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بهبودسیاستجناییمشارکتیافغانستانحقوقیکارهایراه

درقبالخشونتعلیهزنان
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 است؟
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توانند   مردمی، در کنار دادرسی رسمی و دولتی، سازوکارهایی است که می -دادرسی عرفی
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 غالب
خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

مقدمه
های مجرمانه است،  شدۀ هیئت اجتماع در قبال پدیده دهی سیاست جنایی مشارکتی، پاسخ سازمان

افزون جرایم، افنزایش   گسترش روزگیرد. به دلیل  که با مشارکت مرد  و نهادهای مردمی صورت می
های رسمی دولتی در برابر جنر ، مداخلنم منرد  و نهادهنای مردمنی در       تور  کیفری و ناکامی پاسخ

 مشنارکتی  شود. هرچند ضرورت اتخاذ سیاست جنایی های جنایی، ضروری پنداشته می مبارزه با پدیده
شنده اسنت. سیاسنت جننایی     هادیننه ن ای  سیاست در افغانستان ن ،اما در عمل ؛تاحدودی روش  است

 یهنای  چنالش  ؛رو اسنت  هروبن  ینی  های عمده ، با چالشعلیه زناندر قبال خشونت  افغانستانمشارکتی 
گراینی   گراینی و عنوا    های حقوقی، اقتدارگرایی نظا  حاکم سیاسی، امنیت ها و نارسایی خالء  چون هم

زمیننم ظهنور، رشند و اسنتقرار     هنا،   الشو ... . این  چن   سیاست جنایی و نقش محدود نهادهای مدنی
 سیاست جنایی مشارکتی را تضعیف کرده است. 

هنای   ، به منظور عبور از چنالش سازی سیاست جنایی مشارکتی های کارآمد بررسی راهترتیب،  بدی 
کنرد    کارهنای حقنوقی و سیاسنی بنه     ای  اسنت کنه راه    پرسش  .رسد فو  ضروری و مهم به نظر می

شنود بنا    گوننه منی   هسیاست جنایی مشارکتی افغانستان در رویارویی با خشونت علیه زنان چیست؟ چ
، ای  سیاست را نهادینه نموده و زمینم مشارکت منرد  در قضنایای خشنونت    ها و موان  عبور از چالش

 علیه زنان را فراهم نمود؟
هنا و موانن  سیاسنت جننایی      سو، بررسنی چنالش   اهمیت فراوان دارد؛ زیرا از یکحل ای  مسأله 
سنازی منؤثر و    هرگوننه تصنمیم   ،از سنوی دیگنر   سنرانجا  اسنت؛   کنار، بنی   راه ممشارکتی، بدون ارائ

کنرد سیاسنت جننایی     کارهای مناسب بنه وسازی سیاست جنایی علمی، منوط به شناسایی ساز نهادینه
 مشارکتی است.
در قبنال    کارهای حقوقی بهبود سیاست جننایی مشنارکتی افغانسنتان    راه»عنوان  حاضر باتحقیق 

مورد ارزیابی پیش از ای ،  کند به ای  پرسش پاسخ بگوید. ای  عنوان، تالش می« خشونت علیه زنان
هایی از مباحن  سیاسنت جننایی پرداختنه شنده       ها، به گوشه قرار نگرفته است؛ اما در برخی از نوشته

حیندر عالمنه، کنه در     است از دکتر غال  یی مقاله« دولت افغانستان و محو خشونت علیه زنان  »است. 
، به چنا  رسنیده اسنت.    02تا  10ص ،0002حمل  ،00 ۀشمار افغانستان، موزارت عدلی عدالت، مجلم

در « سیاست جنایی تقنینی افغانسنتان در قبنال خشنونت علینه زننان      » تحت عنوان   محتوای ای  اثر،
به هنر    » :که  دارد نگارنده اظهار می ارائه شده است. 0000 کاتب سال گاه  دانش همایش ضیافت خرد

استبدادی داشته باشد، به همان میزان در آن کشور دیگنر از سیاسنت جننایی     مکه دولت روحی یمیزان
کنند.   مشنورت نمنی  مردمش  یا مشارکتی خبری نخواهد بود. دولت در مقابله با جر  دیگر با یی جامعه
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ماند و در  آورد و در نهایت در برابرجر  تنها می گویی روی می مان تک حکومت در نبرد با جر  به گفت
 (.10  « )خورد ای  نبرد شکست می

، کتننابی اسننت از خننانم معصننومه سننادات «لفتت  سیاستتجایتتافغنستان تت ابل ناتتاز نتتاب    »
، به نشر رسیده اسنت. نویسنندۀ این  اثنر، ابعناد      00۳2به سالنورمحمدی، که در تهران: بنیاد میزان، 

خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع را به بح  گرفته و بر ضرورت اصالح سیاست جنایی تقنیننی  

گغنطفتازل لفت  سیاسجایافغتقیییتغنستان ت ابل ناتاز   » (.01- 02 کند ) افغانستان تأکید می
به منظور اخنذ درجنم ماسنتری     000۳، از نگارندۀ ای  سطور است، که در سال «نلمللتغپرتونسیال ین

بیت تهران، دفاع شده است. در ای  مقاله به انواع سیاسنت   گاه اهل شناسی در دانش حقو  جزا و جر 
چننی  مقالنم    هنم  (.00: 000۳ ؛وحیندی )  جنایی از جمله سیاست جنایی مشارکتی اشناره شنده اسنت   

هایحقونغوسیاسغسیاسجایافغمشا ک غنستان  ابل چالش» عنوان که تحتدیگری از نگانده 
هنای   مجلم غالب به نشر رسیده است. در این  مقالنه، چنالش    00در شماره « ناازخشونجعلیه نتاب

مشنارکتی اسنت،   سازی سیاست جننایی   عمدۀ سیاسی و حقوقی که مانعی در راستای ایجاد و نهادینه
در منورد حقنو  زن،    یهای های فو  هرچند بح  ابل یادآوری است که در نوشتهاست. ق بررسی شده

 های آن صورت گرفته اسنت؛  چالش مایت از سیاست جنایی مشارکی و حتامن  خشونت علیه زنان، ح
بررسنی نشنده    ی فراروی سیاست جنایت مشارکتی در قبال خشونت،ها های عبور از ای  چالش راهاما 
 شود که خالی تحقیقی در ای  موضوع مشهود است. می  مالحظهترتیب  بدی  ؛است
ینی تقندیم خواننندۀ     خاننه  های کیفی را با ابزارکتناب  توصیفی، داده –ای  مقاله به روش تحلیلی  
وی  های مشارکتی و جامعه : استفادۀ بهینه از آموزهدهند که میهای تحقیق نشان  یافته دارد. می  گرامی

المللی، توجه بنه  های بی المللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیونتعهدات بی بندی به  دینی، پای
 -های رایج میان اقوا  کشنور و پنذیرش دادرسنی عرفنی     ها و کارشیوه ظرفیت عظیم اجتماعی عُرف

توانند در جهنت تقوینت و     مردمی، در کنار دادرسنی رسنمی و دولتنی، سنازوکارهایی اسنت کنه منی       
 ست جنایی مشارکتی در رویارویی با خشونت علیه زنان، استفاده نمود.کردن سیا نهادینه
 

هایاسالمیگیریازآموزهالهام.1
ی و اجتماعی انسنان را  فرد مختلف حیات ابعاد که ،شمول است ، فراگیر و جهان جام   یاسال ، د

