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نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان
1

دکتر الهام حیدری
2

خالده غیوری
تاریخ دریافت9911/6/02 :

تاریخ پذیرش9022/8/02 :

چکیده
بزهدیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضالت جهان امروز است که به تدریج توجه دولتهاا و کنشگاران
حقوق زنان را جلب کرده است .در این میان ،نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهااد حاوز زناان در راسااای
توانمندسازی زنان بزهدیده و پیشگیری از بزهدیدگی ثانویه ،به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت ،مبدل شاده
و بهعنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکای جلوهگر شده است .در دادرسی کیفری ایاران باا وضا
ماده  ،66امکان اعالم جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمنهای زنان فراهم شده است .مااده ماککور
هر چند از جهاتی مورد ایراد است ،چشم انداز روشنی از آینده مشارکت ایان ساازمانها نشاان میدهاد .در
افغانساان بهویژه در دهههای اخیر ،نهادهای مدنی زنان به شکل پروژهای تأسیس و شروع بهکار کردهاند .هر
چند ،فعالیت این سازمانها در مرحله دادرسی با خالء قانونی مواجه اسات ،اماا آنهاا توانسااهاند درمرحلاه
پیشگیری کنشی ،خدمات چشمگیری به جامعه زنان افغانساان ارائه دهند.
واژگان کلیدی :سازمانهای مردمنهاد ،خشونت علیه زنان ،فرایند دادرسی کیفری ،ایران ،افغانساان.
 .1اساادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران( .نویسنده مسؤول)
 .2دانشآموخاه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

 e.heidary@sku.ac.ir
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مقدمه
خشاونت علیاه زناان 1و بازهدیادگی آنهاا کاه ریشاه در بافاتهاای اجامااعی و شارای زیسااای
دارد(رضایی ،)11 :1930 ،از مسائل غیر قابل انکاری است که تمامی کشورها را درگیر خود سااخاه
است .پدیده خشونت و رفاارهای سوء علیه زنان ،از معمولترین معضاالت اجامااعی و عریاانتارین
جلوههای اقادار جامعه مردانه در جهان امروز است.
فراوانی چنین پدیدهای کشورها را به اعمال تغییراتی در سیاست جناایی خاود واداشااه اسات.
بدین نحو که با تدوین و اعمال مقرراتی سعی در حمایت افاراقی از زنان قربانی خشونت و بزه دارند.
وجود چنین حمایت افاراقی ،به دولتها کمک میکند تا میزان بازهدیادگی اولیاه و در معار
خطر قرار گرفان زنان را ،کاهش داده و از جانب دیگر آنان را در برابر بازهدیادگی ثانویاه مصاونتار
سازند .در صورت نبود چنین سیاست افاراقی نسبت به بزهدیدگان آسیبپکیر خاص مانند «زناان»،
آنها اناخاب اول بزهکاران برای ارتکاب برخی جرایم بهدلیل خطر و هزینه کماری که ارتکاب جرم بر
روی آنها دارد ،میباشند این نگاه محصول بزهدیده شناسی حمایای است که در خصوص بزهدیدگان
آسیب پکیر از جمله زنان بر ضرورت تدوین مقررات و انجام اقدامات حمایای بر اساس تبعیض مثبت
2
و مطابق با نیازها و مشکالت خاص آنان تأکید دارد.
در عرصه بینالمللی سعی شده تا با تصویب قوانین و مقررات و اساناد بینالمللای گونااگون ،در
راساای ایجاد فرهنگ تساوی حقوق زن و مرد و از بین بردن نگرش تبعایض آمیاز باین آنهاا ،دول
عضو را ماعهد سازند تا در سطح بینالمللی این قوانین را اجرا و در سطح ملی نیز در حقوق داخلای
خویش چنین قوانین و مقررات افاراقی را وض نمایند (مهرپور .)22 :1913 ،اساناد مهمای کاه در
راساای احقاق حقوق زنان در سطح بینالمللی دارای ارزش فراوانی است عبارتاند از :منشاور ملال
ماحد ،اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،میثاق بینالمللی حقوق
اقاصادی ،اجاماعی و فرهنگی و کنوانسیون رف هر نوع تبعیض علیه زنان .سازمانهاای بینالمللای
مانند سازمان ملل ماحد نیز به مسائل زناان باهویژه توانمنادساازی آنهاا توجاه زیاادی نماودهاناد
(نورمحمدی .)191 :1931 ،بهطور کلی در سیسام قانونگکاری کشورها در قلمارو حقاوق کیفاری

 .1خشونت مکانیزمی است که توس آن زنان مجبور به داشان ماوقعیای پاایینتر و فرودساتتر نسابت باه ماردان در
جامعه و خانواده میشوند ( )Declaration, 1993: 25این گسارده ترین تعریا از خشاونت علیاه زناان اسات .اماا در
پژوهش پیش رو و با توجه به ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری مفهوم خاص خشونت به معنای ارتکاب جارایم علیاه
زنان مدنظر است.
 .2بزهدیده شناسی حمایای شاخه ای از جرم شناسی است که در آن بر ضرورت تمرکز بار بزهدیاده باه عناوان یکای از
مهمارین اجزاء مثلث جرم ،جبران خسارت و تسکین آالم او تاکید دارند.
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ماهوی و شکلی ،قوانین و مقررات مامایز ارفاقآمیز که حاکی از سیاست کیفری افاراقی زنان نسبت
به مردان است ،وض میگردد.
عالوه بر حمایت افاراقی در سیاست جنایی تقنینی در یک جامعاه ،نیااز اسات تاا در سیاسات
جنایی مشارکای نیز زنان مورد حمایت ویژه قرار بگیرند .سیاست جناایی مشاارکای ،جدیادترین و
مهمترین گرایش سیاست جنایی محسوب میگردد که در دور معاصر بنا به علل و عوامال سیاسای،
اجاماعی و اقاصادی و جرمشناخای ،بهویژه بحاران ناکارآمادی و نااتوانی نظاام عادالت کیفاری در
اسافاده صرف از ابزارهای سنای زرادخانة حقوق کیفری ،جهت مقابله با پدید مجرماناه باروز پیادا
کرد و بنابراین از عمر آن بایش از چناد دهاه نمایگاکرد (رساامی )1۱ :1936 ،سیاسات جناایی
مشارکای ،عبارت از جایگاهی است که در سیاست جنایی یک کشور به جامعه مدنی اعطا می شاود.
این کار با مشارکت دادن بزهدیاده ،بزهکاار و کال جامعاه انجاام میشاود (الزرژ .)61 :1932 ،ایان
رویکرد ،بیانگر مشارکت جامعه و نهادهای مدنی و غیر رسمی هم در مرحله پیش از جارم و هام در
مرحله پس از وقوع جرم است.
مشارکت جامعه میتواند از طریق سازمانهای مردم نهااد انجاام شاود و دولات ااتااب باه طارف
سیاسای میرود که در آن ،جلوهای از حضور و مداخله مردم و ساازمانهاای ماردمنهااد در مراحال
مخال کش  ،تعقیب ،محاکمه و اجرای حکم و همچنین پیشگیری از جرم وجود داشااه باشاد .در
واق  ،دولت نمیتواند نقش مؤثر مردم و سازمانهای مردمنهاد  ،را در مراحل مخالا کناارل جارم
نادیده بگیرد و همراهی و کمک سازمانها در دو بعاد کنشای و واکنشای صاورت مای پاکیرد .بعاد
کنشی با هدف اسافاده از ابزارهای پیشگیری توس مردم و نهادهای مدنی در کااهش وقاوع جارم
صورت میپکیرد و در بعاد واکنشای آن ،هادف ،اجاازه حضاور و دخالات دادن ماردم و نهاادهاای
غیردولای (جامعه مدنی) در فرایند کیفری ،پس از وقاوع جارم باوده کاه در ایان حالات ،نهادهاای
عدالت کیفری ،تنها مرج پاسخگویی و حل اخاالف نبوده؛ بلکه از ظرفیت و تواناایی ساازمانهاای
مردمنهاد و جامعوی نیز در این زمینه کمک گرفاه میشود .با اشاراک نهادهای مردمای و ماردم در
فرایند کیفری ،نظارهگر احارام به اراد مردم هسایم که نایجة آن افزایش اعاماد عمومی به دساگاه
عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرایم است (عظیمیان و همکاران ،1936 ،ص.)63-66
مسلماب کارآمدی سازمانهای مردمنهاد بهطور عام و سازمانهای مردمنهاد زنان بهطور خااص در
برآوردن اهداف و آرمانهای سیاست جنایی مشارکای و در راساای پیشگیری و پاسا دهی مناساب
مسالزم فراهم بودن شرای فرهنگی ،اجاماعی و تقنینی است .در مقاله پیش رو بررسای بساارهای
قانونی الزم برای عملکرد فعال سازمانهای مردم نهاد زناان در حقاوق کیفاری ایاران و افغانسااان

103

الهام حیدری و خالده غیوری ا

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالدوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

