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معرفی گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری در سال  ۱۹۳۱خورشیدی با هدف حمایت از زنان و
اطفال در برابر معاینات غیر علمی – معیاری طب عدلی در کابل ایجاد شد .در حال حاضر بیش از  ۰۲نهاد ملی و
بین المللی ،دولتی و غیر دولتی عضویت این گروپ را دارا می باشند .اعضای این گروپ را نهادها و اشخاص
حقوقی ذیل تشکیل می دهد:
 .1کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 .1وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان
 .1وزارت امور زنان جمهوری اسالمی افغانستان
 .4انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان
 .5مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ()FSO
 .6مؤسسه میدیکا افغانستان ()Medica Afghanistan
 .7مؤسسه زنان برای عدالت ()WJO
 .8بیناد بین المللی حقوقی افغانستان ()ILF - A
 .1سازمان بین المللی انکشاف حقوق ()IDLO
 .12مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت ()HREVO
 .11آژانس خبری زنان افغان ()
 .11نهاد همبستگی زنان برای عدالت ()FSFJO
 .11ریاست خدمات طب عدلی ()FMD
 .14سازمان صحی جهان ()WHO
 .15دفتر ملل متحد در امور زنان ()UN women
 .16یوناما ()UNAMA
 .17جامعه باز افغانستان ()OSA
 .18سازمان بین المللی زنان برای زنان ()WFWI
 .11شبکه زنان افغان ()AWN
 .12نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال
 .11سفارت امریکا ()US embassy
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موقف گروپ کاری در رابطه به معاینات غیر علمی – معیاری در افغانستان

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری که من بعد در سند متذکره «گروپ کاری» یاد می شود ،از
سال  ۱۳۹۴بدین سو ،همواره از روند محاکمات جزایی در محلات سلب آزادی و محاکم افغانستان نظارت کرده و سرانجام
دریافته است که برخی از معاینات در مراکز خدمات طب عدلی و سایر مراکز صحی انجام می شود و محاکم براساس یافته های
این نهادها اصدار حکم می نمایند ،در حالیکه این معاینات اولاً اساس و بنیاد علمی ندارد و ثانیاً برای معاینه شونده ها از لحاظ
فزیکی و روانی به شدت مضر است و ثالثاً ارگانهای کشفی ،عدلی و قضایی کشور را نیز به بیراهه سوق داده و بیش از ۹۱
فیصدی از زنان و دختران در نتیجه همین معاینات محکوم به جزا شده اند .حداقل این معاینات را معاینه تعیین سن ،معاینه
مقعدی ،معاینه اسپرم در نبود یا بدون استفاده از دستگاه دی ان ای و معاینه بکارت تشکیل می دهند.
در این سند موقف تلاش می شود که از یکسو بی اساس بودن این معاینات از نظر علمی به اثبات برسد و از سوی دیگر با
استناد به معیارهای حقوقی ملی و ب ین المللی تبیین شود که معاینات یاده شده نقض جدی حقوق بشر تلقی می گردد.
برعلاوه ،بدیل های مناسب این معاینات نیز معرفی می شود تا کمیته تقنین کابینه با درک درست از عواقب و پیامدهای
نامطلوب این معاینات به صورت مسؤلانه و هماهنگ به نفی آن اقدام نمایند تا از یکسو از زنان و اطفال به عنوان گروه های
آسیب پذیر حمایت صورت گیرد و از سوی دیگر با معرفی راه ها و روش های بهتر و مناسبتری  ،مسیر حقیقت درست پیموده
شود و عدالت به بهترین وجه آن تأمین گردد.

5

 -۱نقد تعیین سن کرونولوژیک یا زمانی جهت احراز مسئولیت جزایی اطفال

همهی مطالعات علمی در سطح جهان نشان می دهد که سن دقیق زمانی یا تقویمی را نمی توان با هیچ روشی تعیین کرد.
تعیین اینکه آیا یک فرد بر اساس بلوغ اسکلیت ،بلوغ دندان ها و یا بلوغ جسمی بزرگتر از  ۱۸سال است غیرممکن می باشد.
درطفولیت ،سن رشد را می توان ب ه چندین روش به شمول بلوغ اسکلیت ،بلوغ دندانها و بلوغ جسمی ،اندازه گیری کرد.1
معمولاً بلوغ اسکلیت و دندانها توسط اکسری و بلوغ جسمی ازطریق معاینه فزیکی و جسمی اندازه گیری می شوند .با آنهم،
سن رشد با سن تقویمی و زمانی مساوی نمی باشد و هیچ روند طبی وجود ندارد که بتواند سن تقویمی و واقعی یک فرد را به
طوردقیق تعیین نماید .تعیین اینکه یک فرد به سن  ۱۸سالگی رسیده « بالغ » است ،یک امر اداری است نه یک امر طبی.
یک متخصص ،نتیجه می گیرد که میانگین سنی که درآن افراد به بلوغ اسکلیت دست می یابند  ۱.۷۱سال یعنی هنوزهنگام
طفولیت است .2اما سن تقویمی و زمانی که درآن عموماً افراد به بلوغ اسکلیت می رسند درافراد مختلف فرق می کند .این
تفاوت و فرق می تواند بین «  ۲تا  ۵سال» 3ویا «  ۱-۴سال» 4باشد .یک محدودیت دیگر که در اکسری مچ دست وجود دارد
این است که این اندازه گیری به وسیله اکسری تنها تا زمانی کارآیی دارد که فرد به بلوغ اسکلیتی نرسیده باشد .پس از آن
وضعیت و اندازه مچ دست یک شخص بدون تغییر باقی می ماند . 5همین گونه محدودیت ها در استفاده از معاینات و اکسری
دندانها نیز وجود دارند.
ناظران مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان یک محاکمه را مشاهده نمود که درآن گزارش ریاست خدمات طب عدلی تقدیم
شده به محکمه حاوی این موضوع بود که قربانی تجاوزجنسی ،ازدواج اجباری و اختطاف ۱۹ ،سال سن دارد .6قاضی گزارش
ریاست خدمات طب عدلی را نپذیرفت و نظر داد که این قربانی بیشتر از  ۱۵سال سن ندارد .باوجودی که مؤسسه خدماتی
علوم عدلی افغانستان به گزارش طب عدلی دسترسی نداشت ،این مؤسسه فکر می کند که روش رایج و معمول ریاست خدمات
طب عدلی اکسری مچ و بازو و معاینه دندان به خصوص دندان های آسیاب است .7از این دست گزارش ها نزد اعضای گروپ
کاری و به خصوص وکلای مدافع به وفور موجود است .حتی باوجود ترکیبی ازاین معاینات ،تعیین سن تقویمی وزمانی  ۱۹سال
غیرممکن است .ازآنجائیکه محدوده عادی سنی که در آن انسان ها به بلوغ اسکلیت و دندان می رسند ،دربهترین حالت ،یک
طیف سنی چند ساله را ممکن است از معاینات به دست آورد .به همین دلیل ،چنین معاینات نباید در تعیین سن تقویمی و
زمانی بنابردلایل علمی و حقوقی ذیل قابل اعتبار دانسته شوند.

 1ت.ج.کول " ،ارزش بررسی سن برای سنجش سن اکثریت به عنوان شواهد و مدرک "  ،سوابق بیولوژیکی انسان ،933-973 : ) 2( 25 : 5102 ،
.973
 . 2نامعلوم – تحقیقی درمورد برخورد با افراد مظنون به تخلفات قاچاق انسان که می گویند زیر سن قانونی هستند  ،صفحه 10
 . 3همان ، .صفحه 12
. ESPR, 2019: 981.
 . 5همان .صفحه 21
 . 6زون  ، 05-9کابل 50 ،حمل .0931
 .7درمردان ،موهای صورت وروی نیز معاینه می شوند.
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الف  -پس زمینه تعیین سن در افغانستان
در افغانستان ،بسیاری ولادتها ثبت نمی گردد .گواهی تولد صادر نشده و به آنها هیچ ضرورتی احساس نمیشود .تذکره بهشکل
منظم صادر نگردیده و به درخواست انفرادی اشخاص صادر میشود .گرفتن تذکره برای کسانی که در جریان  2دهه جنگ و نا
امنی از کشور مهاجرت کرده و یا از مناطق آباییشان بیجا شدهاند ،ممکن است خیلی مشکل باشد؛ زیرا مقررات نافذه ،لازم
میداند که آنها باید از محل سکونت اصلی خود تذکره ب گیرند ،نه از شهر کابل و یا محل سکونت فعلی .با وجودی که تذکره
اکنون دراجرای کارهایی که به دولت ارتباط دارد مانند ثبت نام در مکتب ،ضروری است ،اما بسیاری از مردم تذکره یا اسناد
هویت دیگر دولتی که مبیین سن شان باشد ،ندارند .وقتی در یک محکمه موضوع سن مطرح میشود ،برای مثال وقتی متهم
ادعا می کند که به سن قانونی نرسیده است و هیچ سندی هم ندارد که نشان دهد وی زیر سن است ،محاکم وی را برای تعیین
سن به ریاست خدمات طب عدلی میفرستند تا اینکه متخصصین طب عدلی در مورد سن دقیق مظنون یا متهم ابراز نظر
نمایند .حالانکه حتی با در نظر داشت طرزالعمل های جدید تعیین سن نمی توان سن را بصورت دقیق تعیین کرد 8.داکتران
طب عدلی اگر معیارهای اخلاقی و محدودیت های علمی را در این مورد مد نظر قرار دهند ،تنها نظری را که می توانند پس از
بررسی های اسکلیتی ،دندانی و جسمی ابراز بدارند ،یک محدوده سنی  ۲تا  ۱سال را باید اعلان نمایند .این امر به این معناست
که شخص متهم ممکن است بین  ۱۱تا  ۲۱سال سن داشته باشد .در حالیکه قضات براساس چنین فرضیات و احتمالات نمی
توانند به تصمی م عاقلانه و عادلانه دست یابند .اگر داکتران طب عدلی این محدوده سنی را در بررسی های خود مدنظر قرار
ندهند ،نتایج کارآنها اولاً نقض معیارهای اخلاقی است ،ثانیاً این عمل آنها در تضاد با معیارهای حقوقی ملی و بین المللی قرار
میگیرد که در واقع نقض جدی حقوق بشر تلقی می شود.
ب – دلایل علمی مبنی بر عدم معیار علمی جهت تعیین سن دقیق زمانی
ارزیابی  ۱۸ساله از یک تاریخ تقویمی خاص (روز تولد) به یک تاریخی که  ۳۱۴روز پس از آن تاریخ اتفاق می افتد ،فقط یک
روز تفاوت ارزیابی سن  ۱۸سالگی و  ۱۹سالگی را برهم می زند .بناءً هیچ مرحله ای از رشد برای تعیین مرز بین  18تا 11
سال وجود ندارد .این محدودیت یک واقعیت علمی و مسلکی است که همه مسئولین ذیربط باید در نظر داشته باشند و روش
های ارزیابی که در حال حاضر برای تخمین سن در دوران حیات استفاده می شوند قرار ذیل اند و از هر روشی که استفاده
شود باید یک محدوده سنی را در نظر گرفت و با هیچ یکی از این روش ها ،نمی توان سن دقیق یک شخص را تعیین نمود:
 -۱روش ارزیابی اجتماعی – روانی
اطلاعات زیادی در مورد نحوه ارزیابی روانی یا اجتماعی سن انجام می شود و به نظر می رسد که اطلاعات کمی در زمینه
اطفال مهاجر بدون مدارک در اروپا محدود است .در دستورالعملهای اخیر در مورد مطالبات پناهندگی اطفال ،واضح است که
ارزیابی سن باید بخشی از یک ارزیابی جامع باشد که هم ظاهر بدنی و هم بلوغ روانی فرد را در نظر بگیرد و ممکن است موارد
استثنایی نیز وجود داشته باشد .تأکید بر بلوغ روانی و رشد به اندازه سن تقویمی اهمیت دارد.
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 .8معذوری.۴۲ :۶۹۳۱ ،
. UNHCR, 2009, para. 75.
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این ارزیابی ضرورت به متخصص ورزیده اجتماعی  -روانی دارد .زیرا فکتور های متعدد داخلی و خارجی مانند اقلیم ،ارثیت،
ملیت ،شرایط زندگی اجتماعی – اقتصادی ،تغذی ،گذشتاندن امراض دوران طفولیت و سایر امراض ،سوء تشکلات ولادی،
تشوشات اندوکرین ،شرایط حفظ الصحی ،کار و استراحت ،اضرار مسلکی ،اعتیاد (سگرت ،الکول و مواد مخدر) وغیره بالای رشد
و فرسودگی عضویت تأثیر دارد .از آنجایی که داکتران طب عدلی در معاینات ظاهری بر اساس علایم نشو و نمایی و علایم
فرسودگی تعیین سن می نمایند و فکتور های فوق الذکر بالای رشد و فرسودگی (منظره ظاهری) نقش مؤثری دارد .بنا ًء این
محدودیت د ر ابراز نظر تعیین سن بصورت دقیق که مطالبه ارگان های عدلی و قضایی است ،طب عدلی را با چالشهای عمده
مواجه ساخته است .از همین سبب در لیتراتور های معتبر جهانی طب عدلی در هر دهه عمر یکسال بالا و پائین را در تعیین
سن مدنظر گرفته اند .از این سبب در روش ارزیابی اجتماعی – روانی بخصوص در واقعات مغلق و حساس حضور متخصص
اجتماعی – روانی ضروری است.
 -۲روش ارزیابی فزیکی و جسمی
ارزیابی سن بر اساس رشد جسمی ممکن است با استفاده از تعدادی از اندازه گیری های آنتروپومتریک از جمله قد  ،وزن و
جلد و درجه بلوغ انجام شود که شامل استفاده از اکسری نمی شود .با این حال ،این روش ها به شدت مورد انتقاد قرار می
گیرند ،زیرا آنها تغییرات قومیت ،نژاد ،مصرف مواد غذایی و پیش زمینه اجتماعی و اقتصادی را در نظر نمی گیرند.10
دای منت و برگر 11هشدار می دهند که اقدامات انسان شناسی باید با ظرافت انجام شود ،زیرا عوامل زیادی مانند تمایل
ژنتیکی و نژادی ،نکات غذایی ،عیب و نقص ها و غدد درون ریز دخیل هستند .وی همچنین تأکید می کند که جداول مرجع
مورد استفاده ،اغلب قدیمی هستند ،به عنوان مثال فرانسه را نشان می دهد که جداول مرجع موجود بیش از  42سال قدمت
دارد و دیگر با افرادی که امروز در فرانسه زندگی می کنند مطابقت ندارد .وی اظهار داشت که این امر با این واقعیت اثبات
شده است که امروزه نوجوانان به طور متوسط بسیار بزرگتر از بزرگان خود هستند ،چه از نظر اندازه دور کمر و یا اندازه کفش
و سایر قسمت های بدن.12
 -۳روش ارزیابی دندان ها
روش معمول دیگری مورد استفاده ،ارزیابی سن دندانی یا با معاینه و یا با اکسری است .بلوغ دندان که به عنوان سن دندانی
بیان می شود ،نشانگر بلوغ بیولوژیکی اطفال در حال رشد است .اینها شامل موجودیت و انکشاف دندان های عقل است .در این
روش ،اکسری کل دهان اخذ می شود .روشی که تصور می شود نتایج معتبرتری را در بزرگسالان به همراه دارد.

