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در قبال  افغانستانمشارکتی سیاست جنایی های حقوقی  جلوه

 خشونت علیه زنان
 

1ػثدالوله ٍح٘دٕ نگارنده:
 

 

 چکیده
ٍدوَد وٍردُ اعوت     افشاٗؼ خؾًَت ػلِ٘ سًاى، احغاط ًااهٌٖ را در ت٘ي تاًَاى تِ
ِ  ،اٗي اهز، در وؾَر ها هؾَْد اعت  ّزچٌد تأه٘ي اهٌ٘ت ؽوْزًٍداى  سًواى، در   اسدولو

دٍلتٖ در رٍٗوارٍٖٗ   ّإ فزفاً ّا اعت، ًاواهٖ الداهات رعوٖ ٍ پاعخ فالح٘ت دٍلت
تا خؾًَت ػلِ٘ سًاى، ػدم تأه٘ي ػدالت ٍ اهٌ٘وت، توزإ تواًَاى موزٍرت اتبوا  توِ       

ّوإ ّ٘توت    پاعوخ   دّٖ وٌد  ع٘اعتٖ وِ تا عاسهاى ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ تاسگَ هٖ
هزدم ٍ ًْادّإ هزدهٖ  ٔعاس حنَر ٍ هداخل سًاى، سهٌِ٘ادتواع در لثال خؾًَت ػلِ٘ 

 گٖ تِ اهَر دٌاٖٗ را فزاّن وٌد ُ تزإ رع٘د
ٖ   :اٌٗه اٗي پزعؼ هيزح اعت وِ ّواٖٗ اس ع٘اعوت دٌواٖٗ     توَاى دلوَُ   وٗوا هو

 هؾاروتٖ در لثال خؾًَت ػلِ٘ سًاى را در ًظام حمَلٖ افغاًغتاى هؾاّدُ وزد؟
ّوإ   ٖ توِ اٗوي پزعوؼ، اس ىزٗوك تزرعوٖ دادُ     دّو  پاعخ هٌظَر تِهمالٔ حامز، 

 وزد ع٘اعت دٌواٖٗ هؾواروتٖ افغاًغوتاى را توِ تروت گزفتوِ اعوت         خاًِ، رٍٕ وتاب
افغاًغتاى، ع٘اعت دٌاٖٗ هؾواروتٖ در لثوال   در  :د وٌِدّ ٕ ترم٘ك ًؾاى هّٖا ٗافتِ

       ٕ وزدّوإ   خؾًَت ػلِ٘ سًاى، توِ هؼٌوإ ٍالؼوٖ، ؽوىر ًهزفتوِ اعوت  ّزچٌود رٍ
ٖ    در هتَى حمَلٖ دلَُ هؾاروتٖ توَاى وى را ع٘اعوت دٌواٖٗ     گز اعت، اهوا ٌّوَس ًوو

ت ادتوواع در رٍٗوارٍٖٗ توا خؾوًَت ػل٘وِ      ٔ ّ٘تٗافت ٍ پاعخ عاسهاى  هؾاروتٖ ًام ًْاد
 سًاى داًغت

ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ، خؾًَت ػلِ٘ سًاى، سًواى لزتواًٖ    گانِ کلیدی: واژه

 گ٘زٕ اس دزم  خؾًَت، پ٘ؼ

                                                                               
 هرات پوهنتون غالب   پوهنځی حقوق و علوم سیاسی کادر علمی  1

 1399/  08/  09تارٗخِ درٗافت: 
 1399/  10/  24تارٗخ پذٗزػ ًْاٖٗ: 
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 مقدمه
ِ  ّإ هذزهاًِ، احغاط ًوااهٌٖ را در تغو٘ارٕ اس دَاهوغ     گغتزػ رٍسافشٍى پدٗدُ ٍدوَد وٍردُ   تو

ٖ         اعت  تبؼ سٗادٕ اس اٗي پدٗدُ گ٘وزد  ٍلوَع    ّوا در لالوة اًوَاع خؾوًَت ػل٘وِ سًواى فوَرت هو
ّوا   اهٌٖ را در وى وزدُ ٍ احغاط ًا مؼ٘فسًاى، حمَق اًغاًٖ ؽاى را  ِ٘ػل ش٘وه خؾًَتدادّإ  رٍٕ
 ٍدَد وٍردُ اعت  تِ

ٖ  اس ٍظاٗف  اتٖ دٍلت ،ّواًٌد اهٌ٘ت عاٗز ؽْزًٍداى ،ّزچٌد تأه٘ي اهٌ٘ت سًاى تاؽود، اهوا    ّا هو
ّإ هذزهاًِ ٍ افشاٗؼ تَرم و٘فوزٕ،   دٍلتٖ در تزاتز پدٗدُ ّإ فزفاً ٍ پاعخ  ًاواهٖ الداهات رعوٖ

ووِ   ٍدَد وٍردُ اعت  ع٘اعتٖ ٍٗضُ ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ را تِِ ت ،ت تَدِ تِ ع٘اعت دٌاٖٗرمزٍ
ٖ  ّإ عواسهاى  ّإ هدًٖ، پاعخ تا هؾاروت هزدم ٍ ًْاد  تتَاًد ٖ  ؽودُ  دّو ّوإ   را در تزاتوز پدٗودُ   ٗو

 هذزهاًِ ٍ در رٍٗارٍٖٗ تا خؾًَت ػلِ٘ سًاى، ارائِ ًواٗد 
وزد هؾاروتٖ ؽىر گزفتوِ اعوت؟ وٗوا     در وؾَر ها رٍٕوٗا  :وِ هيزح اعت ّا اٗي پزعؼ ،اٌٗه

 ّاٖٗ اس ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ در لثال خؾًَت ػلِ٘ سًاى را هؾاّدُ ًوَد؟ َاى دلَُت هٖ
اتتودا هفْوَم    هٌظوَر  فَق ارائوِ ًواٗود  تودٗي    ّإ وٌد پاعبٖ تِ پزعؼ تالػ هٖ ،همالٔ حامز

ّاٖٗ اس اٗوي ع٘اعوت، در رٍٗوارٍٖٗ توا      دلَُ ،گزدد ٍ در گام دٍم ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ تزرعٖ هٖ
 گ٘زد  خؾًَت ػلِ٘ سًاى هَرد اؽارُ لزار هٖ

 

 شناسی سیاست جنایی مشارکتی مفهوم. 1
توِ هؼٌوإ تودت٘ز ٍ    « دتّوز »ٍ ّن هؼٌوٖ توا ٍاصگواى    « عاط» ٔػزتٖ اعت اس رٗؾ ٍٓاص ،ع٘اعت

ٖ  ) ووزدى اهوَر اعوت    توِ هؼٌوإ ادارُ  « ادار»وزدى ٍ  تِ هؼٌإ لناٍت« حىن»دَٖٗ،  چارُ  ؛الثؼلثىو
  (9: 1378 ؛وتادٕ دادٖ دُ ) تاؽد هٖ 2«پال٘غٖ»التٌٖ٘  ٔوِ هؼادل ولو ،(925: 2008

توِ ّوو٘ي دْوت اس     ؛هٌدٕ اعت گٖ ٍ غاٗتُ ؽد گٖ، ّداٗتِ ًَػٖ اس اًدٗؾ ٓاٗي ٍاصُ در تزدارًد
وزد ّوز اهوزٕ اس    هيلك، ّزگًَِ رٍػ، هؾٖ ٍ ىزح ولٖ تزإ ادارُ ٗا تِ فَرت تِؽٌ٘دى اٗي ٍاصُ 

ِ  ؛(212: 1386 ؛وؽَرٕ ) ؽَد اهَر )ؽبقٖ ٗا ادتواػٖ( فْن هٖ ٖ  اها اهزٍسُ تِ گًَو هؼيوَ  توِ    ٗو
گٖ تزرعٖ ٍ ترل٘ر اؽىال رٍاتو لدرت ٍ ِ گًَِ هفَْم ػلن ٗا ٌّز چ»همَلٔ لدرت ٍ حاوو٘ت ؽدُ ٍ 

 «اهوَر وؾوَر   ٓتدت٘ز ٍ الدام فزدٕ ٍ دوؼٖ دْوت ادار »ٍ ٗا  (12: 1365 ؛اتَلرود ) «ٓ اػوال وىًرَ
 را ٗافتِ اعت  (15: 1374 ؛هدًٖ )

                                                                               
 1Policy 
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های حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنانجلوه  
ناهة علوی ـ پژوهشی پوهنتوى غالبفصل  

 غالب

راُ ؽدُ ٍ تِ ؽوىر هنوا  توِ ووار رٍد، هؼٌوإ هٌودرح در        ًٍدٕ ّن ّزگاُ ٍاصٓ ع٘اعت تا پظ
وِ  ،هاًٌد ع٘اعت دٌاٖٗ ؛(19: 1389 ؛ٍح٘دٕ )  ؽَد هاّ٘ت ع٘اعت ً٘ش در ّواى سهٌِ٘ دْت دادُ هٖ

 تِ هفَْم اتبا  تدت٘ز تَعو ّ٘تت ادتواع در اهَر دٌاٖٗ اعت 
ت ؽودٓ ّ٘تو   دّٖ ّإ عاسهاى وزد هَعغ، ؽاهر هذوَػٔ ٍع٘ؼٖ اس پاعخ ع٘اعت دٌاٖٗ در رٍٕ

