردیدهآمر و معاونین بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل تهیه و گرد توسط

بخش حقوق زنان و سایر همکارانیکه در جمع آوری معلومات، تهیه و نشر گزارش ساحوی کابل از آمر و معاونین 

 نماید.اند، تشکر و سپاسگزاری میهمکاری کرده
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 منزل از فرار قضایای بررسی و تحلیل

 تعداده ب ۱۳۹۷ مالی در جریان سالدهد که های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل نشان مییافته

ن مراجعه کمیسیودفتر ساحوی به مستقیمآ مورد آن  8۱ ه است که یددفرار از منزل در این بخش ثبت گر مورد قضیه ۱۱۲

زنان در تمام والیات تحت پوشش دفتر  از مراکز حمایوی ی انجام شدههامورد آن طی نظارت ۳۱نموده  است و به تعداد 

با زمان  مقایسه این آمار در .استبه ثبت رسیده ،ساحوی کابل و طی مصاحبه با قربانیان این قضایا در مراکز حمایوی زنان

 به تعداد ،۱۳۹۶باشد. زیرا در سال مالی فیصد افزایش در قضایای فرار از منزل می ۳.۷ده نشاندهن مشابه در سال گذشته،

 بود. ر ساحوی کابل ثبت ورسیدگی شدهمورد قضیه فرار از منزل در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفت ۱۰8

ارد های اجباری دارد، با افزایش مواز آنجاییکه قضایای فرار از منزل ارتباط مستقیم با خشونت خانوادگی، خصوصاً ازدواج

ثبت  هاییابد. آمار فوق هم متناسب با میزان خشونتنزل نیز افزایش میها، قضایای فرار از مدر خانواده زن خشونت علیه

 است.ای برای قربانیان این قضایا شدهشده علیه زنان افزایش یافته و متاسفانه زمینه ساز مشکالت عدیده

 
اما آمار  ،افتداتفاق می است،نکته قابل ذکر دیگر اینکه؛ قضایای فرار از منزل به مراتب بیشتر از آنچه در این گزارش آمده

گیرد یر رسمی مورد رسیدگی قرار میغود، بخش زیادی از این گونه قضایا توسط مراجع رسمی و اکثراً شدقیق آن نشر نمی

ند، نا عرف و عنعنات نا پس د.شوق بشر افغانستان خبر داده نمیبه نهادهای حمایت کنندة نظیر کمیسیون مستقل حقو اما

و ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه  کثریت این قضایا به کمیسیونشود که او مداخله زورمندان سبب می فی اه منامنی، دیدگ

بانیان به دشواری شوند، اکثریت قرقربانیان فرار از منزل به ندرت موفق به مراجعه مستقیم به دفتر کمیسیون می توانند.کرده ن

1۰۸, 1۳۹۶سال  11۲, 1۳۹۷سال 

آمار قضایای فرار از منزل با تفکیک سال مالی

1۳۹۶سال 

1۳۹۷سال 
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ها نشان دهندة نهایت ناچاری، ناگزیری و و تحمل این سختی غیر قابل وصف به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده

ود صبح زود، حتی قبل از اذان صبح، بعضاً با چهره کب های شب،مهباشد. مثالً برخی از قربانیان در نیمی اندرماندگی قربانی

ه و خواهان حمایت و از خشونتی که علیه وی اعمال شده شکایت کرد هو خود آلود، به دفتر ساحوی کابل مراجعه نمود

بنابراین، آمار فوق مطمئیناً بخشی از قضایای فرار از منزل است نه تمام قضایای که در والیات تحت پوشش  است.شده

 است.دفتر ساحوی کابل اتفاق افتاده

 حاد لمشک یک منزل از فرار که است آن دهندة نشان و بوده مالحظه قابل با در نظرداشت نکات پیش گفته، آمار متذکره

و نشان از عمق خشونت و آزار و اذیت زنان از خانواده تا سطوح مختلف  و دختران است خصوصأ برای زنان اجتماعی،

 برای ناخوشایند و ناگوار پیامدهای رسد،فرار از منزل که در ظاهر راهی برای رهایی از خشونت به نظر می امعه دارد.ج

 .داردبه دنبال  شان خانواده های و قربانیان

، اما یردگمرکز افغانستان را در بر میاز هفت والیت  آنگونه که در مقدمه تذکر رفت، گزارش حاضر قضایای فرار از منزل

در دفتر ساحوی کابل عالوه بر والیات متذکره، از والیات دور دست دیگر نیز قربانیان مراجعه نموده و خواهان حمایت 

ه که در این بخش قضی ۱۱۲از دهد که اف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل نشان میداتابیس بخش حمایت و انکش اند.شده

دهد، این تمام قضایای فرار از منزل را تشکیل میفیصد  ۵۰.8۹آن مربوط به والیت کابل بوده که  مورد 5۷ ،ثبت گردیده

د اوالیات پر نفوس بوده از این سبب تعداز اینکه والیت کابل یکی از  است.( بوده % ۶۹.۴۴ )مورد ۷۵ رقم در سال گذشته

 ۱8.۵۵شود، شمار قضایای فرار از منزل در والیت کابلاست. اما آنگونه که مالحظه میبیشتر مراجعین از والیت کابل بوده

 است.درصد کاهش یافته

سال گذشته و سایر دهی و آموزشی گسترده در های آگاهیقطعاً نشر گزارش فرار از منزل در سال قبل، تدویر برنامه

های درصدی قضایای فرار از منزل نقش داشته و این برنامه ۱8های دادخواهانه دفتر ساحوی کابل، در کاهش فعالیت

 است.مؤثریت الزم را در پی داشته

 نتر ساحوی کابل مراجعه نموده اند چواز سایر والیات تحت پوشش و حتی از دور ترین والیات نیز در دفسایر قضایای  

جعه امتضررین خشونت به نسبت نا امنی و  نداشتن مصونیت در والیات شان تالش نموده اند که به دفتر ساحوی کابل مر

 . و  خواهان حمایت و مساعدت شوند

به است؛ شود قضایای فرار از منزل به ترتیب زیر از والیات تحت پوشش ثبت شدهآنگونه که در نمودار زیر مشاهده می

 از والیتمورد  ۳از والیت میدان وردک،  مورد ۲، بود  ۳وده در حالیکه در سال قبل ب از والیت غزنی مورد ۵تعداد 

از  مورد ۳،اما در سال قبل هیچ موردی نداشتیم  والیت بغالن از مورد ۲،بوده از این والیت  مورد  ۲در سال قبل  ننگرهار

مورد میرسید که این مورد در  ۴از والیت بامیان اما درسال قبل بالغ بر  مورد ۳ از والیت کندز، مورد ۲،  لوگر والیت

 همورد بود ۶ازوالیت پروان بوده در حالیکه در سال قبل به تعداد  مورد 8مورد کاهش یافته است ،  ۲ جریان سال جاری 

از والیت کاپیسا اما  مورد۷ ، هدمورد بو ۳مورد اما درسال قبل  ۵ والیت دایکندی از ،دهدافزایش را نشان می مورد ۲ که 
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از والیت   مورد ۶، نداشتیم  قضیه فرار ازمنزلبوده در سال قبل هیچ ز والیت پینجشیرا مورد ۱  همورد بود ۶در سال قبل 

از والیت  مورد ۲از والیت هرات،  مورد ۳ از والیت پکتیکا، مورد ۲، شد مورد می ۲در حالیکه درسال قبل بالغ بر  بلخ

 . دنباشمی  "از والیت ارزگان مورد ۲هلمند، 

 دفتر به و آمده کابل اکثرأ به خود جان از حفاظت برای اندنکرده ؤونیتصم احساس والیات در اینکه دلیل به قربانیان

ی یارگانهای عدلی و قضاقربانیان برای اینکه موضوع در  خانواده هایموارد  اکثریتدر  اما .انددهنمو مراجعه کابل ساحوی

مال نفوذ یا با زور از رفتن قربانی به چنین مراجع کنند که با اعتالش می ،قرار نگیرد یگیریپو در مراجع رسمی تحت 

 دهد:نمودار زیر آمار قضایای فرار از منزل به تفکیک والیات را نشان می  جلوگیری نمایند.

 

 اهداف فرار از منزل

در این بخش گزارش اهداف و مقاصدی که قربانیان قضایای فرار از منزل داشته و به منطور تحقق آن خانه و خانواده خود 

گیرد. رهایی از خشونت خانوادگی، مطالبه تفریق و جدا شدن از شوهر خود و فرار اند، مورد بررسی قرار میرا ترک کرده

است. البته اهداف ز اهدافی است که در قضایای فرار از منزل شناسایی شدهبه قصد ازدواج و نجات از ازدواج اجباری ا
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ی اند. این قضایا بیشتر قضایااند، برای همکاران بخش زنان ثابت نشدهبرخی از قربانیان که دست به فرار از منزل زده

 است.الدرکی

ن اما آنچه غیر قابل انکار است ای متفاوت است، ،، سن، تحصیالت و محیط زندگىجنسیتانگیزه افراد فرارى بر حسب 

ی ها و شداید زندگاست که اکثریت قاطع قربانیان از ناگزیری، درماندگی و ناچاری فرار از منزل را برای نجات از دشواری

منزل  از فرار قربانیان به نسبت جامعه افراد نگاهبا آنکه  .اندانتخاب نموده و راهی جز فرار و ترک خانواده خود نداشته

 نبوده اعتماد قابل اشخاص زنند،می منزل از فرار به دست زنانیکهاست که  این برای از افراد پاره گمان و بوده منفی اغلب

 لکاب ساحوی دفتر در منزل از فرار شدة ثبت قضایای بررسی حالیکه در. کنندمی فرار دیگر شخص با هوس روی از و

 فقر، ،ناپسند اجتماعی رسم و عنعناتحاکمیت  زندگی، دشوار شرایط داشتن بخاطراکثراً  ودختران زنان که دهدمی نشان

عدم احترام به  ها،نادیده انگاری شخصیت قربانیان در خانواده ،هاخانواده نا موجه محدودیت های خشونت خانوادگی،

ها و آزارهاى خانواده و کسب بندها، خشونترهایى از فشارها، قید و حقوق بشری قربانیان از جمله حق آزادی ازدواج، 

 تحت، عدم تعلق و دلبستگى به خانوادهو لجاجت با خانواده، سلب  گاهی ، گاهآزادى عمل در رفتارهاى فردى و اجتماعى

 خانوادهاعضای  و خانه ترک به اقدام، هاى خود در خصوص زندگىدیگران براى تحقق خواسته گرفتن از سویفشار قرار 