13

از اکسری برای بررسی وجود و انکشاف دندانهای عقل ،اکثراً برای اطفال بزرگتر استفاده می شود ،به طور کلی کسانی که بین
 16تا  11سال سن دارند .این امر به این دلیل است که با این گروه سنی  ،اکثر دندانها کاملاً انکشاف یافته اند و فقط دندانهای
مولر سوم بعضی ریشه هایی رشد یافته دارند .با این حال ،ارزیابی های سنی مبتنی بر جوشش دندان عقل تصور می شود که
حتی از سایر روش ها نیز دقیق تر باشند ،و فاصله اطمینان بیش از دو سال در حدود سن برآورد شده داشته باشند 14.این
روش توسط هیئت علمی دندان شناسی عدلی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد ،اما در هالند مورد انتقاد قرار می گیرد که
 .10برای مطالعه بیشتر .ر.ک.Einzenberger 2003 and Crawley, 2007 :
11

. Cited in Eizenberger, 2003:40.
. Smith, 2010:20.
13
. Ranta, 2003:48.
14
. Kullman, 1995:01.
12
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ارزیابی سن دندانی غیرقابل شمارش است ،زیرا  ٪15از کل افراد بدون دندان عقل رشد می کنند و به دلیل رشد ریشه دندان
عقل نشان می دهد که درجه بسیار بالایی از تنوع میان فردی در روند بلوغ وجود دارد .طبق گزارش کمیته تعیین سن ،حدود
 ٪12از کل دختران و  ٪16از کل پسران قبل از سن  18سالگی به معیار محرومیت می رسند و بنابراین ممکن است به
عنوان یک خردسال از حق حمایت و درمان محروم شوند.

15

روش کوال ( )Kvallعلاوه بر معاینه کلینیکی حفره دهان ،شامل اکسری دندانهای پیشرو نیز می باشد .این روش برای از بین
بردن شک و تردید در مورد اینکه فرد زیر سن  18سال است و یا سن وی بالاتر از این سطح محاسبه شود ،استفاده می گردد.
روش کوال مبتنی بر تحقیقات ناروژی است و در کشورهای بسیار زیادی نیز استفاده می شود .دندان شناسان در سویدن و
دانمارک آن را برای اطفال بین سنین  11تا  18سال مناسب نمی دانند .این روش همچنین دارای انحراف استاندارد  1/5سال
است .دانشکده دندان شناسی در اسلو که معاینات دندانی را در مورد اطفالی که درخواست پناهندگی می کنند انجام می دهد،
تأیید می کند که این روش غالب ًا نتیجه خیلی خیلی بالایی را برای افراد جوان به همراه می آورد .با این وجود دانشکده دندان
شناسی اظهار می دارد که حتی اگر روش کوال برای ارائه سن دقیق مورد استفاده قرار نگیرد  ،می تواند به رد شخصیت زیر
 18سال یا سن اعلام شده کمک کند.

16

سیستمی که دقت آنرا می توان پذیرفت ،سیستمی است که توسط دمیرجیان 17توسعه یافته که ساختمان دندان در حال رشد
یک فرد را ارزیابی می کند .مراحل تشکیل دندانهای فک پایین سمت چپ (به استثنای مولر سوم) ارزیابی می شود ،نمرات
انفرادی برای هر یک از این هفت مرحله خلاصه می شود و این به یک دوره دندانی واحد تبدیل می شود که نشان دهنده
میانگین سنی یک طفل از آن نمره است .تفسیر کلینیکی از این امر نشان می دهد که طفل در مقایسه با مرجع از نظر دندانی
در مرحله پیشرفته قرار دارد ،متوسط است یا تأخیر دارد.

18

با این حال  ،مانند ارزیابی سن استخوان ،نظر طبی این است که اختلاف سنی از نظر زمانی و دندانی وجود دارد و "در ادبیات
علمی کاملاً اتفاق نظر وجود دارد که تعیین دقیق سن زمانی یک فرد از طریق رادیوگرافی دندان غیرممکن است".

19

منتقدان مانند انجمن طب عدلی آلمان و محققان در سویدن ،فنلاند ،فرانسه و ایالات متحده آمریکا اظهار داشتند که انکشاف
دندان ها به محیط ،تغذیه و همچنین قومیت و نژاد بستگی دارد.

20

و در نتیجه مطالعاتی که در مورد بررسی کاربرد ارزیابی

سن دندانی در جمعیت های مختلف انجام شده ،دریافتند که تغییرات سنی در دوره های زمانی وجود دارد که با مراحل
مختلف شناخته شده ی رشد دندان همراه است .مثلاً :کوشی و تاندون ( )1118دریافتند که روش ارزیابی سن دمیرجیان در
مورد اطفال جنوبی هند دقیق نیست .آنها دریافتند که این روش به ترتیب در مردان و زنان به ترتیب  1024و  1/81سال به
دست آمده است .در نتیجه این مطالعه معلوم شد که این روش ارزیابی سن برای این گروه از اطفال مناسب نیست .تورسون و
هاگ )1221( 21صحت پیشرفت یک مولر را که اغلب برای تخمین سن زمانی استفاده می شود ،مورد بررسی قرار دادند .آنها
دریافتند که تفاوت بین سن تقویمی برآورد شده و واقعی بسیار زیاد است .به علاوه یا منفی  405سال در دختران و به علاوه یا

15

. Committee on Age Determination, 2006, in Crawley 2007:33.
.Save the Children Norway, 2006:03.
17
. Demirjian
18
. Liversedge, 2010:96.
19
. Affidavit of Dr Herbert F. Frommer, January 28, 2002 in Physicians for Human Rights, 2003:132.
20
. Pedersen, C. 2004:4.
21
Thorson and Hagg
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منهای  108سال در پسران .آنها نتیجه گرفتند که ارتباط بین سن دندانی و سن زمانی بیان شده در ضرایب همبستگی،
ضعیف بوده است  .عید ( )Eidو همکاران ( )1221از روش دمیرجیان برای اطفال  6تا  14ساله برازیلی استفاده کردند و
دریافتند که در مقایسه با نمونه فرانسوی-کانادایی دمیرجیان ،مردان و زنان برازیلی  206سال از نظر بلوغ دندانی پیشرفت
کرده اند  .مک کنا 22و همکاران ( )1221روش دمیرجیان را برای اطفال استرالیای جنوبی به کار برد و نتیجه گرفت که
میانگین اختلافات به طور مداوم خارج از محدوده آنچه برای تعیین سن طب عدلی قابل قبول است ،تفاوت هایی دارد .تفاوت
های قومی در کانی سازی مولر سوم توسط اولز 23و همکاران (1224؛  )1226مشخص شده است .کالمن )1115( 24اندازه
گیری سن استخوان را با معاینات دندانی انجام داد و دریافت که ارزیابی های مشترک هنوز هم در یک مطالعه ی از نوجوانان
سویدنی بیش از حد قابل توجهی از سن زمانی را به همراه دارد.
محدودیتی که تقریباً همه این مطالعات به آن اشاره دارند فقدان اطلاعات معیار مربوط به اطفال کشورهای مختلف است و
بنابراین ،رنتا )1221( 25اظهار می دارد که به دلیل فقدان اطلاعات مرجع ،و هیچ مدرک مشخصی برای اختلافات قطعی میان
نژادها ،به طور متوسط وجود ندارد .از حداقل و حداکثر مقادیر باید برداشت شود ،و مقداری لاین در هر جهت وجود دارد.
با این حال  ،برخی دیگر از مطالعات 26میزان تفاضل اختلاف بین گروه های جمعیتی را زیر سؤال می برد و این مسئله را مطرح
می کند که اختلافات در روش بلوغ دندان دمیرجیان درگروههای مختلف قبلاً «نادرست» به عنوان اختلاف جمعیت تعبیر شده
است ،زیرا آنها با شواهد موجود در شباهت با بلوغ مراحل تشکیل دندانهای فردی میان گروپ های جهانی اختلاف نظر دارند.

27

انجمن دندان شناسی عدلی – استوماتولوژی آلمان هیچگونه تفاوت معنی داری بین افراد تبار اروپایی یا آفریقایی مشاهده
نکرده است ،اما تأکید نموده که آنها فقط تعداد نسبتاً کمی از افراد را مورد آزمایش قرار داده اند.

28

یکی دیگر از محدودیت های مهم ذکر شده این است که بسیاری از نمونه هایی که در رابطه با سایر جمعیت ها وجود دارد،
مربوط به گروه هایی از اطفال است که بسیار جوان تر ،معمولاً زیر  14سال سن دارند .در مراحل اولیه رشد ،رشد دندان در
مردان و زنان تقریباً همزمان است .با این حال ،در مراحل بعدی رشد ،به ویژه تشکیل ریشه ،واگرایی قابل توجهی بین جنس
مذکر و مؤنث بوجود می آید ،در حالی که دندان زنان در مقایسه با دندان مردها بیشتر رشد می نمایند.