جهات  که تمامیگذاری است  ن قانو ،خالق هستی از نظر مادی و معنوی تحت پوشش قرار داده است.
 ؛ده اسنت کنر   یتشنر  ی از مصالح و مفاسد حیات او اقدا  بهآگاه ی انسان را در نظر گرفته و باگ هزند
درک درست و فهم اما  ؛رسد ، جام  به نظر میجهت قانون شرعی و به تب  سیاست جنایی اسال  بدی 
ی باید اسالم مندان جامعمخصوص اندیش هگذاران و بقانونب از ای  سیاست کار دشواری است. مناس
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و در قالنب   اسنتنباط کنرده  را از مناب  اصیل دیننی   اسال  سیاست جنایی، ابعاد مختلف فراگیرنگاه با 
 نمایند. ارائهجامعه  العمل امروزی برای دستور

دیننی   مگنی بشنر در اندیشن    هعد فردی حیات آدمی نظر ندارد. ابعاد اجتماعی زنند تنها به بُ ،اسال 
انسنان را  برجسته است. بسیاری از احکا  اسال  اجتماعی بوده و مربوط به حیات جمعی است. اسال ، 

 اعتننایی  ه باور دینی بیدارد. ب دیکأت گرید کی برابرها در  انسان تیولؤواره بر مس هم و داند ول میؤمس
 امنر،  های دینی است. این   موزهپذیری دال مرکزی آ مسؤولیت ها در برابر سایر افراد روا نیست. انسان
دولنت و  گنردد و هنم دامن      تری  مبنای مشارکت در امور اجتماعی است که هم شامل افراد می مهم

ما َخَلْقناُکْم َعَبًثاا»  بدان تصریح شده است: ه در قرآنک چنان گیرد؛ مسؤوالن دولتی را می نَّ
َ
ْبُتْم أ َفَحس 

َ
 /  أ

َیْحَساُب  » دارد:بینان منی   نینز  جای دیگنر  در (.002المؤمنون:  ) «آفریدیم؟هوده  نداشتید شما را بیآیا پ
َ
أ

ْن ُیْتَرَک ُساًدی
َ
ْنساُن أ هندف و بندون حسناب و جنزا( بنه خنود رهنا        )بنی پندارد که میآیا انسان  / ْاإل 

گرفتنه و  هدفی در نظر که خداوند برای انسان،  ،شود ها استفاده می از ای  آیه ؛(01القیامه:  ) «؟شود می
طنور در   نوعنان و همنی    کیشان، هم مسؤولیتی مطرح کرده است. مسؤولیت در برابر خود، خانواده، هم

احسنا   ند و خود را مسؤول بدا وارهبدی  جهت انسان باید هم ستی؛گار ه هبرابر نظا  هستی و آفرید

االکّلكام را   »: گونه که در کال  نبنوی نینز تأکیند شنده اسنت     آن ؛پرورش دهد در خود ولیت راؤمس
 «شنود  همم شما مسؤولید و هریک از شما دربارۀ زیردستانش بازخواست می/  رعّیته وکّلكم مسؤول عن

   (.000: 0000 ؛الدیلمی به نقل از: )
تشویق کنرده اسنت. در بناور     ،ها را به مشاوره و حل مسایل از مجرای آناسال  انسان ،به عالوه

تنظنیم شنده    ،دیگر بر پایم والیت ایمنانی و بنرادری دیننی    اسالمی با هم رابطم اعضای جامعم ،دینی
 سویی دولت با مرد  مطرح گردیده است.دینی ضرورت هم مدر اندیش ،از سویی است؛
انسانی متعنالی و رشندیافته و عناری از خشنونت، بنا       ی  قرآن کریم برای ایجاد یک جامعمچنهم
دهی نسبت به آن  د  و دولت را برای مقابله و پاسخبوده و مر ها مخالفروی های مجرمانه و کج پدیده

چون امر به هم به مصادیق و سازوکارهای مشارکتی ،توظیف کرده است. در همی  راستا تشویق و حتا
در هنا   روی ر خیر و پیشیمانی از کجکاری در امو ، همیالبین معروف و نهی از منکر، داوری، اصالح ذات

مقابلنه   ،دهد که از منظر قرآن کریم نشان می ،ی جنایی توجه نموده است. ای  مواردها مبارزه با پدیده
هنای مشنارکت    دولت بایند زمیننه   باشد. پذیر می شارکت مردمی امکانیاری و م با جر  و جنایت با هم

 مرد  در ای  امور را فراهم نماید.
  یکنار  بنزه از  گینری  پیش ندیدر فرا مرد مشارکت  ی ازمتعدد قیمصاددر سیاست جنایی اسال ، 

در  یمردمن  یبدون اتکا به مرد  و نهادهنا  به تنهایی و که دولت دهد ای  امر نشان می شود. ه میدید
وَلَوال دَف ُ اهللِ النا َ بَعضَهم بِبَعضِ لَفَسَندَت    » میدر آ که چنان ؛باشد میگیرانه موفق ن اتخاذ تدابیر پیش
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را فنرا    یزمن  یفسناد رو  خنت یانگ یبنر نمن   گرید یمرد  را در مقابل بعض یو اگر خدا برخ/  االُرضُ
اگنر   ست. در آیه دیگنر نینز تأکیند شنده اسنت کنه      (، به ای  مهم اشاره شده ا020بقره:  ) «گرفت یم

مطلوب حاصل نخواهد شد  مجیهرگز نت رد،یاز جر  صورت نگ پیشگیریعمو  مرد  در امر  رکتمشا
لَهُدمَت صَنوام  ُ وَ بِبَن و وَ    بِبَعضِوَلَوال دَف ُ اهللِ النا َ بَعضَهُم  : »و جر  و فساد همه جا را خواهد گرفت

دفن    گرید یبعض ملیوس از مرد  را به یاگر خداوند بعض و / رایاسمُ اهللِ کَث هَایف ذکَرُیُصَلَواتو وَ مَساجِدُ 
 رانین شود، و برده می اریکه نا  خدا در آن بس یو نصارا و مساجد هودیها و معابد  صومعه ،رهاینکند، د
 (.02الحج: ) «شود می
 موجنب  ،گینری  پنیش امنر  در  یعمنوم  مشارکت توجه بهروش  است که عد   هیدو آ  یا انیب زا

 ود.ش یم گسترش فساد جهیدر نتمذهبی و مراکز  یرانیواخالل امور جامعه، 
دو طنرف اصنلی    د،نن ده در مت  جامعه رخ میکه  ،اجتماعی است مجرمانه، یک مقولم های پدیده
پدینده    دهی به بدی  جهت ضروری است پاسخ باشند؛، در بی  مرد  میدهیدبزه ای کاربزه یعنی ،قضیه

 موجود در جامعه صورت بگیرد. های وی بوده و با استفاده از ظرفیت هنیز جامع
عندی اسنت. بنه    بُ های جنایی دو کرد اسال  نسبت به پدیده که روی ،است ای  نکته قابل یادآوری

برخنورد جندی و    انگاری و کیفرگذاری جدی صورت گرفتنه و بنا   ، جر که در برخی از جرایم معنا ای 
 علیه دی ، عقل، نسنل و امیننت رخ   رایمی که با نظم عمومی ارتباط داشته وجاست. در  راه قاط  هم

ه اما در برخی موارد کن  ؛باشد شدید بوده و ضمانت اجراها نیز سنگی  و جدی می انگاری دهد، جر  می
ت بنوده و  مانند جرایم علیه امنوال و اشنخاص قضنیه متفناو     های خصوصی جر  برجسته است؛ جنبه

 است.شده در پیش گرفته سیاست تساهل و تسامح 

ها بر اسا  مصالح شرعی که انگاری جر  ،باید اظهار نمود که در سیاست جنایی اسال  ،روی هر به
در گیرد.  ورت می(، ص020:  00۳2 ؛رهامی )  شود های ملزمه یاد می یا مصلحت خمسهاز آن به مصالح 

