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اقدمات محافظتی و متضررین خشونت

میدیکا افغانستان ( موسسه حمایت از زنان) یک موسسه غیرانتفاعی  ،و غیر دولتی است که به هدف محو
خشونت علیه زنان در افغانستان ایجاد و توسط زنان افغان برای زنان افغان رهبری میشود .هدف اصلی این
موسسه ارائه خدمات چون مساعدت حقوقی و میانجیگری  ،مشاوره روانی –اجتماعی وصحی  ،سواد آموزی ،
ظرفیت سازی وضمنا خدمات دادخواهی و شبکه سازی به آنعده زنان و دختران افغان متضرر از خشونت های
گوناگون میباشد.درضمن میدیکا افغانستان تالش میکند تا در مورد حقوق زنان ازنگاه شرعی وقانونی سطح
آگاهی همه کسانی را که بدون در نظرداشت جنسیت با زنان مواجه اند باال برده و حساس سازد .به همین
منظور،برای حساس کردن مردان در مسائل کلیدی خشونت مبتنی برجنسیت و دریافتن راه حل های آن کارمیکند.
بطور مثال ،این موسسه آموزش عالی را برای وکالی زن و مرد ،داکتران ،کارمندان اجتماعی ،رهبران مذهبی
و پولیس در مورد تأثیرات متعدد خشونت علیه زنان ارائه می کند .این مؤسسه سعی میورزد تا با ارائه خدمات
مس تقیم حقوقی ،مشوره روانی و انجام فعالیت های داد خواهی وضعیت زنان و دخترانی را که در اثر جنگ های
داخلی و خشونت های فامیلی متاثر شده اند ،بهبود بخشد.
دفتر مرکزی میدیکا افغانستان در کابل و نمایندگی های آن در والیات مزار شریف و هرات موقعیت دارد ،تشکیل
آن به تعداد  98کارمند به شمول 12کارآموزحقوقی و روان اجتماعی میباشد.
میدیکا افغانستان در سال جاری در راستای همکاری با نهاد های عدلی وقضایی برای تحقق عدالت و مساعدت با
کیفیت به متضررین خشونت علیه زنان فعالیت های را روی کار گرفته است.جهت تأمین عدالت برای متضررین
ازطریق شیوه قربانی/متضرر محوری ،روی موارد جبران خساره و اقدامات محافظتی برای متضررین تمرکز
نموده است  ،دو مورد که در سراسر جهان بطور گسترده در سیستم عدلی وقضایی کم ارزش به شمار می آید ،
اما به اساس تجارب برای متضررین خیلی ها مهم و حیاتی تلقی میگردد.میدیکا افغانستان به منظور تسهیل فهم
قانون به تعداد  30تن از وکالی مدافع ومعاونین وکأل را در موارد فوق آموزش داده است .ما خرسندیم که مساعدین
حقوقی میدیکا افغانستان با سعی و تالش های شان موفقانه تعدادی زیادی از موکلین خویش را از حق جبران
خساره و اقدامات محافظتی مستفید گردانیده اند.
در همچو روز مهم فراخوانی ما از دولت ،جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان روی دست گرفتن اقدامات برای
محافظت شهود ومتضررین خشونت میباشد.
چرا اقدامات محافظتی بسا ارزنده اند؟