مدنظر است و بر آن هسایم که با تحلیل بسارهای قانونی موجود ،ضمن بیاان ناواقو و خالءهاای
احامالی ،پیشنهاداتی در راساای بهبود شرای موجود ارائه نماییم.
 .1تبیین سازمانهای مردمنهاد زنان و کارکردهای آنان
مشارکت سازمانهای مردمنهاد ،یکی از جلوههای سیاست جنایی مشارکای اسات .ایان ساازمانهاا
افزون بر داشان جنبه حمایای از بزهدیده ،به خصوص بزهدیدگان خاص مانند «زنان» نقاش مهمای
را در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزهدیدگی ثانوی بازی میکنند .تحلیال نحاوه و میازان
مشارکت آنها مسالزم این است که در ابادا مفهوم سازمانهای مردم نهاد و تاریخچاه سامن هاای
زنان و نیز کارکردهای آنان بر اساس الگوی سیاست جنایی مشارکای مورد بررسی قرار گیارد .ایاالب
به این موارد خواهیم پرداخت.
 .1 .1سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان
از سازمانهای مردم نهاد تعاری ماعددی شده اسات .در یاک تعریا  ،ساازمانهای غیار دولاای و
مردمنهاد ،جمعیتها ،گروهها و نهادهای انسانی خودجوش و برآمده از بطن جامعاه هسااند کاه باا
فعالیتهای غیرانافاعی و داوطلبانه در جهات رفا معضاالت اجامااعی و خادمت رساانی عماومی
فعالیت میکنند و برترین امایاز خاود را اسااقالل از دولات تادوین کردهاناد (وورایای و همکااران،
 .)23 :1936در آئیننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولای مصوب هیئت وزیران کاه
در تاری  3مرداد  193۱به تصویب رسایده ،ساازمانهاای ماردمنهااد چناین تعریا شاده اسات:
«سازمانهای غیردولای که در آئیننامه "سازمان" نامیده میشود ،به تشکلهایی اطالق میشود که
گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومای بهصاورت داوطلباناه باا رعایات مقاررات مرباو
تأسیس میکنند و دارای اهداف غیرانافاعی و غیرسیاسی میباشند» .بنابراین سازمانهای مردمنهاد
زنان عبارتاند از :سازمانهای غیر دولای زنانه که بدون وابساگی به دولت ،به شکل مسااقل و غیار
سیاسی فعالیتهای غیر انافاعی و داوطلبانه خویش را انجام داده و با احساس مسائولیت در مقابال
زنان ،پاسخگوی خدمت به آنها میباشند .سازمانهای مردمنهاد دارای اصولی از قبیل غیر انافااعی
بودن ،مساقل بودن از دولات ،دارای شخصایت حقاوقی باودن ،مادیریت دموکراتیاک و مشاارکای
داشان ،خودگردان و غیرسیاسی بودن ،میباشند که به آنها وجهه غیردولای و مردمی را مایدهاد
( .)Makumbe, 1998: 305-317این ویژگیها در خصوص تمام سازمانهاای ماردم نهااد صاادق
است و بخشی از آنها که در حوز زنان فعالیت میکنند مد نظر ما هساند.
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 .2 .1سیر تاریخی سازمانهای مردم نهاد زنان در ایران و افغانستان
سازمانهای مردم نهاد زنان در طول تاری  ،فعالیتهای بیشمار و غیار قابال انکااری را در راسااای
حمایت از حقوق زنان ،انجام داده اند .تالش این نهادها در جهات رسایدن باه براباری و حمایات از
حقوق زنان ،در ادوار مخال تاری بدون توق جریان داشاه؛ اما تأثیر آن تا قبال از ساد هجادهم
میالدی کمار به چشم خورده و بروز آن بهدلیل کنارل و تصرف مناب قدرت توس مردان (Burn,
)2005: 3-4ملموس و مشهود نبود .در ایران فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد زناان را باه دو دور
قبل و بعد از انقالب  1961میتوان تقسیم نمود که در دور قبل از انقالب برخی انجمنهای علنای
و نیمهسری زنان بعد از انقالب مشروطه به وجود آمد (ناهیاد .)116 :193۱،ایان انجمانهاا مانناد
انجمن مخدرات وطان و انجمان خاواتین و جمعیات پیاک ساعادت نساوان را مایتاوان از جملاه
سازمانهای اولین ولی نه با مخاصاات مادرن اماروزی دانسات (آفااری .)21 :1336 ،ساازمانهای
مردمنهاد زنان در طی سالیان دساااوردهایی داشااند .باا شاروع دوره پهلاوی دوم ،همچاون ساایر
سازمانهای مردم نهاد تحت نظارت دولت قرار گرفاند .از آن به بعد ،جنبش حقوق زنان وارد فضاای
نهادینه شد و فعالیتهای اعضای آن با مواض دولت هماهنگی تنگاتنگی پیدا کرد .به عبارت دیگار،
سازمانهای زنان ،خواساههایی که نمیتوانست از سوی دولت بر آورده شود ،را مطرح نمای کردناد
(ساناساریا 1.)1۱ :193۱ ،به همین دلیل ،نمیتوانیم آنها را سازمانهای مردمای پیشاامدرن بادانیم
(بامداد)1 :19۱3 ،؛ زیرا سازمانهاای ماردمنهااد دارای ویژگایهاای معاین و نظمای مادرن بارای
فعالیتهای غیرانافاعی و مردمی هساند .در دوره بعد از انقالب اسالمی شرای و فعالیاتهاای ایان
سازمانها سیساماتیک و قانونی گردیده و میتوان گفت به نحوی این ساازمانهاا واقعااب ماردمنهااد
گردیده و فعالیتهای سمبولیک به واقعی مبدل شده است.
بر اساس آمار دفار امور بانوان وزارت کشور ،تعداد سمن هاای فعاال در اماور زناان کاه از ایان
وزارتخانه مجوز دارند ،برابر با  1300سمن است .اگر چه آمار غیار رسامی نشاان از وجاود  3هازار
سمن تأسیس شده زنان در ایران دارد که مجوز فعالیتهای خود را از وزارت کشور ،نیروی اناظامی،
سازمان بهزیسای ،وزارت بهداشت و  ...اخک کردهاند (حبیبپور گنابی.)۱1 :1931 ،
 بنیاد نیکوکاری رایحه

 بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
 انجمن مطالعات خانواده

 انجمن زنان نیکوکار مهااب

 .1به نقل از نرگس موسوی جزایری ،نشاریة شهرساازی و معمااری هفت شاهر  ،شماره  ،61بهار  ،31ص .926
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 انجمن زنان پژوهشگر تاری
 بنیاد حضرت خدیجه
 کانون کارآفرینان مهر

 انجمن بانوان نیکوکار کهریزک ،نمونههایی از این سمنها هساند.
با وجود تحوالت مثبت در زمینه عملکرد سمنهای زنان ،این نهادها با مشکالتی از قبیل فقدان
جایگاه مشخو ،تقلیل به نهادهای خیریهای و برخورد تزئینی دولت ،دست و پنجاه نارم مایکنناد
(همان .)۱6 :همچنین ،در افغانساان تأسیس این سازمانها را به دو دساه قبال و بعاد از کنفارانس
بن منعقد شده در سال  2001میالدی میتاوان تقسایم نماود کاه در دوره قبال از کنفارانس بان
سازمانهای مردمنهاد زنان از کارایی خوبی برخوردار نبوده و بهدلیل نبود سیساام قاانونی مانظم و
چندین دهه جنگ ،این سازمانها به شکل سکوت و گاه گاهی به شکل نمایشی فعالیاتهاایی را در
راساای حمایت از زنان انجام دادهاند ،باا ایان هماه نخسااین نهااد مادنی زناناه ،نیماه مسااقل از
چارچوب دولت ،سازمان دموکراتیک زنان که شاخهای از حزب دموکراتیک خلق به شمار مایرفات،
در سال  1366میالدی پایهگکاری گردید .این سازمان بیشار روی حوزه سیاست تمرکاز داشات .باا
این حال بخشی از فعالیتهای آن ماوجه دفاع از موقعیت زنان بود( .نوروزیان .)2۱ :1930 ،اما دوره
بعد از حادثة یازده سپاامبر  12001وکنفرانس بن برای زنان افغان واجد اهمیت فراوانای باوده و باا
تعهداتی که جامعه جهانی در قبال من خشونت علیه زنان در افغانساان داشاه ،فضای نسابااب بااز و
مناسبی برای حضور زنان در عرصههای مخال ایجاد گردید که خیال عظیمای از نهادهاای مادنی
زنان به شکل پروژهای در افغانساان تأسیس و شروع بهکار کردهاناد اماا باهدلیال مردمای نباودن و
پروژهای بودن ،این سازمانها ناوانساند گامهای عملی ماؤثری را در راسااای احقااق حقاوق زناان
بردارند .شایان توجه است که بهدلیل جدید بودن مفهوم نهادهای مدنی و حقوق بشر در بین ماردم
عام در افغانساان ،فعالیتهای این نهادها شکننده بوده که در ابادا باعاث بااال رفاان آماار خشاونت
علیه زنان گردید دلیل این پدیده را مایتاوان در عادم توجاه برخای نهادهاای مادنی باه فرهناگ
مردساالر جامعه سنای افغانساان و طرح برنامههای تندروانه با غفلات از شارای فرهنگای جسااجو