 تلقنی شنده   جنر    ن، عقل، نسل، مال و نفس اهمیت داشته و نقض آاسال  مصلحت حفظ دی دی  
العفنو و   »و از باب  حالت تشدیدی داردانگاری  اول، جر  مسیاست جنایی اسال ، چهار گزیناست. در 

 دسنته از  این  برخنود بنا   گردد. در  عمل می (،000:   00۳0 ؛حرعاملی ) «ال شفاعه و ال تاخیر فی حد
 د.ر عوامل اجتماعی نقش چندانی نندار دیده و سای بزه ذشتگ شود. دیده نمی انعطافیگونه  هیچ ،جرایم

هنم   کنار  بزهدیده و اصالح  است. هرچند که جبران خسارت بزه یانگیز رعب مجازات،اجرای هدف از 
در  تنر اسنت.   اما در جرایم علیه اموال و اشخاص نگاه شریعت متفاوتبه صورت ضمنی مطرح است؛ 

باختنه   دینده و منال  تر بنوده و نقنش بنزه    جرایم علیه اموال اگر به حدود مبدل نگردد، برخوردها ساده
دینده و  جبران ضرر و خسارت بنزه  کاربزهاست. در جرایم علیه اشخاص، هدف از برخورد با  اثرگذارتر

در تعقینب ینا    ینی  جلب رضایت او است. برای همی  گذشت شاکی و مدعی خصوصی، سنهم ارزننده  
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در این  عرصنه    ،روی این   از ؛(200:  0002 ؛خمینی ) باشد اشته و بر حکم صادره مؤثر میتعلیق دعوا د
 ،که روشن  اسنت   چنانباشد؛  افراد دیگر معنادار می   دعوا در فرایند دادرسی و مداخلممشارکت طرفی

 مپذیرفتنه و بنه جنبن    را در فراینند دادرسنی   هنای مردمنی   مشارکت مرد  و نهاد ،اسال  در ای  زمینه
های دینی کنه دال بنر    اگر ای  واقعیت را با دیگر آموزه است؛تری نموده  الناسی قضیه توجه بیش حق

، کنارهم بگذاریم و مبنانی دیننی و قرآننی سیاسنت جننایی      است اجرایی ۀمشارکت اجتماعی در حوز
وی بوده  هجامع عد،، در ای  بُنظر قرار دهیم، درخواهیم یافت که سیاست جنایی اسالمی مد را مشارکتی
بر نظا   سنتی هایدیدگاهبه دلیل سیطرۀ  هرچند .به حساب آید گذاریتواند الگویی برای قانون و می

عنند در اسننتفاده از بُ گننذاری موفقیننت چننندانیاینن  امننر مغفننول مانننده و نهادهننای قننانون حقننوقی،
 .اند بودن سیاست جنایی نداشته وی هجامع

 کشنور های موجود در نظا  عدالت جزاینی   نباید برای رهایی از چالش گونه همان ،رسدبه نظر می
شده توسط دلما   مدل طرح مپای برسیاست جنایی را های غربی متوسل شده و  چشم بسته به نسخه

گنی تنا  و تمنا  بنه      هبه همان پیمانه نباید وابسنت  (،؛00: 00۳0 ؛خاقانی ) شناسی نماییم  آسیب مارتی،
هنای اسنالمی توجنه نمنوده و اجتهناد       داشته باشیم. بایستی به مجمنوع آمنوزه   از فقه ناموجه قرائت

سو با مقاصد شنریعت، داشنته باشنیم.     بینانه و متناسب با شرایط زمانی و مکانی و هم خردورزانه، واق 
اسا  عدالت،  بر ،نظرداشت اصول و مبانی فقهی درباباتأسی از مصادر شرعی و گذار  الز  است قانون

، اجرایی و مؤثر بنرای  کارهای گذاری علمی نموده و راهبه عهد، اقدا  به قانون  مصلحت و وفاانصاف، 
 .جامعه ارائه نماید

 

 المللیبهتعهداتبینبندیپای.2

در ارتباط به حقو  هم ملل متحد  بردهای زیادی از سوی سازمان واقعیت ای  است که اسناد و راه
 جنایی مشارکتی و تدابیر غیرکیفری به تصویب رسیده است.زنان و هم نسبت به اتخاذ سیاست 

کنند. سیاسنت    نهاد می ردهای مختلفی را برای کشورهای عضو پیشاندابردها و است راه ،ای  اسناد
هنای مهنم    از خواسته ،جنایی مشارکتی و اتخاذ تدابیر غیرکیفری مبتنی بر مشارکت نهادهای مردمی

   .(002: 00۳۳ ؛وحیدی ) باشد سازمان ملل متحد می
ازکشورهایی است که عضویت سازمان ملل را کسنب کنرده و منشنور آن را در سنال      افغانستان، 
بنه آن ريی  جهانی حقو  بشنر،   مامضا کرده است. افغانستان نه تنها در هنگا  تصویب اعالمی 0۳01
 ؛قنانون اساسنی   ) آن را پذیرفتنه اسنت  و هم در گذر زمان در قوانی  مختلف اساسی خنود،  داده  مثبت
 حقنو  مندنی و سیاسنی و     جهانی حقو  بشنر و میثنا    ممیمفاد مهم اعال ،در ای  قوانی  .(0: 0000
 (1: 0000 ؛قانون اساسی )را مورد تأکید قرار داده است  حقو  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثا 
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تطبینق احکنا  قنانون    نظارت از و  افغانستان برای حمایت و اطمینان از اجرای ای  تعهدات دولت
 ؛قنانون اساسنی   ) افغانستان، کمیسیون مسنتقلی را ایجناد کنرده بنود.     اساسی، سایر قوانی  و تعهدات

 (. 00و  00 ،20 :0000
 غانستان، اما در عمل حتاالمللی افبر رعایت تعهدات بی  همه تأکید قانون اساسی ای جالب است با 

های سیاسی حناکم در طنول تناریخ     دلیل نوع نظا  ، بههای حقو  بشریامضای کنوانسیون در مرحلم
آن از  مویژه عد  آگاهی مرد  از ای  حقو  و عند  مطالبن   هملی در ای  زمینه و ب ۀکشور و فقدان اراد

بنه  ذینل  المللنی   تعندادی از اسنناد بنی     ،با ای  وجود های بزرگی برداشته نشده است؛ گا  ،دولت و...
 تصویب و امضا رسیده است:

که افغانستان  ،0۳00دسامبر  ۳جمعی )ژنوساید(، مصوب  کنوانسیون من  و مجازات کشتار دسته. 0
   ؛(001: 0000 ؛احسانی ) امضا کرده است را ، آن 0۳21مارچ  00در 

 00که افغانسنتان حندود    ،0۳12دسامبر  00المللی رف  تبعیض نژادی، مصوب . کنوانسیون بی 0
راسنخ   )  ، سند امضای آن را به دبیر کل سازمان ملل تحوینل داد 0۳00جوالی  1یعنی در  ،سال بعد
 ؛(12: 0001 ؛افشار
که افغانسنتان ده   0۳00نوامبر  02المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید، مصوب . کنوانسیون بی 0

 ؛(جا همان ) رسماً به رسمیت شناخت 0۳00جوالی  1سال بعد آن را در تاریخ 
  ؛0۳1۳. میثا  حقو  مدنی و سیاسی، مصوب 0
توسط سازمان  0۳1۳دسامبر 01. میثا  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هردوی ای  میثا  در 2