29

مانند معاینات استخوان ،اکثر مطالعات موافق هستند که سن دندانی فقط می تواند نشانه ای از سن زمانی باشد .دانشکده
رویال سلامت اطفال و نوزاد نتیجه گیری می کند که «بین سن دندانی و جسمی اطفال ارتباط کاملی وجود ندارد ،اما تخمین
سن فزیکی طفل از رشد دندانی او دقیقاً در محدوده  -/+دو سال است که  ٪15از جمعیت و اساس اکثر تخمین های طب
عدلی سن را تشکیل می دهد .برای اطفال بزرگتر ،این حاشیه عدم اطمینان باعث می شود که کاملاً به سن دندانی اعتماد
نکنند» ( .)14 :1111کولمن ( )1 :1115نتیجه گرفت که «دقت و صحت بیشتر روشهای دندانی استفاده شده در دوران
طفولیت ،مورد مطالعه قرار گرفته و نشان می دهد که بسیار کاهش یافته است ،زیرا بسیاری از پارامترهای در حال توسعه
بیشتر می توانند در سالهای جوانی مورد استفاده قرار گیرند و سرعت رشد سریعتر باشد .انتظار می رود که دقت و صحت در
22
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. Olze
24
. Kullman
25
. Ranta
26
Liversedge, 2010; Diamant-Berger in Einzenberger 2003, and Schmeling et al, 2000.
27
Liversedge, 2010:100
28
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29
See for example McKenna et al 2002 in Crawley 2007:32.
23
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نوجوانان بزرگتر پایین تر باشد ».کولمن اظهار می دارد که بیشتر روش های تعیین سن در فاصله اطمینان بین ٪15-12
حدود دو سال در محدوده سن برآورد شده است (.)1995:01
هرچند دندان بهترین روش ارزیابی برای تعیین سن است ولی در افغانستان زیاد کارآیی ندارد .چون مطالعهه جمعیهت صهورت
نگرفته است .مطالعه مردم روستایی در مقابل شهری و مطالعه سوء تغذی در مقابل حسن تغذی .از اینهرو ،ایهن محهدودیت در
اکسری دندان ها نیز وجود دارد .به همین دلیل نمی توان از طریق معاینه و اکسری دندان ،سن دقیهق یهک شهخص را تعیهین
نمود.
 -۴روش ارزیابی اسکلیت
ارزیابی اسکلیت بالای کلیشه های رادیوگرافی اجراء می شود .از آنجایی که خطرات شعاع اکس مطرح اسهت موافقهه و رضهایت
معاینه شونده باید گرفته شود .در کلیشه های رادیوگرافی بسته شهدن  Growth Plateههای  Epiphysesههای عظهام
طویله و بسته شدن  Sutureها یا درز های عظمی در عظام قحفی در مورد تعیین سن ابراز نظر صورت می گیرد.
ارزیابی سن استخوان معمولاً مبتنی بر اکسری دست و مچ دست است که با یکی از دو مرجع متفاوت اما مشابه توسط
گرولیک 30و پایل (GP) 31و تانیر 32و وایت هاوس (TW2) 33مقایسه می شوند .روش  GPدر نتیجه یک مطالعه  1115که با
هدف ارزیابی بلوغ اسکلیت و نه ارزیابی سن تأسیس شد ولی تفاوتهای بین نژادی و اقتصادی را در نظر نگرفت .خود
نویسندگان تشخیص دادند که لزوماً بین سن تقویمی طفل و میزان پیشرفتی که طفل در رسیدن به بزرگسالی اسکلیت انجام
داده است ،رابطه ی وجود ندارد.

34

مطالعات بسیاری در مورد روشها و استندردهای  GPصورت گرفته است ،و بیشتر اینها اختلافات و تغییرات قابل توجهی را
تشخیص می دهند .مثلاً؛ انتل 35و همکاران ( )1117نتیجه گرفتند که استفاده از استندردهای  GPبرای تعیین سن استخوان
باید با احتیاط انجام شود ،به ویژه در دختران سیاه پوست و اسپانیایی و در پسران آسیایی و اسپانیایی در اواخر دوران طفولیت
و نوجوانی.
مورا 36و همکاران ( )1221نتیجه می گیرند که برای تصمیم گیری های کلینیکی که نیاز به سن قابل اعتماد استخوان داشته
باشد و به طور دقیق نمایانگر جمعیت اطفال چند قومی باشد ،نیاز به معیارهای جدید است.
روش تانر و وایت هاوس ) (TW2ارزیابی سن استخوان بر اساس ارزیابی بلوغ اسکلیتی و پیش بینی قد بزرگسالان است .هر
یک از  12استخوان موجود در دست به صورت جداگانه با یک تعداد تصاویری از رشد آن استخوان خاص مقایسه می شود .با
این حال ،استندردهای مرجع مورد استفاده در دهه  1152و  1162تأسیس شده اند و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد
بلوغ استخوان زودتر از چهار یا پنج دهه قبل رسیده است .همچنین تصور می شود که این روش بخصوص برای گروههای
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بزرگتر (کسانی که بین  15تا  18سال سن دارند) و برای افراد با پیشینه قومی و نژادی متفاوتی غیرقابل اعتماد است 37.رنتا

38

( )۲۱۱۳اظهار داشت که روش  TW2پس از آنکه سن یک شخص بالای  16سال می رسد ،قابل اجراء نمی باشد.
 -۵روش همجوشی استخوان کلاویکل
روش دیگر ،روش ارزیابی همجوشی استخوان ترقوه یا کلاویکل است .این روش فقط برای اینکه یک شخص درکدام محدوده
سنی قرار دارد ،استفاده می شود .معمولاً سن لازم برای رشد کامل کلاویکل در نظر گرفته می شود .در هالند ،این روش در
کنار اکسری مچ دست مورد استفاده قرار می گیرد تا بیان شود که یک شخص در کدام محدوده سنی قرار دارد.

39

 -۶روش سونوگرافی استخوان پیلویک
سونوگرافی از لگن خاصره یکی دیگر از روش های ارزیابی سن اسکلیتی است .دقت این روش خیلی خوب نیست و متخصص
می تواند فقط یک محدوده سنی را اعلان نماید.
 -۷روش تاج ایلیاک (آزمایش ریزر)

40
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این روش که به اکسری لگن خاصره نیاز دارد ،تصور می شود روشی نسبتاً قابل اعتماد برای افراد بین سنین  11تا  16سال
است .با این حال  ،تأثیر تابش به گناد یا غده جنسی باید در نظر گرفته شود.

42

 -۸روش اکسری ناحیه شانه
اکسری ناحیه شانه  -این یک تحول اخیر در دانمارک است که نشان می دهد تجزیه و تحلیل اکسری از ناحیه شانه دقیق
ترین نتایج را در مورد سن واقعی به دست می دهد ( .)Ranta, 2003اما برای شهروندان سایر کشورها ،مفیدیت و مؤثریت
ندارد.
 -۹روش مشترک GPوTW2
برای هر دو روش  GPو ، TW2به طور کلی پذیرفته شده است که بلوغ استخوان تحت تأثیر عوامل نژادی  ،اجتماعی و
اقتصادی و تغذیه ای قرار دارد (کراولی  .)1227 ،با این حال  ،براساس برخی مطالعات ،43ارتباط قومیت در آزمایش سن
استخوان کاهش یافته است ،و انجمن دندان شناسی عدلی و استماتولوژی جامعه آلمانی و انجمن طب عدلی آلمان در سال
 1222نتیجه گرفتند که بلوغ استخوان مستقل از منشأ قومی است (.)2000:02
با این وجود ،پیشینه اقتصادی و تغذیه اقتصادی به عنوان عواملی شناخته شده اند که می توانند در برآوردهای سن زمانی
تأثیر بگذارند و از آزمایشات سن استخوانی استفاده نمایند.
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تغذیه کاملاً مهم است .در جایی که تغذیه بطور قابل توجهی کاهش یابد ،بدون شک تأخیر در بلوغ وجود خواهد داشت .برای
هر سن زمانی مشخص ،سن اسکلیت جوانتر از حد انتظار است .تغذیه باعث افزایش بلوغ یا بلوغ زودرس نخواهد شد .این امر
فقط باعث می شود که شما به جای دست کم گرفتن بیش از آن  ،سن تقویمی را دست کم بگیرید.
علاوه بر این ،شواهد نشان می دهد که اطفال امروز در مقایسه با دهه  1112هنگام توسعه این روش در حال پیشرفت هستند،
به طوری که بسیاری افراد نسبت به سن ظاهری اسکلیت جوان تر دیده می شوند ،به خصوص در مورد دختران .45دانشکده
رویال سلامت اطفال و نوزاد ) (RCPCHاظهار می دارد که اسکلیت پسر امروز به طور کامل در سن  16تا  17سالگی و یک
دختر در  15تا  16سالگی رشد می کند .این استندرد در هر دو مورد دو تا سه سال با اطلس ) GP (1999متفاوت است.
از نظر صحت و درستی ،رنتا ) (2003حاشیه های اختلاف را که در ارزیابی های سنی در سویدن اعمال می شود ،به عنوان
اختلاف  6ماهه برای اطفال در سنین  1-2ساله  11 ،ماه برای افراد  1-1ساله و  14ماه برای  18-1ساله توصیف می کند.
پیران در بیشتر موارد  ،حاشیه خطا مثبت یا منفی دو سال در نظر گرفته می شود .همانطوری که پروفیسور پیتر هند مارش

46

توضیح می دهد :بلوغ اسکلیتی را می توان از نظر زمانی بیان کرد که در حقیقت میزان رشد را در مقایسه با یک بزرگسال با
صفحات ذوب شده نشان می دهد .سن استخوان یک روش ساده برای توصیف فیصدی رشدی است که اتفاق افتاده است.
 -۱۱روش ارزیابی سن از طریق اسناد و معلومات محلی
باید متذکر شد که با توجه به توضیحاتی که در مورد محدودیت های طب عدلی در خصوص تعیین سن مطرح شد ،لازم به نظر
می رسد که به جای توسل صد در صد به این معاینه ،راه های دیگری مانند بررسی سایر اسناد ،شواهد و مدارک مرتبط به سن
مانند سوابق مکتب ،اداره ثبت احوال نفوس نیز جستجو گردد تا از یکسو در مورد سن واقعی یک شخص معلومات حاصل شهود
و از سوی دیگر حقوق انسانی او حفظ گردد.
به منظور جمع آوری اطلاعات سرشماری  ،برخی از مقامات بخش هایی از آفریقا سعی در استفاده از تقویم رویهدادهای ملهی و
محلی برای تعیین ارزیابی سن افراد در یک جامعه دارند ( )Cleveland, 1989و در برخی از جوامع ،دوره سالی که طفهل در
آن به دنیا آمده است می تواند با نام ذکر شده شناخته شود  ،به عنوان مثال «در هنگام برداشت ارزن» متولهد شهود .برخهی از
جوامع همچنین از تقویمهای قمری محلی استفاده می کنند ،مانند هندی های سن بلاس پاناما  ،که به عنهوان مثهال بهه «مهاه
تخم گذاری ایگوانا  ،ماه جوانه زدن جواری» و غیره اشاره می کنند.

47

مک کی )1970( 48رویکردی مشابه جمع آوری اطلاعات رشد طفل در مالزی را شرح می دهد و توصیف می کند کهه ارزیهابی
تعیین سن در جوامع مسلمان سنتی بر ماه های اسلامی متمرکز است .با این وجود ،این تخمین های سنی اغلب از نظر کیفیت
ضعیف گزارش می شوند ،و حتی اگر از تقویم های با کیفیت اسهتفاده مهی شهود  ،افهراد محلهی در ارتبهاط بها تهاریخ تولهد بها
رویدادهای تقویم مشکل دارند 49.در حالی که برخی از والدین قادر به یادآوری تاریخ دقیق تولد فرزند خود هستند (بهه عنهوان
مثال "روز سیزدهم محرم")  ،والدین با آگاهی نسبت به تقویم می توانند ماه تولد یا رابطه تقریبی با یکهی از ماهههای مهذهبی
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شناخته شده را به خاطر بیاورند .به عنوان ماه رمضان در حالی که برخی والدین می توانستند ماه تولد را بهه یهاد بیاورنهد  ،امها
تشخیص سال دشوار بود.