 .1یازده سپاامبر نقطه عط شکلگیری دولت جدید در افغانساان و سقو اماارت اساالمی طالباان باوده کاه طرحای
جدید در کنفرانس بن برای شکلگیری دولت در این کشور ریخاه شد .کنفرانس بن حاصل ائاالفات جامعه بینالمللای و
همکاری نیروهای داخلی در مهار جنگ افغانساان بوده که عرصههای جدیاد تحاوالت (سیاسای ،اجامااعی ،اقاصاادی،
فرهنگی و حقوقی) را برای این کشور رقم زد .پیشبرد دموکراسای ،تصاویب قاوانینی چاون (قاانون اساسای) ،برگازاری
اناخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ،تأسیس نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری ،تأسیس نهادهای زناان بارای منا
خشونت و  ...از دسااوردهای این کنفرانس محسوب میگردد.
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کرد .این شکل از عملکرد ،بیشار سبب دید منفی جامعه نسبت به زنان شده که خود سبب به انازوا
کشیدن زنان در خانواده و اعمال خشونت بیشار بر علیه زناان گردیاده اسات .بارای مثاال ،تمرکاز
بیشار نهادهای زنان ،بر ارتقای آگاهی بانوان از حقوق قانونیشان از طریق برنامههاای کوتااه مادت
چند روزه بوده است که زنان بهصورت صحیح با حقوق خویش آشانا نشادهاناد و باا مردانای کاه از
حقوق زنان ناآگاهند رو در رو شده و در نهایت باعث افزایش خشاونت ،فارار از منازل ،خودکشای و
خودسوزی و مشکالت روحی و روانی زنان شد .به عالوه ،اکثر برنامههای نهادهای مدنی برای تغییار
و بهبود زندگی زنان مقطعی و الگو برداری از برنامههای غرب بوده که خود باعث نفرت مردم عاام از
این نهادها شد (رامزی .)9 :1933 ،با این وجود ،رفاه رفاه ایان مفااهیم در جامعاه افغانسااان جاا
افااده و میتوان گفت که حاال این نهادها میتوانند نماینده خوبی بارای زناان افغاان ،و صادای زن
افغان در جهان باشند و در راساای محو خشونت علیه زنان و حمایت زناان بازهدیاده در افغانسااان
فعالیت نمایند ( ،)Luccaro andGaston, 2014: 7به شرطی که از شکل پروژهای خارج گردیده و
واقعاب مردمی و خودجوش گردند.
 .3 .1نحوة عملکرد سازمانهای مردمنهاددر حمایت از زنان بزه دیده
سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان ،پل ارتباطی بین دولت و مردم بوده و بهعناوان بخشای از جامعاه
مدنی در مراحل مخال رسیدگی کیفری ایفای نقش می کنند .این مشارکت می تواناد در مرحلاه
کش و تعقیب جرایم انجام شود بهگونهای که در برخی کشورها به سازمانهای ماردمنهااد ،نقشای
شبیه به دادساان اعطا شده است (رسامی ،پیشین .)1۱9 :بدین ترتیب که این سازمانها می توانند
در راساای حمایت از مناف جمعی اقامه دعوی نمایند و در تعامل با دادساان ساعی ماینمایناد تاا
حامی حقوق جامعه و افراد باشند .عملکرد این سازمانها به دو شکل کنشی یا واکنشی است.
در عملکرد کنشی یا پیشگیرانه (فعال) ،از دخالت مردم و نهادهای جامعهمدنی قبال از ارتکااب
جرم و از ظرفیت و توانایی آنها برای جلوگیری از ارتکاب جرم اساافاده مایگاردد (گسان ،رماون،
.)199 :1911
درحالیکه عملکرد واکنشی یا پاساخگو (منفعال) نااظر باه اساافاده از قابلیات و توانااییهاای
سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی برای حل قضایا و اخاالفات بعد از ارتکاب جرم است( .نیاازپور،
.)192 :1932
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 .1 .3 .1پیشگیری کنشی سازمانهای مردمنهاد در قبال خشونت علیه زنان
منظور از پیشگیری کنشی سازمانهای مردمنهاد زنان ،فعالیتهایی است که با یاک برناماهریازی از
قبل تنظیم شده و ماکی بر فعالیتهای پیشگیرانه صورت میگیرد کاه اسااس آن از «نقاض» حاق
شروع نگردیده بلکه از ضرورت وجود یک «حق» آغاز می شود .این نوع فعالیتهاا را «کانش گارا»
نیز میگویند .این فعالیتها پیشگیرانه بوده و باعث بهوجود آمدن ساز و کارهایی که به تحقق بهاار
و همه جانبه حقوق افراد کمک میکند ،میشاوند (ناوری نشاا  .)63 :1936 ،هادف از پیشاگیری
کنشگرا یا کنشی (اولیاه) ،اساافاده از ابزارهاا و نیاروی پیشاگیری توسا ماردم و ساازمانهاای
مردمنهاد در کاهش وقوع جرم است.این پیشگیری  ،نوعی پیشگیری غیرکیفری به حساب آمده کاه
به فعل درآمدن قصد مجرمانه با تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که جرایم ماشابه در این اوضااع
و احوال به وقوع میپیوندد را مورد توجه قارار داده و در صادد از باین باردن عوامال و ریشاههاای
زمینهساز بروز جرایم و بزهکاری از طریق نگاهی ویژه به مسئلهی کنارل اجاماعی و تأثیر بار افکاار
مجرمانه میباشد (عباچی .)66-61 :1939 ،در اینجا افرادی پارورش خواهناد یافات کاه از جارم و
بزهدیدگی دور بوده و این پیشگیری ،نوعی تربیت و آموزش جامعه در برابر نابسامانیهایی که آنهاا
را به ارتکاب جرم و بزهدیدگی سوق میدهد ،خواهاد باود .در پیشاگیری کنشای عوامال محیطای،
فرهنگی ،اجاماعی و اقاصادی که مسبب سوق دادن فرد به طرف بزهکاری میباشد اهمیات فاراوان
دارد .در واق  ،پیشگیری غیر کیفری ،در حقیقت درمان ریشهای جرایم و بزهدیدگی قبل از وقوع آن
بوده که راهکارهای خارج از چارچوب دساگاه عدالت کیفری را مورد بررسی قرار میدهد و در مقابل
پیشگیری کیفری قرار گرفااه کاه برخای آن را «پیشاگیری جدیاد» نیاز ماینامناد .در ایان ناوع
پیشگیری ،اقدام مناسب غیرکیفری بوده ،از طریق کاهش عوامل جرمزا ،در پای جلاوگیری از وقاوع
بزه و جرم میباشیم.
پیشگیری غیرکیفری در حوز زنان شامل از بین بردن و خنثی کردن عوامال بازهزا باوده و باا
ابزارهایی همچون فرهنگسازی در رفاارهای اجاماعی از طریق آموزش زنان ،ارتقای ساطح آگااهی
زنان ،اناشار آمار برای آگاهسازی جامعه و رشد افکار آنان صورت میگیرد .به دیگر بیان فعالیتهاای
آموزشی سازمانهای مردم نهاد زنان میتواند در پیشگیری کنشی و غیرکیفری نقش آفارین باشاد.
آگاه سازی زنان و اطالع رسانی به آنها درباره حقوق و تکالی قانونی شان ،زمینه جرم و خشاونت را
کاهش میدهد .چه بسیار زنانی که در اثر ناآگاهی انواع خشونتها را پکیرا بوده و یا حداقل ،طبیعی
می پندارند.

نقش و جای گاه سازماناهی مردمنهاد حوزه ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سال دوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