کمیسنیون مسنتقل    ) سنند امضنای آن را تحوینل داد    0۳00 مژانوی 00تصویب گردید و افغانستان در 
 ؛(00: 0000 ؛حقو  بشر

در  0۳۳0پریننل ا 00  کننه در تنناریخ  0۳0۳نننوامبر  02 . کنوانسننیون حقننو  کننودک، مصننوب1
 مدر اعالمین  ،مارچ سند آن تحویل دبیرکل سازمان ملل گردید 00افغانستان تصویب شده و در تاریخ 

حکومت جمهوری افغانسنتان بعند از امضنای    »تصویب ای  سند از سوی دولت افغانستان آمده است: 
رط نسبت به کلیه مقررات و احکا  ای  کنوانسیون که ای  کنوانسیون حق خود جهت بیان تحفظ و ش

 (20: 0001 ؛راسخ افشار « )کند داخلی است، اعال  می ۀنافذ و قوانی   مغایر با حقو  اسالمی
گونه تحفنظ   هیچای  نکته قابل یادآوری است که دولت افغانستان بعد از تصویب ای  کنوانسیون، 

حقوقی مربنوط بنه حنق تحفنظ ینا شنرط        اعالمیه دارای اثررا ابراز نکرده است، ای   و شرط رسمی 
   .باشد نمی



       00 

 

 غالب
خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

آگسنت   00کنه در   ،سازمان ملنل  0۳0۳دسامبر  00. کنوانسیون رف  تبعیض علیه زنان مصوب 0
تحوینل سنازمان    ه صورت رسمیسند امضای آن ب 0220در افغانستان پذیرفته شده و در مارج  0۳02

 ملل شد؛
بر سنتتام  00که در تاریخ  ،کنوانسیون حقو  کودک در مخاصمات مسلحانهل اختیاری وکو. پروت0
 در افغانستان رسمیت یافت؛ 0220
 ،نگاری اطفنال  گری و هرزه فروش، روستی ۀل اختیاری کنوانسیون حقو  کودک درباروکو. پروت۳

سنیون  کمی ) آن را بنه سنازمان ملنل تحوینل داد     ۀشند  سند امضا 0220ستتامبر  0۳که افغانستان در 
  ؛(00: 0000 ؛مستقل حقو  بشر

المللی مربوط به قابل اجرا نبودن وضعیت مرور زمان درمورد جنایات جنگنی و  . کنوانسیون بی 02
، 0۳02ننوامبر   00در سنازمان ملنل تصنویب گردینده و در      0۳10که در سنال   ،جنایت علیه بشریت

 (.001: 0000 ؛احسانی ) نمود    آن را امضا 0۳00جوالی  00اجرایی شد و افغانستان در 
که  0۳00دسامبر  02. کنوانسیون من  شکنجه و دیگر رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده، مصوب 00

را بنه  سنند امضنای آن    0۳00جنوالی   00تصنویب نمنوده و در    0۳02فورینه   0افغانستان آن را در 
 .(001: 0000 ؛احسانی ) ملل تحویل داده استسازمان 
های گونناگون متعهند    به کنوانسیون اد فو  را به رسمیت شناخته است،افغانستان اسن تقدیر، هر به
این    .ر اجنرای مصنوبات آن تعهند سنترده اسنت     و ب مختلفی را امضا کرده است هایمیثا باشد.  می

  راه دارد. تعهدات به لحاظ حقوقی مسؤولیت اجرایی نیز به هم
شنأن  بنه  ، شنده اسنت  تأکیند    کشنور در قانون اساسنی  که  ضم  ای  ،مللیال عمل به تعهدات بی 

 فرهنگ دینی در شکنی پیمانکه  ای  چه  ؛گیرد هم ارتباط می ات دینیتاریخی ملت افغانستان و دستور
المؤمننون عنند    » ما مردود است. اسال  عمل به عهند و پیمنان را پذیرفتنه و بنا بینان      حیم ملیوو ر

 کرده است.بر حرمت و اهمیت آن تأکید « شروطهم
المللی نظا  را باال خواهند بنرد و در داخنل نینز بنه دلینل        المللی، اعتبار بی عمل به تعهدات بی 

المللنی   رو، توجنه بنه اسنناد بنی      این   از ؛کند، موجب مقبولیت خواهند شند   هایی که ایجاد می سهولت
 گنی و قضنایای   هخنانواد ی، منازعات یمسایل جزافصل  و حل ط با مشارکت مرد  دردر ارتبا خصوص هب

نمودهای آن اسنتفاده   گاه معتبر یافته و از ره ، باید در سیاست جنایی افغانستان جایخشونت علیه زنان
 شود.
 

ملی-عرفیهایمدلبهقومیهایکارشیوه.ارتقای۳
کنه بنر بسنتر     ،فرهنگی . ای  اقلیمباشد نگی و هویتی غنی برخوردار میفره از پیشینم ،افغانستان 

هنای وسنیعی اسنت. مردمنان زینادی در این  حنوزه         تمدنی خراسان قدیم قنرار دارد، حناوی عنرف   
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هنا   اند. بخشنی از این  عنرف    های متعددی داشته جمعی خود قواعد و عرف  اند. برای زیست زیسته می
ق دینده  هنایی از آن در برخنی منناط    که هننوز جلنوه   ،رفته استکار می فصل اختالفات به و برای حل

از حضنور و مشنارکت منرد  در     یی های ویژه قضایی ای  حوزۀ تمدنی جلوه های شبه شود. در آیی  می
 شود. فصل قضایای کیفری دیده می و حل

هنا، روابنط اجتمناعی را تنظنیم      های زیادی وجود دارد. در این  کشنور، سننت    در افغانستان عرف
در روابنط اجتمناعی اسنت. افغانسنتان جامعنم       کنننده  ها، بخشنی از هنجارهنای تعینی     رفکند. عُ می
گی میکانیکی خاصی وجود دارد. در  هبست یک از اقوا  بزرگ کشور، هم قومی است که در میان هر چند

جننایی  هنای   دهی به پدیده برخورد و پاسخ جوام  قومی مختلف کشور، سازوکارهای مخصوصی برای
فصنل قضنایای جننایی     و شکل طبیعی و سنتی بنه حنل  وجود دارد. ای  سازوکارها، در سالیان دراز به 

 پرداخته است.
 ؛رحیمنی  ) خان رکه، جرگه، اوره، موکیند از ما قضایی در افغانستان عبارت های شبه تری  آیی  مهم 
اصل مراجعه به  ،زیرا درای  آیی  ؛تری برخوردار است رکه از امتیازات بیشم ،در ای  میان (.00: 00۳2

رکنه  م هنای  قابل برگشت هم در آن مطرح نیست. فیصله . تضمی  سنگی  و غیررکه اختیاری استم
 های حقو  بشری ندارد.  های غیر انسانی و ناسازگار با آموزه جنبه
های مستحکمی برای دادرسی  های عظیم اجتماعی وجود دارد. عرف کشور ظرفیتدر  ،هرترتیب به
بو   و فصل قضایای جنایی، در ای  مرز و زیادی برای حل شدۀ های تجربه سمی مطرح است. شیوهغیر ر

های اغلب موفق اجتماعی سازگار با ذهنیت و فرهنگ بومی دادرسنی بنه حنل     دیده شده است. روش
ت الز  اسن  ،روی این   از ؛دهند  گنی را کناهش منی    هرسنید  مقضایای جنایی را سرعت بخشیده و هزین

به ای  نکته توجنه نماینند.    ی  و بهبود نظم حقوقی کشورندر اصالح قوا سازان، گذاران و تصمیم قانون
قنوانی    بایست از ای  ظرفیت عظیم اجتماعی در بهبود نظم حقوقی استفاده نماینند. اصنوالً   می ،اینان

تر روابط اجتماعی است. قوانی  مبتنی بر شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها وض  شده  برای تنظیم به
هنای کشنور    همی  جهت باید متناسب با واقعینت  از ؛های یک کشور است و پاسخ رسمی به نیازمندی

فصنل   و قضایی در ذات خود ظرفیت مهمی برای حل های شبه واقعیت ای  است که آیی  تنظیم گردد.
 قضایای کیفری داشته و امکان ارتقای آن در سطح کالن ملی موجود است.