50

اما این مشکل را می توان از طریق بررسی اسناد هویت اقارب طفل مانند پدر ،مادر ،برادر و خواهر وی و مصاحبه با آنها مرفوع
ساخت .زیرا در این بررسی فاصله بین ازدواج والدین و تولد این طفل و همچنان فاصله بین تولد این طفهل بها سهایر بهرادران و
خواهران وی مورد ارزیابی قرار می گیرد و سرانجام سال تولد وی نیز مشخص می گردد .اگر این بررسی هها مفیهد واقهع نشهد،
سوابق فرد مظنون و متهم در مکتب و اداره ثبت احوال نفوس باید جستجو شود .البته ایهن بررسهی هها بایهد قبهل از اتکهاء بهه
معاینات طب عدلی صورت گیرد .باید یادآوری شود که این بررسی ها ،به میزان دانش و مهارت پهولیس هها و سهارنوالان تعلهق
دارد که با چه روشی بتوانند این معلومات را تهیه کنند و در نتیجه ،مقام عالی قضاء نیز به کشف حقیقت نایل شده و در محهور
صلاحیت قضایی خویش تصمیم عادلانه و منصفانه ای را اتخاذ نمایند.
با این وجود ،لازم است که ارزیابی سن اطفال در حضور متخصصین طبی ،روانی و اجتماعی صورت گیرد .به طور مثهال ،حضهور
متخصص طب عدلی ،متخصص روان شناسی و متخصص انسان شناسی عدلی در برآورد سن مفید و مؤثر است .چهون هرکهدام
به تناسب تخصص و تجارب خویش از زوایای مختلف طبی ،روانی و اجتماعی ،سن یک شخص را مورد ارزیابی قرار مهی دهنهد.
این ارزیابی طبی باید آخرین گزینه باشد و آنهم با رضایت آگاهانه شخص معاینه شونده باید صورت گیرد.
ج – دلایل حقوقی مبنی بر نقض حقوق بشر از طریق تعیین سن دقیق زمانی
در چارچوب یک نظام حقوقی که اجماع بین المللی در مورد محدودیت های سنی تعیین شهده بهه تهدریج بهرای دسهتیابی بهه
حقوق و مسئولیت ها در حال افزایش است ،اطفال افغانستانی ناگزیر اند تا در برابهر میکهانیزم ههای تعیهین سهن کهه از سهوی
مقامات عدلی و قضایی کشور تعیین شده است تن در دهند .میکانیزم هایی که نه تنها ارزش و اعتبار علمی ندارد بلکهه از نظهر
صحی و روانی برای اطفال مضر و از نظر حقوقی نقض جدی حقوق بشر تلقی می شود .این در حالی است که مقامات ذیهربط و
تصمیم گیرنده می توانند از روش های بهتر و مناسبتری دیگری استفاده نمایند ولی آنها به دلیل تهن پهروری ،رفهاه و آسهایش
خود تلاش می کنند که از بررسی های منابع دیگر طفره بروند .اما این اطفال هستند که با اینگونهه روش ههای تعیهین سهن از
بسیاری حقوق و آزادی های اساسی خود محروم می شوند.
تعیین سن اطفال توسط داکتران طب عدلی با توجه به فقدان امکانات و عدم تخصص در زمینه انسان شناسی عدلی ،دندان
شناسی عدلی و روان شناسی عدلی نگرانی جدی گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را بدنبال
دارد .با توجه به دلایل علمی مستند و مستدل در رابطه به محدودیت های علمی در زمینه تعیین سن زمانی یا قانونی به نظر
می رسد که این نوع عملکرد دولت به خصوص ارگانهای عدلی و قضایی کشور و همچنان ریاست خدمات طب عدلی در تعارض
با قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق بشر قرار دارد .یافته های این گروپ کاری نشان می دهد که اطفال تحت توقیف و
حبس با نقض های مختلف حقوق بشری خود روبرو هستند و عدم رسیدگی مناسب به قضایای اطفال و نوجوانان در کشور ،به
نگرانی های این گروپ کاری افزوده است.
در افغانستان یک نوجوان به عنوان کسی شناخته شده است که به سن مسئولیت جزایی رسیده است ( ۱۲ساله) اما به سن
کامل قانونی ( تکمیل سن  ۱۸سالگی ) نرسیده است .بسیاری اطفال در این کشور ،سن و تاریخ دقیق تولد خود را نمی دانند و
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تذکره نیز در اختیار ندارند .مطالعه یونسف به پیامدهای عدم تشخیص درست به عنوان یک بزرگسال یا بالاتر از سن ۱۲
سالگی اشاره کرده و می گوید « :تعیین واقعی سن برای اطمینان از شناسایی و برخورد مناسب با اطفال و نوجوانان ضروری
است 51».طبق فقره  ۱ماده  ۱۱۲کود جزای افغانستان ،هرگاه طفل تذکره تابعیت نداشته و یا حالات ظاهری وی با سن مندرج
تذکره تابعیت مطابقت نداشته باشد ،سارنوالی یا محکمه نظر اهل خبره را در زمینه حاصل می نماید .در فقره دوم این ماده
تصریح شده است که اگر تعیین سن براساس نظر اهل خ بره با سوابق قضیه ویا حالات ظاهری طفل مغایر باشد در آن صورت
تعیین سن باید توسط یک هیئت طبی که از سه نفر کمتر نباشد ،صورت گیرد .اما در این فقره تأکید نشده است که این سه
نفر داکتر از دانش های مختلف تخصصی مانند انسان شناسی عدلی (یا جامعه شناس) ،دندان شناسی عدلی و روان شناسی
عدلی برخوردار باشند .از آنجایی که تعیین سن یک موضوع مهم و حیاتی است لذا ضروری است که از تخصص های مختلف
باید بهره برداری شود .با اینکه سه نفر متخصص باید در این مورد ابراز نظر نمایند ولی با آنهم باید یک محدوده سنی را که از
 ۴تا  ۱سال باشد در نظر بگیرند.
یافته های گروپ کاری نشان می دهد که مسئولین نهادهای عدلی و قضایی کشور توقع دارند که داکتران طب عدلی سن
قانونی یک شخص را به صورت دقیق تعیین نمایند و داکتران طب عدلی نیز خود را ناگزیر دانسته و بدون رعایت معیارهای
اخلاقی ،علمی و حقوقی به تعیین سن دقیق افراد اقدام می نمایند .همانطوری که در صفحات پیشین بیان شد ،گروپ کاری
نمونه گزارش های طب عدلی را در اختیار دارند که نشان می دهد داکتران طب عدلی سن افراد را به صورت دقیق تعیین
کرده اند .در حالیکه در بخش دلایل علمی تبیین شد که هیچ روشی در جهان وجود ندارد که سن قانونی افراد را به صورت
دقیق تعیین نماید.
چارچوبی که کلیه راهنمایی های بین المللی در رابطه با اطفال را شامل می شود ،کنوانسیون حقوق طفل سازمان ملل
( )1181است .کنوانسیون متذکره مجموعه ای از معیارها و تعهدات غیرقابل بحث است که مورد توافق جهانی قرار گرفته و
حداقل حقوق و آزادی هایی را که باید توسط دولت ها رعایت شود ،تعیین می نماید .ماده  1کنوانسیون حقوق طفل به طور
مؤثری حقوق مندرج در این کنوانسیون را برای اطفال محدود می کند .از نظر این کنوانسیون ،طفل کسی است که کمتر از
هجده سال سن داشته باشد .کمیته حقوق طفل سازمان ملل ،اختلاف سن یا ارزیابی سن را مورد توجه قرار داده و در دو نظر
خود این مشکل را بررسی کرده است .در نظر عمومی شماره  ، 12کمیته حقوق طفل تأکید کرده است که« :اگر اثبات سن
وجود نداشته باشد و نمی توان ثابت کرد که سن طفل کمتر یا بالاتر از  ۱۸ساله است ،در آن صورت طفل مسئولیت جزایی
نخواهد داشت».
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کمیته همچنین تأکید می کند که « :در صورت عدم اثبات سن ،طفل حق دارد از تحقیقات طبی و

اجتماعی قابل اطمینان برخوردار باشد که ممکن است سن وی تعیین گردد و در صورت تعارض یا شواهد غیرقابل انکار ،طفل
حق دارد که از قاعده نفع شک بهره مند گردد ( ، 1227بند  .)11کمیته نامبرده به دولت های عضو تأکید می کند که به
جای توسل به معاینات طبی به مدارک عینی مانند سوابق تولد و مکاتب اطفال باید بیشتر تمرکز صورت گیرد.
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بنابراین ،گروپ کاری به این باور است که تعیین سن قانونی و زمانی که توسط ریاست خدمات طب عدلی درچارچوب اتهامات
مربوط به جرایم جنایی صورت می گیرند ،حقوق افراد مظنون ومتهم را که در ماده  .قانون اجراآت جزایی افغانستان پیش
بینی شده است و همچنین حق دسترسی مهتم به محاکمه عادلانه را که در ماده  ۱۴کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی تصریح شده است ،نقض می نماید .اجرای معاینه تعیین سن در چنین چارچوب و شرایط باید به عنوان نقض چندین
51

. Terry Smith & Laura Brown lees (2011),“Age assessment practices: a literature review & annotated
bibliography” by United Nations Children’s Fund (UNICEF), New York 2011, p. 59.
( .52کمیته حقوق طفل سازمان ملل  ، 1227 ،بند .)15
. Concluding Observations: Nepal 2005 and Concluding Observations: Bangladesh 2006 in Cipriani, 2009:135.
15