119

به عالوه اقدامات سازمانهای مردم نهاد زنان در حمایات ماالی ،مشااوره ای و حاای عااطفی از
زنانی که در شرای خاصی بسر می برند همچون زنان سرپرست خانوار یا زناان مطلقاه میتواناد در
پیشگیری غیر کیفری و کنشی اثرگکار باشد.
در سطح کالنتر سازمان های مردم نهاد زنان می توانند با پرداخان به موضوع بزه دیادگی و باا
انجام تبلیغات پیرامون آن ،حساسیت جامعه را برانگیزند .در نایجه افکار عمومی و حای قانونگکار را
با خود همسو سازند .مثالب در فرانسه انجمنهای مبارزه با خشونت علیه زنان توانساهاند با فعالیتهاا
و تبلیغات فراوان خود ،عالوه بر تأثیرگکاری بر افکار جامعه و بسیج عمومی ،توجه قانونگاکار را هام
به سوی خود جلب کنند و در فرایند قانونگکاری مؤثر بوده اند (شیدائیان و همکاران.)61 :1933 ،
مسلماب وجود قوانینی که با نگاه افاراقی در صدد حمایت از زنان هسااند و از طریاق جرمانگااری یاا
تشدید مجازات بزهکاران در مواردی که بزه دیده شاان زن اسات ،ایان حمایات افاراقای را اعماال
میکنند ،می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع بزه علیه زنان داشاه باشد.
 .2 .3 .1پیشگیری واکنشی سازمانهای مردمنهاد در قبال خشونت علیه زنان
فعالیتهایی را که پس از نقض یک «حق» و در واق در واکنش به آن صورت میگیرد ،فعالیتهای
«واکنشی» میگویند یا هر اقدامی را که میتوان برای حمایت از بزهدیده انجام داد که بعاد از وقاوع
جرم و خشونت باشد ،میتوان پیشگیری واکنشی برای جلاوگیری از بازهدیادگی ناامگاکاری نماود
(عباچی ،پیشین .)69 :در واق منظور از پیشگیری واکنشی ،پیش بینی ساز وکارهایی بارای احقااق
حقوق بزهدیده در چارچوب قانون است که با هدف ترمیم آسیب دیدگی و جباران آثاار بزهدیادگی
صورت میگیرد.
بخش زیادی از فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد حوزه زناان در حمایات از ایان قشار بعاد از
وقوع بزه و در مراحل مخال رسیدگی کیفری صورت می گیرد و دولت از ایان نیارو بارای کااهش
بزهدیدگی و حمایت از بزهدیدگان در تمامی مراحل رسایدگی باه شار اجاازه بازهدیاده اساافاده
میکند.
حضور و مداخله سازمان های مردم نهاد بهطور کلی و سمن های زنان بطاور خااص در مراحال
مخال رسیدگی کیفری بر اساس الگوی سیاست جنایی مشارکای صاورت مایگیارد .در سیاسات
جنایی مشارکای به دنبال ایجاد زمینه ی مشارکت و مداخله فعال سمن ها هسایم .تحقق ایان امار
مسالزم زمینه سازی از سوی قانونگکار کیفری است که با ابزار قانون و مواد قانونی ،امکان مشارکت
فعال سمن ها را فراهم کند .به نحوی که آنهاا باوانناد باه عناوان یکای از مداخلاه گاران فعاال در
دادرسی کیفری نقش آفرینی کنند .امکان اعالم جرم ،حضور و مشارکت در جلسات دادرسای ،ارائاه
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دلیل و امکا ن اعارا باه آرای صاادره از جملاه ابزارهاای قاانونی هسااند کاه مای توانناد نقاش
سازمانهای مردم نهاد را از حالت منفعل و خنثی خارج کرده و آنها را به مداخله گران فعال همچون
شاکی خصوصی نزدیک سازد.
 .2نقش و جایگاه قانونی سازمانهای مردمنهاد زنان در قوانین و مقررات کیفری ایران و افغانستان
 .1 .2جایگاه قانونی
زنان در قوانین اساسی و عادی ایران مورد تکریم و احارام قرار گرفاه و هماراز و مساوی باا ماردان
قلمداد شدهاند .در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از همبساگی گسارده مردان و زنان
در پیروزی انقالب اسالمی و مبارزات زنان به افاخار یاد گردیده که عالوه بر وظیفه خطیر و پار ارج
مادری ،آنان را همرزم مردان در میدانهای فعالیتهای حیااتی مایداناد .اصال  20ایان قاانون در
خصوص مساوات زنان و مردان و دارا بودن حقوق انسانی ،سیاسی ،اقاصاادی ،اجامااعی و فرهنگای
یکسان آنان با رعایت موازین اسالمی است ،ضمناب اصل  21این قانون دولت را موظ دانسااه تاا در
تمامی جهات با رعایت موازین اسالمی حقوق زنان را تضمین نمایاد .در الیحاه 1صایانت ،کرامات و
تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به حمایتهاای ویاژه و افاراقای از زناان باهصاورت کنشای و
واکنشی پرداخاه شده است ،طوری که این حمایتها ،قبل و بعد از بزهدیدگی مطرح گردیده اسات.
بخشی از این حمایتها میتواند از طریق سازمانهای مردمنهاد زنان انجام شود کاه در حاوزههاای
(آموزشی ،تعلیمی ،فرهنگی ،اجاماعی ،اقاصادی ،سیاسی ،دادخاواهی و  )...باه خصاوص در فرایناد
عدالت کیفری ،زنان بزهدیده را مورد حمایات قارار مایدهناد .در خصاوص فعالیات ساازمانهاای
مردمنهاد نیز ،در سال  193۱و با تأکید بر ماده  132قانون برنامه سوم توساعه و اصال  193قاانون
اساسی آئیننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد به تصاویب هیئات وزیاران رساید.
باوجود این ،تا قبل از ماده  66آیین دادرسی کیفری مصوب  1932این سازمانها به صورت رسامی
و قانونی نمیتوانساند در فرایند کیفری اشاراک داشاه باشند .در واق سازمانهای مردمنهاد بعاد از
تصویب این ماده می توانند فعالیتهای چشمگیری را در راساای احقاق حقوق زنان انجام داده و در
راساای محو خشونت و بزهدیدگی زنان تغییراتی را بهوجود آورند .آنچه مسلم است اینکه در قوانین
ایران زنان و مردان مساوی دانساه شده و بخصوص در سالهای اخیر موضوع حمایت افاراقی از آنها
و امکان مداخله سمن های زنان پررنگ تر گشاه است.
 .1الیحه مککور در سال  1933توس قوه قضاییه در  11ماده تدوین و برای دولت ارساال شاد .در حاال حاضار الیحاه
مککور در دولت تصویب شده است و برای مجلس ارسال گشاه است .به سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه و نیاز ساایت
معاونت حقوقی ریاست جمهوری رجوع شود.
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در افغانساان نیز برای اولین بار و در قانون اساسی جدیاد کاه بعاد از ساقو طالباان در ساال
 200۱به تصویب رسید به طور واضح از زنان و جایگاه آنان در جامعاه و داشاان حقاوق و تکاالی
برابر با مردان یاد گردیده است .در مواد  69 ،۱۱ ،22و  6۱این قانون به صراحت به برابری حقاوق و
وظای زنان و مردان در جامعه اشاره شده و به دولت در جهت حمایت از زنان توصیه ویژه گردیاده
که این توصیه ها در راساای سالمت خانواده و صحت مادر و طفل بوده و دولات را ملازم باه تادابیر
الزم در این زمینه دانساه است .همچنین ،قانون من خشونت علیه زن که یاک قاانون ویاژه بارای
زنان بوده ،زن را اناث بالغ و نابالغ تعری نموده و در این قانون در مواد گونااگون از مساائل زناان و
جلوگیری از بزهدیدگی این قشر یاد گردیده و به حمایات ساازمانهاای ماردمنهااد در بخاش منا
خشونت علیه زنان و بزهدیدگی زنان پرداخاه شده است .ماده  96قانون اساسی چنین مشاعر اسات
که« :اتباع افغانساان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی ،مطابق باه احکاام قاانون،
جمعیتها تأسیس نمایند» که این جمعیتها میتواند سازمانهای ماردمنهااد مخصوصااب در بخاش
زنان باشد؛ زیرا زنان افغانساان در چندین دهه گکشاه ،زیر بار سنت و فرهناگ جامعاه مردسااالر و
جنگی افغانساان از هیچ گونه حمایای اعم دولای و غیردولای برخوردار نبوده و همواره ماورد ظلام
واق شدهاند .که میتوان گفت تأسیس سازمانهای مردمنهاد در حوزه زنان گامی بزرگ در راسااای
احقاق حقوق زنان بعد از سالیان دراز چشم اناظاری بوده است ،گر چاه ایان ساازمانهاا بیشاار در
بخش پیشگیری از خشونت و آگاهیدهی کار میکنند و هناوز در بخاش فرایناد کیفاری باهدلیال
فقدان اخایارات قانونی و مواد قانونی که باه ایان ساازمانهاا اجاازه فعالیات در ایان راسااا بدهاد،
نمیتوانند فعالیتهای آشکار و قابل توجهی داشاه باشند ،بااوجود ایان ،محادود فعالیاتهاای ایان
سازمانها در بخش عدالت کیفری درخور ساایش میباشد.