 

رشدمدارویه.اتخاذسیاستجناییمشارکتیجامع۴
در قبال خشونت علینه زننان،    افغانستان سازی سیاست جنایی مشارکتی رآمدکارهای کا یکی از راه

تنر بنر الگنوی     بیش ،ابعاد اجتماعی ای  سیاست است. سیاست جنایی مشارکتی در افغانستان توجه به
زننان   هم در قانون من  خشونت علینه  گذشته گذاران ای  روی، قانون از ؛دهی دولتی استوار است پاسخ



       02 

 

 غالب
خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

کنه از   کار گرفته،مشارکت  نه از امر مبارزه با خشونت علیه زنان،و هم در سایر قوانی ، در  افغانستان 
درحالی است کنه سیاسنت جننایی      ای  ؛اند سخ  گفتهنهادهای مختلف دولتی و شبه دولتی مشارکت 

گیراننه   تندابیر پنیش  تر حاوی تدابیر غیر رسمی و غیر دولتی است. روح ای  سیاست را  مشارکتی بیش
مدار و رشدمدار. تقوینت و کارآمدسنازی    گیرانم اجتماعی جامعه خصوص تدابیر پیش هب هد؛ تشکیل می

، اهمیت زینادی هنم در   گیری پیشکلی آن، ممک  نیست.   سیاست جنایی بدون تکیه و توجه به روح
کنه سنازمان ملنل     ینی  گوننه  بنه م در سیاست جننایی کشنورها دارد؛   سیاست جنایی سازمان ملل و ه

گیری از جر  پیش مها و... در زمین ها و کنوانسیون نامه ها، قط  را در قالب اعالمیه یی های جدّی توصیه
هنای جمعنی منؤثر را بنرای      اقندا  »منشور ملنل متحند    میک ۀمطابق بند یک ماد صادر کرده است. 

از وظایف اصلی سازمان ملنل   ،(0: 0۳01 ؛منشور ملل متحد ) «گیری و دف  تهدیدهای ضد صلح پیش
 .(210: 0000 ؛نجفی ابرند آبادی ) است دانسته
کنه در   ،اسنت گیری از جر  بدان انندازه منورد توجنه و اهتمنا  سنازمان ملنل بنوده        پیش ممسأل

و ینا  « 0220 کنوانسیون مبارزه با ارتشا و یا فسناد اداری مصنوب  »از جمله  های مختلف، کنوانسیون
 اسنت  گیری افتراقی را نیز توصیه کرده پیش« 0222ملی مصوب  فرا میافت سازمانکنوانسیون جنایات »
 .(002:  0002؛ سلیمی )

کنه در عمنل نینز     بنل  اسنت؛  نکنرده ای  سازمان تنها به صدور سند و تصویب کنوانسیون بسننده  
و  گینری از جنر   پیش مساالن های پنج کنگره»و نیز « گیری از جر  و عدالت کیفریکمیسیون پیش»

 نماید. را تأسیس کرده و از فعالیت مستمر آن حمایت می« ناصالح مجرما
  روینم   چنرا کنه بنا رشند بنی      ؛شود نمی گیری صرفاً به تأکیدهای سازمان ملل محدوداهمیت پیش

نهاینت   ها و ابزارهنای گونناگون و   ن از شیوهۀ مجرمااستفاد یافته، فزایش انواع جرایم سازماناجرایم، 
که بتواند از این  رونند جلنوگیری     اند افتاده یی کارهای تازهوساز کیفری، کشورها به فکر افزایش تور 

 د.نکن
هنا و   رشنته  ی، مرکب از استادانکار بزهخشونت و  مکمیتم مطالع ،در اواخر قرن بیستم ،در فرانسه

که در  ،بودکاری  گیری از بزه پیش نهاد در زمینم پیش 022ه برایند آن نهادهای مختلف تشکیل شد، ک
 تأسنیس گردیند   0۳00وزینر در سنال    به ریاست نخسنت « گیری از جر ملی پیش مکمیت»ها  پرتو آن

   .(00: 0000 ؛ابراهیمی و منصور آبادی )
طنور   را ایجناد کنرد و همنی    « گینری از جنر    شورای ملنی پنیش  » نیز سوئد زمان با فرانسه، هم

، 0۳۳0، 0۳۳0، 0۳0۳، 0۳00هنای   و... بنه ترتینب در سنال   لند، بلژیک، کانادا و استرالیا اانگلستان، ه
(، 00 ؛همنان ) گیری از جر  و جنایت تشکیل دادندهایی را برای پیش مراکز، شوراها و یا کمیته 0۳۳0

 سیاست جنایی است. گیری در گر نقش، اهمیت و ضرورت پیش گی حکایت هه همک
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گینری   پیش موفقیت نظا  کیفری سنتی در زمینم خاطر عد گیرانه بهگسترده به تدابیر پیش توجم
: 0000 ؛پنرادل  ) وجود آوردهاز جرایم است. همی  گزاره زمینم اعال  شکست نظا  عدالت کیفری را به

 ؛صنفاری  ) رسناند  nothing works»0»وری مریکایی را به تین ا« مانینس »و افراد همانند  ،(000
توانند   ا و شندت مجنازات هنم منی    که اجر ،فرض اصلی در حقو  جزای سنتی ای  بود (.000: 0000
بنرت و در نتیجنه   ع هم از ای  طریق برای دیگران موجنب  شان برساند و سزای اعمال ن را بهمجرما
هنای سننگی ،    وقن  مجنازات  م هاما ای  فرضیه در عمل به رغم اجرای شدید و بن  پذیری گردد؛ قانون
هنای منالی   خصوص هزینه هب ؛کند میجامعه تحمیل  های زیادی بر ، هزینهوضعیت نیافت. ای  تحقق

 ،از این  رو  گردد؛ میهای انسانی و مالی  هزینهکه موجب کاهش  ،گیرانهدادرسی. برخالف تدابیر پیش
 تر توجه نمود. گیرانه مندرج در سیاست جنایی مشارکتی بیش باید به تدابیر پیش

هنای   بندی تری  دسته بندی شده است. یکی از مهم های مختلف دسته گونه، از جر  به گیریپیش
بنندی   است. این  طبقنه  « گیری وضعیپیش »و « گیری اجتماعیپیش»بندی آن به   گیری، طبقهپیش
 قرار گرفته است. ماگان  هنویسندتر مورد توجه بیش

گنی، فرهنگنی، اجتمناعی،     هعوامنل خنانواد   ،که در اعمال خشونت علینه زننان   ،واقعیت ای  است
ای  عوامل را مد نظر قرار داده و در   گیری اجتماعی همهاقتصادی و حقوقی مختلفی نقش دارد. پیش

ارادۀ آزاد  ۀجنر  را تنهنا زایند    ،گیری کرد به پیش چرا که ای  روی ؛باشد پی توقف و یا کاهش آن می
که دارای عوامل شخصنی و اجتمناعی    یی دیدهداند. پ اجتماعی می  ۀکه آن را پدید بل داند؛ انسانی نمی
باشند.   ل میودهی و کنترکه تنها با اتخاذ تدابیر و ابزارهای اجتماعی، قابل تغییر، جهت ،بسیاری است