ّا ٍ الغام ع٘اعوت   هَدة تٌَع در هدلرٍ،  ّإ هذزهاًِ اعت  اٗي ٍعؼت للن ادتواع در لثال پدٗدُ
ٗدُ اعت  ع٘اعت دٌاٖٗ تِ لراً هَمَع ٍ وارتزد، تِ ع٘اعت دٌاٖٗ تمٌٌ٘وٖ، لنواٖٗ ٍ   دٌاٖٗ گزد
گواّٖ ع٘اعوت    ّزچٌد در تزخوٖ ًَؽوتار داًوؼ    ؛(14 :1380 ؛واه٘اب )  تٌدٕ ؽدُ اعت ادزاٖٗ ىثمِ

ٗؼٌٖ اٗي دعتِ اس ع٘اعت دٌاٖٗ را لغ٘ن ع٘اعوت   ؛دٌاٖٗ هؾاروتٖ ّن در وٌار هَارد فَق وٍردُ اًد
وِ درعت  ،(34 :1390 ؛ًَر هرودٕ )  اًد ّا وٍردُدٌاٖٗ تمٌٌٖ٘، لناٖٗ ٍ ادزاٖٗ داًغتِ ٍ در وٌار وى

 رعد  تِ ًظز ًوٖ
ٖ   »اًود:   داًاى وٍردُ تزخٖ اس حمَق ،در تؼزٗف ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ  ،ع٘اعوت دٌواٖٗ هؾواروت

ّوا ٍ ًْادّوإ    ارچَب وى اّوزم ْو وِ در چ ،هدًٖ ٔوت داهؼرراُ تا هؾا ّن ٗؼٌٖ ٗه ع٘اعت دٌاٖٗ
 «تبؾوود ٓ هذزهاًووِ را عوواسهاى هووٖگوواُ لنوواٖٗ پاعووخ تووِ پدٗوود ل٘ظ ٍ دعووتَدٗهووز در وٌووار پوو

  (265: 1378 ؛اتزًدوتادٕ ًذفٖ)
ّإ هؾاتْٖ ووِ اس ع٘اعوت دٌواٖٗ هؾواروتٖ ؽودُ       وِ اٗي تؼزٗف ٍ تؼزٗف ،ٍالؼ٘ت اٗي اعت

تز تِ حنوَر ٍ ًموؼ    وِ تأو٘د ت٘ؼتفاٍت دَّزٕ تا تؼزٗف خَد ع٘اعت دٌاٖٗ ًدارد  دش اٗياعت، 
هذزهاًِ، دارًد  اٗي اهز، تداى دْوت اعوت ووِ ع٘اعوت دٌواٖٗ       ٓدّٖ تِ پدٗد هزدم در فزاٌٗد پاعخ
ووِ حنوَر ٍ ًموؼ ًْادّوإ      ،توز وى   ٗافتِ ٘اعت دٌاٖٗ اعت، هٌتْا ؽىر تىاهرهؾاروتٖ، ّواى ع

ع٘اعوت   ٔاگوز فلغوف   ؛ٍ دٍلتٖ تِ رعو٘ت ؽوٌاختِ اعوت   ٍ هدًٖ را در وٌار ًْادّإ رعوٖ  هزدهٖ 
دارٕ اهٌ٘ت  واراى تداً٘ن ٍ اگز تزلزارٕ ٍ پإ وزدى تشُ پذٗزوارٕ ٍ تاس داهؼِ دٌاٖٗ را دلَگ٘زٕ اس تشُ

افزاد اًغاًٖ تلمٖ وٌ٘ن، ىث٘ؼوٖ   ٔگاًٖ ٍ هزتثو تا عزًَؽت ّوِ ّو ٔوه٘ش را ٍظ٘ف گٖ هغالوتُ ٍ سًد
در فزاٌٗد هبتلف ع٘اعت دٌاٖٗ مزٍرٕ توَدُ ٍ اس    اعت وِ حنَر هزدم ٍ ًْادّإ هدًٖ ٍ هزدهٖ

 وٗد  هٖ حغاب تِهٌيمٖ ٗه ع٘اعت دٌاٖٗ هَفك  ٔالسه
وِ حنَر هوزدم ٍ   ،وٗد هٖ حغاب تِفقر همَم ع٘اعت دٌاٖٗ  رٍ اسوى پذٗزػ هؾاروت هزدهٖ، 

ِ    ّإ گزٍّٖ، ؽَراّإ هرلٖ، وواًَى  اس لث٘ر رعاًِ  هًْٖادّإ هزد ّوإ   ّوإ فزٌّهوٖ، اترادٗو
گ٘وزٕ ع٘اعوت    تدٍٗي لَاٗح ٍ تٌظ٘ن لَاً٘ي ٍ ؽوىر  ّٔإ ادتواػٖ ٍ    ّن در هزحل لَهٖ، عاسهاى

تاؽود ٍ ّون در ع٘اعوت دٌواٖٗ      گذار هٖ اًهارٕ، و٘فزگذارٕ ٍ    اثز ّإ دزم دٌاٖٗ تمٌٌٖ٘ در سهٌِ٘
دٗدُ ٍ تاس پذٗزٕ ادتواػٖ  گزٕ، داٍرٕ، الٌاع تشُ ٍٗضُ در سهٌ٘ٔ ه٘اًذِٖ دادرعٖ ػادالًِ ٍ ت لناٖٗ ٍ

 ٔل٘ظ ٍ در سهٌ٘و َادزإ هذاسات ٍ ٗوا در تؼاهور پو    ٔىَر در هزحل وار ٍ    ًمؼ هجثت دارد  ّو٘ي تشُ
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ع٘اعت دٌاٖٗ وٌ٘ن وِ  هٖ  تزت٘ة هؾاّدُ گ٘زٕ اٗفإ ًمؼ خَاّد وزد  تدٗي ل ٍ پ٘ؼٍاهٌ٘ت، وٌتز
رٍ، ًثاٗود ع٘اعوت    اٗوي  اس ؛تَاًد در ع٘اعت دٌاٖٗ تمٌٌٖ٘، لناٖٗ ٍ ادزاٖٗ دخ٘ر تاؽود  هؾاروتٖ هٖ

 تٌدٕ ًوَد  ّا لراً ًوَدُ ٍ در وٌار وى دعتِوى لغ٘ندٌاٖٗ هؾاروتٖ را 
 

 های سیاست جنایی مشارکتی جلوه. 2

عت  تقَر اٍلِ٘ اٗي اعت وِ در چٌو٘ي  ا ٖٗ  افغاًغتاى وؾَر عٌتٖ، تا دَاهغ هتىجز لَهٖ ٍ لث٘لِ
گوٖ فوزدٕ ٍ ادتوواػٖ، اس دولوِ در فزاٌٗود دادرعوٖ ٍ حور        ُ ، ػز  در ّؤ دَاًوة سًود  ٖٗ داهؼِ

ّإ گًَاگًَٖ اس هؾواروت   تاٗغت دلَُ هٖ ،تاسٕ ًواٗد  در چٌ٘ي فناٖٗ ٖٗ  اختالفات، ًمؼ تزدغتِ
تزت٘وة   َلٖ ٍ و٘فزٕ دٗدُ ؽَد  تودٗي گزٕ ٍ ف٘قلٔ لناٗإ حم هزدم ٍ ًْادّإ هزدهٖ در ه٘اًذٖ

حواون توَدُ ٍ    ٔگزدد  تاٗد هتأثز اس ػز  ٍ رٍٗو  لَاً٘ي وؾَر، وِ هتٌاظز تا ؽزاٗو ادتواػٖ ٍمغ هٖ
چٌو٘ي   اها وٗا ٍالؼ٘ت ًظن حمَلٖ افغاًغتاى اٗي ؛ّإ تمٌٌٖ٘ هؾاروت در اٗي اهَر را تاستاب دّد دلَُ

لناٗإ دشاٗوٖ   ٍفقر حرًْاد در  ّإ هزدم اس هؾاروت هزدم ٍ عاسهاى ٖٗ ّإ ارسًدُ اعت؟ وٗا دلَُ
ّإ ع٘اعت دٌاٖٗ هؾواروتٖ تَدوِ السم را هثوذٍل     گذار افغاًغتاى تِ وهَسُ هؾَْد اعت؟ وٗا لاًَى

 داؽتِ اعت؟
 1302توار در عوال    ًدارد  اٍلو٘ي  ٖٗ دٗزٌِٗ ٔوِ ًظن حمَلٖ در افغاًغتاى عاتم ،ٍالؼ٘ت اٗي اعت

 ًٔاهو  ًظوام »تروت ػٌوَاى    لاًَى اعاعًٖبغت٘ي  پغواى، ٔدزگِ اهلل خاى ٍ در لَٕ هاى اهاى، در سػ
افغاًغتاى ً٘ش اتتدا در ّو٘ي لاًَى ٍ  دشاٖٗ هراووات   افَلتِ تقَٗة رع٘د  «دٍلت ػلِِّّ٘ افغاًغتاى