 .2 .2اختیارات قانونی سازمانهای مردمنهاد زنان در حقوق ایران
ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری ایران حاوی اخایاراتی برای سازمان هاای ماردمنهااد فعاال در
حوزه زنان است که ایالب به آنها می پردازیم.
 .1 .2 .2اعالم جرم
اعالم جرم یکی از طرق شروع تعقیب دعوای عمومی در جرائم غیر قابل گکشت باوده و قاانونگاکار
ایران در ماد  6۱آیین دادرسی کیفری آن را یکای از جهاات قاانونی شاروع تعقیاب و تحقیاق در
راساای رسیدگی کیفری دانساه است .اساساب تمام افرادی که به نحوی از وقوع جارم مطلا شاده و
اینف در تعقیب نبوده ،میتوانند به مراج قضایی و اناظامی اطاالع داده و آنهاا را از وقاوع جارم
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باخبر سازند .در قدم اول ،سمنهای زنان میتوانند به عنوان اعاالمکنناده جارم در پروساه کیفاری
مشارکت نموده و مطابق ماده  66حق اعالم کردن جرم را دارا باشند ،که در ایان مسایر باه عناوان
نماینده جامعه در برابر جرائم و ناهنجاریها واکنش نشان داده (کوشکی )1۱ :1932 ،و با همکااری
در این عرصه در برقراری امنیت ،گامی بس بزرگ بار مایدارناد.آیین دادرسای کیفاری در مااده (
)66ماضمن مفهوم اعالم کننده است نه شاکی  ،زیرا اگر وص شاکی را به این سازمانها دهیم ،آثار
و تبعات ماعددی به دنبال خواهد داشت ،برای نمونه دادساان و قاضی مکل به دعوت سازمانها در
همه جلسات می شوند (خالقی ،)23 :1936 ،سازمانها اجازه اعارا به تمام آراء و قرارهاای مقاام
قضایی را پیدا میکنند و حق اقامه دلیل و دسارسای باه اوراق پروناده و  ...را دارا مایشاوند .پاس
قانونگکار احایا نموده و لفظ شاکی را دراین ماده برای سازمانهای ماردمنهااد اساافاده ننماوده
است .ضمناب با در نظر داشت اینکه قانون آیین دادرسی کیفاری در مااده ( )6۱و بناد «ب» یکای از
جهات قانونی شروع به تعقیب را « اعالم و اخبار ضابطان دادگساری ،مقاماات رسامی یاا اشاخاص
موثق و مطمئن» دانساه و میتوان چنین تعبیر نمود که این ماده بیان میدارد « :همه اشخاص اعم
از حقیقی و حقوقی اجازه اعالم جرم در فرایند کیفری را داشاه و میتوانناد از ایان طریاق در ایان
فرایند شرکت داشاه باشند» پس چه نیازی است که مقنن یک ماده مجزا را در بخش اعالن جرم و
مشارکت سازمانهای زنان در این فرایند در نظر بگیرد؟ به نظر میرسد ،منظور مقانن در مااده 66
صرفاب بیان جایگاه اعالم کنندگی جرم برای سمنهای زنان نبوده بلکه ساازمانهاای ماردمنهااد باه
صورت خاص اجازه شرکت در تمامی مراحل فرایند کیفاری را داشااه و صارف یاک اعاالم کنناده
نیساند (خالقی .)63 :193۱ ،ماده  ،66نقاش ماماایز و مافااوتی را بارای مشاارکت ساازمانهاای
غیردولای تدارک دیده است و نمیتوان این سازمانها را اعالم کننده صرف نامید ،چون اعالم کننده
با اعالم جرم به مقامات قضایی وظیفهاش خاتمه مییاباد اماا در ایان مااده حاق اشااراک در تماام
مراحل دادرسی نیز به این سازمانها اعطا شده است.
الباااه اخایااارات اکاار شااده در ایاان ماااده بااه سااازمانهااای مااردمنهاااد در حااوزه زنااان دارای
محدودیتهایی نیز باوده کاه یکای از ایان محادودیتهاا تبصاره  ۱ایان مااده ،اسات کاه جایگااه
سازمانهای زنان در جرایم منافی عفت را فق در حد اعالم کننده جرم دانسااه و باا رعایات مااده
 ،102این سازمان ها دالیل خود را به مراج قضایی ارائه داده ولی حق شرکت در جلسات را ندارند،
زیرا این جلسات سری بوده و با قواعد خاصی برگزار میگردند.
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 .2 .2 .2مشاوره و کمک به بزهدیده (زنان بزهدیده)
در قدم دوم ،سمنهای زنان میتوانند در جریان فرایند دادرسی کیفری اقادامات مشااوره و کماک باه
بزهدیده را انجام دهند و برخی مواق این نهادها بهعنوان واساطه یاا میاانجیگر میاان حلقاه شاهود و
بزهدیدگان فعالیت و کمکهایی را در این راساا باه بزهدیاده ارائاه میکنناد؛ شاایان اکار اسات کاه،
میانجیگری تا حدی از نگرانیهای بزهکار و بزهدیاده میکاهاد و باه آنهاا قادرت تصامیمگیری بهاار
میبخشد ( .) kimberle.k.kovech, 1994: 75این کمکها عبارت اند از اناقال اطالعات ماورد نیااز
بزهدیده و شاهد ،آگاهیدهی مناسب برای برگزاری جلسات دادگاه و یا همکااری در جهات پیاداکردن
مشاور حقوقی و ( ...گلشنپژوه .)16 :1936 ،تحقیقات میادانی در ایاران ،نیاز گویاای ایان اسات کاه
بیشارین بخش فعالیتهای سمن های زنان مرتب با خدمات رساانی در حاوز آسایبهای اجامااعی
است .بنحوی که عمده فعالیت این سازمانها به ترتیب در زمینههای خدمات رسانی به زنان بزهدیده و
آسیب دیدگان اجاماعی ،کارآفرینی ،اشاغال و خیریه باوده اسات (حبیاب پاور گناابی ،پیشاین.)60 :
مسلماب ارائه خدماتی همچون خانه امن نیز به زنان قربانیان خشونت ،نیاز است.الزم باه اکار اسات کاه در
ایران سازمان بهزیسای ماولی تشکیل خانههای امن اسات .در واقا باه اسااناد اصال  21 ، 10و 23
قانون اساسی کشور و الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیسای مصوب مورخ  1963/9/2۱و مضمون اول
و چهارم سند چشمانداز توسعه  20ساله کشور و همچناین در راسااای مواجهاه صاحیح باا افاراد در
معر آسیب و آسیبدیدگان و فراهم کردن زمینه زندگی سالم و به اساناد آیاین ناماه چاار ایمنای
رفاه مصوب هیأت وزیران و برطبق سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقاصادی ،اجاماعی ،فرهنگای
مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن ،خانههای امن توس سازمان بهزیسای کشاور بارای
زنان خشونتدیده و در معر خشونت تأسیس شد.
هدف از تأسیس این خانهها حمایت و توانمند سازی زنان و دخارانی است که در معر خشاونت
قرار دارند .خدمات ارائه شده در این خانهها ممکن است بهصاورت سارپایی و اقاامای باشاد کاه از آن
جمله میتوان به خدمات تخصصای ،ماددکاری اجامااعی ،روانشناسای ،بهداشاای ،درماانی ،حقاوقی،
فرهنگی ،آموزشی و اشاغال اشاره کرد1.
 .3 .2 .2حضور در جریان فرایند کیفری
مطابق اصل  166قانون اساسی ایران «محاکمات ،علنی انجام میشود و حضور افراد بالمان است ،مگار
آن که به تشخیو دادگاه علنی بودن آن منافی عفات عماومی یاا نظام عماومی باشاد یاا در دعااوی
 .1نکاه قابل اکر دیگر اینکه در ایران نهادهای ماولی حمایت از زنان بزه دیده ماعادد هسااند .از جملاه مای تاوان باه
وزارت امور زنان ریاست جمهوری اشاره کرد که در تالش است با تهیه لوایح قانونی و همینطور تعامال باا ساازمان هاای
مردمنهاد زنان و برگزاری نسشاهای تخصصی کامهایی را در جهت حمایت از زنان بزه دیده بالقوه یا بالفعل بردارد.
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خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشاد» ،یعنای علنای باودن محاکماات اصال و
غیرعلنی بودن اساثناء بوده و با شرای خاص صورت میگیرد .طبق این اصل قانون اساسی هر شخو
میتواند در محاکمات علنی شرکت نماید و این علنی بودن برای سمنها نیز زمیناه اشااراک را فاراهم
میسازد .بهعالوه ،در ماده  6۱و  66آیین دادرسی کیفری شرای اعالم جرم و در ماده  962این قاانون
در مورد برگزار کردن جلسات دادگاه به شکل علنی و حضور هر شخو به شکل آزاد در ایان جلساات
صحبت شده است .پس چه دلیلی وجود داشاه کاه قانونگاکار یاک مااده جداگاناه را بارای اشااراک
سمنها در جلسات و اعالم جرم نمودن آنها بیاورد؟ آیا اشاراک سمنها صرفاب به عنوان تماشاچی باوده
و یا حقوق دیگری را هم دارا میباشند؟ بهنظر میرسد ،اگر حضور سامنها صارفاب بارای تماشاا کاردن
جریان محاکمه میبود ،آوردن این ماده اصالب نیاز نبود.
بهعالوه ،ماده  66آیین دادرسی کیفری به شکل مطلق به شرکت ساازمانهای مردمنهااد در تماام
مراحل دادرسی اشاره نموده و این مشخو نیست که آیا این اشاراک مرحلاه تحقیقاات را هام در بار