53

حق قانونی متهم از جمله حقوق قانونی که درماده های  ۲. ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲و  ۲۹تصریح شده اند و همچنان نادیده گرفته شدن
مکلفیت های دولت به موجب ماده های  ۱و  .قانون اساسی تلقی گردد.
نتیجه گیری
بین سن بیولوژیکی و سن کورونولوژیکی تفاوت وجود دارد .در سن بیولوژیکی ،تفاوت رشد و نمو در نظر گرفتهه مهی شهود .در
سن بیولوژیکی براساس همین تفاوت در رشد ،یک محدوده زمانی گزارش می شود .از آنجایی که تعیین سهن قهانونی از طریهق
معاینات طب عدلی غیر ممکن است و مسئله سن قانونی جوانان را با محدوده زمانی مثلاً  ۲تا  ۵یا  ۴تا  ۱سال نمی تواند حهل
کند ،لذا محکمه ذیصلاح باید تصمیم بگیرد که سن قانونی یک شخص را براساس معلومات حاصله چگونه تعیین نمایهد .چهون
در سن کورونولوژیکی ،آغاز تولد معیار سنجش سن قرار می گیرد .این عمل با مشاهده سهند هویهت فهرد مشهخص مهی شهود.
چنانچه در آمریکا برخی از اطفال همانند بزرگسالان در محکمه مورد محاکمه قرار می گیرند .بنابراین ،برای تعیین سهن دقیهق
هیچ معیار علمی در جهان وجود ندارد .در این مورد از هر روشی که استفاده شود ،باید یک محدوده زمانی در نظر گرفته شود.
پیشنهاد ها و خواست های گروپ کاری
با توجه به دلایل علمی و حقوقی در پیوند به محدودیت های علمی در مورد تعیین سن دقیق زمانی و قانونی ،گروپ کاری
پیشنهادها و خواست های ذیل را از ریاست محترم کمیته تقنین کابینه مطرح می نماید:
 .0تعیین سن دقیق زمانی و قانونی توسط داکتران طب عدلی یا کسانی که حکم می کنند باید جرم انگاری شود و برای
عاملین آن باید جزای سنگینی مقرر گردد .زیرا هیچ معیار علمی در جهان وجود ندارد که براساس آن بتوان سن زمانی
و قانونی یک شخص را که تکمیل  ۱۸سالگی است تعیین نمود .به این دلیل ،از هر روشی که استفاده شود ،باید یک
محدوده زمانی  ۴تا  ۱سال تعیین گردد.
 .5در ضمن باید تأکید شود که پروسه تعیین سن باید توسط سه نفر از متخصصین دندان شناسی عدلی ،انسان شناسی
عدلی یا جامعه شناس مسلکی و روان شناسی عدلی صورت گیرد .این هیئت سه نفره باید با روش هایی را که در ذیل
به آن اشاره می گردد باید تبعیت نمایند و در غیر آن باید متخلف تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند .در ضمن
جزای مشخصی نیز باید برای آنها تعیین گردد.
 .9قبل از اتکاء به نظریات متخصصین یاد شده ،پولیس ها و سارنوالان باید تحقیقات جامع و کامل محلی را انجام داده و
از نزد اقارب طفل ،مکاتب ،اداره ثبت احوال نفوس و سایر منابع معتبر معلومات دقیقی را باید در مورد سوابق سنی
اطفال مظنون و متهم فراهم سازند .در صورت غفلت و سهل انگاری پولیس ها و سارنوالان مؤظف باید با آنها برخورد
قانونی صورت گیرد .جزای این دسته افراد نیز باید در قانون مشخص گردد.
 .2اطفالی که از طریق این معاینات متضرر می شوند ،باید مورد حمایت های حقوقی و مالی قرار گیرند و در عین حال از
خدمات صحی و روانی نیز باید مستفید گردند.
بدیل های تعیین سن
استفاده از شاخصه ها و نشانه های رشد ،چه اسک لیت باشد ،دندان باشد یا مورد دیگر ،برای مقاصد تعیین سن ،ناقص بوده و
درصورتیکه مورداستفاده قرار گیرند ،کیفیت شواهدی که از این طریق به دست می آیند باید مورد سؤال و تردید قرارگیرند.54
 . 5454همان .937 ، .
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بجای اعتماد و اتکا بر گزارش های ریاست خدمات طب عدلی که در بهترین حالت ،تنها یک محدوده و طیف سنی را که غیر
دقیق است ،نشان می دهند ،حارنوالان باید تحقیقات جامعی را درمورد سن فرد متهم ازطریق بررسی راجستر و ثبت نام
مکتب ،تذکره های اقارب و سوابق ریاست ثبت احوال ،اجرا نماید تا تثبیت شود که برای فرد متهم تذکره صادر نشده است.
قضات باید اصرار و تلاش نمایند که در تعیین سن ،چنین تحقیقات و بررسی ها باید قبل از توجه و اتکا به گزارش ریاست
خدمات طب عدلی ،انجام شود .طرزالعمل های تعیین سن باید به عنوان آخرین چاره و تنها با رضایت اگاهانه فرد مورد نظر،
مورد استفاده قرار گیرند .55درصورتی که تردیدی وجود داشته باشد که آیا یک متهم به سن  03سالگی رسیده است یاخیر،
بهتر است ادعای متهم پذیرفته شده و او زیرسن قانونی دانسته شود.
برعلاوه در جریان ارزیابی سن ،نکات ذیل باید مورد توجه ارزیابی کننده ها قهرار گیهرد و بهازهم تأکیهد مهی شهود کهه تعیهین
محدوده سنی به عنوان ابزاری برای تعیین سن قانونی در مواردی که عمهدتاً مهورد تردیهد هسهتند ،نمهی تهوان انجهام داد بهه
خصوص در مورد افراد جوان:
 .0با شخص مورد نظر و اقارب وی مصاحبه صورت گیرد.
 .5اسناد هویت شخص مورد نظر از خانه ،مکتب ،اداره ثبت احوال نفوس و سایر منابع دریافت شود.
 .9ارزیابی سن یک شخص باید با رضایت آگاهانه او صورت گیرد و از معاینه اجباری خودداری شود.
 .2رویه ،نتیجه و پیامدهای ارزیابی سن باید به زبان خود شخص به صورت واضح بیان شود.
 .2باید به فرد اجازه داده شود که از ارزیابی سن خود داری کند.
 .1امتناع از رضایت ،نباید به ضرر شخص نتیجه گیری شود.
 .7ارزیابی سن یک شخص نباید از نظر فرهنگی نا مناسب باشد و احساسات او را جریحه دار سازد.
 .3ارزیابی سن باید توسط متخصصان مستقل و آگاه در مورد پیشینه های قومی ،اجتماعی و فرهنگی طفل صورت گیرد.
 .3کسانی که ارزیابی سن را انجام می دهند باید در رشته های دندان شناسی عدلی ،روان شناسی عهدلی و انسهان شناسهی
عدلی تخصص داشته باشند.
 .01در جریان ارزیابی سن به عوامل جسمی ،روانی ،رشدی ،ژنتیکی ،نژادی ،قومی ،محیطی ،اقتصادی و فرهنگی شخص بایهد
توجه شود.
 .00در جریان ارزیابی سن به جنسیت شخص ارزیابی شونده توجه شود.
 .05در جریان ارزیابی سن ،وکیل یا ولی طفل باید حضور داشته باشد.
 .09در جریان ارزیابی سن ،عزت و احترام فرد در هر زمان باید رعایت شود.
 .02نتیجه ارزیابی سن باید به صورت کتبی ارائه شود.
 .02امکان تجدید نظر باید وجود داشته باشد.

 .55کول " ،ارزش بررسی سن برای سنجش سن اکثریت به عنوان شواهد و مدرک "  ،سوابق بیولوژیکی انسان  ،صفحه 03
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 .01ارزیابی سن باید آخرین گزینه و آنهم بعد از ارزیابی سوابق یک طفل باشد.
 .07در صورت موجودیت شک و تردید ،ادعای خود متهم باید پذیرفته شده و زیر سن تلقی شود.