اعمال اصالحات فردی و اجتماعی از طریق شناخت »گیری اجتماعی در حقیقت زیربنای اساسی پیش
هنا بنا انجنا  اصنالحات فنردی و      کنردن آن  برطنرف  علل ارتکاب جر  )اعم از فردی و اجتمناعی( و 

بنردن   و روحی مرتکبنان، بناال    های( جسمی های )ناهنجاری ها و نارسایی اجتماعی مثل درمان بیماری
ها، تقوینت نهادهنای اجتمناعی مثنل خنانواده و       گی به آن ههای اجتماعی و ایجاد ثبات و وابست ارزش

کنه    هنا اسنت،   ، تحصیلی و تفریحی، مسک  و امثال ای های اقتصادی مدرسه، توسعه و تعالی فرصت
  های مجرماننم  سوی شیوه شدن به غر  توان از تمایالت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتاً از می
 .(002:  0000 ؛صفاری ) «گی نجات داد هزند

نظرداشت عوامل محیطنی،   که با در بل ؛پردازد ی نمیکار بزهگیری، صرفاً به جلوگیری از ای  پیش
گینری  نماید. پیش ها نیز جلوگیری می گرفت  آن گی افراد و آماج جر  قرار هدیداجتماعی و فردی از بزه

هنا از طرینق    شده در محیط اجتماعی تأثیرگذار بر انسان کرد اجتماعی با ایجاد تغییرات حساب در روی

                                                                         
 . یعنی هیچ چیز کارا نیست.0
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تربینت،    طور از طریق آموزش، اجتماعی و همی های  بازسازی، توسعه و تقویت نهادها، فضاها و ارزش
 (.00۳: 00۳2؛ نیازپور ) دهی و اصالح فردی و اجتماعی جامعه است تشویق و... در پی جهت

گیری زا، که نوعی پیش دیدهسازی عوامل بزه از طریق حذف و خنثا»گیری اجتماعی در واق  پیش
معنه بنه صنورت پایندار در صندد جلنوگیری از       کنشی است با ایجاد تغییرات و اصالحات در فرد و جا

که به صورت مستقیم و غیر مسقیم بر افراد تأثیر بگذارد تا از  ،گی است و شامل تدابیری است هدید بزه
 .(02:  0000 ؛عباچی ) «ن بمانند وبودن، مص آماج جر 
بر مراحل های پیرامون انسان و گاه  گاه بر محیط گیرانه،با اتخاذ تدابیر پیش اجتماعی، گیریپیش

گیری اجتماعی خود به دو قسم  بدی  جهت پیش ؛گذارد اثر می مختلف رشد افراد در معرض خشونت،
 شنود  تقسنیم منی  « گینری اجتمناعی رشندمدار   پیش»و « مدار )محیطی( گیری اجتماعی جامعهپیش»
   (.20، 0000 ؛نجفی ابرند آبادی )

دهند.   مدار، عوامل بیرونی و دنیای پیرامون فرد را مورد مطالعه قرار می جامعهگیری اجتماعی پیش
بنردن ینا    های مناسب بنرای از بنی    در تالش است با اتخاذ تدابیر و پاسخ گیریپیشکرد از  ای  روی

تغییر اوضاع  ،به تعبیر دیگر (؛000:  00۳2؛ نیازپور ) زا، بر محیط اجتماعی اثر گذارد کاهش عوامل جر 
ی فرد را از که در هرحال زمینم کنارگذار  پروری ، مجر و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

سنوادی،   فقنر، بیکناری، اشنتغال کناذب، سوءاشنتغال، بیمناری، بنی        ماننند   کننند؛  جامعه فنراهم منی  
 دهنند  شنکیل منی  را ت گیری غیرکیفنری اصلی ای  شکل از پیش مهست ... مسکنی و نشینی، بی  حاشیه

 . (02 همان: )
مهنار عوامنل محیطنی و اجتمناعی در عرصنه      تمرکنز بنر روی    ، هرچنند گیریپیشدر ای  نوع 

دهی انسنانی را بنر    است، جهتقدرت افراد خارج  غالباً از حیطم عوامل محیطی،اما  است؛گی  هدید بزه
گینرد.   شنده و موضنوع آن قنرار نمنی     خنارج گیری اجتمناعی   رو پیش به همی  دلیل، از قلم تابد؛ نمی
ها در ایجاد و تحنول آن نقنش    گیری اجتماعی صرفاً به محیط اجتماعی و دنیایی که خود انسان پیش
 پردازد.  می دارد،

چرا که برخی از ای  عوامل  بندی است؛ و شخصی قابل دسته مومی ع  دوگونم  محیط اجتماعی، به
هنا در ینک جامعنه اثنر      گی و موقعیت انسان هاثرگذاری عا  داشته و به صورت کلی بر سرنوشت، زند

 پذیری و مقاومت افراد در برابر ای  عوامل متفاوت باشد.  هرچند ممک  است اثر ؛گذارد می
تحنت   ینی  گونه راد را بهکه همه اف ،است شکلعوامل محیطی عمومی، دارای ماهیت اثرگذار هم 

،  هنای سیاسنی، فرهنگنی    یک جامعه در عرصنه  دهد. ای  عوامل، شامل فضای عمومی  تأثیر قرار می
ها، رفتار و کنردار   بخشی به افراد و بازتولید اهداف، انگیزه که در هویت ،... است اجتماعی، اقتصادی و

گی فردی و موقعیت شخصنی   هبه زند باشد. بخش دیگری از عوامل اجتماعی صرفاً ها مؤثر می انسان
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ها شده و در هنر فنردی   معطوف بوده و شامل فضای تولد، رشد و تحول آن کار بزهدیده و یا  افراد بزه
 گذارد. اثر متفاوت می

که مبتنی بر عوامل محیطنی اسنت، بنه دو دسنتم      ،مدار گیری اجتماعی جامعهبرای  اسا ، پیش
و فضای   اولی متناظر با محیط عمومی ؛(00:  0000؛ عباچی ) شود میرد تقسیم گیری کالن و خُ پیش

فضای   ،باشد. دومی می ،فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عواملی که معطوف به ساختار کلی جامعه است 
گنی منؤثر اسنت، منورد توجنه قنرار        هدیند ی و بزهکاربزهشخصی و محیط خصوصی فردی را که در 

 دهد. می
گیری اجتماعی رشدمدار، متناظر با عوامل شخصی از قبیل س ، جنسیت، معلولیت و... بنوده  پیش

، در تنالش اسنت بنا ایجناد     گینری  پنیش   پذیری افراد اشناره دارد. این  ننوع    های آسیب و به موقعیت
  طبیعنی اسنت کنه این  رونند مبتننی بنر        بخشد.  ها را ارتقا های رشد مناسب افراد، موقعیت آن زمینه
چنون گسنترش مسنؤولیت فنردی، بهبنود رفتنار اجتمناعی، تقوینت          یی اجتماعی -های روانی مداخله
پذیرکننده از قبیل مدرسنه، محلنه و    گی و اجتماعی نسبت به نهادهای اصلی جامعه ههای خانواد عالقه

 باشد. می  محیط کار، تقویت ثبات خانواده، انسجا  گروهی و... 
اید بتواند ظرفیت فکنری و فرهنگنی خنانواده و جامعنه در قبنال      گیری اجتماعی رشدمدار، بپیش

پذیرش زنان را باال برده و قابلیت اجتماعی زنان را مبنی بر حضنور شنان در اجتمناع افنزایش دهند.      
های مناسب و رفتارهای درسنت در قبنال    توانایی شناختی زنان را افزایش داده و موجب ترکیب اقدا 