 . کنندمی خود

 با اکثراً متاسفانه که گذارندمی فرار پا به ،هااین همه چالش بخاطر ودختران زنان که سازدواضح می های این گزارشیافته

 هدریافت منزل از فرار قضایای بررسی از کابل ساحوی دفتر .شوندمی مواجه پیشبینی قابل غیر و ناخواسته ناگوار، سرنوشت

 .شوندمی منزل از فرار به مجبور و زنندمی منزل ترک به دست هدفمندانه قربانیان که است

با شخص مورد  به قصد ازدواج قربانیاننفر از  ۲۱ دهد که های انجام شده نشان میبررسی :فرار از منزل به قصد ازدواج

حقوق بشر و احکام قوانین نافذه ساس اسناد بین المللی ا. برفرار نموده اند ،ایی از ازدواج اجبارینظر خود و برای ره

 ۲باشد، رضایت شرط اساسی و غیر قابل تخطی در ازدواج بودهکشور، آزادی در ازدواج از حقوق بشری تمام افراد بشر می

به دلیل حاکمیت عرف و  هااما برخی خانواده ۳باشد.و اجبار در ازدواج براساس قانون منع خشونت علیه زن جرم می

تماعی به این حق دختران خانواده احترام نگذاشته و دختران خود را وادار به ازدواج با فرد مورد نظر عادات ناپسند اج

این امر که خود نوعی خشونت علیه زنان است، زمینه ساز  ند.نمایدواج آزادانه دختران ممانعت میکنند و از ازخود می

 کنند.خانه خود را ترک می اجباری باشخص مورد نظرازدواج  برای رهایی ازشود و قربانیان فرار از منزل می

مورد از قضایا، مطالبه تفریق و جداشدن از  ۳۲شود، هدف قربانیان آنگونه که در نمودار زیر مشاهده می مطالبه تفریق:

ن ربانیاقاین  شود.است که تفاوت چندانی در آن دیده نمیمورد ثبت شده ۳۱ گذشته است. این رقم در سالشان بودهشوهر 

و یا شوهر معتاد داشته که قادر به تأمین نفقه  های گوناگون قرار گرفتهمورد خشونتو زیر سن های اجباری ازدواج بعد از

                                                           
 ۶۶، ماده قانون مدنی افغانستان. ۲ 

 ۲۶، ماده قانون منع خشونت علیه زن. ۳ 
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خانواده خود نبوده و یا حتی قصد سؤاستفاده از خانم خود را داشته و زمانی که خواهان تفریق شده مورد حمایت 

 اند.نمودهاقدام به فرار از منزل سبب  ایناز قرار نگرفته اند و های خودخانواده

خشونتانواع  ی ازیجهت رها مورد قضایا ۴۲ دهد که قربانیان درهای گزارش نشان می: یافتهرهایی از خشونت خانوادگی

، یعنی رسیدمورد می ۳۴ به ۱۳۹۶مالی  درسال . این رقماز خانه فرار نموده اندقیر لفظی روانی و توهین وتحهای فیزیکی، 

است که نشان از افزایش خشونت خانگی علیه درصد افزایش یافته ۱۹قضایای فرار از منزل به منظور رهایی از خشونت 

پا  اًها در خانواده بوده که مجبورخشونت مختلف انواع فانه هنوز هم زنان قربانیمتاسدهد که این آمار نشان میزنان دارد. 

در  .اندداشتهقرار سال  ۳۵الی  ۱۶ اند که بین سنینبوده یزنان و دختران این نوع قضایا اکثراً . قربانیان ارندذگبه فرار می

جعه نموده که امر دفتر ساحوی کابل حمایت و انکشاف حقوق زنان ضیه فرار از منزل به بخشمورد ق ۱ میان این قضایا

 .استانه فرار نمودهاش از خبرای رهایی از توهین و تحقیر خانواده و هسال عمر داشت ۱۶

حمایت و انکشاف حقوق  در این بخش یالدرک مورد قضایای ۱۷ تعداده ب ،در کنار قضایای فرار از منزل در سال جاری

را  ان رسمیرگو یا کدام ا خود فامیل ،از فراربعد  اندکه این قربانیان نخواسته ثبت گردیده است زنان دفتر ساحوی کابل

ه آنان از ه کقضایا واضح گردید های الزمپیگیری و و بعد از بررسی ههم دو باره به خانه بر نگشتیا  در جریان بگذارند و

منزل فرار نموده اما قصد و هدف آن به صورت واضح برای کارمندان کمیسیون روشن نشده و یا اهداف مختلف و متفاوت 

  است.های فوق در آن دخیل بودهبا کتگوری

 :میباشد 1397فرار از منزل در جریان سال مالی  اهداف  گراف ذیل نشان دهنده
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 عوامل فرار از منزل

 این أدر ابتد ،کشده وضعیت قربانیان را به بحران میالت سر راه زنان است کر از منزل یکی از پرچالش ترین معضفرا

 دخترانزنان و فرار  که ثیراتیأتبه علت اما اکنون  شدمیعنوان یک مشکل شخصی و یا خانوادگی در نظر گرفته ه ب چالش

های دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل ر یافتهب. بنارودبشمار مییک آسیب اجتماعی  امر این .کندیبه بدنه جامعه وارد م

 که در این بخشدارد،  اجتماعی و خانوادگی در وقوع قضایای فرار از منزل دخالت وامل مختلفع ،افغانستانحقوق بشر

   گیرد.گزارش مورد بحث و بررسی قرار می

در فرار زنان از منزل پنج دسته از عوامل عمده  آن است نشاندهندة ۱۳۹۷در سال  های دفتر ساحوی کمیسیونبررسی

هر و دیگر اعضای های شوبه دلیل خشونتتن  ۳۶  ،مورد قضیه ۱۱۲ از جمله است؛و تعیین کننده داشته اساسی نقش

 ۳۲چون در سال قبل این آمار به  ،دهدنسبت به سال قبل افزایش را نشان می  . این رقماندمنزل فرار نمودهاز خانواده 

این آمار در مقایسه  کهاند وانی مجبور به ترک منزل گردیدهر های لفظی وتن به دلیل خشونت ۲۱ .دیگردمورد بالغ می

از  دیگر نفر ۱۲، به دلیل داشتن مشکالت جدی اقتصادی پا به فرار گذاشته اند تن ۱۱ .استیر نکردهتغی ۱۳۹۶با سال 

نفر از قربانیان به  ۳۱ اند.های دروغین آنانرا اغوا کردهشده و مردان فرار دهنده با وعدهقربانیان توسط مردان فریب داده

ه که آمار مورد بود ۳۴ل قبل این رقم در سا اند،مجبور به فرار گردیده در خانواده بشری شانرعایت نشدن حقوق دلیل 

 است.کاهش یافته ۱۳۹۷آن در  سال 

  دهد:نمودار زیر عوامل فرار از منزل را نشان می
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فرار از منزل به سبب  مورد قضایای ۳۶ که میتوان گفت ی فرار از منزلبا بررسی قضایا :های خانوادگیاول( خشونت 

ن برای زنان و همه انسان ها بهتری . هرچندبوده است سایر اعضای فامیل قربانیان رفتاری از سوی شوهران وخشونت و بد

و تبعیض میان زنان و مردان یک باشد، اما اشکال مختلف خشونت آنها می واعضای خانواده با امن خانه  سرپناه و مکان

امن منزل یک مکان مصؤن و  ده واخانوشود که دیگر ها سبب میخشونت علیه زنان در این خانوداه اعمال ده واخانو

یکی از عوامل  دختران از خانه فرار نمایند. بناً  وشود که زنان سبب می . فضای خشونت آمیزنباشدبرای زنان و دختران 

 . این خشونتگردددر آنجا علیه شان تحمیل میهای است که خشونت ،و خانه پدر فرار دختران و زنان از خانه شوهر

 ام زنانسر انج .وغیره موارد شکستن و قطع اعضای بدن، کندن و تراشیدن مو از لت و کوب گرفته تا ،انواع مختلف دارد

 شوند تا از همه تعلقات خانوادگی بریده و دست به فرار بزنند.ها مصمم میو دختران با تحمل این همه خشونت

ر ذکبه عنوان  را کمیسیون در قسمت رسیدگی قضیه وی و اجراآت یکی از قربانیان روایتدر این قسمت گزارش 

 :کنیممی

 به خانه شوهرم رفتم از همان ابتدأاما زمانیکه  م،ازدواج نمود مدت هشت ماه قبل با اسامی ...... ،سال دارم ۲8 من 
ین هم وجود ارار گرفتم. با ق و ... ، آزار و اذیت جنسیتحقیر، لت و کوب ،چون توهین مورد خشونت های گونانگون

ن فعل نا مشروع برایش پول تا با انجام داد از من تقاضا کردکه شوهرم  اما زمانیکه .شکایت کنماز شوهرم نخواستم 
ت این اعمال زش مرا مجبور به انجامم برایم دشوار شد و خواستم که ادامه زندگی با این وضیعت با شوهر دیگر ،بیاورم

مواظبت کنم، اما بگذارد  ه را انجام بدهم و از همه فامیلنسازد و بگذارد کنار شان بمانم و حاضر بودم تمام کار های خان
که احساس کردم شوهرم مینی. تا اکه با آنها یکجا باشم، اما شوهرم حرفم را قبول نکرد و به لت و کوب من ادامه داد

 تند مرانخواس و کس باور نکرد که حرفم را هیچ ا به خانواده پدرم گفتم، با تأسفوقتی این ر خواهد مرا بقتل برساند.
ل و به کمیسیون مستق سر انجام من مجبور شدم از خانه شوهرم فرار نمایم کنند.و یاری حمایت  در چنین شرایط سخت

 .رمافغانستان پناه بب حقوق بشر

در عین حال حمایت اعضای  و بود ء شدهو مجبور به فحشا قرار گرفته آنجاییکه این خانم مورد خشونت فیزیکی از 

ن مستقل کمیسیودفتر ساحوی کابل و به  ه بود که از خانه فرار کردهمجبور شد ،نداشت با خود خانوده شوهر و پدر را نیز

اده شد. انتقال د زنان در شهر کابل کز حمایویامر یکی به اسرع وقت. این قربانی در دافغانستان مراجعه نمای حقوق بشر

ین یتعوبعد از سپری نمودن یک مدت زمان خواست از شوهرش تفریق بگیرد که این مشکل با همکاری مرکز حمایوی 

جنبه  .توانست از شوهر خود جدا شده و تفریق بگیردو قربانی  فامیلی حل شد محترم در محکمه برای وی وکیل مدافع

عدلی  هایباشد، و شوهر این خانم تحت تعقیب ارگانحت دوران میتمنع خشونت  محترم ی این قضیه در سارنوالییجزا

، با اخذ تضمن توسط مراجع یک مدت تحت تداوی بود و به خواست خودش مذکور بعد از خانم و قضایی قرار دارد،

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به صورت  شد.داده انش تسلیم برادری از به یک قانونی مربوطه،

 برد.فعال در وضعیت مناسبی به سر می ر از وی احوال می گیرد، ویدوامدا
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ناپدید  قربانیان آن ورد قضیه فرار از منزل کهم ۲۱تعداد ه ب ۱۳۹۷در بررسی قضایای سال  دوم( خشونت های روانی:

دهد که این قربانیان شان میاین بررسی ن، استگردیده ثبت  توسط فامیل و اقارب ایشان اند در دفتر ساحوی کابلشده

دفتر  توسط شدن و ناپدید یکقضایای الدر .اندتبعیض جنسیتی قرار گرفته خشونت های لفظی و روانی، تهدید و مورد

از منزل فرار نموده و دالیل و اهداف آن روشن  ، صرفاً روشن گردیده که این افرادت پیگیری قرار گرفتهتح ساحوی کابل

 نیست.