توز   ؽود   عبي گفتِ هراون هزاتة ٍ علغلِ اًَاعاس  هيزح گزدٗد  در اٗي افَل، 55 - 50افَل در 
وى  ؽود ٍ در وٌوار  ٘وِ ٍ هزافؼوِ تمغو٘ن    ئاتتدا دٍ لغن ّإ افغاًغتاى تِهرىوِ ّو٘ي لاًَى، اعاط
 ًٔاهو  ًظوام  )  توِ رعوو٘ت ؽوٌاختِ ؽود     ،ػزفٖ ٍ هؾاروتٖ داؽت ٔوِ دٌث ،ً٘ش ّإ افالحِ٘هرىوِ

  (54 : افر1302 ؛تؾى٘الت اعاعٖ افغاًغتاى
در ووِ   ،ٖ وؾَر تِ تقَٗة رع٘دٗدر ؽَرإ ػالٖ لنا ّإ فلرِ٘الٗرٔ دزگِ ،1354در عال  

در اٗي اٍاخز هيواتك پال٘غوٖ    ،ىٌاى گزاهٖ اىالع دارًدٍ ّنىَرٕ وِ »: وهدُ اعتٔ وى چٌ٘ي همده

رفاّ٘ت  هٌظَر تِّإ فلرِ٘ لنا در تؼنٖ ٍالٗات دزگِ ٔاّدا  دٍلت دوَْرٕ افغاًغتاى در عاح
وِ اخ٘زاً تِ تقَٗة  ٖٗ  اٌٗه الٗرِ ،ت هلٖ تأع٘ظ ؽدُ اعتهجثت اس ػٌؼٌا ٓتز هزدم ٍ اعتفاد ت٘ؼ
  (1: 1354  ؛ّإ فلرِ٘ الٗرٔ دزگِ ) «رعد ٕ ػالٖ لنا رع٘دُ، تِ ًؾز هٖؽَرا

ِ  تؾى٘ر ؽَرإ افالحٖدر هَرد   ،5تا  2در هَاد  ٖ ّٗوإ لنوا  در حوَسُ  » :ت٘اى داؽتِ اعت وو
ؼد هغوافت ٍ اٍمواع ادتوواػٖ ّوز لزٗوِ ٍ      گزفتي تُ ًظز در تا ،ٍمغ دّات ٔى ٍ هيالؼاعاوٌ تٌاعة تِ

ٖ وى تَدُ ٍ اػنإ وى هزوة اس پٌخ ًفز اؽباؿ هوَرد اػتوواد، توزإ هودت دٍ عوال      ٗحَاٗخ لنا
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 15ّزچٌد در هَاد  ؛«دًواٌٗ رٕ ٍ هذاًٖ اًذام ٍظ٘فِ هٖافتبا فَرت تِؽًَد  ولِ٘ اػنا اًتباب هٖ
ٍ  17ّإ ُ اها هياتك هاد ،َلٖ هرقَر وزدُ اعتفالح٘ت هَمَػٖ ؽَرا را تِ هَمَػات حم 16ٍ 
ػاهوِ توِ تؼم٘وة وى     ٔفؼر دشئٖ ٍ ػاللو  ٔدر حاالتٖ وِ لقَر فاػر ٍ ًت٘ذ ،دزاٗن لثاحت ً٘ش 18
لغووت   ٍفقور  حور توِ  ؽوَرا   وِ در فَرت تَف٘وك  ،، لاتر ٍاگذارٕ تِ ؽَرإ افالحٖ اعتًثاؽد
داد  ، هبتَهِ للون فالح٘ت هزدغ تا ٍ ػوَهٖ دزم تَعو ٖاللْ حك ٔ، دٌثوى الٌاعٖ( )حك ٕالؼثد حك
 گزدٗد هٖ

ًظن حموَلٖ ٍ هؾواروت هوزدم در ع٘اعوت      ٔتَاى اًتظار تَعؼ ّإ دٌگ ٍ وؽَب، ًوٖ در عال
گ٘زٕ ًظوام ددٗود ع٘اعوٖ ٍ حموَلٖ در وؾوَر،       ٍ ؽىر ،«تيًؾغتِ »؛ اها پظ اس دٌاٖٗ را داؽت

ّوإ دودٕ   ّوا توالػ   ٍدَد وهد  ّزچٌد در اٗي سهاى اه٘دٍارٕ تزإ ترَل ع٘اعت دٌاٖٗ وؾَر تِ
ّوإ هبتلوف    ّا ٍ وو٘غوَ٘ى  تزإ تدٍٗي ٍ افالح لَاً٘ي، اٗذاد عاختارّإ هٌاعة ٍ تأع٘ظ ًْاد

ؽدى ػدالت دشاٗوٖ   تزإ دلَگ٘زٕ حمَق اًغاًٖ افزاد ٍ اًغاًٖ 3هاًٌد وو٘غَ٘ى هغتمر حمَق تؾز
هذاسات اس ٍظواٗف ٍ خقَفو٘ات    اػوال ٍ  اتاً دٍلتٖ اعتدا وِ ع٘اعت دٌاٖٗ  اس وى  اًذام ؽد، اها

ٕ  ًذفوٖ اتزًود   ) ؽَددٍلت ٍ حاوو٘ت دٍلتٖ هرغَب هٖ ٓػود ًظوام حواون در    ،(349: 1375 ؛اتواد
ٍ اػووال  ّإ دشاٖٗ تَدْٖ ًداؽوتِ   در ػزفِ ًْاد هزدمّإ افغاًغتاى، تِ هؾاروت هزدم ٍ عاسهاى

  ؽوارددٍلت ٍ حاوو٘ت هٖچٌاى اس ٍظاٗف اًرقارٕ  هذاسات را ّن
ٖ ٗو هَموَػات دشا » وز ؽدُ اعوت:   فزاحت تِوِ اٗي ًىتِ در فزهاى تمٌٌٖ٘ حاهد وزسٕ  چٌاى

ٖ ٗو گ٘زد  هقوالرِ در هَموَػات ادزا   گٖ لزار هُٖ هياتك احىام لاًَى فز  در هراون هَرد رع٘د
  (2ٍ  1: هَاد 1381 ؛زهاى تمٌٌٖ٘ دٍلت اًتمالٖف ) «اػتثار لاًًَٖ ًدارد

عَ در داهؼٔ ًاتغاهاى افغاًغتاى ًظون   اس ٗه ّا اعت: ، ًاؽٖ اس دالٗلٖ اعت وِ اٗيوزد اٗي رٍٕ
 ؛ػوال حاوو٘ت ًظن را تاس گزداًود اوزدى  وٌد تا اًرقارٕ رٗبتِ اعت، دٍلت تالػ هٖ ّن ػوَهٖ تِ

ِ ًظون  تٌدٕ ت اػوال لاًَى ٍ ادزإ ػدالت و٘فزٕ رعوٖ در تلمٖ ػوَهٖ ًَػٖ پإ ،اس عَٕ دٗهز
وِ داهؼِ را اس ًظن ٌّذارٕ عوٌتٖ توِ ًظون حموَلٖ ارتموا تبؾو٘دُ ٍ حموَق         ،لاًًَٖ هدرى اعت

 وٌد  تز تأه٘ي هٖ ؽْزًٍدٕ ٍ اًغاًٖ افزاد را تِ
وزد هؾاروتٖ فَرت گزفتوِ اعوت، ووِ     ّاٖٗ تزإ تَعؼٔ رٍٍٕدَد، در ًظام ددٗد، تالػ اٗيتا
ىوزح  ؛ 1389ه٘وشاى  هواُ  ّا ٍ ؽَرإ افوالحٖ  لاًَى دزگِ ٓهغَدچَى:  ّاٖٗ ّن تَاى تِ ًوًَِ هٖ

                                                                               
ِ      58 ٓاٗي وو٘غَ٘ى تِ تأعٖ اس هاد  3 رخ ؤتوَد ٍ حواٗوت اس وى در تَعوو فزهواى هو      لاًَى اعاعٖ تِ هٌظَر ًظارت توز رػاٗوت حموَق تؾوز ٍ تو
دٍلت تِ هٌظَر ًظارت تز رػاٗت حموَق تؾوز در افغاًغوتاى ٍ     » :گَٗدلاًَى اعاعٖ هٖ 58 ٓ  هادرٗاعت دوَْرٕ تأع٘ظ ؽدُ اعت 2002 /6 /6
تَاًد در فَرت ًمل حمَق تؾزٕ خَد، تِ اٗوي  ّز ؽبـ هٖ ًواٗد حواٗت اس وى، وو٘غَ٘ى هغتمر حمَق تؾز افغاًغتاى را تأع٘ظ هٖتَد ٍ  تِ

ّوا هغواػدت   تَاًد هَارد ًمل حمَق تؾزٕ افزاد را تِ هزادغ لاًًَٖ رادوغ عواسد ٍ در دفواع اس حموَق وى    وو٘غَ٘ى هٖ وو٘غَ٘ى ؽىاٗت ًواٌٗد 
    «ًواٗد  
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؛ اؽارُ 19/8/1388ّإ ػدالت رعوٖ ٍ ؽَرّإ افالحٖ ارتثاه ع٘غتن ٓپال٘غٖ هلٖ پ٘زاهَى ًرَ
اس فالح٘ت اًرقارٕ ع٘غتن ػودالت   ،ن ؽدٗدٗتؼم٘ة دزا: »در اٗي پال٘غٖ هلٖ، وهدُ تَد وِ  ًوَد 