گرفاه یا صرف شامل جلسات دادرسی میشود؟حقوقدانان (رمضاانی قاوام آباادی )163 :1936 ،ایان
گونه تحلیل مینمایند که مطابق صدر ماده  « :66سمنها حاق شارکت در تماام مراحال دادرسای را
دارند» عبارت (تمام مراحل دادرسی) داللت بر شرکت سمنها در تماامی مراحال و مقااط دادرسای
میباشد که چنین حقی را هر شخو و شهروندان معمولی دارا نمیباشند .بهعالوه ،مقنن در این مااده
لفظ «شرکت» را به جای «حضور» به کار برده کاه باه نظار میرساد اعطاای اخایاارات بیشااری باه
سمنها را مشامل می شود.
تبصره یک ماده  66آیین دادرسی کیفری در مورد لزوم کسب رضایت بزهدیده خاص (زنان) جهت
اقدام به اعالم جرم و اشاراک در مراحل دادرسی آمده است .حال ،اهنمان را این مساأله درگیار خاود
میسازد که آیا کسب رضایت بزهدیده یا قیم یا سرپرست اتفاقی تنها در جرائم قابل گکشت بوده یاا در
جرایم غیر قابل گکشت هم باید این اجازه کسب گردد؟ برای حل این مسأله میتوان بیان داشات کاه:
اجازه و کساب رضاایت بزهدیاده در جارایم قابال گکشات باه موجاب ماواد  10و  11بارای دخالات
سازمانهای مردمنهاد در قضایای خشونت علیه زنان ضروری بوده و در جرائم غیر قابل گکشت باهدلیل
جنبه عمومی آن ضروری نیست زیرا جرائم غیر قابل گکشت از جرایمی میباشد که تعقیب آن نیاز باه
شکایت شاکی نداشاه و گکشت شاکی باعث موقوفی تعقیب نمیگاردد (خاالقی .)101 :1936 ،اماا در
این تبصره بهدلیل اینکه سازمانهای مردمنهاد فق اعالم کنناده جارم نباوده و باین (شااکی و اعاالم
کننده جرم) میباشند ،الزم است که رضایت بزهدیاده را در هار دو صاورت کساب نمایناد (کوشاکی،
پیشین.)32 :
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تبصره  2ماده  66این قانون باه تکلیا آگااه سااخان بزهدیادگان جارایم از کماک ساازمانهای
مردمنهاد مربوطه توس ضابطان دادگساری و مقامات قضایی پرداخاه است .این تبصره نیاز بار فراتار
رفان نقش سازمانهای مردمنهاد از اعالم جرم و شرکت آنها در جلسات ،و  ...صحه می گکارد.
به موجب بند «پ» ماده ( )93قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور «سازمانهای مردمنهااد
در صورتی میتوانند از حق مککور در ماده ( )66قانون آیین دادرسای کیفاری اساافاده نمایناد کاه از
مراج ایصالح ایرب مجوز اخاک کنناد» ایان بناد،جایگزین تبصاره ( )9مااده ( )66قاانون آیاین
دادرسی کیفری گردیده است .شایان توجه است که در جزء دوم بناد «پ» مااده ( )93قاانون احکاام
دائمی برنامههای توسعه کشور اکر شده که اگر سه بار ماوالی اعالم جارم یاک ساازمان مردمنهااد در
محاکم صالحه بهطور قطعی رد شود ،چنین سازمانی برای یک سال از اساافاده حاق ماککور در مااده
( )66قانون آیین دادرسی کیفری ،محروم میشود (حیدری.)236 :1931 ،
در کل بر اساس مااد ( )66قاانون آیاین دادرسای کیفاری ایاران و تبصارههای آن ،ساازمانهای
مردمنهاد حوزه زنان دارای حق اعالم جرم و حق معرفی نمایناده از جاناب ساازمان جهات حضاور در
فرایند عدالت کیفری ( دادسرا و دادگاه) ،میباشند (خالقی .)63 :193۱ ،حق دریافت اظهار نامه و حق
ارائة دلیل در پیشگاه محاکم در اصالحات صورت گرفاه در ماده  66در سال  3۱از ایان نهادهاا سالب
شده است.
 .3 .2اختیارات قانونی سازمان های مردم نهاد زنان در افغانستان
حمایت از زنان بزهدیده در زمره بدیهیتارین کارکردهاای نهادهاای مادنی در افغانسااان اسات .ایان
نهادها با فراهمآوری بسارهای الزم در نظام دادرسی و دادگاهها  ،به حمایت ویژه و افاراقی از زنان بازه
دیده پرداخاهاند .بهکارگیری قضات و مشاوران و وکالی زن در سیسام عدالت کیفری از دساااوردهای
این سازمانها است که در عمل به تلطی فضای محاکم افغانساان انجامیده و موجاب افازایش اعامااد
زنان بزه دیده نسبت به رسیدگی عادالنه به پروندههای آنان میشود .در قانون من خشاونت علیاه زن
در افغانساان مصوب  1933/۱/23شورای وزیران ،بیشار تأکید بر تادابیر پیشاگیرانه و مباارزه در امار
خشونت علیه زن گردیده و در خصوص اینکه آیا سازمانهای مردمنهاد حوز زناان حاق اعاالن جارم،
اشاراک در تمام فرایند کیفری و اعارا به آرای قضایی را دارند یا خیر چیزی اکر نشده اسات .عادم
وجود ماده بخصوص در این زمینه خود باعث کم اهمیت شمردن فعالیتهاای ایان نهادهاا در فرایناد
کیفری شده و به نهادهای دولای حمایت از زنان مانند دادساانی من خشونت و محاکم منا خشاونت
علیه زنان قدرت بیشاری اعطا نموده است.
در سایر قوانین افغانساان نیز هیچ توجهی به حضور نهادهای مدنی حوزه زناان در فرایناد کیفاری
نشده و حقوق این نهادها در این قوانین سردرگم است .در ماده ( )123قانون اساسی چنین آماده کاه:
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« در محاکم افغانساان ،محکمه به صورت علنی دایر میگردد و هر شخو حق دارد باا رعایات احکاام
قانون در آن حضور یابد ،محکمه میتواند در حاالتی کاه در قاانون تصاریح گردیاده ،یاا ساری باودن
محاکمه ضروری تشخیو گردد ،جلسات سری دایر کند ،ولی اعالم حکم باید علنای باشاد» و مطاابق
ماده ( )219قانون اجراآت جزایی نیز این حق به تمام شهروندان داده شده اسات .باه هار حاال ،حاق
اعارا به آرای قضایی و نظارت بر جلسات و اعالم جرم ،در قوانین برای این نهادها تساجیل نگردیاده
اما به صورت عملی با توافقاتی که بعضی از این نهادها با مراکز عدلی و قضایی دارند مایتوانناد اعاالن
کننده جرم بوده و در جلسات قضایی حضور یافاه و ایراد نظر نمایند.
نهادهای مدنی در افغانساان با تأسیس مراکز حمایای از زنان و همچنین تأسایس خاناههای امان
( )Unama case observation, 2015: 45و صندوق ملی جبران خسارت از زناان بزهدیاده و ایجااد
مراکز ویژه مشاوره در دادگساریها و دادگاهها بارای زناان بزهدیاده و تطبیاق پروژههاای آگااهیدهی
( )Medica, 2004: 37و برنامههای تعیین وکالی مداف رایگان برای زنان بزهدیده و بزهکار ( United
 ،)Nations, 2015: 22اقدام به ترمیم صدمات ناشی از جرایم خشونت بار نسبت به زنان مینمایند ،با
وجود نقوهایی که در فعالیتهای این سازمانها وجود دارد ،اما این نهادها فرصتهای زیادی را بارای
جامعه زنان افغان بهوجود آوردند و درهای جدیادی را در زنادگی زناان گشاودند .براسااس گزارشاات
کمیسیون حقوق بشر افغانساان حدود  26درصد این نهادهاا قبال از ساال  2396 ،2002درصاد باین
سالهای  2002تا  ،2006نزدیک به  23درصد بین سالهاای  2006تاا  2003و  19درصاد دیگار از
سال  2010به بعد بوجود آمدند .هر چند آمار دقیقی از حضور زنان در این نهادها وجود ندارد ،ولی باه
گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانساان حدود  90درصد از فعااالن نهادهاای مادنی را زناان تشاکیل
میدهند با اینکه در والیات نااامن و دور دسات ،زناان باا محادودیتهاای زیاادی بارای مشاارکت در
فعالیتهای مدنی روبرو هساند (کمیسیون حقوق بشر افغانساان .)2012 ،به گزارش وزارت امور زناان
در افغانساان ،تعداد  960سازمان مردمنهاد تنها در وزارت امور زنان ثبت گردیده است که این روند در
حال افزایش می باشد( 1سایت وزارت امور زنان .)1939 ،برخی از این نهادها عبارتند از:
شبکه زنان افغان ،کمیاه مشارکت سیاسی زناان افغانسااان ،مؤسساة زناان بارای زناان ،اتحادیاه
سرتاسری زنان افغان ،جمعیت انقالبی زناان افغانسااان ،مؤسساه بنیااد حقاوقی افغانسااان (آیلا )،
مؤسسة ندای زن ،مؤسسه بهبود و انکشاف برای اعماار مجادد ،مؤسساه آموزشای و تربیاوی زناان و
دخاران بیبضاعت ،مؤسسه زنان صلح خواه افغانساان ،مؤسساه باینالمللای زناان بارای زناان ،مرکاز
تعلیمی زنان افغان ،مؤسسه امداد انسانی برای اطفال و زنان ،که در اینجا باه شاکل مخاصار در ماورد
بخشی از فعالیتهای این نهادها سخن میگوییم:

1. https://mowa.gov.af
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 .1 .3 .2تأسیس مراکز درمانی و بهداشتی برای زنان بزهدیده
ایجاد مراکز درمانی برای زنان  ،شناسایی و معرفی به موقا بزهدیاده و فاراهم آوردن حمایات ماالی و
خدماتی بهداشای و پزشکی ،مشاوره حقوقی ،روانشناسی و از این قبیل خدمات ،اعماال حمایتهاای
فوری پزشکی -روانی از مهمترین نوع حمایت از زنان بزهدیده پس از رویاداد جناایی و ثبات قضاایای
خشونت علیه زنان است .همچنین ،اناقال سری زنان مصدوم (آسیب دیاده) جارایم خشاونت آمیاز و
دارای آسیبهای جسمی و جنسی به مراکز پزشکی -درمانی و صدور گواهی پزشاکی بارای رسایدگی
قضایی و تعیین مشاور حقوقی و وکالی مداف از اقدامات حمایای اولیه پس از بزهدیدگی زناان اسات.1
به عالوه در موارد خشونتهای عادی خانگی نیز کمکهای پزشاکی نهادهاای مادنی و مردمای بارای
جلوگیری از بزهدیدگی ثاانوی ،جلاوگیری از اداماه بزهدیادگی و پاایین آوردن ارقاام سایاه جارایم ،از
فعالیتهای این سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان میباشد .2این اقدامات براساس مقرره مراکز حمایوی
زنان صورت میپکیرند که مشامل بر ( )6فصل و ( )99ماده بوده و از طرف شورای وزیاران جمهاوری
اسالمی افغانساان تصویب گردیده و در روزنامه رسمی مناشر شده است.
 .2 .3 .2ایجاد مراکز حمایوی از بزهدیدگان زن و تأسیس خانههای امن
مراکز حمایای زنان بهعنوان محل امن برای رهایی موقات زناان بازه دیاده خشاونت و یاا در معار
خشونت به روشنی در ماده ( )۱6قانون اساسی ،فقره ( )9مااده ( )2و فقاره ( )2مااده ( )6قاانون منا
خشونت علیه زن ،فقرات ( )1و ( )9ماده ( )2و ماده ( )9و فقرات ( )1الی ( )6ماده ( )11مقارره مراکاز
حمایوی زنان مورد اشاره قرار گرفاه است بر اساس مقرره مراکز حمایوی زنان ،وزارت امور زنان مکلا
به ساخان خانههای امن شده است .با وجود این؛ و در عمل این اقدام صاورت نگرفااه اسات .از جاناب
دیگر نخساین خانه امن در سال  2002میالدی به نام مرکز رشاد اسااعدادهای زناان در کابال بنیااد
شده و بعد از آن خانههای امن به شکل جداگانه بدون داشاان یاک چاار واحاد پاس از ساال 2009
میالدی بهعنوان نهادهای غیردولای با حمایت کمککنندگان بیرونای باهوجود آمدناد و تاا کناون باه

 .1رهنمود کاری مراکز حمایوی زنان درسال  ،2013دارای ( )13فصل میباشد:
فصل دوم :در مورد خدمات اولیه مراکز حمایوی برای زنان تحت حمایت.
فصل چهارم :خدمات صحی برای زنان تحت حمایت در مراکز.
فصل پنجم :خدمات روانی مراکز حمایوی برای زنان تحت حمایت.
فصل ششم :آموزش حرفه ای ،تعلیمی و تربیای برای زنان بزه دیده.
فصل نهم :دسارسی به عدالت (مشاورین حقوقی ،مساعدین حقوقی ،وکالی مداف ).
فصل شانزدهم :تقویت هماهنگی میان نهادهای دولای و غیردولای.
)2. National Action Plan for the women of Afghanistan, (2017
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شکل پروژهای فعالیتهای خویش را ادامه میدهند ،ریاست مراکز حماایوی وزارت اماور زناان پاس از
سال  1931به این سو نقش نظارت در این مراکز را ایفاا ماینمایناد ( National Action Plan for
 .)the women of Afghanistan, 2017: 67مطابق ماده سوم مقرره مراکز حمایوی ،مرکز حماایوی
محلی است که به منظور تحقق اهداف مندرج ماده دوم این مقرره یعنای رهاایی موقات زن خشاونت
دیده یا در معر خشونت ،ایجاد میگردد.
مراجعه و تقاضای حمایت از زنان در مراکز حمایوی از طرف اقارب ،ادارات حقوق ،پلیس ،سارنوالی
(دادساانی) ،محکمه ،کمیسیون مساقل حقوق بشر افغانساان ،ساازمان هاای مردمنهااد زناان ،وکیال
گکر ،ملک (قریهدار) بوده و مطابق رهنمود کاری ،مراکز حمایوی زنان ،مکلفنا که برای زناان بازهدیاده
خشونت ،خدماتی از قبیل ارائه خدمات اولیه ،خدمات صحی ،خدمات روانی ،آموزش حرفه ای ،تعلیمی
و تربیای ،تدابیر امنیای ،عدم افشای قضیه و هویت زناان ،تاالش در راسااای تارک مرکاز و برگشات
مجدد زن به خانواده و پیگیری قضیه بعد از پکیرش زن از جانب خانواده را ارایه دهند (رهنمود کااری
مراکز حمایوی.)1933 ،
 .3 .3 .2ایجاد صندوق ملی جبران خسارت
این صندوق به درخواست و سعی وزارت امور زنان و نهادهای مدنی حوزه زنان ،باه منظاور حمایات از
زنان ماضرر خشونت که در حالت خاص قرار دارند و نیازمند جدی کمکهای فوری هساند ،باه تااری
 193۱/11/11توس رئیس جمهور کشور افاااح شد .منااب ماالی ایان صاندوق از طریاق اشاخاص،
مؤسسات و نهادهای خیریه ملی و بینالمللی ،تأمین میشود و اهداف تأسیس این صندوق عبارتند از:
 رسیدگی به ماضررین و قربانیان خشونتهای حاد فیزیکی مانناد :مثلاه کاردن ،ساوخاگی،
ضرب و شام و تجاوزات
 مساعدت مالی فوری جهت اناقال فوری ماضرر خشونت به مرکز و یا خارج از کشور.
 زمینهسازی برای حفظ و نگهداری قربانیان خشونت تا تأمین شرای و محل مناساب باود و
باش.
همچنین ،رهبری صندوق وجهی مساعدت به قربانیان خشونت بر عهده وزارت امور زنان باوده کاه
ماشکل از نمایندگان کمیسیون عالی مبارزه با خشونت ،ریاست عمومی اداره اماور ریاسات جمهاوری،
مؤسسات کمککننده زنان ،نهادهای مدنی و اشخاص خیر میباشد.1