ها معلوم میمراجعه کرده طی بررسی به این دفتراز قضایای که  ها:رعایت حقوق بشری زنان در خانوادهسوم( عدم 

وق ده که حقخانواده ها، سبب ش برخی از شود که نابرابری جنسیتی، ناقص شمردن زنان، جنس دوم پنداشتن زنان در

 برای شان داده نشود. ین حق بشریخره در اجتماع رعایت نگردیده و ابتدایی ترالاو ب هاخانواده بعضی از زنان در

نقض حقوق بشری بشمار  دهای زیر سن، ممانعت از تحصیل، از موار، ممانعت از انتخاب همسر، ازدواجنامزادی اجباری

منزل فرار نموده و حقوق بشری خود را به این صورت مطالبه  ززنان، دختران جوان و نو جوان ا که سبب شده رودمی

زل ر از منبشری که  نقض آن موجب فرا هایترین حقبرخی از عمده و بررسی نمایند. در این بخش گزارش به تحلیل

 است:شدهشود، پرداختهمی

خانه و  ،فرار از منزل به دلیل ممانعت از انتخاب همسر ضایایاز ق مورد ۱۷ ربانیانق :الف( ممانعت از انتخاب همسر

ممانعت از انتخاب همسر و به ازدواج دادن دختران بدون رضایت و رغبت ایشان، یکی از اند. خانواده خود را ترک کرده

زن و مرد در حالیکه انتحاب همسر حق هر باشد. رایج ترین و عام ترین مصادیق خشونت ها علیه زنان در افغانستان می

نجم قانون منع خشونت علیه ات همسر را ندارد. چنانچه ماده پهیچ شخصی حق ممانعت از انتخاب باشد،بالغ می عاقل و

سوب نموده و در ماده زنان پنداشته و این عمل را جرم محزنان ممانعت از انتخاب همسر را مصداقی از خشونت علیه 

هرگاه شخصی مانع ازدواج زن گردد و یا حق  :صراحت دارد جرم، چنین مرتکبین ایندر مورد مجازات این قانون  ۲۷

 ۴گردد.انتخاب زوج را از وی سلب نماید حسب احوال به حبس قصیر محکوم می

نفر از قربانیان به دلیل ممانعت از انتخات همسر و عدم رعایت حق آزادی ازدواج  ۱۷فوق،  یهای قانونرغم ضمانتعلی

 های خود، از منزل فرار نموده تا با فرد مورد نظر خود ازدواج نماید.وی توسط خانواده

 باشد.اجباری میهای و نکاح هاینامزادی ،ار از منزلرعوامل عمده و مهم فیکی از : ب( ازدواج و نامزادی اجباری

مزادی اجباری و قربانیان فرار از منزل به سبب نا تعدادی از ۱۳۹۷ مالی است که در جریان سالبررسی ها نشان داده

  . اندباری به کمیسیون مراجعه نمودهاج ازدواج های

ع راکز حمایوی راجم گرفته بود بهنامزادی که به اجبار صورت  فسخ تن از قربانیان فرار از منزل جهت ۷سال جاریدر 

 ازدواجی از یقربانیان جهت رهااز  تعدادی وکیل مدافع از قربانیان حمایت صورت گرفت. و همچنان شده و با معرفی

                                                           
 ۲۷و  ۵، مواد قانون منع خشونت علیه زن. 4 
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وطه راجع نستان به ارگانهای مربفغامراجعه نموده که از طریق کمیسیون مستفل حقوق بشر ا اجباری به دفترساحوی کابل

قانون منع خشونت علیه  ۵ماده و در مورد صراحت داردقوانین نافذه کشور است. تهاز قربانیان حمایت صورت گرفو 

هرگاه شخصی  است:همقرر داشت چنین این قانون در مورد مجازات آن ۲۶نکاح اجباری را جرم پنداشته و در ماده  ،زنان

قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزاد یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس  زنی را که سن

 ۵گردد.نکاح مطابق به احکام قانون فسخ می و متوسط، که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزادی

دیده را نا حقاین ها اما برخی از خانواده ،قانونی وجود دارد هایمانتض نکاح اجباریممنوعیت  اینکه در مورد با وصف

نامزاد و یا به عقد ازدواج شخص کنند و خالف میل، آنها را به اجبار نقض میزنان و دختران را ی گرفته و حقوق بشر

رار فپاشد و یا قربانیان دست به پیوند ها موفق نبوده و بزودی از هم میکه هیچکدام این  آورندمورد نظر خانواده در می

 زنند.از منزل می

 گردد:می ربه عنوان مثال ذک در این قسمت یکی از قضایای که قربانی آن به دلیل ازدواج اجباری از منزل فرار نموده

  ساله، باشنده یکی از والیات تحت پوشش، به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و علت فرار ۱۹مسمات ...... دختر 
وند من به این پی مدت یکسال قبل با شخصی بنام ..... به خواست فامیلم نامزاد شدم، کند:را چنین بیان می خود  از منزل

شدم و برایم همیش همواره از سوی نامزادم تهدید می به این دلیل خبر شده بود و از این موضوع نامزادم ،راضی نبودم
را از اینکه م،  شتم اما هیچ توجه نشدبه فامیل در میان گذا گفت که بعد از عروسی مرا خواهد کشت. این مشکلم رامی

، مجبور شدم خانه را ترک نموده و فرار کنم. اکنون به اندنامزاد کرده اً ایت نکرده و از سوی دیگر مرا جبرخانواده ام حم

 ام تا مرا حمایت نماید.کمیسیون مراجعه کرده

د به چنین خواهکه نمی فزودود، وی انم همکاری و حمایتتقاضای  و نموده همراجع به دفتر ساحوی کابل موصوفه

نکه . از ایخودش و اعضای فامیلش صدمه برساندو هراس دارد که نامزاد وی با تهدید به  شود گرفتار سرنوشت دوباره

کابل وی را احوی کردند دفتر سمذکور تحت تهدید شدید امنیتی قرار داشت و خانواده وی نیز او را کمک نمیدختر 

تا در مرکز حمایوی زنان قضیه معرفی نمود،  زنان اش و برای حفاظت به یکی از مراکز حمایویجهت پیگیری قضیه

 پیگیری گردد. نیز فسخ نامزادی وی

از اینکه دختر مذکور نیاز به همکاری های حقوقی داشت، دفترساحوی کابل با همکاری مرکز حمایوی زنان برای وی 

های متداوم گوبا گفت فیصله گردید. بعداً  مدت بیشتر از دو ماه به نفع قربانی ستخدام نمودند. قضیه وی دروکیل مدافع ا

با خانواده دختر، برادر بزرگ وی که متأهل است با تعهد و ارائه تضمین خواهر خود را تسلیم شد. با پیگیری که بعد از 

اگیری اد آموزی مشغول فرموصوفه به یکی از کورس های سوتسلیمی قضیه از سوی مرکز حمایوی صورت گرفته، اکنون 

 باشد.می سواد و علوم دینی

                                                           
 ۲۶، ماده قانون منع خشونت علیه زن. ۵ 
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علیه های بزرگ و مصداقی از خشونت نامزادی و نکاح قبل از اکمال سن قانونی یکی از چالش های زیر سن:ازدواجج( 

 سن زیر دختراناجباری  ازدواج به بلکه ،بالغ دختران اجباری ازدواج به تنها نه هاخانواده از برخی شود؛داشته میزنان پن

 ازدواج افغانستان مدنی درقانون حالیکه در. شودمیفرار از منزل دختران زیر سن سبب  . این امرنمایندمی اقدام نیز شان

»  :دارد صراحت چنیندر زمینه   افغانستان مدنی قانون ۷۰ماده . است ممنوع و نبوده مجاز قانونی سن اکمال از قبل

 همچنان و .«باشد کرده تکمیل را سالگی هژده سن ذکور و سالگی شانزده سن اناث که گرددمی کامل وقتی ازدواج اهلیت

 صحیح پدر توسط تنها وی نکاح باشد نکرده تکمیل را سالگی شانزدههرگاه دختر سن  »:این قانون مقرر داشته ۷۱ماده 

 6«.سال به هیچ وجه جواز ندارد ۱۵تواند، عقد نکاح دختر کمتر از می گرفته صورت صالحیت با محکمه یا و رفالتص

 و آنرا تهدانس خشونت از داقیمص را قانونی سن اکمال از قبل دختران نکاح ،زن علیه خشونت منع قانون ترتیب همین به

 نکاح عقد به باشد نکرده تکمیل را قانونی سن که را زنی یشخص هرگاه» : که است داشته مقرر و دانسته مجرمانه عمل

 آنکه با ۷«گردد.فسخ می وی و نامزادی نکاح و محکوم نباشد سال دو از کمتر که متوسط حبس به احوال حسب آورد، در

 ازدواج به وادار را خود قانونی سن زیر اطفال خانواده ها از برخی اما ،دارد وجود زمینه این در کافی قانونی های ضمانت

 .از خانه فرار نمایند و این وضیعت را تحمل نتوانستهشود که قربانیان سبب می این امر و کنندمی

 :شودمی ذکر مثال عنوان به یک قضیه قسمت این در 

  سال داشتم  بدون  ۱۳زمانیکه من » کند:به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و چنین شکایت می ساله بنام ... ۱۵دختر

اکنون من یک دختر دارم. در دو سال که من در خانه  .سن بزرگتر داشت به ازدواج دادند اً رضایتم مرا به شخصی که نسبت