 ٔن خف٘فِ را تؼد اس هَافمو ٗگٖ تِ دزاُ تَاًد فالح٘ت رع٘د تاؽد  ع٘غتن ػدالت رعوٖ هٖرعوٖ هٖ
 ٖ تَاًود   هتنزر )هزد ٍ سى( تِ ؽَرإ افالحٖ هياتك احىام لاًَى هرَل ًواٗد  ؽَرإ افالحٖ ًوو

دات هدًٖ تَاًد دثزاى خغارت ٍ ٗا عاٗز هؤٗ وِ هٖ ًمدٕ را ٍمغ وٌد، تر ٔهذاسات حثظ ٍ ٗا دزٗو
  «را هياتك لاًَى ٍمغ وٌد

رًهٖ اس هؾاروت هزدهٖ اهَر دشاٗوٖ   در اٗي پال٘غٖ تا چِ اًداسُ تقَٗز ون ،وِ َّٗدا اعت چٌاى
ر، توِ عوزاًذام   ّإ تغو٘ا  خاىز هبالفتاها ّو٘ي اًدن ً٘ش در ػور تِ ؛گذاؽتِ ؽدُ اعت تِ ًواٗؼ

 لاًًَٖ ًزع٘دُ اعت 
تز اس عوَٕ ًْادّوإ    ت٘ؼ ،ٌٖچٌ٘ ّإ اٗي ّا ٍ پال٘غٖ ّا در تزاتز هغَدُ تزخال  اًتظار، هبالفت

الثتِ اٗي ٍالؼ٘ت، اس ٗوه   ؛گزفت وزدُ فَرت هٖ هدًٖ، وو٘غَ٘ى هغتمر حمَق تؾز ٍ افزاد ترق٘ر
وِ افغاًغتاى دٍراى ىَالًٖ اس ًاتغاًٖ را تذزتِ وزدُ اعوت  در فموداى   چِ اٗي؛ ًهاُ لاتر درن اعت
ت  افزاد سٗادٕ تِ خاىز ػز  ًاپغٌد اعسٗادٕ تز هزدم ترو٘ر ؽدُ ّإ دادگزٕ حاوو٘ت هزوشٕ تٖ

تأو٘د تز ػدالت غ٘ز رعوٖ، تِ  ،اًد  در چٌ٘ي فناّٖٗإ خَد را اس دعت دادُ ادتواػٖ حمَق ٍ وسادٕ
ٖ  در ؛ّوإ هودرى ًودارد   تا ارسػ ٖٗ تبؾٖ ًظام ػزفٖ فزعَدُ اعت، وِ ه٘اًِ رعو٘ت ٔهجات ووِ   حوال

ؽوٌاختٖ اس ؽىغوت ٍ    دٗودُ  ؽٌاختٖ ٍ تشُ ّإ دزم دادُ گَٗد  دٗهزٕ هٖ ، چ٘شؽٌاختٖ هيالؼات دزم
وزد ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ را تزإ ػثوَر اس تروزاى توَرم     ًاواهٖ ػدالت رعوٖ عبي گفتِ ٍ رٍٕ

 وٌد  ًْاد هٖ و٘فزٕ ٍ    پ٘ؼ
گاى فىزٕ ٍ ِ گذاراى دٌاٖٗ ٍ ًبث ٍ ًهزػ ع٘اعت ًثَدى داًؼ دل٘ر، رٍسوهددر افغاًغتاى اها تِ 

ّوإ  ّوا ٍ لاتل٘وت  گذار دٌاٖٗ تِ ظزف٘وت  ًِ ع٘اعت» ،ٗي تقَر ٍدَد ًدارد  در اٗي وؾَرا فزٌّهٖ
ّوإ دوؼوٖ،    تؾزٕ ٍ رعاًِوِ تاٗد ٍالف اعت ٍ ًِ ًْادّإ هدًٖ، حمَق چٌاىهؾاروت هزدهٖ وى

وِ الهَّإ هؾاروت تاؽٌد اٗي تقَر زاًد  ؽاٗد توِ ؽاٗد درن وزدُ چٌاىمزٍرت وى را وى اّو٘ت ٍ
وِ تز اعواط ًهوزػ تزه٘ووٖ،     درحالٖ ؛تاؽدّإ دَاهغ غ٘زهدرى هٖدهٖ ًوادّاٖٗ تارس ؽاخـهز

ّوإ دً٘وإ هودرى ٍ    ُتوزٗي ٍ ددٗودتزٗي وٍرد  اختالفات و٘فزٕ اس هْن ٍفقر حردخالت هزدم در 
  (158: 1390 ؛رح٘وٖ ) «اعت هدرى پغت
 ّاُ وزد اس ترق٘ر ٕدًٗغر دددْاًٖ، هيالؼات ددٗد ٍ تزوهدى  ، در پٖ حنَر داهؼٍٔدَد يٗتاا

وِ تِ چٌد  ،خَردّاٖٗ اس هؾاروت در ع٘غتن حمَلٖ تِ چؾن هٖ حمَق، تدٍٗي لَاً٘ي تاسُ ٍ    سهٌِ٘
 گزدد  لالة وى اؽارُ هٖ
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ّإ هزدهٖ، هداخلوِ در فزاٌٗود تودٍٗي،     هزدم ٍ ًْادّإ هْن ٍ اثزگذار هؾاروت  ٗىٖ اس ػزفِ
وِ تاٗود در ػوور گزّوٖ اس هؾوىالت      ،اًدّإ ادزاٖٗ تقَٗة ٍ افالح لَاً٘ي اعت  لَاً٘ي، ًغبِ

ادتوواػٖ، فزٌّهوٖ ٍ    ٍاحوَال  اٍمواع ٍارُ هتٌاظز تا ؽزاٗو،  تاٗد ّن رٍ يٗاسا ؛هزدم ٍ داهؼِ تهؾاٌٗد
و٘ي دْت هؾاروت ػٌافز فؼال ادتواع در فزاٌٗد تِْ٘ ٍ تدٍٗي التقادٕ وى داهؼِ تدٍٗي ؽَد  تِ ّ

 تَد و٘ف٘ت لَاً٘ي اٗفا خَاّد وزد  لَاً٘ي، ًمؼ هف٘دٕ در تِ
ؽوْزًٍداى ٍ   ٔؽدى وسادٕ ًغثٖ در ًظوام ددٗود ع٘اعوٖ، سهٌ٘ؤ هداخلو      تا فزاّن، در افغاًغتاى

ًغوثت توِ لوَاً٘ي در حوال      هَلغ تِّا ّإ دٌاٖٗ فزاّن ؽدُ اعت  رعاًِ ًْادّإ هزدهٖ در ػزفِ
گزاى هَافك ٍ هبالف تقَٗة لاًَى  وٌٌد  ه٘شگزدّإ تلَٗشًَٖٗ ت٘ي ترل٘ر رعاًٖ هٖ تقَٗة اىالع
ٖ  گ٘زد   ٌّ٘ت ادتواػٖ حغاط هٖ ؽىر هٖ  عوزاًذام ًواٌٗود    ؽَد  ًْادّإ هدًٖ اػالم هَمغ هو

هَموَػاتٖ ووِ توِ     اٗي ه٘واى توزخِ  گزدد  در  رٍؽي هٖ هَردًظزمؼف ٍ لَت هغَدُ ٗا لاًَى  ًماه
توزٕ را اٗذواد    گ٘زد، حغاعو٘ت تو٘ؼ   ّإ ؽْزًٍدٕ ارتثاه هٖ عزًَؽت ادتواػٖ ٍ حمَق ٍ وسادٕ

 ٌد ًواٗ هٖ
داًغوت  در  « لاًَى هٌغ خؾًَت ػل٘وِ سًواى  »تَاى در حواٗت اس  هؾاروت را هٖاس اٗي   ِٖٗ ًوًَ

ٗا تاٗد تِ تقوَٗة پارلوواى رعو٘دُ     ،ؽَدٖ ّإ تمٌٌٖ٘ وِ اس عَٕ حىَهت فادر هافغاًغتاى فزهاى
اها لاًَى هٌوغ خؾوًَت ػل٘وِ سًواى      ؛لاًَى تِ خَد ته٘زد ٍ ٗا تَعو پارلواى هلغٖ اػالم گزدد ٔداه

اها ٌَّس ترت حواٗت هوزدم ٍ ًْادّوإ هزدهوٖ اس اػتثوار      ،ّزچٌد وِ در هذلظ تِ تقَٗة ًزع٘د
اًفوا    ٓتغ٘ارٕ اس لَاً٘ي پزاوٌودُ اس داٗوز   ،شإ ددٗدد دوِ تؼد اس تقَٗة وُتا اٗي ؛تاؽد تزخَردار هٖ
 چٌاى ًافذ تالٖ هاًد  اها لاًَى هٌغ خؾًَت در اٗي هميغ ً٘ش اعتجٌا ؽدُ ٍ ّن ،خارح گزدٗدًد

اؽارُ ًوَد  اٗي لاًَى وِ اتبا  « 1399لاًَى حواٗت حمَق ىفر هقَب »تَاى تِ  چٌ٘ي هٖ ّن
 داهؼِ ٖر هذّثالؾا ٕاس عَتارٓ اىفال را تاستاب دادُ اعت، ٌّهام تقَٗة،  ع٘اعت دٌاٖٗ افتزالٖ در
ػلِ٘ وى هَمغ گزفتِ  ،حامز در هذلظ ؽَرإ هلٖ ػالواىِ دٗيِّا هَادِ ؽد  تا ؽدٗدتزٗي هبالفت