56

 . 56برای معلومات بیشتر به منبع ذیل مراجعه کنید:
Terry Smith & Laura Brown lees (2011),“Age assessment practices: a literature review & annotated
bibliography” by United Nations Children’s Fund (UNICEF), New York 2011.
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 -۲نقد معاینه مقعدی که به منظور اثبات جرم لواط انجام می شود
گزارشی که به تاریخ  ۱۴قوس سال  ۱۳۹۴توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر شد ،در آن با  ۵۳تن از زنانی
که به اتهام جرایم اخلاقی گرفتار و در محلات سلب آزادی  ۱۲ولایت افغانستان به سر می بردند ،مصاحبه گردید .از میان ۵۳
تن از زنان ۴۸ ،نفر آنها مورد معاینات نسایی قرار گرفته بودند .گزارش کمیسیون حاکی از آن است که زنان متهم به جرایم
اخلاقی در برخی م وارد دو نوع آزمایش را تجربه می کنند .ابتدا سلامت یا عدم سلامت پرده بکارت آنها مورد آزمایش قرار می
گیرد و در صورتی که چیزی به اثبات نرسد ،آزمایش دوم به منظور تثبیت رابطه جنسی از طریق مقعد (عمل لواط) صورت می
گیرد .این مجموعه از زنان توسط ارگان های کشفی ،عدلی و قضایی افغانستان جهت معاینه مقعدی به طب عدلی و مراکز
صحی فرستاده می شوند و سرانجام زنان متهم به جرایم اخلاقی براساس نتایج معاینات طب عدلی مورد محاکمه و مجازات
قرار می گیرند.
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گزارش دیگری که در سال  ۱۳۹۱از سوی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ( )FSOنشر شد ،در آن از  ۴۱پروسه
محاکماتی در محاکم ابتدائیه اول ،دوم ،سوم و چهارم شهر کابل نظارت به عمل آمده بود .در این میان ۱۳ ،مورد آن به جرایم
اخلاقی (زنا ،قصد زنا ،لواط و فرار از منزل) تعلق داشت .در این پروسه نظارتی معلوم شد که زنان علاوه براینکه مورد معاینه
بکارت قرار می گیرند ،معاینه مقعدی را نیز متحمل می شوند و سرانجام بدون هیچگونه اعتراضی از سوی قضات و وکلای
مدافع ،مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند.
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هرچند عمل لواط یکی از بدترین جرم در جامعه اسلامی شمرده می شود ،ولی بررسی آن مستلزم روش های مناسب و علمی
است که از یکسو به کرامت انسانی شخص معاینه شونده احترام گذاشته و از ضرر رساندن به آنها خود داری شود و از سوی
دیگر موجب اقناع قضات و طرفین دعوی گردد .به همین دلیل ،این عمل در کود جزای افغانستان جرم تلقی شده و جزای
سنگین و شدیدی برای مرتکبین آن تعیین شده است .این جرم همانند سایر جرایم مستلزم کشف ،تحقیق و ارائه نظر
تخصصی است تا ارتکاب یا عدم ارتکاب مظنونین و متهمین این عمل مشخص شده و حقیقت روشن گردد و سرانجام عدالت
نیز تأمین شود.
الف – دلایل علمی در مورد بی اساس بودن معاینه مقعدی
براساس روش های کلاسیک و در عین حال مرسوم در افغانستان ،اکثراً بنابر عدم امکانات ،شخص مفعول توسط معاینه
کنندگان به وضعیت ( Knee chestسینه به زانو) قرار گرفته و توشیو ریکتل اجراء می گردد (یک انگشت به داخل مقعد
داخل می شو د) تا حساسیت معصره مقعدی در مقابل فشار انگشت سنجش گردد .اگر معصره مقعدی در مقابل فشار حساسیت
یا مقاومت کمتری داشته باشد از آن طریق شل بودن یا سست بودن مقعد را نتیجه می گیرند 59و این وضعیت را دلیلی بر
 .57گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،۱۹۳۱ ،صفحه .۱۱ – ۱۲
(https://www.aihrc.org.af/media/files/Report%20on%20Forced%20Gynecological%20Exams_Dari_Dec%205th
1).pdf.
 .58گزارش مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ،۱۳۹۱ ،صفحه  ۹و .۲۳-۲۱
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51253736.
 .59گزارش های طب عدلی که توسط موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان از جریان پروسه نظارت از محاکمات در محاکم ابتدائیه کابل بدست آمده
و در دیتابس این نهاد موجود است .در ضمن گزارش نشر شده توسط نهاد یاد شده که در لینک زیر موجود است:
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51253736.
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وقوع لواط تلقی می نمایند .اساس چنین معاینهای بر آن فرض نادرست گذاشته شده است که این معاینه می تواند کاهش
واکنش و حساسیت مقعد در مقابل فشار را مشخص نماید و این عمل نشانه قابل اعتماد از آمیزش مقعدی با رضایت تلقی می
گردد.
از آنجایی که هیچ روش معیاری و کمی و قابل اندازه گیری برای تشریح حساسیت از طریق معاینه مقعدی وجود ندارد و هیچ
اطلاعاتی در تأیید رابطه بین معاینه مقعدی به وسیله انگشت و فشارهای واقعی وجود ندارد ،لذا این معاینه یکی از معاینات غیر
معیاری تلقی می شود .گوناگونی در حساسیت مقعدی و اناتومی ظاهری به این معناست که تشخیص بین آنچه عادی است و
آنچه ممکن است از نظر کلینیکی مهم باشد ،خیلی دشوار و پر مسئولیت است که تنها بر اساس فشار و حساسیت کاهشیافته
مقعدی در مورد اجرای لواط ابراز نظر صورت گیرد ،زیرا ممکن است سستی مقعد ناشی از علتهای دیگری مانند ساختمان
اناتومیک باشد و یا از نظر پروکتولوژی مشکلات صحی به شمول مشکلات جسمی مانند بواسیر ،قبضیت ،کاهش معصره مقعدی
( )Incontinenceو سندروم روده تحریکپذیر وغیره باشد.
ب – دلایل حقوقی در مورد بی اساس بودن معاینه مقعدی
معاینات اجباری مقعد برای کسانی که معاینه می شوند ،می تواند خیلی دردناک و مضر باشد .این معاینات ،تحقیر آمیز و
توهین آمیز بوده و مانند معاینات اجباری پرده بکارت ،یکی ازاشکال برخورد ظالمانه ،غیرانسانی و تحقیر آمیز و شکنجه شمرده
می شود.
باوجود عدم اعتبار طبی وعلمی معاینات مقعدی به عنوان وسیله تشخیص آمیزش جنسی با رضایت قبلی ،به نظر می رسد که
ریاست خدمات طب عدلی به طور منظم و مکرر چنین معاینات را جهت تثبیت عمل زنا و لواط ،انجام می دهد .مؤسسه
خدماتی علوم عدلی افغانستان  ۱۴محاکمه ای را که درآنها شخص به ارتکاب عمل زنا ،شروع به زنا ،لواط  ،فرار از منزل یا
ترکیبی از آنه ا متهم بود ،نظارت کرده است .از جمله این  ۱۴محاکمه ،در دو مورد آن متضررین مردان بودند .درهر قضیه
نظارت شده ،گزارش ریاست خدمات طب عدلی به وسیله حارنوال ارائه می گردید و وکیل مدافع فرصت زیادی برای اعتراض و
تحت سئوال قرار دادن این گزارش ها را نداشت.
نظارت از روند محاکمه توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نشان داد که معاینات مقعدی عمدتاً بالای زنانی که
متهم به ارتکاب عمل زنا می باشند ،اجرا می شوند .این معاینات درکنار معاینات پرده بکارت صورت می گیرند .بنابراین زنانی
که متهم به ارتکاب عمل زنا می باشند ،مجبور می شوند که دونوع آزمایش تحقیر آمیز را تجربه کنند ،آن هم درحالیکه که
هیچ کدام از آنها دارای اعتبار طبی وعلمی نمی باشند ،و هردوی آنها درصورتی که به زور وتحت اجبار انجام شوند ،شکنجه
وتعذیب و بدرفتاری پنداشته می شود.
مشکلات شناسایی شده درارتباط با استفاده و ارائه گزارش های طب عدلی حاوی نتایج معاینات پرده بکارت درمورد گزارش
های حاوی نتایج معاینات مقعدی نیز صدق می کنند .گزارش های ریاست خدمات طب عدلی در نبود اسناد تأیید کننده
مانندعکس ،ارائه می گردند؛ نویسنده گزارش معلوم نبوده و برای تأیید گزارش حضور ندارد واین امر اعتراض به این گزارش ها
از جانب وکیل مدافع را ناممکن می سازد .باوجود این نواقص و کاستی های شکلی و فنی جدی و این حقیقت که چنین
معاینات دارای هیچ اعتبار طبی-عدلی وعلمی نمی باشند ،به نظر می رسد که گزارش های ریاست خدمات طب عدلی ،در
بسیاری موارد بدون اعتراض و مورد سئوال قرار گرفتن از جانب قضات و طرفین دعوی قبول و پذیرفته می شوند.
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درارتباط به معاینات مقعدی ذکرشده دربالا ،گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری به این نظر است
که هرگاه محکومیت ها براساس معاینات مقعدی پذیرفته شده به عنوان شواهد ومدارک صورت بگیرند ،حقوق مظنون و متهم
که درماده  .قانون اجراآت جزایی افغانستان و همچنین حق دسترسی متهم به محاکمه عادلانه که درماده  ۱۴میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده اند ،نقض می گردند .انجام معاینات مقعدی باید به عنوان نقض چندین حق قانونی
ازجمله حقوقی که درماده های  ۲. ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲و  ۲۹و  ۵۴قانون اساسی و همچنان نادیده گرفتن مکلفیت های دولت به
موجب ماده های  ۱و  .قانون اساسی تلقی و پنداشته شود .از سوی دیگر ،معاینه مقعدی طبق ماده  ۴۵۱کود جزا ،قانون منع
شکنجه و کنوانسیون منع شکنجه ،شکنجه نیز تلقی می شود .بر علاوه ،تحت فقره  ۱و  .ماده  ۳۳۵کود جزا ،اجرای این
معاینات یکی از اعمال خشونت جنسی  ،شکنجه و جنایت علیه بشریت و طبق ماده  ۱۳۱کود جزای افغانستان تجاوز جنسی
عنوان گردیده است.
نتیجه گیری
از آنجایی که سستی معصره مقعد به خیلی از عوامل دیگری بستگی دارد و در عین حال هیچ روش معیاری جهت اندازه گیری
به منظور تشریح حساسیت از طریق معاینه مقعدی وجود ندارد .در صورتی که این معاینه با جبر و اکراه صورت گیرد ،درد
شدید فزیکی و روانی را بر معاینه شونده نیز برجای می گذارد که از نظر متخصصین علوم عدلی ،نقض اصول اخلاقی طبابت و
از نظر کارشناسان علم حقوق ،نوعی تبعیض ،خشونت جنسی ،شکنجه  ،رفتار ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز و حتی جنایت
علیه بشریت تلقی می گردد.
پیشنهادها و خواست های گروپ کاری
 .1معاینه مقعدی از طریق وارد کردن یک انگشت یا یک تیوب به داخل مقعد متهم اعم از زن و مرد جهت سنجش
حساسیت و مقاومت معصره مقعدی در مقابل فشار و تثبیت لواط از طریق شل بودن و سست بودن مقعد باید جرم
انگاری شود و برای عاملین آن جزای سنگینی مقرر گردد .چون روش یاد شده نوعی تبعیض ،خشونت جنسی ،شکنجه،
رفتار ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز و با توجه ب ه سیستماتیک بودن و گسترده بودن آن جنایت علیه بشریت تلقی
می گردد.
 .1جهت بررسی جرم لواط تأکید شود که پولیس ها ،سارنوالان و داکتران طب عدلی از روش هایی که در ذیل معرفی می
گردد استفاده نمایند تا از یکسو به کشف حقیقت و تأمین عدالت نایل شوند و از سوی دیگر حق حریم خصوصی و حق
کرامت انسانی مظنونین و متهمین را نیز رعایت نمایند و در غیر آن باید بعنوان متخلفین مورد پیگرد قرار گیرند .در
ضمن جزای مشخصی نیز باید برای متخلفین مقرر گردد.
 .9آنهایی که از طریق این معاینات متضرر می شوند ،باید مورد حمایت های حقوقی و مالی قرار گیرند و در عین حال از
خدمات صحی و روانی نیز باید مستفید گردند.
معرفی بدیل های این معاینه
برای بررسی جرم لواط روش های بهتری وجود دارد .این بررسی در قدم نخست به میزان تخصص و تجربه پولیس جنایی تعلق
دارد که اولاً طبق ماده  ۸۱قانون اجراآت جزایی افغانستان ،جرم لوا ط را به اسرع وقت کشف نماید و دوماً بررسی صحنه جرم را
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به صورت مسلکی انجام داده و طبق ماده  ۱۹قانون یاد شده ،شواهد بیولوژیکی و سایر مدارک اثباتیه را به صورت درست
شناسایی ،علامت گذاری ،مستندسازی و جمع آوری نماید .در ضمن اگر جرم لواط از جمله جرایم مشهود باشد و عاملین آن
بالفعل گرفتار شده و جهت معاینات به بخش های طب عدلی فرستاده شوند ،متخصصین می توانند آثار و علایم جرم لواط را از
طریق معاینات ذیل تشخص نمایند:
 -۱علایم نزد فاعل
در معاینات نزد فاعل می توان موجودیت مواد غایطی ،موی و خون را در آلت تناسلی و سایر نواحی بدن دریافت نمود که
جهت معاینات لابراتواری اخذ و ارسال می گردند .موجودیت خون و مواد غایطی در آلت تناسلی فاعل و موجودیت علایم
صدمات در مقعد طرف مقابل همراه با دیگر علایم از طریق معاینات فزیکی و لابراتواری قابل اثبات می باشد.
برای مقایسه و تطبیق شواهد دریافتی از محل با آثار و شواهدی دریافتی از فاعل و مفعول و تعلقیت فردی اسپرم (معاینات
 ) DNAضروری است تا در کشف حقیقت کمک نموده و اطمینان بیشتری را فراهم سازد.
 -۲علایم نزد مفعول
اکثراً صدمات تازه مانند تخریشات ،اکیموزها و بعضاً جروحات در غشای مخاطی مقعد و ریکتوم به ملاحظه میرسد .در واقعات
تازه دریافت سپرم از محتوی ریکتوم از علایم ثبوتیه عمل لواط می باشد .نزد مفعولین متکرر فرورفتگی قیف مانند ناحیه
مقعدی بعضاً شل شدن مقعد ،ازبین رفتن التواآت شعاعی مقعد ،خشن بودن التواآت ریکتوم و ضخیم شدن قسمت های
حافوی آنها که در قسمت فوحه مقعدی به شکل یک التوای بزرگ تبارز می کند دیده می شود .التهاب مزمن غشای مخاط
ریکتوم که رنگ سرخ مایل به کبود را بخود می گیرد ،فیسورها ،قرحات و ندبات در ناحیه مقعدی علایم امراض مقاربتی از
علایم مهم لواط نزد مفعولین متکرر و عادتی می باشند.
خصوص یات ساختمانی عضویت ،تغییرات سنی و تغییرات مرضی نباید اشتباهاً علایم مفعولیت ارزیابی گردد .زیرا موجودیت
فیسورها نزد اطفال خورد در اثر اختلاطات هیلمنتوز و یا قبضیت های متداوم می تواند در مقعد تغییرات وارد نماید .همچنان
سستی معصره مقعد نزد مریضان مصاب به امرا ض اعضای حوصلی اشخاص لاغر و مسن نیز ممکن است دیده شود که باید
مورد توجه قرار گیرد .از همین سبب تأکید می شود که چنین معاینات مستلزم نظریات دقیق اختصاصی می باشد.
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 -۳نقد معاینه بکارت به منظور اثبات جرم زنا
همانطوری که در بحث جرم لواط در باره گزارش کمی سیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شد ،اینک لازم است که به
بخشی دیگری از این گزارش تحقیقی اشاره مختصری صورت گیرد تا در مورد روش های کلاسیک بررسی جرم زنا و تجاوز
جنسی در افغانستان بیشتر آشنایی حاصل گردد .همانگونه که بیان شد ،در این گزارش با  ۵۳تن از زنانی که به اتهام جرایم
اخلاقی گرفتار و به توقیف خانه ها و محابس  ۱۲ولایت افغانستان به سر می بردند ،مصاحبه انجام شد .این مجموعه از زنان که
در سنین بین  ۱۳تا  ۴۵سال قرار داشتند ۴۵ ،تن آنها به اتهام زنا ۸ ،تن آنها به اتهام زنا و فرار از منزل ۲ ،تن دیگری آنها به
اتها م زنا و شراب نوشی و زنا و اختطاف بازداشت شده بودند .گزارش کمیسیون در رابطه به چنین قضایا نشان می دهد که این
معاینه فقط بالای زنان اجراء می شود ولی مردان فقط به اتهام زنا و اختطاف مورد پیگرد قرار می گیرند ،بدون اینکه آنها مورد
معاینه قرار بگیرند و یا سایر شواهد و مدارک علیه آنها جمع آوری گردد.
از میان  ۵۳تن از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند ۴۸ ،تن آنها جهت معاینه بکارت به مراکز صحی و طب عدلی فرستاده
شده بودند .در این میان  ۱۱تن آنها در شفاخانه ها و  ۳۸تن دیگری آنها به مراکز طب عدلی مورد معاینه بکارت قرار گرفته
بودند تا رابطه جنسی آنها تثبیت گردد .از میان  ۳۸تن آنها که به طب عدلی معرفی شده بودند ۱۸ ،نفر آنها مجرد و  ۲۱تن
دیگری آنها متأهل بودند .براساس گزارش کمیسیون ۱۱ ،نفر از مصاحبه شوندگان برای دوبار ،دو تن آنها برای سه بار و دو نفر
دیگری آنها برای چهار ب ار مورد این معاینه قرار گرفته بودند .در این میان ۴۲ ،تن آنها توسط پولیس ۳ ،تن آنها توسط
سارنوال ،محکمه ابتدائیه ،افراد ذی نفوذ ،ریش سفید محل ،پدر ،شوهر یا پدر شوهر گرفتار و سپس به پولیس تسلیم داده شده
و سرانجام توسط داکتران شفاخانه ها و طب عدلی مورد معاینه بکارت قرار گرفته بودند.
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هرچند اجرای معاینه بکارت در سال  ۱۳۹۵در ماده  ۱۴۱کود جزای افغانستان جرم انگاری شد ولی با موجودیت دو شرط
مانند حکم محکمه ذیصلاح و رضایت خود زن هنوز این معاینه در افغانستان جریان دارد .از آنجایی که معاینه بکارت بیشتر
بالای آن دسته از زنانی اجراء می شود که متهم به زنا هستند و یا ادعای تجاوز جنسی دارند ،لذا ضروری به نظر می رسد که
روش های کلاسیک آن را مورد نقد قرار داده و روش های مدرنی را پیشنهاد نماییم.
الف  -دلایل علمی در مورد بی اساس بودن معاینه بکارت و بررسی اسپرم جهت اثبات زنا
یکی از روش های کلاسیک بررسی جرم زنا را معاینه بکارت تشکیل می دهد .یعنی وقتی که یک دختر متهم به جرایم اخلاقی
می شود ،ارگان های کشف و تحقیق و قضاء پیش از آنکه به قراین و شواهد دیگری توجه نمایند بلافاصله وی را به طب عدلی
و یا شفاخانه ها می فرستند تا مورد معاین ه بکارت قرار گیرند و از این طریق اتهام زنای آنها را ثابت نمایند .اما غافل از اینکه
پرده بکارت علاوه بر اندازه و شکل ،دارای خصوصیات متمایزی مانند پولیپ ها ،لبه ها ،نوارها و بریدگی ها نیز می باشد .به
دلیل تفاوت های گستردهی موجود در مورفولوژی پرده بکارت ،لاز م است تا کسانی که معاینات نسایی طب عدلی را انجام می
دهند ،نه تنها در مورد خصوصیات فزیکی بلکه در مورد محدودیت های علمی ای که ممکن است در چنین معاینات فزیکی
مشاهده شود یا نشود ،آگاه باشد .بنابراین ،امروزه معاینه پرده بکارت برای تثبت «بکارت» زن تحت پرسش قرار گرفته و به
 .60گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر ،۱۳۹۴ ،صفحه :۱۵ – ۱۳
https://www.aihrc.org.af/media/files/Report%20on%20Forced%20Gynecological%20Exams_Dari_Dec%205th(1).pdf
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کارگیری آن در هر مورد جهت تعیین حالت جنسی یک زن ،تخطی از معیارهای اساسی طبی و حقوقی شمرده می شود.
متخصصین صحی که از آنها درخواست می شود تا معاینه بکارت را به منظور تثبیت «بکارت» یک زن انجام دهند ،باید حاضر
به انجام این کار نشوند.
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زیرا معاینه ب کارت نه تنها باعث آسیب های جدی جسمی (مصدوم شدن غشای بکارت توسط معاینه کننده) و آسیب های
روانی در معاینه شونده شده بلکه ارگانهای عدلی و قضایی را نیز به بیراهه می کشاند .چنانچه دیده شده است که ده ها دختر
عفیف و پاکدامن که غشای بکارت سالم ولی از نظر اناتومیک شکل حلقوی با فوحه متوسع داشته اند در شب اول عروسی به
نسبت عدم خونریزی یا از طرف شوهران شان به قتل رسیده اند ویا با جبران خسارت ،عروسی آنها فسخ و دوباره به خانواده
پدر شان فرستاده شده اند .بنابراین ،بودن و نبودن بکارت دلیل بر بیگناهی و یا گنهکار بودن یک دختر نیست بدلیل اینکه
برخی دخترانی هستند که عمل زنا را مرتکب شده اند اما بکارت آنها سالم می باشد .در عین حال دخترانی هستند که مرتکب
هیچگونه عمل زنا نشده اند ولی از نظر اناتومیک بکارت کم رشد التوایی با منشاء جنینی و یا بکارت شکل دینتوس دارند که
قربانی اشکال ان اتومیک غشای بکارت خود گردیده و تحت اتهام قرار گرفته اند .همچنان در بسا موارد صدمات وسیع ناحیه
فرج ،امراض جلدی و خود ارضایی ها ممکن است باعث تخریب غشای بکارت شده باشد.
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در ضمن ،زنان متأهلی که متهم به جرم زنا می شوند ،پولیس ها این دسته از زنان را به طب عدلی و شفاخانه ها می فرستند
تا اینکه موجودیت اسپرم را در مهبل آنها بررسی نمایند .در صورتی که اگر یک داکتر موجودیت اسپرم را به داخل مهبل یک
خانم ثابت نماید ،از آن طریق جرم زنای وی ثابت شده تلقی می شود .اما غافل از اینکه پیدا کردن آثار اسپرم در داخل مهبل
یک زن لا زم و ضروری است ولی کافی نیست .چیزی که مهمتر از آن می باشد ،تعلقیت فردی اسپرم است .زیرا ممکن است
این اسپرم از شوهر خانم باشد که برای چندین روز ممکن است در لوله رحم یک زن بر جای بماند و از سوی دیگر ،اگر این زن
واقعاً مرتکب عمل زنا شده باشد ،پس با یک شخص معینی ممکن است این عمل را انجام داده باشد ولی چندین نفری که
متهم به این عمل می باشند ،همه یکسان مجازات می گردند 63.زیرا تثبیت رابطه یک اسپرم با یک شخص فقط از طریق
تحلیل دی ان ای ممکن می باشد ،در حالیکه دستگاه دی ان ای جدیداً به تاریخ  ۱دلو  ۱۳۹۸در ریاست خدمات طب عدلی
افغانستان رسماً افتتاح شد 64ولی هنوز فعال نگردیده است .در عین حال ،هنوز ظرفیت تحلیل دی ان ای در افغانستان وجود
ندارد .با این روش ممکن است بسیاری افراد بی گناه محکوم به جزا شوند.
ب  -دلایل حقوقی در مورد عدم اعتبار معاینه بکارت و اسپرم بدون دستگاه دی ان ای
معاینات پرده بکارت به منظور تعیین "بکارت" به عنوان حالت جنسی تأثیرات جسمی و روانی عمیقی بالای زنان و دختران
برجا می گذارد  .این معاینات می توانند باعث درد جسمی ،آسیب به پرده بکارت ،خون ریزی و عفونت و آلام شدید روانی