 و خسرم مرا مورد تهمت و لت و کوب م، مدتی شده که شوهراهقرار گرفت برم همواره مورد خشونتشوهرم بسر می

را تحمل نتوانسته از خانه فرار نمودم، و دهند. من این وضیعت دهند و اجازه دیدن اقاربم را نیز برایم نمیقرار می بیشتر
 خواهم دو باره به آن خانه برگردم.خواهم از شوهرم جدا شوم و هیچگاه نمیمی

ت که وی ، دریافاز ثبت و بررسی قضیه موصوفه کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل، پس

در مورد آدرس کامل   به خانه امن برود و سپس به خانه پدر خود برگردد.  از اینکه وی ،می خواهد الی پذیرش خانواده

  زنان معرفی گردید. جهت پیگیری قضیه به یکی از مراکز حمایوی ،اش درست معلومات نداشتخانواده

دفتر  .از طریق محکمه پیگیری گردد نیاز بود تا قضیه در عین حال، قربانی خواهان تفریق به سبب ضرر نیز بود، بناً 

برد دعوای وی، برای او وکیل مدافع استخدام نمود. سرانجام ساحوی کابل به همکاری مراکز حمایوی زنان جهت پیش

فامیل وی را به کمیسیون خواست و بعد از چندین گفتگو،  دفتر ساحوی کابل به درخواست و رضایت شخص شاکی

ه مر محکقضیه وی تا اکنون دبه مرکز حمایوی دختر خود را تسلیم گرفته به خانه خود برد.  تضمین پدر قربانی با ارائه

                                                           
 ۷۱و  ۷۰، ماده قانون مدنی افغانستان. ۶ 

 ۲8، ماده قانون منع خشونت علیه زن. ۷ 
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ا از ر تفریق به سبب ضرر حکم مدت بیشتر از چهار ماه فامیلی تحت رسیدگی قرار دارد. وی همچنان توانست د ر

 تحت دوران محاکماتی قرار دارد. نفقه وی محکمه بگیرد، اما موضوع

. بعضی از است تأثیرگذار، امری بسیار حساس و ی فامیل بخصوص بزرگان یک خانوادهاعضارفتار  تحقیر:توهین و د(

 و ضعیف کوچکرا  دختران جوان، ناخواسته و ناآگاهانه، شخصیت خواهر و برادرو گاهی  پدر یا مادر  ها و رفتارحرکت

است. تبعیض و نادیده گرفتن یک دختر جوان در خانوادهعمال نوع دیگری از خشونت روانی و تحقیر افراد، ا   می کند.

شوند و در برخی موارد میان ها به صورت واضح میان فرزندان دختر و پسر خود تفاوت قایل میدر برخی از خانواده

فراد و نادیده انگاری ا تحقیر توهین، کنند.رفتار می قضاوت و دختران خانواده هم تفاوت قایل شده و براساس ظاهر آنان

این  است و  نسبت به شخصیت و کرامت انسانی دختران احترامی بی خشونت و ، نوعیکه باشد یبه هر شکل در خانواده

 .کندالعمل منفی در مخاطب ایجاد میعکس  شکلی از اشکالاحترامی به بی

در ماده  جرم پنداشته شده و علیه زن قانون منع خشونت ۵ماده  توهین و تحقیر از نگاه قوانین نافذه کشور حسب هرچند

 حبس به احوال حسب نماید، تخویف یا و تحقیر یا دهد دشنام را زن که شخصی  "است کهمقرر شدهاین قانون  ۲۹

ها دختران با انواع مختلفی از رفتار اما هنوز هم در برخی از خانواده 8".گردد می محکوم نباشد، کمتر ماه سه از که قصیر

 باشند.تحقیر آمیز مواجه می

ن ای مو در درون، وی را کوچک بشماری مگر فردی را در ذهن خود تحقیر کنیحتی ا دهدهای انجام شده نشان میبررسی

ها میو سبب دلسردی افراد در خانوده شودو باالخره آشکار می گذاردمیما با آن شخص تاثیر برداشت ذهنی در رفتار 

شرح  برند.ی از این وضیعت دختران جوان از خانه فرار نموده و به یک آینده نا معلوم پناه مییگاهی برای رها .گردد

کابل مراجعه  دفتر ساحویبه و تحقیر از خانه فرار نموده و  قضایای فرار از منزل که به سبب توهین قربانیان یکی از قضیه

 شود:به عنوان مثال در این قسمت گزارش ذکر می نموده

  لیت از آوان طفو» :استهشکایت نمود اظهار داشته و چنینراجعه نموده و م دفتر ساحوی کابل ساله بنام ..... به ۱۷دختر
که من دختر ایشان نیستم و مرا از سر  گفتندمی. همیش برایم امهاده قرارگرفتن همواره مورد توهین و تحقیر خانوتا اکنو

گفتند تو باعث سرافکندگی و ننگ خانواده هستی و کاش و می کردندباالیم شک می ههمیش اند، همچنانهکوچه پیدا کرد
بودی. سالها این تحقیرها اذیتم کرد و باالخره احساس تعلقم را نسبت به خانواده از دست دادم. احساس در خانه ما نمی

وهین ت ود نیابد و ازوضعیت فامیل از این لحاض بهب م و تا زمانیکه. سرانجام از خانه فرار نمودکردمتنهایی و نامیدی می

به کمیسیون مستقل حقوق خواهم به خانه بروم، و از اینکه جای برای رفتن نداشتم و تحقیر من دست نکشند هرگر نمی

 بشر آمده ام تا مرا حمایت نماید.

                                                           
 ۲۹همان، ماده . ۸ 
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قربانی بنابر درخواست رسمی خودش، توسط دفتر ساحوی کابل به یکی از مراکز حمایوی زنان معرفی شد. همچنان 

 د.ها را به دفتر ساحوی کابل دعوت نمودنبا فامیل وی تماس گرفتند و آن دفتر ساحوی کابل ارمندان بخش حمایت زنانک

عد از که ب از مرکز حمایوی و قربانی در دفتر ساحوی کابل دایر شد سه مرتبه جلسه میان خانواده دختر، مشاور روانی

انی دوباره بعد از مدتی قرب قربانی قبول کرد که دو باره به خانه برگردد.، قربانی و گرفتن تعهد از فامیلنشست  چندین

احوال قربانی را  زنان، پس از تسلیمی چندین بار به خانواده خود ادغام شد. کارمند بخش حمایت و انکشاف حقوق

 برد.گرفته و فعاًل در وضعیت بهتری به سر می

اما یکی از چالش  ،دالیل متعدد دارد از منزل زنان و دختران فرار ،چنانکه تذکر رفت چهارم( عرف و عنعنات ناپسند:

بدل، گهواره های ازدواج، دادن بد باشد؛فغانستان مییل اصلی این مشکالت عرف و عنعنات ناپسند در اهای عمده و دال

 گیرد.زنان این کشور می های عرف و عنعنات ناپسند در افغانستان است که ساالنه بیشترین قربانی را ازیشی از نمونهوخ

خود یکنوع خشونت علیه زنان شمرده  هاشود. این رفتارگاه رضایت طرفین مد نظر گرفته نمیها هیچدر چنین ازدواج

ها، برخی از با این گونه رسم و رواج کشور های دینی و احکام قوانین نافذهرغم مخالف صریح آموزهاما علی شود.می

  کنند.می تران عضو فامیل خود را قربانیها، زنان و دخبا تن دادن به این عرف ند آن هستند وها هنوز پا بخانواده

از این ماده قانون  ۹گیرد.نمی قرار بدل زن دیگری ،، زنبدل عقد ازدواجدر قانون مدنی افغانستان صراحت دارد که  ۶۹ماده 

 هیچ و تهداش رارق قانون احکام با تضاد در ،افتدبه آن صورتیکه در جامعه اتفاق می بدل ازدواج که توان استنباط نمودمی

های ناپسند متذکره در قوانین حکم سایر عرف هرچند که مستقل هم باشد. ،شودنمی معامله  دیگری عقد بدل در عقدی

 ۱۰باشد.است که الزم به یاد آوری دوباره آن نمیمختلف از جمله قانون منع خشونت علیه زنان روشن

 گردد:باشد، ذکرمیدر این قسمت گزارش مثالی از قضایای فرار منزل که عامل آن عرف و عنعنات ناپسند می

 فامیلم مرا  ،سال داشتم ۷زمانی که  » :راجعه نموده چنین شکایت نمودساله بنام ..... به دفتر ساحوی کابل م ۲۱دختر

 با هم ازدواج کنیم؛ اما وقتی من جوان شدم بودند. و باهم توافق کرده بودند که وقتی ما کالن شدیمنموده بنام پسر مامایم
نند، اما پسر نک وادار به عروسی با آن از فامیلم درخواست کردم که مرا بناًشدم که پسر مامایم مشکل عصبی دارد. متوجه 

کمیسیون مستقل  ی کنم از خانه فرار نمودم و به خواهم با یک شخص دیوانه عروسمن برای اینکه نمی فامیلم قبول نکرد.
 مرا حمایت کند. م تاپناه آورد حقوق بشر

ندین چ با همکاری مشاورین مرکز حمایوی طی افغانستان حقوق بشر کارمندان دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل

 امباشد. سرانجاش خالف موازین قانونی میعت داد که تصمیم خانوادهدختر مذکور را قنا فامیل ،نشست با فامیل وی

حقوق وزارت  محترم بعدأ قضیه در ریاست .دکنن ازدواج وادار به او راپدر دختر تعهد سپرد که بدون رضایت دخترش 

                                                           
 ۶۹، ماده قانون مدنی افغانستان. ۹ 

قانون منع خشونت علیه زن، مصداقی از خشونت علیه زنان و عمل  ۲8و  ۲۵، ۵نکاح قبل از اکمال سن قانونی و بد دادن، براساس حکم مواد  . نامزادی و۱۰ 

 باشند.مجرمانه بوده و مرتکبان آن مستوجب تعقیب عدلی و مجازات می
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عدلیه ثبت شده و جهت پیگیری پیشتر برای متضرر یک وکیل مدافع استخدام شد. از اینکه قضیه در حد فسخ نامزادی 

 متذکره از سوی ریاست حقوق حل گردید قضیه ،بوده و شخص مقابل دچار مشکالت روانی بود

ر از منزل دختران، فریب دادن آنها توسط اشخاص یکی از عوامل عمده و مهم در قضایای فرا پنجم( فریب دادن قربانیان:

تعداد مردان استفاده جو و  یک دختران قربانی، هایبررسی قضایا و گفته باشد. براساسدر حاالت متفاوت می ،متفاوت