-https://8am.af/the-child-protection) ّإ دٌٖٗ ٍ تَهٖ داًغتٌد ٍ هفاد وى را ًاعاسگار تا وهَسُ

law-was-passed-in-the-house-of-representatives 18/9/1398)اهووا پارلووواى ترووت فؾووار   ؛
تِ اٗي لواًَى ریٕ هجثوت دادُ تقوَٗة     ،گاى سى در هذلظُ فنإ هذاسٕ، ًْادّإ هدًٖ ٍ ًواٌٗد

 ًوَدًد 
ًَٗظ تغ٘ارٕ اس  وِ پ٘ؼ ،ّإ حغٌِ ٍ رٍٗٔ ً٘ىٖ وِ در وو٘تٔ تمٌ٘ي ٍسارت ػدلِ٘ ٗىٖ اس عٌت
ًوَدُ، دْوت اظْوار ًظوز، در اخت٘وار      ًْادٕ را تىج٘ز پ٘ؼ ٓوِ هغَد ،ًَٗغٌد اٗي اعت لَاً٘ي را هٖ
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دٌّد  اٗي اهز ً٘ش سهٌِ٘ ٍ تغوتز هؾواروت   لزار هٖ  ّإ حمَق ٍ ًْادّإ هدًٖ ودُ ؽْزًٍداى، داًؼ
 ًواٗد  در فزاٌٗد تِْ٘ ٍ تقَٗة لاًَى را فزاّن هٖ

 

 گیری از جرم ارکت در پیش. هش5
دزم، واّؼ  تاّد  خاؿ هْاراعت ٍ تدات٘ز غ٘ز لْزوه٘ش  ّا الدام ٖٗ اس هذوَػِ، وِ گ٘زٕ پ٘ؼ

توزإ  در لَاً٘ي دشاٖٗ افغاًغتاى   گزدد سا اػوال هٖػَاهر دزم واّؼ ٍخاهت دزم، تز احتوال دزم،
 تغو ٍ ٍ دزم در هماتلِ تاگ٘زاًِ  پ٘ؼس تدات٘ز اىَر فزٗح ِت اىدر لاًَى هٌغ خؾًَت ػلِ٘ سًتار  اٍل٘ي

در اٗي راعتا ٍسارت سًاى هىلف گزدٗدُ اعوت    ّإ ادزإ وى عبي تِ ه٘اى وهدُ اعت تفق٘ر ؽَُ٘
ٍ  ّإُ  ّا ٍ ادار وارٕ عاٗز ٍسارت ّن اػلِ٘ سًاى، ت اس خؾًَتدلَگ٘زٕ  هٌظَر تِ غ٘زدٍلتوٖ ٍ   دٍلتوٖ 
 در دلَگ٘زٕ اس ّا رُ ّإ ادااًغذام فؼال٘ت: پ٘ؼ گ٘زد  ٗر را در ٔگ٘زاً پ٘ؼتدات٘ز  ،رتو عغات  ٕؤه

ّوإ ؽوزػٖ ٍ   تزدى وگاّٖ سًاى ٍ هوزداى اس حموَق ٍ هىلف٘وت    تاال؛ ّاٌّهٖ ت٘ي وىو خؾًَت ٍ ّن
 لزتاًٖ خؾًَت ٗا در هؼزك وى، در اهاوي هقَى ٍاى حفاظت اس سًٔ ًوَدى سهٌ٘ فزاّن؛ ّا لاًًَٖ وى
ٖ توزدى وگواّٖ    ّإ وهَسؽٖ تزإ تلٌود عوٌ٘ارّا ٍ دٍرُ؛ تزگشارٕ هٌاعة ، ؽٌاعواٖٗ هوَارد   ػووَه

تؾزٗح ػَاهر خؾًَت ٍ  تَم٘ح ٍٍ  ّإ هٌاعة حر  چٌ٘ي وهَختي راُِ ٍ ّن هدّإ وىاخؾًَت ٍ پ٘
ّإ وهَسؽوٖ ٍ   تزًاهِ ادزإ ًظارت تز تِ لاًَى اس ىزٗك ًؾزات هزتَه ػَالة وى هغتٌد تِ ؽزع ٍ

 ه عغات هزتَؤغ٘زدٍلتٖ ٍ ه ّإُ ارظزف٘ت وارٕ اد

ِ ، اىالػوات ٍ فزٌّوگ  ، ترق٘الت ػالٖ، هؼار ، ارؽاد، حخ ٍ اٍلا  ّإارتٍس چٌ٘ي ّن ، ػدل٘و
 ٔخؾوًَت، ّزوودام در ح٘يو    گ٘وزٕ اس  پو٘ؼ  هٌظَر تِ تااًد گزدٗدُ هىلفِ؛ فرت ػاهِ ٍ داخل اهَر

  پ٘ؼ گ٘زًد را در اس خؾًَتدلَگ٘زٕ  ّٕا فالح٘ت خَٗؼ تزًاهِ

، اٗذاد وو٘غوَ٘ى هٌوغ   ّاُ ٌّهٖ ت٘ي ادارو وه٘ش ٍ تأه٘ي ّن ثز ػلِ٘ دزاٗن خؾًَتؤه ٓهثارس تزإ
 ّإ چٌدٗي ٍسارت خاًِ ٍ رٗاعوت ٗوا   تِ رٗاعت ٍسارت اهَر سًاى ٍ ػنَٗت هؼ٘ي خؾًَت ػلِ٘ سى،

 ٔهرىودُ )دادگاُ خاًَاٍ  (لَٕ عارًَالٖدادعتاى ور )ؽوَل  تِ ،ًواٌٗدُ تزخٖ اس ادارات هْن دٍلتٖ
اٗي لاًَى  16 ٓهاد  تٌٖ٘ ؽدُ اعت وو٘غَ٘ى هغتمر حمَق تؾز ٍ واًَى ٍوالٕ هدافغ پ٘ؼ (فاه٘لٖ

خؾًَت تِ اٗي وو٘غوَ٘ى ٍاگوذار ووزدُ     ّإ هْوٖ در راعتإ دلَگ٘زٕ ٍ هرَ ٍظاٗف ٍ فالح٘ت
 د تَاًد تغ٘ار هف٘د تاؽ ؽدى هٖ وِ در فَرت ػولٖ، اعت
گ٘زٕ اس خؾًَت هْن تَدُ ٍ  گاى اٗي لاًَى، پ٘ؼ وٌٌدُ دّد، وِ در ًهاُ تِْ٘ اٗي هَارد ًؾاى هٖ 

وِ ًثاٗد اس وى غافر ؽد، اٗي اعت وِ در ّوِ  ٖٗ هؾاروت در وى مزٍرٕ پٌداؽتِ ؽدُ اعت؛ اها ًىتِ

درح در اٗوي  ٍالغ هؾواروت هٌو   گ٘زٕ، تُؼد دٍلتٖ وى تزدغتِ اعت  در اٗي تأو٘دّا ًغثت تِ اهز پ٘ؼ

دٍلتٖ در لثال پدٗدٓ هذزهاًِ ػل٘وِ سًواى اعوت، توا هؾواروت       تز هؾاروت دٍلتٖ ٍ ؽثِ لاًَى، ت٘ؼ
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ّوا ٍ   دٌاٖٗ هؾاروتٖ  ّزچٌد در هتي اٗي لاًَى در داّإ هبتلف اس ًْواد   ع٘اعت هدًظز ٖزدٍلت٘غ

تٌٖ٘ ًؾدُ  ّا پ٘ؼًام تزدُ ؽدُ اعت، اها در حم٘مت فالح٘ت خافٖ تزإ اٗي ًْاد ٖزدٍلت٘غهزاوش 

 اعت 

 

 . هشارکت در حوایت از قرباًی خشًَت5

حواٗتٖ ًغثت توِ لزتاً٘واى خؾوًَت ً٘وش     تدات٘ز ، اس لاًَى هٌغ خؾًَت ػلِ٘ سًاى گاىُ وٌٌد ِْ٘ت 

ٖ ووزد تو٘ي   عَٖٗ تا رٍٕ در ّن، تار در لَاً٘ي دشاٖٗ افغاًغتاى تزإ اٍل٘يّا    اٗياًد غافر ًثَدُ  الوللو

؛ ٍ اعاعاً اًدوزدُ هتي لاًَى گاى، هفاّ٘ن حواٗت اس هتنزراى دزم را ٍاردُ دٗد تشُ حواٗت اس تِ ًغثت

لاًَى هٌغ خؾًَت ػل٘وِ   اًد ) حواٗت اس سًاى لزتاًٖ ٍ هتنزر را ٗىٖ اس اّدا  اٗي لاًَى اػالم وزدُ

دٗدُ را تؼزٗوف   خؾًَت اٗي لاًَى، تدات٘ز حواٗتٖ اس سًاى 3، هادٓ 10(؛ ٍ در فمزٓ 2: هادٓ 1388سًاى؛ 

 فزاٌٗود هؾواروت در   خؾًَت را تِ عوِ هروَر:   لزتاً٘اى تزٗي حمَق اگز ػودُ ،ّٕزرٍ تِ؛ وزدُ اعت

ّوا  ًاؽٖ اس هزتىثاى دزم ٍ حاه٘اى وى ّإ خيز تْدٗدّا ٍ ى دزم در تزاتزادشاٖٗ، حفاظت اس هتنزر