 آنان گردد.
گنذاری درسنت و    توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، نیازمند سیاست با ،فتحقق ای  اهدا 

امر، عالوه بنر سنازوکارهای    ای  باشد؛ آموزش و نظارت می متدوی  یک پالیسی مشخص در دو زمین
 باشد. های اجرایی می نیازمند اقدا  عملی و برنامه حقوقی،
دو نوع  که به هر ،تواند به نتایج ملمو  رسیده و موفق گردد سیاست جنایی مشارکتی، زمانی می 

ل و بهبنود وضنعیت در این     وعمومی و شخصی( توجه نموده و تدابیری برای کنتنر  )  محیط اجتماعی
چنی  از طریق تدوی  سازوکارهای آموزشنی و نظنارتی بنه رشند شخصنیت،      هم ها اتخاذ کند؛ عرصه
 و ارتقای ظرفیت زنان کمک کند. ینایتوا

هنا و   دگرایینمنا  چنون فرهننگ مردسناالرانه،    هنم  یهنای  بنا چنالش   ،سیاست جننایی مشنارکتی   
سیاسنت جننایی    توسنعم الگوهنای   ، از طرینق باید بنرای رفن  آن   های افراطی مواجه است. تابوگری

مندار   مندار و جامعنه   مدار اقدا  نمود. اخذ تويمان سیاسنت مشنارکتی رشند    مدار و رشد مشارکتی جامعه
اجتماعی به نف  زننان در   مپرور علیه زنان را به حاشیه برده و مداخل تواند بنیادهای فکری خشونت می

 جامعه را افزایش دهد.
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پذیرشنظامدادرسیعرفیوترمیمیدرسیاستجناییمشارکتی.۵ 
نظنا  دادرسنی   »تندوی    ،کارهای اساسی برای بهبود کارایی سیاست جنایی مشارکتییکی از راه

کیفری رسمی، است. ای  سخ ، بعد از یک قرن تجربم نسبتاً ناموفق نظا  دادرسی « ترمیمی -عرفی
 همی  است. نیست، واقعیت یی اما چاره رسد؛ سنگی  به نظر می

گان کلیدی جر ، مجر  و مجازات شکل گرفتنه بنود. فلسنفم     هنظا  کیفری سنتی با محوریت واژ
انگناری و   اصلی ای  تأسیس حقوقی، صیانت از هنجارهای اساسنی جامعنه از طرینق سنازوکار جنر      

بینند. حقنو  جنزا    کیفرگذاری است. ای  نهناد، تنأمی  عندالت را در اجنرای متناسنب مجنازات منی       
 مخواست از طریق اعمال کیفر، عدالت را تأمی  نماید و با احیای عدالت نظم و امنینت را در جامعن   می

 انسانی برقرار سازد.
که آزمون و خطای سیستم کیفری  ،گذرد. حدود صدسال است ها از تجربم ای  نهاد میاینک سال

سیس چندان موفق نبنود و کنارایی   است که ای  تأ ؛ اما ای شود. واقعیت افغانستان تکرار می در سنتی
 الز  را نداشته است.

انگیز مجرمان، گسنترش داینرۀ عنناوی  جرمنی،     حیرت های مجرمانه، ازدیاد زافزون پدیدهرشد رو
هنای  رفت  زمنان و هزیننه   های جزایی، ازدیاد تعداد زندانیان، افزایش تور  کیفری، بلندافزایش پرونده

شدن بسیاری از مجرمنان در   گی در محاکم، گرفتار هنارضایتی عمومی از روند رسید دادرسی، گسترش
هنایی اسنت کنه     واقعینت  ... و گان در فراینند دادرسنی،   هدید شدن مضاعف بزه ، قربانیگردونم جنایت

 دهد. می  ای  سیستم را نشان  ناکامی
واره برخورد بنا شنخص    کیفری همکه نظا  از جمله ای  ،ای  سیستم عوامل مختلفی دارد  ناکامی

 ی نینز وجنود دارد؛  مجرمانه اضالع دیگنر  ۀدر حالی که در وقوع پدید ؛دهد مرتکب را مدنظر قرار می
، شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصنادی در ایجناد این     عالوه بر مجر ، شخص مجنی علیه

یگاننه و در قالنب مجنازات صنورت      واره بنه شنیوۀ   هنم  ،باشند. پاسخ نظا  کیفری ثیر نمیأتپدیده بی
  داشنت:  چنان بود که بنتا  اظهار منی  ،گر نظا  کیفری گیرد. امیدواری به پاسخ سزادهی و سرکوب می

نقنل   به ) رود جر  و جنایت شده و جامعه از بی  می مگاه دنیا صحن مجازات را معلق یا تعطیل کنید، آن
به همان اندازه که احتمال اعمال »بیان داشته است:  ،یو ویلسون جیمز کی(. 000:  0000؛ صفاریاز: 

تردیندی نیسنت    (.جا همان) «تری خواهد داشت تر شود، جر  شیوع کم ضمانت اجراهای کیفری بیش
قندر   ههنا چن   اما امروزه ای  سخ  از ای  دست، خریدار فراوان داشت؛ هایی که در روزگار گذشته سخ 

باور دارند؟ چند سنال دیگنر بایند     ،آوردهای نظا  کیفری دست قدر مرد  به هرسد؟ چ واقعی به نظر می
هنای حفنظ،    قدر مقرون به صنرفه اسنت؟ هزیننه    های  روند چ مای  آزمون و خطا را ادامه دهند؟ ادام

 توان تأمی  نمود؟ گونه می هخطاهای سیستم کیفری کنونی را چ تداو ، فعالیت و
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که بعد از یک قرن تجربم کیفری، اکنون فصل تغییر اساسی فرا رسنیده اسنت.    ،واقعیت ای  است
کنرد   کردها بایند ایجناد شنود. روی    ابتدا در روی ،ما نیازمند یک دگرگونی سیستمی هستیم. ای  تغییر

مجنر ، مجننی علینه و     ،داران عندالت  کنرد سنها    مجرمانه اشتباه است. در این  روی  ۀسنتی به پدید
باشد. در ای  سیستم اصل  تری  عنصر در ای  نظا ، جر ، مجر  و مجازات می محوریدادستان است. 

بودن امور کیفری و اصل تناسب جنر  و مجنازات از اصنول     بودن جر  و مجازات، اصل قضایی قانونی
که ای  تلقی، نادرست است. ما باید ای  تلقی را به چنالش بکشنیم.    حالی در ؛شود ناپذیر تلقی می خدشه
یافتی که در آن الگوی جر ، مجنر  و   ستیم. رهاهای جنایی  یافت جدیدی نسبت به پدیده یازمند رهما ن

مجنازات   بودن جر  و بودن امور کیفری، اصل قانونی کرد اصل قضایی مجازات تغییر کند. در ای  روی
 گزی  گردد. تری جای و اصل تناسب جر  و جزا، به اصول مناسب

توان در کننار حقنو  جنزای کننونی و      که می ،کرد مناسبی است روی » ترمیمی -رفیدادرسی عُ »
نهناد گنردد. دادرسنی عرفنی،     پنیش  کنار مناسنب  ری، به عنوان یک راهموازی با دادرسی رسمی کیف

شنود.   داران عدالت تنها به مجر ، قربانی و دادستان محدود نمیکرد مشارکتی است؛ در آن سها  روی
محلنی، نهادهنای    مگنان جامعن   هها، نمایند ی، عالوه بر طرفی  قضیه، خانوادهیافت از دادرس ه در ای  ر