ا رخیلی زیرکانه دختران جوان  هایبه شیوه های دختران و زنانها و مجبوریتسؤاستفاده از فقر، نیازمندی فریبکار با

های دروغین اما ها و طرح وعدهاین اشخاص با بهانه مایند. اکثراًنمی استفاده دام خود نموده و از ضعف آنها سوء شکار

های کاری، فراهم آوری امکانات زمینه سازی برای ادامه تحصیل، فراهم آوری فرصت وعده به ازدواج، جذاب، نظیر

کنند و زمانیکه دختران معصوم تران جوان را راضی به ترک منزل و میخخوب زندگی و سفر به خارج از کشور وغیره، د

تفاده ، مورد سؤاسنددبرفرار کردند و به این اشخاص پناه  ا فریب و نیرنگ چنین اشخاص منزل خویش را ترک نموده وب

 به اشتباه خود بیش نبوده است، و در آنزمان یریبشوند که همه این سخنان یک فتازه متوجه می گیرند. آن زمانقرار می

. استدیگر خیلی دیر شده ،گردندزمانیکه قربانیان متوجه اشتباه خویش و فریب این گونه اشخاص می برند. اماپی می

 د و نه شخص فریب، نه در جامعه مصؤنیت دارندارند خود به خانه هقربانیان فریب خورده نه راه برگشت دو بار آن زمان

 انگیز است.باشد. سرنوشت اینگونه قربانیان به شدت تاریک و غمهنده در کنارش مید

نفر از قربانیان قضایای فرار از منزل به دلیل فریب  ۱۲به تعداد  ۱۳۹۷است، در سال مالی نمودار فوق نشان داده آنگونه که

 اند.موده  و دست به فرار از منزل زدهمردانی که قربانیان به آنها اعتماد نموده، خانه و فامیل خود را ترک ن

 پیامد های فرار از منزل و سرنوشت قربانیان

 مورد قضیه فرار از منزل در دفتر ساحوی کابل  ۱۱۲به تعداد  ۱۳۹۷مالی  سال طی آمده است، گزارش متن در طوری که

 خانواده، در نزنا بشری حقوق رعایت عدم نظیر متعدد عواملو ناشی از  شده ثبت افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 است.، فریب خوردن قربانیان و غیره بودهعرف نا پسند حاکم در جامعه خانوادگی، خشونت اعمال

 راه کرده ترک را خود خانواده ها، خانواده در موجود هاینابسامانی و خشونت از رهایی هدف با منزل از فرار قربانیان 

 از تنها نه منزل از فرار با ،قربانیان از بسیاری که دهدمی نشان شده انجام های بررسی ،اند گرفته پیش در را منزل از فرار

یان به برخی از قربانو  و روانی خود را نیز به خطر مواجه کردهامنیت فیزیکی مصوونیت و  بلکه نیافتهرهایی  خشونت

 اند.صورت مضاعف قربانی شده

چار سرنوشت مشقت بار ، دبعد از فرار ،بارهدو منزل اکثراً قربانیان فرار ازاست، آنگونه که در ادامه این گزارش آمده

که پیشبین بدون این هاآن ی ازاما تعداد کثیر ،و ادغام شده جذب خود هایخانواده به دوباره قربانیان از یشمار اند.گردیده

فی مراکز حمایوی معر به آنها این قربانیان نظر به خواست خود تعداد ازهستند. یک خود منتطر سرنوشت  ،آینده باشند
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 خطرناک رایمجان در دام مرتکبان قربانیتعدادی از ند، اا به سرنوشت نا معلوم گرفتار شدهاز این قضای دیگر تعداد و گردیده

 اند.در معرض انواع مختلف تهدید و تخویف قرار گرفته ی همشماراند و فحشاء افتادهقاچاق انسان و  مانند

است، شدهاست؛ آنگونه که در نمودار زیر نشان دادههای فرار از منزل مورد بررسی قرار گرفتهپیامد ،در این بخش گزارش

ادغام مجدد به خانواده، بی سرنوشتی دوامدار، تعقیب عدلی قربانیان به دلیل مبادرت به ارتکاب جرم زنا، تهدید و تجاوز 

 اند.ت شدة فرار از منزل با آن مواجه شدههای است که قربانیان قضایای ثبجنسی از عواقب و پیامد

 است:شدههای فرار از منزل نشان دادهدر نمودار زیر پیامد

 

است، ثبت شده دفترساحوی کابل  که در مورد قضیه فرار از منزل ۱۱۲است، از همانطوریکه در نمودار فوق نشان داده شده

های به فامیل های خود برگشته وخانواده های دفتر ساحوی کابل، دوباره بهها و حمایتمورد آن پس از تالش ۳۲ قربانیان

های فیصد باقی مانده قربانیان دوباره به خانواده ۷۱دهد، فیصد قربانیان را تشکیل می ۲8.۵۷این رقم  .اندخود ادغام شده

 برند.می برنگشته و با در حالت بی سرنوشتی به سرخود 

که اکثراً  در نتیجه منازعات خانوادگی دست به فرار از منزل  های خود مدغم شده اندبه خانوادهدو باره  ییضایاقان قربانی

های امن مشکل خانوادگی آنان حل شده و دوباره به صورت زده و پس از پیگیری دفتر ساحوی کابل و مسؤلین خانه
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بی  سرنوشت ادغام مجدد تعقیب عدلی  تهدید تجاوز جنسی

۱۳۹۷پیامد های فرار از منزل در جریان سال 
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های است. یعنی تعداد قربانیان مدغم شده به خانوادهتن بوده ۵۵این رقم در سال گذشته  .اندداوطلبانه به خانه خود برگشته

 است.خود در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته

هاست و از جانب عدم اعتماد قربانی نسبت به دلیل عدم بازگشت قربانیان به خانواده، از یک طرف عدم پذیرش خانواده

عیتی شوند. هروضهای تلخ از خانواده خود دارند که هرگز حاضر به بازگشت نمیانیان چنان تجربهاست. بعضاً قربخانواده

ها به  دلیل های خود برگردند. از جانب دیگر، برخی از خانوادهشوند دوباره به خانوادهکنند اما حاضر نمیرا تحمل می

مودار همانطوری که در ن خانواده خود را دوباره بپذیرند. ضوشوند عمنفی  که نسبت به قربانی دارند، حاضر نمی هایدیدگاه

 8تعداد  برند.در حالت بی سرنوشتی بسر می زنان تن از قربانیان تا اکنون در مراکز حمایوی ۵8شود، فوق مشاهده می

 .رسیدمورد می ۱۰مورد قربانی ها به تهدید مواجه هستند که این آمار در سال قبل به 

رقم در  که این تحت تعقیب عدلی قرار گرفته به اتهام ارتکاب جرم زناء فرار از منزل نمودهنفر از اشخاصیکه  ۱۱تعداد به 

با درک وضعیت خاص قربانیان  ضمن همکاری و نهادهای مربوطه است.فیصد کاهش یافته 8.۳مقایسه با سال گذشته 

مورد تعقیب عدلی اشخاصی اند.قرار داده و قضایی عدلیتعداد کمتری را مورد تعقیب  ۱۳۹۷، در سال مالی فرار از منزل

ی ، باهم رابطه جنسبل از عقد نکاحاند که قسپس متهم شدهه و خود از خانه فرار نمود نظر که با فرد مورد اندقرار گرفته

  اند.هتحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفت به عنوان متهم به ارتکاب جرم زنابنابراین،  اند،نامشروع داشته

ب عدلی مورد تعقی به اتهام جرم زناء شود که قربانیان بعد از فرار از منزلدر این قسمت گزارش، به ذکر مثالی پرداخته می

 است:قرار گرفته

 من با شخصی بنام.....  "دارد: نموده و چنین اظهار می به دفتر ساحوی کابل مراجعه باشنده یکی از والیات سمات ....م

 ،خواستم با وی ازدواج نمایماما فامیلم به خواستگاری کسی که من می خواستیم با هم ازدواج نماییم.م و ما میدوست بود
نجا از آ خواستند مرا به عقد نکاح شخص دیگر در بیاورند.. هرچه اصرار کردم خانواده موافقه نکردند و میمخالفت نمود

ه تصمیم ب ،که ما سن قانونی برای ازدواج را تکمیل نموده بودیم و مانع شرعی و قانونی برای ازدواج مان وجود نداشت
 ردند.به خانه امن منتقل ک آنها مرا اه با پوسته امنیتی مواجه شدیم،در مسیر ر .فرار گرفتیم و راهی والیت دیگری شدیم

مدت یک  . تا اینکه محکمه مرا بهمتهم به جرم  زنا شدم  ،وز در یکی از خانه های امنبعد از سپری نمودن چند شبانه ر
، ام. حاال من پس از مدتی حبس، با تطبیق فرامین عفو از حبس رها شدهحبس نمود مجازات حکوم بهم ل و هشت ماهسا

ت مورد حمایخواهم که مرا حقوق بشر میپذیرند، جایی برای زندگی ندارم، از کمیسیون مستقل ام مرا دوباره نمیخانواده

 قرار بدهد.

 یکی از هبپس از رهایی از حبس، مذکور را  افغانستان شخص کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی کابل کارمندان

 بعد از نماید. ویزندگی جاوی در آن ،زنان در شهر کابل معرفی نمود تا الی حل مشکل بی سرنوشتیکز حمایوی امر
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زنان توانست با شخص مورد نظر خود ازدواج نموده و سند ازدواج  چند مدت با همکاری مشاورین مرکز حمایویگذشت 

 مربوطه ثبت نماید. در محکمه خود را به صورت رسمی

مورد تجاوز  قضایای فرار از منزل، پس از ترک منزل، نفر از قربانیان ۳است، شدههمانطوریکه در نمودار فوق نشان داده

 و در مقایسه با سال گذشته قربانیان تجاوز جنسی  نفر بوده ۶به تعداد  ۱۳۹۶اند. این رقم در سال مالی ی قرار گرفتهجنس

دهد که زنان و دختران جوان در سطح جامعه این واقعیت تلخ نشان می است.فیصد کاهش یافته ۵۰ ،ناشی از فرار از منزل

ها نباید با اعمال خشونت و عدم رعایت باشند. بنابراین، خانوادهها مواجه میها و تهدیدها، خطربا انواع مختلفی از آسیب

 حقوق بشری زنان، زمینه فرار قربانیان و قربانی شدن مضاعف آنانرا فراهم نماید.