ِ  ى در ااٗي لاًَى، حمَق هتنزر ، تداً٘ن،ٍ دثزاى خغارت لزتاً٘اى دزم توِ رعوو٘ت   ؼود وى  تُ ّوز عو

 ،سى لزتاًٖ خؾوًَت »تقزٗح وزدُ اعت وِ:  6ؽٌاختِ اعت  لاًَى هٌغ خؾًَت ػلِ٘ سًاى، در هادٓ 

اهوي   ٖٔ ٗا خاًتحواٗ رعٖ تِ هزوش دعت؛ تؼم٘ة ػدلٖ هزتىة خؾًَت: دارإ حمَق  ٗر خَاّد تَد

ِ ر رعٖ تِ خدهات فرٖ ػاد دعت؛ ٍٕ ٔٗا عاٗز هرالت هقَى تِ هَافم داؽوتي  ؛ راٗهواى  ىوَر  تو

 « هرزه٘ت هَمَع ًغثتٍٖ  ًاؽٖ اس ػور دزهٖ ٓدثزاى خغار؛ ٍو٘ر هدافغ ٗا هغاػد حمَلٖ

ٍ ، ارت ارؽواد، حوخ ٍ اٍلوا    ّوإ سًواى، ٍس  در فقور دٍم اٗوي لواًَى، ٍسارت    چٌ٘ي ّن   هؼوار  

توا تودات٘ز   اًود   ِ؛ هَظوف ؽودُ  فرت ػاهِ ٍ داخل اهَر، ػدلِ٘، اىالػات ٍ فزٌّگ، ترق٘الت ػالٖ

 ٍ اهىاًوات  فالح٘ترٍ  للندر  ّإ ٗادؽدُ ٍظ٘فِ دارًد خاًِ حواٗتٖ را در ًظز ته٘زًد  ٗىٖ اس ٍسارت

ّوا ٍ  ٖ تزإ حواٗت اس سًاى لزتاًٖ خؾًَت ادزاٖٗ ًواٌٗد  اٗي تدات٘ز ؽاهر حواٗتّاٗ خَٗؼ تزًاهِ

 تاؽد  ٖ ٍ اهٌ٘تٖ هّٖإ ف٘شٗىّإ حمَلٖ، درهاى راٗهاى، هؾاٍرٓ رٍاًٖ ٍ حواٗت هغاػدت

دٗودُ در ًظوز    اٗي لاًَى، حك دثزاى خغارت را تزإ سًواى توشُ   42ػالٍُ تز هَارد فَق، در هادٓ  

ؽدُ، حغة احَال  تٌٖ٘ى دزاٗن اٗي لاًَى ػالٍُ تز دشاّإ پ٘ؼاهزتىث» گزفتِ ٍ اظْار داؽتِ اعت:

 « گزدًدٍاردُ ً٘ش هرىَم هٖ تتِ دثزاى خغار
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دٗدٓ خؾوًَت، اّتووام دودٕ     گذار تِ حواٗت اس تشُ ٌّد، وِ لاًَى دلاًَى ًؾاى هّٖإ اٗي  هادُ
ّإ اثزگذار را تزإ هؾاروت در اٗي ػزفِ ٍ اتبا  تودات٘ز حوواٗتٖ تَظ٘وف    ًؾاى دادُ ٍ توام ارگاى

وار ً٘ش تا دثزاى خغوارات ٍاردُ، عوْوٖ در    وزدُ اعت  ػالٍُ تز هؾاروت ًْادّإ فَق، ؽبـ تشُ
 گ٘زًد  اس سًاى لزتاًٖ تِ ػْدُ هٖحواٗت 

 

 . هشارکت در اعالم جرم5
گذار تِ ًرَٕ هؾاروت ؽوْزًٍداى را در لنواٗإ دٌواٖٗ خَاعوتِ      ّاٖٗ وِ لاًَى ٗىٖ اس ػزفِ

رٍٕ  ٌٖو ٘ت ؼ٘پ زلاتر٘غّإ  ّا ٍ هىاى ّا در اػالم دزم اعت  تزخٖ دزاٗن در سهاى وى  اعت، ؽزوت
ٍارُ دوزم هؾوَْد ًثوَدُ ٍ در هٌظوز      خقَؿ دزاٗن ػلِ٘ سًواى، ّون   ّا، تِ دٌّد  تغ٘ارٕ اس دزم هٖ

لذا ماتياى لنواٖٗ ٍ پوَل٘ظ دٌواٖٗ توزإ وگواّٖ ٍ وؾوف دوزم ً٘اسهٌود            ؽًَد؛ پَل٘ظ ٍالغ ًوٖ
 گذار پذٗزفتِ ؽدُ اعت  وارٕ ٍ هؾاروت ؽْزًٍداى اعت  اٗي هؾاروت اس عَٕ لاًَى ّن

وثار ٍ ػالٗن وى تَعوو اؽوباؿ    وت دشاٖٗ افغاًغتاى، اىالع اس ٍلَع دزم ٗا هؾاّدٓ  ادزا لاًَى
تا رػاٗت عاٗز احىام اٗي  اتثاع وؾَر » تِ هزادغ وؾفٖ را، تىل٘ف ؽْزًٍداى افغاًغتاى داًغتِ اعت:

ؽفاّٖ ٍ  ىَر وتثٖ ٗاتِهَمَع را  اًدهىلف ،ؽدى اس ٍلَع دزم ٗا هؾاّدٓ وى وگاُ در فَرت ،لاًَى
الع اىو  رًووَال عاٖ ٍ ٗوا  ٗى موثو لنوا  اهَرأالىتزًٍ٘ىٖ تِ پَل٘ظ ٗا عاٗز ه ٗا تا اعتفادُ اس ٍعاٗر

 ( 57: هادٓ 1392لاًَى ادزاوت دشاٖٗ؛  « )دٌّد
 

 . هشارکت در فرایٌذ دادرسی0
ػٌوَاى   تِّإ ًغثٖ هؾاروت در فزاٌٗد دادرعٖ ّن فزاّن ؽدُ اعت   در لَاً٘ي افغاًغتاى، سهٌِ٘ 

لواًَى هٌوغ خؾوًَت     2ٍ  1وِ در فموزٓ   تَاى اس اػالم ؽىاٗت ٍ ىزح دػَا ٗاد ًوَد؛ چٌاى ًوًَِ، هٖ

ِٖ خؾوًَت ٍ ٗوا الوارب ٍٕ         ػلِ٘ سًاى، تِ اٗي اهز اؽارُ ؽدُ اعت  هياتك اٗوي لواًَى، سًواى لزتواً

ٗت ًواٌٗد  اٗوي ًْادّوا   ًْادّإ پَل٘غٖ، حمَلٖ، عارًَالٖ ٍ دٗهز ًْادّإ هزتثو ؽىا تِ   تَاًٌد هٖ

 تاؽٌد  گٖ تِ وى هٖ هَظف تِ ثثت ؽىاٗت ٍ رع٘دُ

ىوزح دػوَا(    ٖٗ را تِ ػٌَاى اعثاب ترزٗه دػَا ) گاًِ چٌ٘ي در لاًَى ادزاوت دشاٖٗ، هَارد ًُِ ّن
  وز وزدُ اعت:

 ؛عاٗز احَال دزم هؾَْد هؾاّدٓ دزم در ٌّهام ارتىاب ٍ  1
 ؛ىلة ًذات اعتغاثِ ٍ  2
 تِ ٗىٖ اس هزادوغ وؾوفٖ ٍ    ػالٗن وى تَعو اؽباؿ اس ٍلَع دزم ٗا هؾاّدٓ وثار ٍ اىالع  3

 ؛الؼثدحك ًاؽٖ اس دزم اس ىز  هدػٖ تترم٘ك ٗا درخَاعت دثزاى خغار
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ٖ هَوَل ٗؽىاٗت هزادغ ٗا اؽباؿ در هَاردٕ وِ هياتك احىام لاًَى ترزٗه دػَإ دشا  4
 ؛تِ ؽىاٗت تاؽد

5    ٕ ٖ هَووَل توِ درخَاعوت    ٗو ووِ ترزٗوه دػوَإ دشا   درخَاعت هزادغ رعووٖ در هوَارد
 ؛تاؽد رعوٖ
 ؛عاٗز اؽباؿ حىوٖ هثٌٖ تز ارتىاب دزم در عاحٔ هزتَه ، هؤعغات ٍّاُ اىالع ادار  6
 ؛ًَالٖعاروثار دزم تَعو  هؾاّدٓ ػالٗن ٍ  7
 ؛گاًِٖ ٕ ّوّا ىزٗك رعاًِ هثٌٖ تز ارتىاب دزم اس ،پبؼ هَمَػات ًؾز ٍ  8
 ( 56: هادٓ 1392لاًَى ادزاوت دشاٖٗ؛  )  اظْارات ؽبـ ػلِ٘ خَدػ  9

ّد وِ هياتك لاًَى ادزاوت دشاٖٗ ً٘وش ٍدوَُ هؾواروت     دّا، ًؾاى هٖ اًدوٖ دلت تِ اٗي فمزُ
هزدم در ترزٗه دػَا، هَدَد اعت  حتا هياتك هادٓ ؽقوت اٗوي لواًَى، ترزٗوه دػوَا در تزخوٖ       