. Schmitt & Mazoori, 2015:P1.
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گردند .65این معاینات همچنان متضم ن نقض حقوق بشری افراد می باشند و به شکلی از اشکال رفتارغیرانسانی  ،ظالمانه و
تحقیر آمیز است که به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،کنوانسیون ضد شکنجه و
سایر رفتارها یا مجازات بی رحمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز ممنوع قرارداده شده اند.66
از آنجائیکه منی برای چندین روز پس از آمیزش جنسی در مهبل و مجرای رحم باقی می ماند ،نمی توان به آسانی مشخص
کرد که این منی مربوط به چه کسی است .احتمال زیادی وجود دارد که منی بازیافت شده به شوهر یک زن متهم به جرایم
اخلاقی تعلق داشته باشد .چون بررسی اسپرم با استفاده از دستگاه دی ان ای می تواند نشان دهد که منی به چه کسی تعلق
دارد  .در نبود معاینه دی ان ای امکان آن وجود ندارد که ارتباط سمپل منی را با یک فرد خاص تثبیت نماییم.
گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری به این باور است که معاینات پرده بکارت و معاینه اسپرم در
نبود دستگاه دی ان ای که توسط ریاست خدمات طب عدلی درچارچوب اتهامات مربوط به جرایم اخلاقی صورت می گیرند،
حقوق افراد مظنون ومتهم را که در ماده  .قانون اجراآت جزایی افغانستان پیش بینی شده است و همچنین حق دسترسی
متهم به محاکمه عادلانه را که در ماده  ۱۴کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است ،نقض می نماید.
اجرای معاینات بکارت و معاینه اسپرم در نبود دی ان ای در چنین چارچوب و شرایط باید به عنوان نقض چندین حق قانونی
متهم از جمله حقوق قانونی که درماده های  ۲. ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲و  ۲۹تصریح شده اند و همچنان نادیده گرفته شدن مکلفیت
های دولت به موجب ماده های  ۱و  .قانون اساسی تلقی گردد .از سوی دیگر ،معاینه بکارت طبق ماده  ۴۵۱کود جزا ،قانون
منع شکنجه و کنوانسیون منع شکنجه ،شکنجه نیز تلقی می شود .بر علاوه ،تحت فقره  ۱و  .ماده  ۳۳۵کود جزا ،اجرای این
معاینات یکی از اعمال خشونت جنسی  ،شکنجه و جنایت علیه بشریت و طبق ماده  ۱۳۱کود جزای افغانستان تجاوز جنسی
عنوان گردیده است.
نتیجه گیری
اثبات زنا از طریق معاینه بکارت و بررسی اسپرم بدون تحلیل دی ان ای ناممکن است و اگر بررسی واقعات زنا با ایهن روش هها
صورت گیرد ،غیر معیاری است و نتایج آن از نظر حقوقی هیچگونه اعتبار ندارد و اگر این معاینات با جبر و اکراه صورت گیهرد،
درد و رنج شدید فزیکی ،روانی و حیثیتی را بدنبال دارد که از نظر سازمان صحی جهان و متخصصهان علهوم عهدلی ،تخطهی از
معیارهای اساسی طبی محسوب می ش ود .در عین حال طبق معیارهای حقوقی ملی و بین المللی نقض جدی حقوق بشر تلقهی
می گردد.
پیشنهادها و خواست های گروپ کاری
زنا از جمله جرایمی است که مستلزم دلایل متعدد و اثبات آن خیلی سخت و دشوار می باشد .زیرا اول ًا مرتکبین زنا ،این عمل
را در خفا انجام می دهند .دو ماً این عمل با رضایت همدیگر صورت می گیرد و ممکن است هیچ آثار و علایم صدمات مشاهده
نشود .سوماً از زمان وقوع این جرم اگر بیشتر از دو الی سه روز گذشته باشد ،شواهدی از اسپرم تا چند روز پس از مقاربت قابل
 65به این قضیه استناد شود.
66