شود که قربانی آن پس از ترک منزل، مورد تجاوز جنسی قرار ای به عنوان مثال ذکر میدر این بخش گزارش، شرح قضیه

 است:گرفته

  ساله، مسکونه یکی از والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، حین نظارت کارمندان  ۱۹......... بنت ........ مسمات

خواست مرا به عقد نکاح شخص مورد می امخانواده:» استن چنین اظهار داشتهکمیسیون از یکی از مراکز حمایوی زنا
خواستم با وی ازدواج کنم و شخصی دیگری را دوست داشتم و باهم صحبت در حالیکه من نمی. نظر خود شان در بیاورند

من با شخصی که دوست داشتم، او باالخره من از خانه فرار کردم، در اولین دیدار . بودیم که به زودی ازدواج نماییمکرده
من کامالً نامید شدم و . او مرا فریب داد و نسبت به اعتماد من خیانت کرد. تجاوز کرد بر من با اجبار رضایت وبدون 

وم و به جای نامعل ا به زور به موتر خود باال کردندمر در جریان فرار در مسیر راه افراد مسلح. دوباره به خانه برنگشتم

 هکردم که اگر بمن فکر می. بعد مرا در داخل شهر رها نمودند. سپس دو نفره بر من تجاوز و لواط کردند. انتقال دادند

گیر سرانجام توسط پولیس محل مربوطه دست. کشند، بنابراین به خانه نرفتم و به فرار خود ادامه دادمخانه بروم حتماً مرا می
 .زنان انتقال داده شدم حمایویشده و به مرکز 

به دلیل اینکه به شدت  و تحت مراقبت روانی قرار دارد. بردهای امن زنان به سر میقربانی تا اکنون در یکی از خانه

است، اش شدهترسد و نگران جان خود است، حاضر نشده تا به مراجع عدلی و قضایی در مورد ظلمی که در حقمی

، پیگیری ه وی ارتکاب یافتهرا که بر علی یاست که قضیه تجاوزشکایت کند. او به کارمندان دفتر ساحوی کابل اجازه نداده

 شریک بسازد.نموده با نهادهای مربوطه 

 یان مدغم شده به خانواده قربان

در نتیجه تالش های بخش حمایت و انکشاف  تن از قربانیان قضایای فرار از منزل ۳۲به تعداد  شد،همانطوریکه تذکر داده

رقم  اند. با آنکه اینی یافتهو از بی سرنوشتی رهای مدغم شده ی خودهادوباره به خانواده حقوق زنان دفتر ساحوی کابل

 در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته اما بازهم یک دستاورد خوب  در راستایی رسیدگی به قضایای فرار از منزل است.

که سالمت و حقوق قربانیان اشخاصی داشتن قربانیان به فرار از منزل،وا اف قربانیان از ترک منزل، عامالندر جدول زیر اهد

 است.شدهنموده و تعداد قربانیان ادغام شده به صورت خالصه نشان دادهرا پس از بازگشت به فامیل تضمین 
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مندرج در این جدول، اعضای فامیل قربانیان و اکثرًا  شود، عامالن تمام قضایای فرار از منزل چناکه در جدول مالحظه می

ربانیان کته باهم رابطه مستقیم دارد. قاست. این دو نو اهداف بیشترین مورد قضایا مطالبه تفریق بوده شوهران متضررین بوده

های خانوادگی مطالبه تفریق نموده و در نتیجه خشونت شوهران وادار به فرار از منزل شده و برای رهایی از خشونت

 اند.خواهان جدا شدن از شوهران بوده

 هاقربانیان مدغم شده به خانواده

ره
ما

ش
 

 تعداد قربانیان ادغام مجددتضمین کنندة  عامل قضیه منزلاهداف فرار از 

 ۵ کاکا، برادر فامیل نامزادی اجباریرهایی از  ۱

 ۷ پدر، برادر شوهر خانوادگیرهای از خشونت  ۲

 8 ماما، برادر، کاکا شوهر تفریق مطالبه ۳

 ۱ پدر ۰ اختالل دماغی ۴

 ۶  برادر فامیل ممانعت از انتخاب همسر ۵

 ۱ برادر شوهر شوهر ممانعت از دید و بازدید اقارب ۶

۷ 
مشکالت  و پناهیرهایی از بی

 اقتصادی

 ر، برادرماد شوهر
۱ 

 ۱ مادر فامیل تهدیدرهایی از  8

 ۲ پدر فامیل ممانعت از انتخاب شغل ۹

 نفر 3۲ مجموعه

ا و هدو باره با تالش زنان اکز حمایویمر یک مدت در سپری نمودن داده شده بعد از قربانیانی که در جدول باال تذکر 

نان به ز و مشاورین از مراکز حمایوی دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارمندان هایهماهنگی

صرفًا منازعات خانوادگی بوده و جرایم خشونت علیه زنان در آن ارتکاب  قضایااند. این های خود ملحق شدهخانواده

 است.مطابق احکام قانون به مراجع مربوطه ارجاع شده و کمیسیون به میانجیگری در آن نپرداخته است. قضایای جزایینیافته

آمار  ست،ادهش زنان و دفتر ساحوی کابل رسیدگی  قضایای است که از طریق مراکز حمایوی مربوط به تنها البته این ارقام

های شان مدغم شده، در گزارش حاضر شامل انوادهها رسیدگی شده و قربانیان به خضایای که از طریق سایر ارگانق

 باشد.نمی
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 در مورد قضایای فرار از منزلدیدگاه افراد 

ب نامطلویک عمل  منزل از فرار ای از افراد،از پاره های منفی و ناپسند در جامعه،با توجه به وجود عرف، عنعنات و دیدگاه

قربانیان  نظرداشت عوامل و دالیلی که منجر به فرار از منزل شده، ها بدون درگردد. برخیو غیر قابل تحمل محسوب می

با آنکه فرار از منزل طبق قوانین نافذه کشور جرم  دانند.های نفسانی میرا افراد غیر قابل اعتماد و مطیع حوسفرار از منزل 

 نسبت جامعه منفی ذهنیت و نگاه به وجهت با شوند،تلقی میپنداشته نشده اما قربانیان فرار از منزل هنوز در جامعه مجرم 

 گردید، تشریح قبالً که آنگونه و شوندمی مواجه تحمل قابل غیر و ناگوار بسیار عواقب با آن قربانیان منزل، از فرار پدیده به

 .شوندنمی پذیرفته دوباره ی خود همهاخانواده جانب نه تنها از جانب جامعه بلکه از

جعین مرا از تعدادی با کابل ساحوی دفتر آن، زیانبار عواقب و منزل از فرار مشکل ذهنی و فرهنگی ریشه های درک برای

 دبتوان که نبوده حدی در خواهی نظر این البته است، نموده خواهی نظر آنها از منزل از فرار مورد در و نموده احبهمص خود

نمونه  ،گزارش قسمت این در. نماید جامعه کلی نگاه از نمایندگی و کند تأمین را جداگانه تحقیق یک نیاز مورد معلومات

 :نماییم می ذکر مثال عنوان به را اشخاص این نظریات از های

جامعه در مقابل قضایای فرار از  و هرچند فراراز منزل به ذات خود مشکل ندارد اما دید مردم» :والیت کابل ازبرکت 

 «پدیده را قبول ندارند. منفی است و هنوز مردم اینمنزل بسیار 

اما باز هم این پدیده بسیار به نام گیرد، با وجودیکه فرار از منزل به اثر یک خشونت صورت می» :از والیت پروانسانیا 

 «تواند.به خانواده بر گشته نمیشود و قربانی فرار از منزل دو باره بد یاد می

شود و با قربانی فرار از منزل کنم فرار از منزل جرم پنداشته میمیدر جای که من زندگی : » از والیت پینجشیرجمشید 

 .«راه برگشت موجود نیستشود و برای آن شخص نه در فامیل و نه در جامعه به مثابه یک مجرم رفتار می

ود، و نش از خانه و مسکن پر مهر خود مجبور به فرار استیم که هیچ دختری یامیدوار به روز»  از والیت کاپیسا:مظهره 

نیاز است که از قربانیان حمایت صورت بگیرد هم از جانب خانواده و هم از جانب دولت. باید از این قربانیان بهتر از قبل 

 «حمایت شود چون قربانی از نگاه روانی صدمه دیده است.

از یک نوع خشونت  یفرار از منزل جرم نبوده و یک پدیده اجتماعی است که جهت رهای: » از والیت غزنیشاه ولی 

پس نیاز است که قربانیان مورد حمایت قرار گیرد، اما از اینکه این عمل خالف  .گرددیک شخص مجبور به انجام او می

 «گیرند.حمایت تعداد کثیر قرار نمیافغانستان است مورد  جامعهمیل 

ی ما است و مرتکبین این عمل در خانه فرهنگ افغانو فرار از منزل خالف عرف و عنعنات  »از والیت لوگر:میرزا خان 

 «و جامعه جای ندارد.

 «د.نبرای رسیدن به آسایش نباید از خانه فرار نمایدختران نباید فریب مردم را بخورند و  »:از والیت میدان وردکتانیا 
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   زنان حمایوی مراکزی در بشر حقوق وضعیت اجمالی بررسی

 ۳بر اساس فقره باشد؛ می ز منزلحمایت از قربانیان فرار ا های امن زنان، مکانیزم مؤثر برایزنان یا خانه مراکز حمایوی

 خاص صورت به است که کننده حمایت نهاد یک( امن خانه) زنان حمایوی زنان مراکز علیه خشونت منع قانون 8ماده 

 شورای ۲۰/۱۰/۱۳8۹مورخ  ۴۱همچنان در مصوبه شماره  ۱۱.«نمایدمی فراهم را آنرا تأسیس های زمینه زنان، امور وزارت

 یلتشک در کشور والیات و مرکز در گردیده است که مراکز حمایوی فیصله چنین افغانستان اسالمی جمهوری وزیران

 .گردد ایجاد باید زنان امور وزارت

 ندیب دسته دولتی غیر حمایوی مراکز و دولتی حمایوی مراکز به حمایوی مراکز زنان، حمایوی مراکز مقرره احکام مطابق 

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

تواند ایجاد می غیردولتی مؤسسات توسط متذکره، مقرره در مقرر شرایط تحت غیردولتی حمایوی مراکز و باشدمی والیات

 ".گردد

 

 
 حمایوی مرااکز از یکی در دستی صنایع کورس

 

                                                           
 8، ماده زنقانون منع خشونت علیه . 11 
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مرکز حمایوی  ۶یجاد گردیده، که وی زنان و اطفال امرکز حمای 8 تعداد به کابل، ساحوی دفتر پوشش تحت والیات در

 مؤسسات توسط و بوده دولتی غیر مراکز نمایند. ایندیگر در والیت پروان و کاپیسا فعالیت می حمایوی مرکز ۲ و  در کابل