 ترزٗزٕ هتنزر، دَاس ًدارد حاالت تدٍى ؽىاٗت 
در فزاٌٗد دادرعٖ، ػالٍُ تز ّ٘تت لناٖٗ، افزاد دٗهز تِ ؽووَل هوتْن، لزتواًٖ، ؽوَْد ٍ حتوا      

تَاًٌد اثزگذار تاؽٌد  حنَر هتْن، لزتاًٖ ٍ ؽوَْد در   گاى ًْادّإ هدًٖ ٍ افراب رعاًِ هٖ ًواٌٗدُ
 گواى  ؽواّداىِ ًواٌٗودُ  دٕ، ًواظزاى ٍ  وِ السم اعت  در هراون ػلٌٖ افزاد ػوا  دلغٔ لناٖٗ وساد، تر

ِ  ٗاٌٗد  اٗي اهز هٖ ّن حنَر هٖ ّا ّإ هدًٖ ٍ رعاًِ ًْاد توَدى   تَاًد در عالهت دادرعٖ ٍ هٌقوفاً
 ّا هؤثز تاؽد  احىام دادگاُ

ٖ   هياتك لَاً٘ي هَدَد، هتْن تا الزار ٗا دفغ دػَا، رد عارًَال تَاًود توز    / دادعتاى، ٗا لاموٖ هو
ىَر، هتنزر ً٘ش تا اًقزا  اس دػَا، گذؽت اس هتْن ٍ ٗا  ًت٘ذٔ حىن اثز گذارد؛ ّو٘يفزاٌٗد دادرعٖ ٍ 

ٕ     اداهٔ دػَا تز رًٍد دلغِ هؤثز خَاّد تَد  ّو٘ي ٖ   ىوَر، ؽوَْد ٍ عواٗز افوزاد   تَاًٌود توا    دخور هو
 رعٖ تاسٕ ًواٌٗد  هؾاروت خَد ًمؾٖ در فزاٌٗد داد

   

 . هشارکت در اجرای هجازات5
ّوإ تؼشٗوزٕ را      اٗوي لواًَى دوزاٗن ٍ دوشا    1 »وٌد:  افغاًغتاى، در وُد دشا تقزٗح هٖگذار  لاًَى
هزتىة دزاٗن حدٍد، لقاؿ ٍ دِٗ، هياتك احىوام فموِ حٌفوٖ ؽوزٗؼت اعوالم        2 ًواٗد؛ تٌظ٘ن هٖ
 ( 2وُد دشإ افغاًغتاى: هادٓ  « )گزدد هذاسات هٖ

احىام فمْٖ ؽدُ اعوت  در فموِ حٌفوٖ    هياتك اٗي هادُ، تبؾٖ اس لناٗا اس ّواى اٍل هرَل تِ 
ً٘ش ّواًٌد عاٗز هذاّة فمْٖ اعالهٖ، ٍمؼ٘ت هؾاروت در عِ دزم حدٍد، لقاؿ ٍ دٗوات رٍؽوي   

گوٖ ٍ احىوام فوادرُ توأث٘ز      تَاًٌد در رًٍد رع٘دُ وار تا الزار ٗا دفغ اتْام خَد هٖ دٗدُ ٍ تشُ اعت  تشُ
إ ؽْادت، لغاهِ، ٍ هؾاروت در ادزإ حىن اثزگوذار  تَاًٌد تا اد تهذارًد  ؽَْد ٍ عاٗز افزاد ً٘ش هٖ
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تَاًٌد تا ىزح دػَا ٗا اًقوزا  اس وى ٍ ٗوا ػفوَ هوتْن توز       چٌ٘ي لزتاًٖ ٍ خاًَادٓ اٍ ً٘ش هٖ تاؽٌد؛ ّن
 گٖ ٍ فدٍر ٗا ادزإ حىن هؤثز ٍالغ ؽًَد  دزٗاى رع٘دُ

ام خدهات ػاهِ، هرزٍه٘ت وُد دشا، اس دٍرٓ هزالثت، اًذ 150چٌ٘ي در تبؼ تؼشٗزات، در هادٓ  ّن
ىثك اٗوي هوادُ ٍ    4ػٌَاى دشاّإ تدٗر حثظ ًام تزدُ اعت  اس حمَق ادتواػٖ ٍ حثظ در هٌشل، تِ
ّوا پزداختوِ اعوت، اهىواى      گٖ اػوال اٗي دعتِ اس هذاسات گًَِ هَاد تؼدٕ، وِ تِ تَم٘ح هَارد ٍ چِ

 هؾاروت هتْن، لزتاًٖ، اؽباؿ حم٘مٖ ٍ حىوٖ در ادزإ هذاسات در اٗي سهٌِ٘ هيزح ؽدُ اعت؛

اًغوتاى، هتوأثز اس هيالؼوات    گوذار افغ  وٍرٕ ؽَد، اٗي اعت وِ: لواًَى  ٖٗ وِ تاٗد ٗاد ّزتزت٘ة، ًىتِ تِ
ّا، تغ٘٘زات ددٕ تِ ًظن حمَلٖ وؾَر وٍردُ اعوت    ًظزداؽت تذارب عاٗز وؾَر ؽٌاختٖ ٍ تا در دزم

دٗدُ ٍ حتوا تزخوٖ    وار، تشُ ّن در وُد دشا ٍ ّن در لاًَى ادزاوت دشاٖٗ، تغتزّاٖٗ تزإ هؾاروت تشُ
هؾاروت تزخٖ ًْادّا را در اتبا  تدات٘ز اؽباؿ دٗهز فزاّن دٗدُ اعت ٍ در لاًَى هٌغ خؾًَت ً٘ش 

ٖ     پ٘ؼ توَاى   گ٘زاًِ ٍ حواٗتٖ خَاعتِ اعت، اها ٍالؼ٘ت اٗي اعت وِ اٗوي ه٘وشاى اس هؾواروت را ًوو
 ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ ًاه٘د 

ٖ       هٌظَر اس هؾاروت در ع٘اعت دٌواِٖٗ  تاؽود    هؾواروتٖ، هؾواروت ٍالؼوٖ، هزدهوٖ ٍ هوؤثز هو
ًْواد تتَاًٌود در ٍموغ لوَاً٘ي، تؼ٘و٘ي       ّإ هوزدم ّإ هدًٖ ٍ عاسهاىٖٗ وِ ؽْزًٍداى، ًْاد گًَِ تِ

فقر لناٗإ و٘فزٕ، هغتم٘واً دخالت داؽتِ ٍ  خقَؿ در دادرعٖ دشاٖٗ ٍ حر ػٌاٍٗي هذزهاًِ ٍ تِ
والً ٗا لغواً اثزگذار تاؽٌد  چٌ٘ي ًمؾوٖ توزإ ؽوْزًٍداى ٍ ًْادّوإ هزدهوٖ در        حىن  ٍ در ًت٘ذِ

حنوَر داهؼؤ    رغون  تِتٌٖ٘ ًؾدُ اعت  ٍالؼ٘ت اٗي اعت وِ در افغاًغتاى ّن ؼلَاً٘ي افغاًغتاى پ٘
ّوا ٍ ًْادّوإ هودًٖ، ٌّوَس      تَدى رعاًِ دْاًٖ، تؼْدات ددٕ دٍلت در حواٗت اس حمَق سًاى، فؼال

گًَِ وِ تاٗد، ًغثت تِ تدٍٗي ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ در رٍٗارٍٖٗ تا خؾوًَت ػل٘وِ سًواى، ووار      وى
ٍمغ لواًَى هٌوغ    فتِ اعت؛ ّزچٌد در اٗي وؾَر تا فؼال٘ت ًْادّإ هدًٖ سًاًِ ٍاعاعٖ فَرت ًهز
ّإ خَتٖ در اتبا  ع٘اعت دٌاٖٗ افتزالٖ ًغثت هغواٗر سًواى اًذوام     ٍ    تالػ  خؾًَت ػلِ٘ سًاى

 وزد هؾاروتٖ هؤثز ًثَدُ اعت  ّا ٌَّس تِ اًداسٓ هيلَب در اٗذاد رٍٕ ؽدُ اعت؛ اها اٗي تالػ
وار اعت  فزٌّگ اعتثدادٕ ٍ التدارگزإ حاون توز عواخت ع٘اعوٖ     ، وؾَرٕ هرافظِافغاًغتاى

وِ ّن ًْادّإ هودًٖ ٍ  دّد  موي اٗي وؾَر، هذال تغ٘٘زات تٌ٘ادٕ در ًظام ػدلٖ ٍ لناٖٗ را ًوٖ
گذاراى تِ لراً هثٌاٖٗ داٍرٕ درعتٖ ًغثت تِ ع٘اعوت دٌواٖٗ هؾواروتٖ ًدارًود  توزإ       ّن لاًَى

وزد هؾاروتٖ در اهَر هزتَه تِ  ّا، تا رٍٕهَارد، حتا خَد تاًَاى ٍ ًْادّإ حاهٖ وىّو٘ي در تزخٖ 
وزد افتزالٖ اٗذاد ؽدُ هغتٌن اعت  اٗوي   ٍدَد، افر رٍٕ اٗي اًد؛ تا خؾًَت ػلِ٘ سًاى هبالفت ٍرسٗدُ