محفاظت شاهد و متضرر با عملکرد وکامیابی قضا ارتباط دارد .محافظت از متضرر یک بخش مهم از سیستم عدلی وقضایی
میباشد.بدون معلومات و اظهارات متضرر تعداد از جرایم شاید که بگونه درست تحقیق و تعقیب شود .در واقع ،تحقیق و تعقیب
وابسته به معلومات متضرر بوده کسیکه قابل اعتماد بوده و معلومات و اظهارات اش موثق ،دقیق وکامل میباشد .احساس و
درک متضرر از امن بودن اش باالی نحو ارایه اظهارات اش تاثیر گذار است ،برای حصول مدارک با کیفیت باال از متضرر
 ،باید که متضرر احساس امن کند.
در سراسر جهان ،دولت ها به اهمیت محافظت مجنی علیه جهت عملکرد بهتر سیستم عدلی وقضایی پی برده اند .مواد قانونی
در حصه محافظت  ،مساعدت و حمایت اشخاص متضرر به منظور تسهیل اشتراک آنان در قضا وضع گردیده تا با سهولت و
احساس امنیت بتوانند اظهارات خویش را ارایه نمایند .منسوبین سیستم عدلی قضایی منجمله پولیس و خارنواالن مکلف گردیده
اند تا اشخاص متضرر را در هر قضیه شناسایی نمایند تا از اشتراک امن آنها در پروسیجر محاکماتی اطمینان حاصل گردد.
در کشور عزیز ما افغانستان خوشبختانه تامین مصوونیت از جمله حقوق متضرر شناخته شده است( ماده  6قانون اجراات
جزایی) و با درنظر داشت همین ماده و مواد  53و  54قانون متذکره و با رعایت احکام قانون پولیس ،متضرر و شهود مورد
حمایت و محافظت قرار میگیرند ،که عمالً نیز این مواد تاحدودی مورد تطبیق قرار گرفته است .
در اکثر کشورها زماینکه خطر تهدید برای همچو اشخاص موجود باشد ،موظفین وظیفه دارند تا شخص مورد تهدید را کمک
کرده و امنیت وی را حتی در منزل مسکونی اش تأمین نمایند .همچنان ایشان شماره های تماس عاجل برای کمک فوری را
در دسترس ایشا ن قرار می دهند .زمانیکه یک ترس یا تهدید محقق شدنی وجود داشته باشد اقدامات جدی از جمله حفاظت
فیزیکی فرد توسط محافظ ،گزمه متواتر ،جابجایی موقتی ،نگهبانی فرد حین رفت و برگشت اش به منزل ،مکتب ،وظیفه ،
حوزه پولیس ومحکمه در نظر گرفته می شود.
از آنجاییکه ارائه شهادت یا بیان اظهارات در جلسه قضایی بعضا ً باعث دوباره متضرر شدن فرد متضررمیگردد  ،امروزه
در اکثریت کشورها طرزالعمل های خاصی وجود داشته که پولیس  ،خارنوال و قاضی ضمن جلسه ای با متضرر می توانند
حالت روانی و سالمت جسمی متضرر یا شاهد را ارزیابی نمایند .در نخست ایشان مالحظات خاص را در نظرگرفته تا به
منظور کمک به متضرر یا شاهد برای تحقق عدالت عملی نموده بتوانند  .این مالحظات از طریق روشهای خاص مصاحبه با
متضرر یا شاهد بدست می آیند تا توسط پالنهای خاص در محکمه جهت محافظت و کمک وی  ،او را به ارائه اظهارات
بگونه مؤثر توأم با احساس امنیت فیزیکی و روانی قادر بسازند .الزم به ذکر است اینگونه اقدامات در رابطه با متضررین یا
شاهدینی که صغر سن داشته و در دوران طفولیت به سر می برند یا اینکه از نگاه روانی دچار مشکالت اند ،بسیار مهم و
درخور توجه می باشد.
محافظت و مصوونیت مجنی علیه  ،قلب سیستم عدلی وقضایی است .اگر اشخاص متضرر از جانب دولت محافظت گردندو
احساس مصوونیت کنند اعتماد شان به قضا بیشتر میگردد .در صورت عدم اعتماد ،آنها راه دیگری را انتخاب خواهند کرده
و حتی قانون را نادیده خواهند گرفت.هدف بی نظیر و خاص ما در تامین صلح و عدالت در افغانستان بدست آوردن اعتماد
مردم به قضا است که تا حال ،دیگری چنین هدف را نداشته است ،و تالش ما صرفا ً برای برآورده شدن این هدف در کشور
عزیزما می باشد.
درین روز مهم ،از ارگانهای ذ یربط تقاضا به عمل می آید که از مستفید شدن شهود و متضررین از حق تامین مصؤونیت از
نگاه فزیکی و روانی مطمعین گردند.تمامی موظفین خدمات عامه مکلفیت قانونی دارند که با در نظرداشت احکام قانون شهود
و متضررین را از همچو حقوق شان آگاه سازند.از دولت تقاضا بعمل می آید تا پولیس خصوصا آنهای که در پوسته ها موظف
اند در حصه دسترسی به منابع همکاری نماید و مطمعین گردد که آنها مسؤلیت های خود را با دقت انجام میدهند و متوجه شده
اند که محفاظت از متضررین خشونت برای نظم و امن عامه بسیار مهم است .ما همچنین امیدواریم که بتوانیم گفت و گو با
وزارت محترم داخله کشورداشته باشیم ،زیرا برخی از زنان متضرر به طور فوری نیاز به اقدامات محافظتی پولیس دارند.
ما همچنین از تمویل کنندگان ،مدافعان حقوق زنان و جامعه مدنی که برای محو خشونت علیه زنان فعالیت دارند خواهانیم
که،متضررین را از حقوق قانونی شان در مورد محافظت شان آگاهی دهند .وکأل ما خرسند اند که با ارگانهای ذیعالقه همکاری
نموده و تجربیات شانرا در حصه محافظت موکلین متضررشان شریک سازند.

ما امیدواریم که یادداشت حقوقی ما در مورد محفاظت از متضررین و شهود ،آنانی را که در محافظت زنان و محو خشونت
دخیل اند یاری رساند تا با درنظرداشت احکام قوانین نافذه کشور شهود ومتضررین مستحق را تحت محافظت قرار داده باشند.