 ذال ،غزنی هیچ مرکز حمایوی موجود نیست نجشیر ومیدان وردک، لوگر، پدر والیات  .استگردیده  ایجاد دولتی غیر

 گردد.راجع می زنان و از طریق دفتر ساحوی کابل به مراکز حمایوی در کابل  پیگیری شدهقضایای این والیات 

ش پوش تحت درساحات زنان حمایوی مراکز از نهاماه صورت به کابل ساحوی دفتر زنان حقوق انکشاف و حمایت بخش

 است.گرفته صورت بار از مراکز حمایوی نظارت ۲۴این بخش بیشتر از توسط ، ۱۳۹۷. در جریان سال مالی نمایدنظارت می

دهد که تعداد نشان میاین آمار  .برندمیدر این مراکز بسر  خود طفل ۷۳با  هزن همرا ۱8۵به تعداد  آماربر اساس آخرین 

درصد و تعداد اطفالی که همراه با مادران  ۲۵.۹با سال مالی گذشته  برند در مقایسههای امن به سر میزنانی که در خانه

 است.درصد افزایش یافته ۶۳شوند، خود در این مراکز نگهداری می

شونت افزایش موارد خ ش تعداد قضایای فرار از منزل وفزایافزایش تعداد زنان در مراکز حمایوی زنان، ارتباط مستقیم با ا

 و ها افزایش یابد، زنان بیشتری دست به فرار از منزل زدهها دارد. به هرمیزانیکه خشونت  در خانوادهعلیه زنان در خانواده

 نمایند.به مراکز حمایوی زنان مراجعه می

 است:شدهمراکز حمایوی زنان نشان دادهدر نمودار زیر افزایش تعداد زنان و اطفال آنها در 

 

 

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

1۰۰

1۲۰

1۴۰

1۶۰

1۸۰

۲۰۰

1۳۹۶ 1۳۹۷

تعداد زنان 1۳۷ 1۸5

تعداد اطفال ۲۷ ۷۳

آمار زنان و اطفال در مراکز حمایوی زنان در زون مرکز افغانستان
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 زنان یویخدمات در مراکز حمابهبود 

 در زنان حمایوی مراکز در طول سال از دفتر ساحوی کابل زنان حقوق انکشاف و حمایت بخش که کارمندان هایارزیابی

بطور کل تحت حمایت قرار دهد که متضررین در این مراکز نشان می ،اندداشته دفتر ساحوی کابل پوشش تحت ساحات

و  یهای حقوقمشوره خدمات حقوقی و ،وی اعاشه و اباتهگیرند. مراکز حمایوی برای زنان ساکن در این مراکز در پهلمی

 نماید.ارایه میروان درمانی نیز 

ی، های خیاطهای سواد آموزی، صنفنکریم، صنفهای قرآ جهت توسعه و توانمند سازی زنان در این مراکز کورس

کمک  و دارد وجود معالج داکتر یک با کلنیک یک مراکز، این تمام در همچنان موره بافی و حرفه نیز فعالیت دارد. ؛مسلک

 .نمایدمی عرضه آنان برای را صحی اولیه های

ران چون شامل ساختن دخت یخدمات ،خدمات ذکر شده دختران  عالوه براز این مراکز برای بلند بردن سطح ظرفیت بعضی 

توانند سند مکتب را نیز یادگیری حرفه می ن طریق تعدادی از دختران در کنارنمایند که از ایدر مکاتب را نیز فراهم می

 ند.بدست بیاور

 

 زنان نمای از کورس آموزشی در یکی از مراکز حمایوی
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 زنان سالون طعام خوری در یکی از مراکز حمایوی

 زنان مراکز حمایوی در مشکالت موجود

 برند؛می سر به مراکز این در که است زنانی قضایای در محلی زورمندان دخالت ،مراکز حمایوی زنان مشکالت از یکی

اند، بدون تضمین محکم و قابل اعتبار به های امن پناه بردهکنند زنانی که در خانهدر بسیاری موارد متنفذین تالش می

گاهی شود که مراکز حمایوی زنان گاهگیرند. این دخالت باعث مینمی برگردانند و خود آنها اغلب مسئولیتهای شان خانه

  مورد تهدید قرار گیرد.

 شان، اقارب و هاخانواده به قربانیان دوبارة دهیتسلیم مورد در متأسفانه. باشدقضایا می دهی تسلیمی در دوم، مشکل

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

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

شکل بسیار م هاباره پیدا کردن آن خانوادهو بدتر از همه اینکه وقتی قربانی به خانواده ها تسلیم داده شد، دو . نشود داده

 معتبر مینتض و باشد دخیل، قضایی و عدلی نهادهایاز  آن در که شود ایجاد دهی تسلیم خاص کمیته باید این، بنابر است.

 بعد ظارتن و پیگیری برای اطمینان قابل و واضح مکانیزم آن از بعد گردد. اخذ گیرنده تسلیم شخص از پسند محکمه و

 .شود طراحی نیز قضیه تسلیمی از
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 ندارند را خود تابعیت تذکره که قربانیان از برخی که است این دارد وجود امن هایخانه در که دیگری مشکالت از یکی

 نهادهای و محاکم جانب از وی دعوی نمایند،می پنهان را وی اسناد آنها خانواده یا و کنندمی فراموش منزل ترک حین و

 اشخاص اینگونه حقوقی مشکل لفص و حل که شودمی باعث امر این. شودنمی تحریک و نیافته رسمیت قضایی و عدلی

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

. باشدمی آن کارمندان و مراکز این در مورد تأمین امنیت امنیتی تدابیر بودن ضعیف امن هایخانهبرخی از  در دیگر مشکل

 به حمایوی مراکز آدرس آنکه با. کنندنمی امنیت احساس که اندگفته کمیسیون همکاران به مراکز اینبرخی از  کارمندان

 تهدید را زنان حمایوی مراکز و کارمندان محلی زورمندان پوشش تحت والیات از برخی در اما شودنمی داده کسی هیچ

  .اندکرده

 رسیدگی موثر برای قضایای فرار ازمنزل

 قضایای تمام خویش، قانونی وظایف و هاصالحیت براساس افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون کابل ساحوی دفتر

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

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

 نماید و جستجو حلی راه میانجیگری روش از استفاده با نخست قدم در تا کرده تالش کابل ساحوی دفتر کارمندان است،

 راهمف طرفین خود توسط را اختالفات حل هایزمینه  و نموده تر نزدیک طرف دو با گفتگو طریق از را طرفین مواضع

 انهخ)حمایوی مراکز به آنها قربانی، کامل رضایت و خواستدر  به نظر قضیه، فوری فصل و حل عدم صورت در. نماید

 جزایی جنبه که قضایای از تعدادی اما. گردد حل قضیه و شده نزدیکتر هاطرف مواضع زمان گذر با تا شده معرفی( امن

 ربانیق و گردیده راجع مربوطه قضایی و عدلی نهادهای به قضیه بوده، نیز امن خانه های در اقامت خواهان قربانی و داشته

نفری که مستقیمًا  8۱ مجموع از رفت، تذکر گزارش ابتدای در که آنگونه. استشده معرفی امن خانه به حفاظت جهت نیز

بخش حمایت و  کارمندان تالش وی راجع گردیده، و بامراکز حمایآن به  مورد ۴۳ ،به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده

های در ارگان قضایای آنها وکالی مدافع مراکز حمایویو مشاورین حقوقی و  کابل ساحوی دفتر زنان حقوق انکشاف

 است.مورد رسیدگی قرار گرفتهمربوطه 

انوادهبه خدوباره  پیگیری طریق مشوره و از از منزل تن از قربانیان قضایای فرار ۳۲به تعداد  ۱۳۹۷جریان سال همچنان در 

شان تفریق بگیرند. اینگونه قضایا از ابتدأ تا انتهای مورد از قضایا توانستند از شوهران  ۵ قربانیان مدغم شده اند. ی خودها

 .گیردقرار می و رسیدگی مورد حمایت بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل از جانب آن

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

 ینب میانجیگری طریق از اکثراً شان های خانواده به قربانیان دوباره  بازگشت .شودمی رعایت همواره و است شده گرفته

 منازعه یک صرفاً و نداشته جرمی و جزایی جنبه که شوندمی میانجیگری شیوه مشمول قضایای شود،می انجام طرفین

 بتث زنان حقوق وانکشاف حمایت بخش در قربانی شکایت اول، مرحله در قضایا، گونه این در. است خانوادگی کوچک
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 نانز حمایوی مراکز از یکی به شاکی وی، پذیری آسیب و قربانی تقاضای و رضایت صورت در دوم، مرحله در گردد،می

 تهگرف تماس هم مقابل طرف با و هشد مستندسازی جانبه همه صورت به قربانی قضیه سوم، مرحله در. شودمی معرفی

های گفتگو و تفاهم زمینه طرف هردو میان تا گیردمی صورت تالش چهارم، مرحله در. شودمی گرفته آنان اظهارات و شده

 و حل های زمینه زمان گذر با اما نیستند بخش اثر زیاد میانجیگری پروسه اول روزهای در فراهم شده و تسهیل گردد.