1. https://mowa.gov.af/
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 .4 .3 .2تعیین مساعدت حقوقی و وکالی رایگان
ماده ( )۱قانون وکالی مداف جزء ( )1چنین مشعر است که « :به منظور تنظیم و رهبری امور مرباو
به وکالی مداف  ،انجمن وکالی مداف به شکل مساقل و غیردولای تأسیس میگردد» .در حال حاضار
بیشار وکالی مداف و مساعدین حقوقی به نمایندگی از سازمانهای مردمنهاد زنان در جلسات قضاایی
اشاراک نموده و از حقوق بزهدیدگان خاص(زنان) به شکل مسااقل و قاانونی دفااع نماوده و برایشاان
مشاورههای رایگان میدهند ( .)Medica, op.cit: 17از کارکردهای دیگر این نهادها در پروسه عدالت
کیفری ،همکاری با انجمن مساقل وکالی مداف بوده؛ که در این زمینه انجمن مساقل وکاالی ماداف
نیز با تدوین پروژههای کوتاه مدت و طویلالمدت توانساه خدمات ارزندهای را برای زنان بزهدیده انجاام
دهد (.)UN report, 2015: 4
در کل میتوان گفات کاه نهادهاای مادنی زناان در افغانسااان در سااحه عمال باه خصاوص در
پیشگیری کنشی فعالیتهای چشمگیری را در حوز زنان و در راساای ارایه خدمات باه بازه دیادگان
زن انجام میدهند اما در مواد قانونی صالحیت اقدام بخصوص در بخاش پیشاگیری واکنشای باه آنهاا
اعطا نشده است و آنها از اخایارات قانونی از قبیل اعالم جرم و شرکت در جلساات و اعاارا باه آرای
قضایی محرومند.
 .3ابهامات و موانع مداخله سازمانهای مردمنهاد زنان در فرایند کیفری در ایران و افغانستان
 .1 .3مساعد نبودن بسترهای حقوقی
سازمانهای مردمنهاد زنان ،زمانی میتوانند بهخوبی در جامعه ایفاای نقاش نمایناد کاه بساارهای
قانونی و حقوقی را از سوی حاکمیات بدساتآورناد .در ایاران ،پاس از تصاویب مااده ( )66قاانون
آییندادرسی کیفری سال  ،1932زمینه فعالیت نهادهای مردمنهاد زنان در فرایند کیفاری و کماک
به بزهدیده فراهم گردید .بنحوی که برای سمن ها چهار حق اعالم جرم ،شرکت در مراحل دادرسی،
ارائه دلیل و اعارا به آراء و قرارها پیشبینی شد .با این حال زمینه اسافاده از ایان بساار قاانونی
فراهم نشد چرا که با اصالحات سال  193۱در قانون آیین دادرسی کیفری ،مشارکت سمن ها صرفاب
به اعالم جرم و شرکت در دادرسی محدود شد (شیدائیان و همکاران ،پیشین.)۱3 :
ضمن اینکه از مان ماده  66و تبصرههای آن بههیچ وجه نمیتوان ،حق دسارسای باه پروناده و
مطالعه آن یا اخک رونوشت از اوراق آن را برداشت نمود .بدین دلیل که مان مااده  66و تبصارههای
آن گویای چنین حقی نیساند .این حق برای شاکی خصوصای و وکیال وی باه موجاب مااده 100
قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است اما سمن های زنان ،شاکی محسوب نمی شوند.
در افغانساان بهدلیل مردساالر بودن جامعه و محروم بودن زنان از کمارین حقوق خاویش ایان
بسارها اندکی دیرتر و کمرنگتر فراهم گردیده و بعد از ساقو طالباان در ساال  200۱و تشاکیل
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حکومت جدید و فراهمسازی زمینههای عدالت کیفری برای مردمان این سارزمین بخصاوص زناان،
قوانین گوناگونی در راساای احقاق حقوق زنان از قبیال قاانون منا خشاونت علیاه زناان مصاوب
 1933/۱/16شورای وزیران در  ۱فصل و  ۱۱ماده و قانون من آزار و اایات زناان و اطفاال مصاوب
 1936 /10/20کااه دارای  9فصاال و  23ماااده ماایباشااد ،تصااویب شااد .امااا در زمینااه مشااارکت
سازمانهای مردمنهاد زنان در فرایناد کیفاری هناوز هام ایان قاوانین خاموشای اخایاار نماوده و
فعالیتهای این سازمانها را محدود به پیشگیری کنشی دانساه و در پیشگیری واکنشای فقا باه
موضوع گزارش به مراج قانونی اکافا نموده اند (قانون منا خشاونت علیاه زن افغانسااان:1933 ،
ماده .)3
بالاب  ،فقدان ماده قانونی خاصی در راساای مشارکت سازمانهاای ماردمنهااد زناان در فرایناد
کیفری باعث گردیده که نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه ،در بیشاار اوقاات از مشاارکت ایان
سازمانها در اعالم جرم و اشاراک در تمامی مراحل فرایناد دادرسای اسااقبال نکنناد و در برخای
موارد از آن جلوگیری مینمایند .در قانون من خشونت علیه زن هیچ تککری در راسااای اشااراک
سازمانهای مردمنهاد زنان در پروساه کیفاری و اعاالم جارم کاردن آنهاا نشاده و جاا داشات کاه
قانونگکار این جای خالی را با چند ماده در راساای فعالیتهای این ساازمانهاا در ایان زمیناه پار
کند ،زیرا در این سالها فعالیت سازمانهای مردمنهاد چشمگیر بوده و توانساهاند در سطح ماوسا
از حقوق زنان دفاع نموده و به دادرسی عادالنه کمک کنند.
یکی از مشکالت دیگر سازمانهای مردمنهااد زناان در فرایناد کیفاری دسارسای نداشاان باه
اطالعات پرونده ،مجرمین و بزهدیدگان میباشد .با آنکه قانون دسارسی به اطالعاات در افغانسااان
تصویب گردیده اما در راساای پروسه کیفری این سازمانها بهدلیل قیوداتی که از جانب قوه قضائیه
وض گردیده به اطالعات کافی در این زمینه دست پیدا نمیکنند .به ایان ترتیاب کاه درمااده ()3
جزء ( )9طرزالعمل حق دسارسی به اطالعات در قوه قضائیه چنین آمده است کاه نقال فیصاله یاا
قرارهای قضایی مربو به اطفال ،قضایای خشونت علیه زن و قضاایای فاامیلی بارای اشخاصای کاه
شامل قضیه نباشند ممنوع است و همچنین در فقره ( )21این ماده دسارسای باه اوراق مرباو باه
قضایای خشونت علیه زن و فامیلی ،منو به رضایت ماضرر قضایه دانسااه شاده اسات .پاس ایان
سازمانها صرفاب میتوانند که وکالی رایگان را در اخایار این بزهدیدگان قرار دهند ( Luccaro and
 )Gaston,op.cit: 34-35تا باوانند از این طریق در فرایند کیفری با بزهدیده همکااری نمایناد .در
ضمن فعالیت این وکالی مداف طبق قانون وکالی مداف افغانساان بوده و سازمانهاای ماردمنهااد
زنان ،با در اخایار گکاشان وکالی رایگان ،زنان بزه دیده را مورد حمایت قرار میدهند.
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 .2 .3مشخص نبودن ضابطه و مالک ارزیابی سازمانهای مردمنهاد برای مداخله در فرایند کیفری
مشخو نبودن ضابطه ارزیابی و اینکه چه معیارهایی باعث میگردد که سازمانهای مردمنهاد زناان در
لیست قوه قضاییه قرار بگیرند  ،یک معضل بزرگ سد راه فعالیت سازمانهای مردمنهاد در ایاران باوده
است و قوه قضاییه ماهم به تبعیض و اناخاب سلیقهای میگردد .برخی حقوقداناان ایان اناخااب قاوه
قضاییه را سلیقهای و خالف عدالت نمیدانند با وجاود ایان ،روشان نباودن ماالک ارزیاابی نهادهاای
حکومای و قضایی در اناخاب این ساازمانهاا در فرایناد کیفاری و گنجانیاده نشادن ایان ضاواب در
قوانین ،میتواند زمینه اناقاد بسیاری از فعاالن حقوق زن و سازمانهای مردمنهاد فعال در حاوز زناان
را فراهم آورد .پس مشخو کردن ضابطه قانونی برای ارزیابی سازمانهای مردمنهاد بارای اشااراک در
فرایند کیفری یک نیاز مبرم بوده و باعث از بین رفان ابهامات ناشی از آن میگردد (شیعهعلای ،و زارع،
 .)903 :193۱با این حال ،به نظر می رسد که تأیید قوه قضاییه به معنای داشان مجاوز قاانونی بارای
فعالیت ،نداشان سابقه تخل یا پرونده در مراج قضایی و تأیید صالحیت ساازمانهای ماککور اسات.
این برداشت با بند پ ماده  93قاانون احکاام دائمای برناماه هاای توساعه کشاور مصاوب  1936کاه
جایگزین نبصره  9ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری شده است نیز همخوانی دارد .باه موجاب بناد
مککور« :سازمان های مردم نهاد درصورتی می توانند از حق مککور در ماده  66قاانون آیاین دادرسای
کیفری مصوب  1932اسافاده کنند که از مراج ای صالح قانونی ای رب مجوز اخک کنند و اگر ساه
بار ماوالی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در مراج صالحه بهطور قطعی رد شود برای یاک ساال از
حق اکر شده در ماده  66قانون مککور ،محروم می شوند».
در افغانساان برخی از سازمانهای مردمنهاد زنان با تفاهمنامهای که با برخای از نهادهاای عادلی و
قضایی دارند میتوانند که به شکل عمومی در پروسه عدالت کیفری اشاراک نمایند و نظریاتشان را باه
شکل کابای و شافاهی ارائاه دهناد .اناخااب ایان ساازمانهاا بسااگی باه اعاباار آناان در جامعاه و
فعالیتهایشان در راساای حمایت از زنان دارد .کمیسیون حقوق بشر افغانساان نیز از جمله نهادهاایی
است که میتواند از پروسه دادرسی کیفاری دیادن و نظریاات خاود را در راسااای محکماه و فرایناد
دادرسی کیفری عادالنه ابراز دارد .این نهاد در راساای من خشونت علیه زنان و بررسای قضاایای آنهاا
همه ساله گزارش خود را ارائه میدارد (کمیسیون مساقل حقوق بشر افغانساان.)6 :1933 ،
 .3 .3بود اتحادیه برای هماهنگی و نظارت درونگروهی بر فعالیت سازمانهای مردمنهاد زنان
یکی از خالهای قوانین و مقررات اجرایی برای سازمانهای مردمنهاد زنان در ایاران ،نباود اتحادیاه یاا
مجمعی برای هماهنگ کردن فعالیتهای این سازمانها و نظارت درون گروهی بار فعالیاتهاای آنهاا
میباشد .به همین دلیل بسیاری از این سازمانها فعالیتهای منسجمی را در جامعه در راسااای حال
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معضالت حقوقی زنان ندارند .زیرا یک سازمان امکان دارد به فعالیتهایی بپردازد که جامعه به آن نیااز
ندارد و یا سازمانهای دیگر در این راساا فعالیت نموده باشند (وورایی و همکاران ،پیشین.)۱0 :
مسلماب ،همه سمنهای فعال در عرصة زنان نمیتوانند همزمان در یک موضاوع ورود کارده و ماثالب
همه در جریان دادرسی در یک پرونده حضور پیدا کنند .اتحادیه یا مجم در این موارد میتوانسات باا
اناخاب سازمان مردم نهاد کارامدتر در هر قضیه ،به فعالیت این سازمانها نظام و انساجام ببخشاد .در
ایران ،جای خالی مجام یا اتحادیه ها کامالب محسوس است .وجود اتحادیه هاا باه افازایش توانمنادی
سمن ها کمک کرده زمینه را برای اعمال هر چه بهار نقشهای قانونی و قضایی شان فاراهم میکناد.
در افغانساان باوجود شبکه هماهنگی مراکز حمایوی زنان و با آنکه شبکه زنان افغان چااری بارای 36
سازمان غیردولای میباشد که تعداد اعضای آن بیشار از  6000تن باوده و بارای دفااع از زناان افغاان
ماعهد است ،اما همه نهادهای مدنی حوزه زنان را در بر نگرفاه است (وبگاه رسمی شبکه زنان افغان).1
 .4 .3محدود بودن مداخله سازمانهای مردمنهاد در حوزه زنان در فرایند دادرسی کیفری
ماده « »66قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحوی فعالیت سازمانهای مردمنهاد زنان را محدود به
اعالم جرم و اشاراک در تمامی مراحل دادرسی کیفری دانسااه و حاق اعاارا را از ایان ساازمانهاا
گرفاه است .محدود بودن مداخله این سازمانها باعث شده تا آنهاا ناوانناد باه نایجاة مطلاوبی کاه از
فعالیتهایشان میخواهند برسند؛ از لحن قانون این گونه برداشت میشود که اخایارات ماککور جنباه
حصری داشاه و نمیتوان خارج از این موارد اخایارات دیگری را بارای ساازمانهاای ماردمنهااد زناان
پیشبینی نمود.
در قوانین افغانساان نیز فعالیتهای سازمانهای مردمنهااد زناان ،محادود باه مرحلاه پیشاگیری
کنشی است و در مرحله واکنشی ایان ساازمانهاا از صاالحیت محادودی برخاوردار باوده و مداخلاه
سازمانهای مردمنهاد زنان در پروسه عادالت کیفاری ماورد توجاه قاانونگاکار قارار نگرفااه اسات و
فعالیتهای آنها محدود به گزارشدهی و تعین وکالی مداف رایگان در زمینه حمایات از حقاوق زناان
بزهدیده و بزهکار میباشد.
نتیجهگیری
زنان بخشی از جامعه بزهدیدگان آسیبپکیر را تشکیل داده و شوربخاانه در تمام ادوار تاری قربانی بازه
و خشونت قرار گرفاهاند .همین مسأله توجه فعاالن حقوق زن در جهاان را ،برانگیخااه اسات .حاصال
مجاهدتها و تالشهای خساگی ناپکیر فعاالن حقوق زن در ایران ،در راسااای احقااق حقاوق زناان و
1. http://www.afghanwomennetwork.af/
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رسیدن به یک جامعه ایده آل و عاری از هر گونه خشونت بر زنان ،تصویب قوانینی اسات کاه باا نگااه
حمایای در صدد رف تبعیض و نابرابری ،احقاق حق ،کسب امایازات حقاوقی و گساارش فعالیتهاای
زنان در جامعه برآمدهاند .یکی از مهمترین دسااوردها در این خصوص ،تصویب ماده ( )66قاانون آیاین
دادرسی کیفری ،و تالش در راساای تصویب قوانین افاراقآمیز به نف زنان در جامعه از جملاه الیحاه
صیانت و امنیت بانوان میباشد .دسااورد مهم دیگر ،تأسیس ساازمانهای مردمنهااد ماعادد در حاوزه
زنان است که فعالیتهای بیشاماری را در راسااای دادخاواهی و حمایات بزهدیادگان زن در فرایناد
دادرسی کیفری (اعالم جرم ،حضور در جلسات قضایی ،دفاع از حقوق زناان) انجاام میدهناد .الزم باه
اکر است که فعالیتهای این سازمانها در دو بعد کنشی و واکنشی صاورت میگیارد از بعاد کنشای،
سازمان های مککور در تالشند با آگاهی دهی ،خدمات مشاوره ای و آموزشی مان از بزه دیادگی زناان
شوند .هرچند آنها با ایراد تبدیل شدن باه نهادهاای خیریاه ای مواجهناد .در بعاد واکنشای نیاز ایان
سازمانها به مدد ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعالم جرم به نفا زناان بازه دیاده و نیاز
مشارکت در جلسات دادرسی را دارا هساند .اما در افغانساان بهدلیل چندین دهه جنگ و عادم ثباات
سیاسی ،مردساالری و فرهنگ زن سایزانه ،زناان هناوز از محرومتارین اقشاار جامعاه باوده و هماواره
ماحمل خشونتهای سازمانیافاه در خانواده و جامعه اند .بعد از سقو طالبان و ایجاد حکومت موقت
و کمکهای جامعه جهانی در این کشور ،سازمانهای مردمنهاد زیاادی باه شاکل پاروژهای شاروع باه
فعالیت نمودهاند .میتوان گفت نقطه عط و عظمت فعالیتهای این سازمانها در این دوره باوده و در
راساای پیشگیری کنشی در حوزه زنان ،کارهای فراوانی در جامعه افغانساان انجام داده اند برای نمونه
می توان به آموزش و آگاهی زنان در راساای من خشونت و راههای جلاوگیری از خشاونت ،آگااهی از
حقوق (حق کار ،تحصیل ،حضور در جامعه ،میراث ،نفقه ،حقوق برابر با مارد و هازاران حقاوق دیگار)،
ایجاد سرپناه برای بزهدیدگان بیسرپرست و بیسرپناه ،آموزش قضات و سارنواالن (دادسااان) ،تقویات
پست وکالت مداف در جامعه ،ایجاد مراکز تحقیق در زمینه زنان و تأسیس کاابخانهها ،تصویب قاوانین
ویژه زنان از قبیل قانون من خشونت علیه زن ،قانون من آزار و اایت زنان و اطفاال ،ایجااد ساارنوالی
(دادساانی) من خشونت علیه زن و محاکم اخاصاصی خشونت و  ...فعالیتهای دیگر اشاره نمود.
در زمینة پیشگیری واکنشی ،سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان در افغانساان با خالء قانونی مواجاه
بوده ،هیچ امایاز خاصی برای حمایت از بزهدیدگان زن به موجب قانون باه ایان ساازمانها داده نشاده
است .به بیان دیگر سازمان های مردم نهاد زنان در افغانساان از امایازاتی همچون اشااراک در مراحال
دادرسی کیفری و اعارا به آرای قضایی محروم بوده و با آنها همچون یک شهروند عادی در قاوانین
و مقررات برخورد شده است .فلکا همچون شهروندان صرفا میتوانند قضایای خشاونت علیاه زن را باه
مراج عمومی ،گزارش دهند.
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