 حضور دارند. سفیدان، اشخاص متنفذ و... مدنی، ریش
، «آسنیب »تر اسنت از مفناهیم    مجنی علیه، به در دادرسی عرفی، به جای محوریت جر ، مجر  و 
 ،سنزادهنده  های مجازات و پاسخچنی  به جای تحمیل هم استفاده شود؛« دیده آسیب»و« رسان آسیب»

 از جلب رضایت، ترمیم و جبران خسارت سخ  گفته شود.
اعمال کیفر بر مرتکب نیست. عدالت، به معنای اجرای متناسنب   یافت از دادرسی، هدف در ای  ره
باشد. در دادرسی عرفی، قضایی بودن قضایای کیفری اصالت ندارد. اصل قنانونی بنودن    مجازات نمی

 بنه  کنه توجنه   بنل  ؛جر  و مجازات هم اعتبار چندانی ندارد. تناسب بی  جر  و مجازات مطرح نیسنت 
 کرد به جای اصل ن است. در ای  رویگی ترمیم آ هگون هدیده و چمیزان آسیب وارده به شخص آسیب 

بنودن نظنا     مطرح است. بنه جنای تفتیشنی   و قضازدایی زدایی  جر  بودن، اصل قضاییبودن و  قانونی
 باشد.  مالک می ،بودن مشارکت در فرایند دادرسی تحقیق و دادرسی، ترافعی و اختیاری

رفنی در افغانسنتان، حضنور    دادرسنی عُ  منناگون، پیشنین  ها در کشورهای گو تاریخی انسان متجرب
رفیت که ظ ،شود ای  واقعیت را یادآور می ،کشورساک   ۀدر میان اقوا  عمد قضایی زنده های شبه آیی 

رفنی، موجنود   و هنوز امکان اعاده و احینای دادرسنی عُ   ،وجود دارد عظیم اجتماعی در میان جامعم ما
 است.  

شود.  ختی دیده میشنا دیده شناختی و بزه های جر  نمودهایی از آموزهدر سیاست جنایی افغانستان، 
چنی  قانون من  خشونت علیه زنان، تغییرات نسبی در راستای  د جزا و همت جزایی و کُآ در قانون اجرا
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حنال   عنی   اما در ؛ایجاد شده است ،دیده و در برخی موارد برخی نهادهای مرتبط و بزه کار بزهمشارکت 
ه و در های اقتدارگرا محسوب شد جزء نظا شده،  های شناخته بندی سیاست جنایی کشور غالباً در دسته

کنردی، سیسنتم    ی برخی مقاط  اقتدارگرایی فراگیر را تجربه کرده است. طبیعی است که در چنی  رو
بیند. در چنی  فضایی امکان ظهور سیاسنت   میعمال مجازات گر بوده و عدالت را در إ فری سرکوبکی

آسان نخواهد بود. عندالت   جنایی مشارکتی مشکل است و تطبیق دادرسی مشارکتی و عدالت ترمیمی 
وینژه   هآید، بن  سیاست جنایی کشور به حساب می ۀهای سازش و مصالحه، حلقم مفقود ترمیمی و حلقه

جهادی و پس از آن، فرصتی  های تحمیلیجنگخصوص در عصر  هب ،که در طی سی سال گذشته ای 
جندّی   بنازخوانی مسنایل   ،بننابرای   ؛سازی همی  نظا  سنتی نیز نبنوده اسنت   برای بازسازی و بهینه
در کننار نظنا  دادرسنی    ترمیمنی،   -و از جمله تأسیس مستقل دادرسنی عرفنی  سیاست جنایی کشور 

 گردد. یک ضرورت تلقی میرسمی، 
آن  وی هخصوص در قالب جامع هکه در افغانستان سیاست جنایی مشارکتی ب ،واقعیت اما ای  است

 تنر  بنیش  زنین ها  ولی آن ؛های مشارکت، در قوانی  مطرح شده است هرچند زمینه ؛شکل نگرفته است
مانه اغلب پاسنخ رسنمی و دولتنی    مجر ۀ ، پاسخ به پدیدجنایی افغانستان دولتی دارد. در سیاست جنبم
 ست که توق  از سیاست جنایی مشارکتی چیز دیگری است.ای  درحالی ا است؛

از گینری   شنناختی موجنود و بنا بهنره     با درنظرداشت دالیل توجیهی حقوقی و جر  به هر ترتیب،
الز  است حد اقنل   المللی، توجه به تعهد افغانستان در قبال اسناد بی  الگوی سیاست جنایی اسال  و با

هنای سیاسنت    در مورد جرایم علیه اموال و اشخاص در کنار نظا  کیفری رسنمی سنزادهنده، آمنوزه   
کنرد بنه    ترمیمنی، احینا گنردد. این  روی     -  رفیجنایی مشارکتی جدی گرفته شده و نظا  دادرسی عُ

باشند، از نظنر    یهای علمی، تجارب تاریخی و مبنانی دیننی سنازگار من     که با دادهضم  ای  ،دادرسی
 باشد. پذیر می شناسی نیز توجیه دیده شناسی و بزه جر 

ای  سیستم، برخالف سیستم رسمی در حصار قاعده و قانون قرار ندارد. از انعطاف الز  برخنوردار  
گنی   هباشد. فرایند رسنید  تری برخوردار می باشد. در میان مرد  طبیعی جلوه نموده از مقبولیت بیش می

زننی، زوال   گردد. از پیامندهای برچسنب   گی ثانوی نمی هدید نت و تحقیر بوده موجب بزهعاری از خشو
کمنک   کار بزهدیده و  که به باز توانی بزهباشد. ضم  ای  شخصیت و انتقال فرهنگ مجرمانه بری می

 نماید. کند، از تور  کیفری جلوگیری می می
 

گیرینتیجه
افغانستان و ارزیابی میزان موفقیت نظا  دادرسنی   متحلیل وضعیت و بررسی اوضاع و احوال جامع

سنازی   کنه در افغانسنتان ظرفینت الز  بنرای ایجناد و نهادیننه       ،دهد کشور، ای  واقعیت را نشان می
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جمله قضایای خشونت علیه زنان وجنود دارد. این     از ،های مختلف سیاست جنایی مشارکتی در عرصه
کنرد   برای بنه  ،جهت بدی  شود؛ های اجتماعی دیده می هندینی و زمی ظرفیت در بستر حقوقی، فرهنگ 

 گیری شود.  گوناگون بهرهکارهای  و تر است از ساز به ،ایی مشارکتیسیاست جن
وی دین  مبنی  اسنال      ههای مشارکتی و جامع الز  است آموزه ،در راستای بهبود سیاست جنایی

ی هنا  ونافغانسنتان در قبنال اسنناد و کنوانسنی    المللنی   بهینه صورت بگیرد. به تعهندات بنی    ۀاستفاد
بنه ظرفینت عظنیم     های آن در تدوی  سیاست جنایی کار گرفته شنود.  المللی توجه شده و از داده بی 

های رایج میان اقوا  کشور، توجه شده و از ای  الگوها در تنظیم سیاسنت   ها و کارشیوه رفاجتماعی عُ
  کنه بنا ایجناد ینک تغیینر اساسنی       ،کار ای  اسنت  تری  راه جنایی کشور استفاده شود. در نهایت مهم

مشنارکت   ولتی، به رسمیت شناخته شود. زمینمدر کنار دادرسی رسمی و د «مردمی -رفیدادرسی عُ »
 ،خصوص قضایای خشنونت علینه زننان    هجنایی، بار مرد  و نهادهای مردمی در عرصم واقعی و اثرگذ
 فراهم شود. 
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