 . شودمی فراهم بیشتر میانجیگری طریق از و آمیز مسالمت صورت به اختالفات لفص

 :گرددمی ذکر اش، خانواده به شده مدغم قربانی و شده حل قضایای از مثالی گزارش قسمت این در

چنین تردف این به مراجعه حین و نموده فرار منزل از کابل ساحوی دفتر پوشش تحت والیات از یکی شنده با ،....مسمات 
، کیشخصی بنام ..... ازدواج نمودم و در این مدت مورد خشونت های فیزی با قبلسال  ۴مدت بیشتر از »: است داشته اظهار

خبر  وهرمش. وقتی مبربه خانه پدرم پناه بترک نموده و  آلخره مجبور شدم خانه شوهرم راا، بگرفتملفظی و روانی قرار می
 به همین سبب به خانه پدرم آمد داز بین ببرتالش نمود که مرا  ؛به خانه پدرم آمدم شد که من خانه اش را ترک گفته ام و

م به دفتر هدید بودبعدا از اینکه من تحت ت تسلیم داده شد، ر و به حوزه مربوطهتوسط مردم دستگیو باالیم حمله کرد؛ اما 
 ن مستقل حقوق بشر مراجعه نمودم.ساحوی کابل کمیسیو

ه فی گردید. بحمایوی معر کارمندان بخش زنان قضیه را مستند سازی نموده و به خواست خود شاکی به یکی از مراکز

 ه ریاستب برای وی وکیل مدافع استخدام گردید و دعوای مطالبه تفریق وی داشت، جزایی و حقوقیدلیل اینکه قضیه  بعد 

 ۵عد از و ب راجع شد، گرفتن تفریق به سبب ضرر جهت مربوطه محکمهریاست محترم کابل و از آنجا به  حقوق محترم

 د.  گردی و فصل در محکمه حل قضیه به نفع خانم متضررماه 

 قضایای آنها تعداد یک شد داده تذکر هم قبآل طوریکه همان. برندمی بسر مراکز حمایویقضایا در  از قربانیان هنوز یکتعداد

 آنها خود اینکه یا و پذیرندنمی را آنها شان خانواده های اینکه از شان تعداد یک و دارد قرار دوران تحت محاکم در شان

   برند.به سر می زنان حمایوی مراکز در سرنوشتی بی حالت در شوند، مدغم خود هایخانواده با خواهندنمی

 نتیجه گیری

 غانستاناف بشر حقوق مستقل کمیسیون کابل ساحوی دفتر قضیه فرار از منزل در ۱۱۲تعداد  به ۱۳۹۷در جریان سال مالی  

 دفتر ساحوی کابل مورد رسیدگی قرار کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنانو تمام این قضایا توسط  شده ثبت

های خود های کارمندان کمیسیون به خانهتالش تن از قربانیان قضایای فرار از منزل در نتیجه ۳۲است. از این میان، گرفته

 .اندپیدا کرده یو از بی سرنوشتی رهای خود مدغم شده هایبرگشته وبه خانواده

 عدم نظیر ،متعدد دالیل به منزل از فرار قضایای قربانیان که دهدمی نشان کابل یساحو دفتر در شده ثبت قضایای بررسی

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

 ،بنابراین. اندزده منزل از فرار به دست و نموده ترک را خود هایخانه خوردن، فریب و ادیاقتص مشکالت خانوادگی،
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 در قربانیان مهم اهداف از دیگر، نامعلوم موارد و خود دلخواه فرد با آزادانه ازدواج تفریق، تقاضای خشونت، از رهایی

 .است بوده منزل از فرار قضایای

 حمایت و تالش با قربانیان مالحظه قابل تعداد هرچند است؛ داشته قربانیان برای ناگوار پیامدهای و عواقب منزل از فرار

 مدغم خود های خانواده به دوباره زنان حمایوی مراکز مدافع وکالی و مشاورین همکاری و کابل ساحوی دفتر کارمندان

 نعی دراند. مواجه شده خشونت تهدید و جنسی، تجاوز نظیر ناگوار پیامدهای با دیگر مالحظه قابل تعداد اما اند، شده

 در با. اندنشده مدغم خود هایخانواده به هنوز متعدد دالیل به و اندسرنوشت بی هنوز تا افراد این از زیادی شمار حال

 این و داشته مقرر منزل از فرار زمینه در روشنی حکم باردیگر افغانستان جزاء کود سابق، یجزای قانون احکام نظرداشت

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

 رمؤث تدبیر یک ،قربانیان از حمایت حوزه در حمایتی مکانیزم عنوان به( حمایوی مراکز) امن های خانه ایجاد حال عین

 منظم ارتنظ آنان کار روند از و گیرد صورت بیشتر توجه نهادها، این مؤثر فعالیتهای مورد در است الزم. که باشد تواندمی

 .شود انجام مستمر و

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

 نارسایی ایرس و اعتیاد بیکاری، فقر، اجتماعی، ناامنی شیافزا امنی، نا گسترش به توجه با آنها ،است شده عملی و تدبیر

 بنابراین،. باشندمی مواجه جدی راتخط و هاتهدید مختلف انواع با شوند،می خارج خانه از که یمحض به اجتماعی، های

 جلوگیری جهت مربوطه هایارگان است الزم و باشندمی عملی و قانونی بیشتر هایحمایت نیازمند شدیداً افراد از گروه این

 د.نماین عملی و گرفته نظر در را الزم تمهیدات متذکره، اتخطر از رهایی و آنان مضاعف شدن قربانی از

 چالش ها

دادن،  های اجباری، بدمثل ازدواج ؛های نا پسند در جامعهرسم و رواجگی، مشکالت اقتصادی، خشونت های خانواد

می بشماران و دختران فرار زن ةها، از عوامل عمداز خانواده شمارینقض حقوق زنان و دختران در  و بدل هایازدواج

 بدنبال دارد. را نیز هایچالش که این موارد، رود

های دیگری نیز وجود باشد، چالشهای جدی نیز در این حوزه میاما در کنار موارد فوق که درعین عامل بودن، چالش

ها نسبت ند. نگاه منفی خانوادهکدارد که زندگی قربانیان فرار از منزل را تهدید کرده و آنانرا به صورت مضاعف قربانی می

د، های که در این گزارش بررسی شبه پدیده فرار از منزل مهمترین چالش در این عرصه است. وقتی یک زن بنابر ناگزیری

رد ه خانه در بسیاری موازند، دیگر فرصت برای بازگشت دوباره وی بخانه خود را ترک نموده و دست به فرار از منزل می

ه ب قربانی آبروی خانواده را از بین برده و شایسته بازگشت دوباره که شخص کنندها فکر می. چون خانوادهوجود ندارد

 نیست. حتی ممکن است برخی از خانواده قصد جان فرد قربانی را بکنند. آغوش گرم خانواده

انه باشد؛ وقتی یک زن از خمیچالش دیگر نبود مراکز حمایوی زنان در برخی از والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل 

است، دیگر جای برای پناه بردن ندارد. در این صورت دوباره نشده دکند، در والیاتی که مراکز حمایوی زنان ایجافرار می
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خطر قربانی شدن وی متصور است. ممکن است توسط افراد دیگر مورد تعرض قرار گیرد، ممکن است در دام مجرمان 

های امن در برخی از والیات یک چالش جدی فرا راه قربانیان قضایای بیفتد. بنابراین، نبود خانه قاچاق انسان و فحشاء

 باشد.فرار از منزل می

 پیشنهادات

است، جهت کاهش که در گزارش حاضر مورد بررسی قرار گرفته ،های فرار از منزلپیامد اهداف، عوامل و نظرداشت در با

های مسئول ها و ارگانهای ناشی از آن، موارد زیر به مردم، خانوادهجلوگیری از خطرها و آسیبقضایای فرار از منزل و 

  گردد:دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می

ت، اسهای خانوادگیترین عوامل فرار از منزل خشونتاست، یکی از مهمآنگونه که در متن گزارش تصریح شده -۱

امه خشونت علیه زنان برن خانواده ها در مورد حقوق زنان و پیامدهای منفی سطح آگاهیبرای بلند بردن  بنابراین،

 عواقب و پیامدها خشونت علیه زنان و مورد در عمومی آگاهیسطح  یر گردد، تای دهی داهای گسترده آگاه

 یابد.  ارتقاء آن ناگوار

اقدام  ،خانواده تشکیل و ازدواج آزادی حق به ها خانواده احترام و رعایت عدم دلیل به قربانیان از زیادی تعداد -۲

 اکمال از قبل ازدواج و اجباری ازدواج به وادار یا و شده منع آزادانه ازدواج از افراد این. اندکرده منزل از فراربه 

 قانونی سن اکمال از قبل ازدواج و اجباری ازدواج ازدواج، از ممانعت اینکه به توجه با. اندشده قانونی سن

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

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

 هایتخشون وصًاخص زنان، علیه خشونت جرایم با بیشتر قاطعیت با شود کهبه نهادهای مربوطه پیشنهاد می -۳

 مؤثر سیدگیر و قانون احکام تطبیق با، تا کند پیدا معافیت نباید مجرمی هیچ و نمایند قانونی  برخورد خانوادگی

 .از بین برود منزل از فرار هایزمینه و آمده پائین جرایم نوع این گراف زنان، علیه خشونت جرایم به

 بنابراین، شوند،می مواجه ناگوار پیامدهای و عواقب با منزل از فرار قربانیان است، آمده گزارش متن در که آنگونه  -۴

 ضمح به و داشته مسلکی برخورد منزل از فرار قربانیان با پولیس ارگان جمله از مربوطه های نهاد است الزم

 . نتوانند سؤاستفاده آنان از مافیایی گروههای و مجرمان تا گیرد قرار حمایت مورد ها،ارگان این به آنان مراجعه

وجود ندارد زنان واقعاً با مشکالت  زنان اکز حمایویکه مر یهای کمیسیون نمایانگر آنست که در والیاتیافته -۵

 بنابراین، است در والیات امن هایخانه ایجاد قربانی،  زنان از حمایتی مهم تدابیر از یکی .اندخیلی جدی مواجه

 حمایوی مراکز مقرره و زن علیه خشونت منع قانون احکام براساس پیشنهاد می شود که های مربوطهارگان به

 مراکز این ایجادتدابیری را برای  حال عین در و کرده امن هایخانه ایجاد به تشویق را دولتی غیر مؤسسات زنان،

 . دننمای اتخاذ کشور والیات تمام در
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 زمراک این در قربانیان از قانونی و الزم حمایت تضمین و زنان حمایوی مراکز وضعیت بهبود جهت است الزم -۶

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

 .باشد داشته قبلی اطالع بدون و دوامدار نظارت مراکز این از هرگونه محدودیت

 خانواده و اقارب به قربانی زنان دهی تسلیم برای مؤثر و واضح مکانیزم و حکم زنان حمایوی مراکز مقرره در -۷

 با و گرفته صورت مشورت ذیدخل ارگانهای با زمینه این در است الزم. استنشده گرفته نظر در شان های

 در استناد بلقا و محکم ضمانت و شده گرفته نظر در قربانیان دهی تسلیم برای  مؤثر تدابیر مقرره، این بازنگری

 .گردد اخذ گیرنده تسلیم فرد از محاکم

 وینتد و تهیه مراکز این اجراآت و امور تنظیم برای جامع مقرره و شود قانونمندتر زنان حمایوی مراکز است الزم -8

دهی و ، مکانیزم نظارتی پس از تسلیمشان خانوداده به قربانیان مجدد تسلیمی نحوة نظیر مسایل تمام و شود

 .شود گنجانیده مربوطه مقرره در دهیمالی برای قربانیان بعد از تسلیمتمهیدات 

نامزدی در زمان  نمودن، بدل دادن، بد نظیر اجتماعی ناپسند عنعنات و عرف منزل از فرار قضایای عوامل از یکی -۹

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

 را هاعرف این زیانبار اثرات ترویجی، و دهیآگاهی های برنامه اندازی راه با اوقاف و حج وزارت و فرهنگ و

 .بسازند کمتر

 

 

 