                                                                               
هياتموت توا احىوام     ووِ در  ،هٌشل حثظ در هزالثت، اًذام خدهات ػاهِ، هرزٍه٘ت اس حمَق ادتواػٖ ٍ ٓدٍر :اًد اس ػثارت ،ّإ تدٗر حثظ شاد  4

 گزدد  اٗي فقر، اػووال هٖ
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تِ الوشام  اهز در تأع٘ظ ٍسارت سًاى، تؼ٘٘ي عْو٘ٔ ٍٗضُ تزإ تاًَاى در پارلواى ٍ هذلظ عٌا، دعتَر 
عَم تبؼ ادارٕ اس ه٘اى تواًَاى، تموزر الشاهوٖ هؼاًٍواى سى توزإ ٍال٘واى، اٗذواد         دذب حدالر ٗه

ّإ دٌدر )دٌغ٘تٖ( در توام ًْادّإ ترق٘الت ػالٖ، تأع٘ظ پَل٘ظ ٍٗضٓ سًواى، اعوتبدام    وهزٗت
تمر حموَق  ٖٗ سًاى در ارتؼ ٍ ًْادّإ ًظاهٖ، اٗذاد تبؼ ٍٗضٓ اهَر سًاى در وو٘غَ٘ى هغ عْوِ٘

ِ هاِّ، ؽؼعِ  ٍار، تؾز، رفد ٍ گشارػ هاُ گوٖ تبؾوٖ اس    هاِّ، عاالًٔ خؾًَت ػلِ٘ سًاى ٍ     ّوو
 وزد افتزالٖ اعت  اٗي رٍٕ

گًَِ ارسٗواتٖ ًووَد، ووِ در وؾوَر افغاًغوتاى، ع٘اعوت       تَاى اٗي در ًْاٗت اس هذوَع هيالة هٖ
لؼوٖ، ؽوىر ًهزفتوِ اعوت؛ ّزچٌود      دٌاٖٗ هؾاروتٖ در لثوال خؾوًَت ػل٘وِ سًواى، توِ هؼٌوإ ٍا      

ٖ     وزدّإ هؾاروتٖ در هتَى حمَلٖ دلَُ رٍٕ توَاى وى را ع٘اعوت دٌواٖٗ     گز اعوت، اهوا ٌّوَس ًوو
هؾاروتٖ ًام ًْادُ ٍ پاعخ عاسهاى ٗافتِ ّ٘تت ادتواع در رٍٗارٍٖٗ تا خؾًَت ػلِ٘ سًاى داًغت  اٗي 

 ّإ حمَلٖ هغتٌن اعت  عاسٕ اهَر در حد سهٌِ٘
ووزد افتزالوٖ ؽوىر گزفتوِ      عَ، رٍٕ تز اعت؛ سٗزا اس ٗه اس ٗه ًظز ٍمؼ٘ت تِ اها در افغاًغتاى

ّإ ػولٖ ّون   وزد ٍ تز اثز هداخالت ًْادّإ هدًِٖ حاهٖ حمَق سًاى تالػ اعت  در پٖ اٗي رٍٕ
ّا ًتاٗخ ًغثٖ هجثتٖ داؽتِ اعت؛ اها در هذوَع در افغاًغوتاى، ع٘اعوت    اٗذاد ؽدُ اعت  اٗي تالػ

ّإ هبتلفٖ هَادِ اعت، ووِ ً٘اسهٌود ترم٘وك    روتٖ در لثال خؾًَت ػلِ٘ سًاى تا چالؼدٌاٖٗ هؾا
 هذشا اعت 

 

 گیری نتیجه

ؽودُ   در افغاًغتاى در پٖ تقَٗة لَاً٘ي ددٗد ٍ تؼدٗر لَاً٘ي گذؽوتِ، تغ٘٘وزات هْووٖ اٗذواد      
وزدُ اعت  در پٖ اعت  اٗي تغ٘٘زات سهٌ٘ٔ هؾاروت هزدم ٍ ًْادّإ هزدهٖ در اهَر دشاٖٗ را فزاّن 

وزد تغ٘ارٕ اس رفتارّوإ   وزد افتزالٖ ًغثت تِ سًاى ؽىر گزفتِ اعت  در اٗي رٍٕ اٗي تغ٘٘زات رٍٕ
اًهارٕ ٍ و٘فزگذارٕ گزدٗدُ اعت؛ اها در ػ٘ي سهاى، ٍالؼ٘ت اٗوي اعوت ووِ     ًادرعت ػلِ٘ سًاى دزم

اى، ؽوىر ًهزفتوِ اعوت     ٌَّس افغاًغتاى ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ در رٍٗارٍٖٗ تا خؾوًَت ػل٘وِ سًو   
ٖ   ّإ رٍؽٌٖ اس رٍٕ ّزچٌد در افغاًغتاى داللت ؽوَد    وزد افتزالٖ ٍ حواٗتٖ ًغثت تِ سًاى دٗودُ هو

 داد ًوَد  وزد افتزالٖ را ع٘اعت دٌاٖٗ هؾاروتٖ للن تَاى ًام اٗي رٍٕ ٍدَد، ًوٖ اٗي تا
 

 ها سرچشمه
 د ٗن  تْزاى: ًؾز هزٍار  چاج چْاردًّاهة سیاسی داًش(  1386  وؽَرٕ، دارَٗػ  )1

   چاج عَم  تْزاى: اًتؾارات تَط هباًی علن سیاست(  1365  اتَالرود، ػثدالرو٘د  )2
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  التونسيه للتوزيع  الشرکة   تًَظ:دراساتفيمصطلحالسياسةعندالعرب(  1397  احود، ػثدالغالم  )3

ًاهٔ وارؽٌاعوٖ ارؽود      پاٗاى«جٌاییارتباط اخالق ٍ سیاست (  »1378وتادٕ، هرود ػلٖ  ) دُ   حاد4ٖ

 گاُ هف٘د  حغ٘ي ًذفٖ اتزًدوتادٕ  اٗزاى، لن: داًؼ ًواٖٗ دوتز ػلٖ ؽٌاعٖ  تا رُ حمَق دشا ٍ دزم

«  ّای عذالت ترهیوی در ًظام حقَقی افغاًستاى جلَُ(  »1390  رح٘وٖ، خادم حغ٘ي  )5

گواُ   : داًوؼ تْوزاى  دوتوز هروود فزدْ٘وا     ًواٖٗ رُ  تا ٖؽٌاع دزمًاهٔ وارؽٌاعٖ حمَق دشا ٍ  پاٗاى
 ت٘ت  اّر

ّای هختلف سیاستت جٌتایی ایتراى در قبتاا هتَارد       جٌبِ» ( 1380  )واه٘اب، حغ٘ي  6

ٖ  دوزم  حمَق دشا ٍ ٔوارؽٌاعٖ ارؽد رؽت ًٔاه پاٗاى « هخذر ٕ     ؽٌاعو  :تْوزاى  دوتوز هروود وؽوَر

  ع  گاُ اهام فادق داًؼ

   چاج دٍم  تْزاى: هؤلف 1  ح هباًی ٍ کلیات علَم سیاسی(  1374الدٗي  ) دالل   هدًٖ، ع٘د7

 :تْوزاى «  هترود ع٘اعوت دٌواٖٗ عواسهاى هلور    »   ( 1375-1374حغ٘ي  ) ، ػلًٖذفٖ اتزًدوتادٕ  8
  16 ٍ 17 ٓؽوار  ترم٘مات حمَلًٖاهٔ  فقر

ٖ  ًاهٔ : فقرتْزاى  «سیاست جٌایی (  »1373حغ٘ي  ) ، ػلٖ وتادٕ   ًذفٖ اتزًد9   ترم٘مات حموَل

  11ٍ12ػ   گاُ ؽْ٘د تْؾتٖ حمَق داًؼ ٓود اًتؾارات داًؼ
  تْزاى: دیذُ سیاست جٌایی افغاًستاى در قباا زًاى بسُ(  1390  ًَرهرودٕ، هؼقَهِ عادات  )10

 ه٘شاى 

گی اطفتاا   دیذُ سیاست جٌایی افغاًستاى در قباا بسُ(  »1389  ٍح٘دٕ، ػثدالوله  )11

ًاهؤ وارؽٌاعوٖ ارؽود  توا      پاٗواى «  الوللی ٍ سازهاى کٌفراًس اسالهیبیيدر پرتَ اسٌاد 

 گاُ اّر ت٘ت  داًؼ ًواٖٗ دوتز اه٘ز حوشُ سٌٗالٖ  تْزاى: رُ

 قَاًیي:
   1396  وُد دشإ افغاًغتاى  هقَب 12
   1388  لاًَى هٌغ خؾًَت ػلِ٘ سى  هقَب 13
   1392  لاًَى ادزاوت دشاٖٗ افغاًغتاى  هقَب 14
   1392  لاًَى ادزاوت دشاٖٗ افغاًغتاى  هقَب 15
  1302  ترزٗزات هذلظ ػالٖ ٍسرا ٓزٗاًؾارات دا :واتر  افغاًغتاى ٔتؾى٘الت اعاع٘ ًٔاه ًظام   16
  1354ّإ فلرِ٘  هقَب    الٗرٔ دزگ17ِ
رئ٘ظ دٍلت اًتمالٖ اعالهٖ افغاًغوتاى در هوَرد حودٍد ٍظواٗف ٍ فوالح٘ت      تمٌٌٖ٘ فزهاى   18

  ؽَرإ فلرِ٘