UDHR, Art. 5, G.A. Res. 217A (III), UN GAOR, 3rd session, 183 plen. mtg., UN Doc A/810 (1948); ICCPR,
Art. 7, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S.
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تشخیص است که پس از آن دیگر پیدا و تشخیص داده نمی شود .زیرا اکثر اوقات ،مدت زیادی از آن واقعه می گذرد و سپس
به ارگان های کشف و تحقیق و حتی نهادهای تخصصی مانند طب عدلی گزارش می شود .چهارم شخص فاعل ممکن
 Azoospermiaیا عقامت داشته باشد ،یا از کاندوم استفاده کرده ،یا انزال خارج مهبلی داشته ویا ممکن است مقاربت
جنسی ن اقص و نا تکمیل بوده باشد .با این وجود ارگان های کشف و تحقیق و طب عدلی با چالش های جدی در این مورد
مواجه هستند.
براساس بیانیه مختصر داکتران حقوق بشر ()PHRکه در سال  ۱۳۹۴نشر شد ،پرده بکارت بطور طبیعی و بدون برجای
گذاشتن هیچگونه اثر و شواهدی از تروما ،ممکن ا ست طی چند روز بهبود یابد .حتی برای یک داکتر با تجربه نیز ممکن است
بسیار دشوار باشد که بتواند بین یک پرده بکارت بهبود یافته و یک پرده بکارت قسماً تخریب شده و یک فوحه سطحی که به
طور طبیعی واقع شده باشد ،تفکیک نماید .در اغلب موارد ،هیچ ارتباطی بین ظاهر پرده بکارت و سابقه واقعی مقاربت جنسی
وجود ندارد (اما استثنای قابل ملاحظه می تواند در موارد تشخیص سوء استفاده جنسی دختران نا بالغ وجود داشته باشد) .این
تصور که فکر می کنند وجود تغییر و بی نظمی در پرده بکارت ،نشان دهندة عمل دخول است ،نادرست می باشد .به همان
اندازه  ،باوری که موجودیت پرده بکارت سالم را نشان دهندة عدم رابطه جنسی می داند ،گمراه کننده است .در نتیجه ،از اینکه
معاینه بکارت نمی تواند تعیین کند که بکارت و یا مهبل توسط آلت تناسلی مرد یا شیء دیگری تخریب شده است ،این
معاینات هیچگونه ارزشی و اعتبار تشخیصی ندارد .لذا گروپ کاری از ریاست محترم کمیته تقنین کابینه موارد ذیل را مطالبه
می نماید:
 .1معاینه بکارت جهت اثبات جرم زنا به صورت قطعی و بدون هیچگونه قید و شرطی مانند حکم محکمه و رضایت
شخص ممنوع اعلان شود و برای عاملین آن جزای سنگین در نظر گرفته شود .چون معاینه یاد شده ،نوعی تبعیض،
خشونت جنسی ،شکنجه ،رفتار ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز و حتی جنایت علیه بشریت تلقی می شود.
 .1هرنوع معاینات غیر علمی – معیاری دیگری مانند بررسی اسپرم بدون استفاده از دستگاه دی ان ای نیز باید جرم
انگاری شود و برای عاملین آن جزای سنگین مقرر گردد.
 .9آنهایی که از طریق این معاینات متضرر می شوند ،باید مورد حمایت های حقوقی و مالی قرار گیرند و در عین حال
از خدمات صحی و روانی نیز باید مستفید گردند.
معرفی بدیل های این معاینه
بنابراین ،همان گونه که بررسی سایر جرایم مستلزم بهکارگیری روشهای علمی است ،این جرم نیز باید مطابق مادة  ۱۹قانون
اجراآت جزایی افغانستان (مصوب  )0939با روش های مدرن علمی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد .لذا ،روشهایی که برای
بررسی این جرم لازم به نظر میرسند ،در قالب چهار عنوان مشخص تبیین میگردند.

-۱

شواهد مبتنی بر شهادت

شواهد مبتنی بر شهادت ،به معلوماتی گفته می شود که از طریق مصاحبه با افراد در مورد آنچه که آنها دیده (شواهد
چشمدید) ،شنیده (شواهد گفتوشنود) یا شناختهاند (شواهد شخصیت) حاصل میشود 67.به طور مثال ،شخص الف ،در محلی
. Jones & Bartlett, no date: 24.
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قرار داشته که وقوع زنا را مشاهده کرده است .شخص ب  ،از محل دیگر ،صدای زانی و زانیه را در هنگام وقوع جنایت شنیده
است .شخص ج ،با زانی و زانیه حین ترک محل روبهرو شده و هر دو را شناخته که  Aو  Bبودهاند .ترکیب معلومات این سه
شاهد ،یک تصویر کلی از وقوع جنایت زنا را در اختیار ارگانهای کشفی ،عدلی و قضایی کشور قرار می دهند.
بنابراین ،تأکید می گردد که طبق مفاد قانون اجراآت جزایی افغانستان ،چنین شواهد از سوی متهمین و وکلای مدافع آنها باید
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند تا سرانجام صحت و سقم آنها تشخیص گردد.
 -۲قراین و شواهد مستند
قراین یا ادلۀ مادی یا شواهد مستند به طور معمول شامل مواد نوشتاری ،صوتی و تصویری و سایر آثار مادی ،علایم و افزار
فلزی ،مواد سخت و سایر مواد و آثاری میگردد که به نظر اهل خبره می تواند در تثبیت جرم و تشخیص هویت مرتکب مؤثر
باشد و از صحنۀ جرم به دست آید و به نظر اهل خبره علم ًا ثابت شده با شد که یکی از دلایل عمده و مهم در اثبات جرم به
شمار میرود .بهطور مثال ،تیم بررسی صحنه جرم ،وقتی مصاحبه هایی را با قربانیان ،شاهدان و مظنونان انجام داده و از این
طریق ،نوتها ،صداها ،تصاویر و فیلمهایی را تهیه میکنند ،تماماً به عنوان شواهد مستند تلقی میشوند .68یا اینکه خود زانی و
زانیه و افراد دیگر از جریان عمل زنا توسط موبایل یا کمرههای فیلمبرداری یا کمرههای مخفی فیلمبرداری میکنند که خود
میتواند به عنوان شواهد مستند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .جمعآوری چنین شواهد و مدارک مستند ،بستگی به میزان
تبحر و تجربه و دانش مأموران کشفی دارد .به هر میزانی که مأموران کشفی با تجربه و دانش و مهارت مجهز باشند ،به همان
میزان می توانند شواهد و مدارک مستند علیه زانی و زانیه تهیه کنند.
 -۳شواهد مستدل
شواهد مستدل شامل مدلهای مبتنی بر اندازهگیری و درجهبندی اشیاء یا مکانهای مرتبط با صحنه جرم است و به سهارنوالان
کمک میکند تا با وضوح بیشتری آن شواهد را مشاهده کنند ،درحالیکه آنها خود قادر به دیدن آن شواهد نمیباشند .هرچند،
گاهی ممکن است سارنوال جهت رسیدگی عادلانه به قضیه ،اینگونه شواهد را حیاتی پنداشهته و بهه صهحنه جهرم بهرود؛ ولهی
چنین کاری بسیار گران و وقتگیر تمام خواهد شد .اغلب ،محققان به منظور صرفهجویی در وقت و امکانات ،از طریق شواهدی
به قضایا رسیدگی میکنند که قابلیت استدلال را داشته باشند.
به طور مثال ،وقتی یک نشان انگشت ،یا موی از مظنون در صحنه جرم برجهای میمانهد و مهأموران تحقیهق پهس از معاینهات،
رابطۀ موی یا نشان انگشت را با فرد خاصی برقرار میسازند ،برقراری چنین ارتباط نیاز به استدلال دارد و اهل خبره باید چنین
ادعایی را برای قضات و سارنوالان به صورت مستدل بیان کنند .در غیر آن صورت ،مدار اعتبار نخواهد بود .69در ضهمن ،کروکهی
صحنه جرم که مبتنی بر اندازه گیری و درجه بندی اشیاء و شواهد در محل واقعه می باشهد ،نیهز یکهی از ایهن دسهته شهواهد
محسوب می شود .زیرا همه ی اشیاء و شواهد موجود در محل واقعه و فواصل بین آنها به صورت مسهتند و مسهتدل بیهان مهی
شود.
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 -۴شواهد فزیکی
شواهد فزیکی «به هر شئ یا مادة واقعی اطلاق میشود که در تبیین حقیقهت یهک قضهیه کمهک نمایهد .70».چنهین شهواهدی
قابلیت دیدن ،لمسکردن ،بوییدن یا چشیدن را دارد و میتواند در قالب مواد جامد ،نیمهجامد یا مایع باشد و همچنین ممکهن
است بزرگ یا کوچک باشد .همچنین ممکن است بلافاصله در یک صحنه جرم یا چند مایل دورتر از آن کشهف شهود .از سهوی
دیگر ،این شواهد ممکن است متعلق به یک مظنون یا یک قربانی باشد.
برخی شواهد مربوط به یک جرم ممکن است به جرم مشابه یا مظنون یا بها یهک فهرد دیگهر مهرتبط باشهد .همچنهین شهواهد
می تواند معلومات جدیدی را فراهم سازد ،بهویژه زمانی که یک قضیه غیر قابل حل به نظر میرسهد .علهاوه بهر ایهن ،شهواهدی
می تواند اظهارات شهود و قربانیان جرم را به اثبات برساند .محکومیت تنها با اظهارات ،پهذیرش یها اعترافهات حاصهل نمیشهود؛
بنابراین ،جرم باید با «تحقیقات مستقل و شواهد فزیکی» به اثبات برسد .به طور مثال ،وقتی جرم زنا واقهع مهی شهود ،ممکهن
است شواهد بیولوژیکی متعددی از قبیل موی ،منی ،خون ،استفراغ ،آب دهان بر روی صورت طرفین ،عهرق ،ادرار و مهدفوع یها
شواهد دیگری مانند نشان انگشت ،چاپ کفش ،خاک ،علف ،منسوجات مربوط به لباسهای مظنهونین و آثهار مربهوط بهه مهواد
آرایشی و همچنان شواهد دیجیتلی نظیر کلیپهای صوتی و تصویری یا عکسهای گرفتهشده با موبایل یا ههر وسهیلۀ دیگهر از
جریان وقوع زنا نیز از صحنۀ جرم یا از نزد مظنونین به دست آیند .ایهن شهواهد بیولهوژیکی و غیربیولهوژیکی پهس از معاینهات
لابراتواری و مقایسۀ آنها با مظنونین می توانند معلومات دقیق و موثقی را در اختیار ارگانهای کشهفی ،عهدلی و قضهایی کشهور
قرار دهند.71

. Ibed.
 .71بختیاری.۲۱۸:۱۳۹۸ ،
28

70

 -۴نقد معاینه بکارت در مورد بررسی ادعای تجاوز جنسی
تجاوز جنسی نوعی تعرض به حریم خصوصی افراد اعم از زن و مرد است و از آنجایی که بدون رضایت یک شخص و در عین
حال ،با جبر و اکراه صورت می گیرد ،صدمات شدید فزیکی و روانی را بر یک شخص برجا می گذارد .در عین حال ،دلایل و
آثار دیگری جنایت نیز در محل واقعه و روی بدن مجرم نیز باقی می ماند .زنان و مردانی که مورد تجاوز جنسی قرار می
گیرند ،نیازمند اجرای معاینات طبی به هدف مستندساختن صدمات ،جمع آوری شواهد علمی – عدلی ،معالجه و مراقبت
جدی هستند .قبل از اجرای هرگونه معاینه ،متضرر باید به گونه کامل در مورد هدف و چگونگی اجرای معاینه ،محرمیت
معلومات جمع آوری شده ،آگاهی داشته باشد .حتی ممکن است زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ،متهم به ارتکاب
جرایم اخلاقی شوند .قربانیان تجاوز جنسی نباید به منظور تثبیت حالت جنسی که آنها دراین اواخر و یا قبلاً مقاربت جنسی
داشته یا نه و یا تثبیت باکره بودن یا بکارت و یا تاریخچه جنسی مورد معاینه طبی قرار بگیرند .زیرا این معاینات هیچگونه
ارزش و اعتبار علمی – طبی ندارد .اجرای معاینات یاد شده به این منظور ،یک تخلف از استندردها و اساسات بین المللی
حقوق بشر پنداشته می شود.72
متضررین تجاوز جنسی باید به صورت کامل در مورد هدف معاینه طبی و چگونگی اجرای آن آگاهی حاصل نموده و رضایت و
موافقت آگاهانه آ نها باید به صورت کتبی اخذ گردد .این موافقت و رضایت آگاهانه باید برای معاینه هر بخشی از بدن آنها به
شکل جداگانه گرفته شود .زنان حق دارند که معاینه بعضی از بخش های مشخص بدن خویش را که احساس ناراحتی می
کنند ،رد نمایند .حتی اگر زنان برای انجام این معاینات ،موا فقت و رضایت هم نداشته باشند ،زمینه تداوی و مراقبت از صدمات
و سایر مشکلات صحی آنها باید فراهم گردد.73
الف – دلایل علمی در مورد بی اساس بودن معاینه بکارت بدون اتکاء به معاینات فزیکی و روانی و سایر دلایل
الزام به منظور اثبات تجاوز جنسی
روش های متداول در سال های اخیر در افغانستان برای اثبات تجاوز جنسی متمرکز بر اجرای معاینه بکارت است .یعنی زمانی
که یک زن ادعای تجاوز جنسی می کنند ،ارگان های کشفی ،عدلی و قضایی افغانستان برای اثبات ادعای تجاوز جنسی به
معاینه بکارت متوسل می شوند تا از این طریق ادعای تجاوز جنسی را ثابت نمایند .اما غافل از اینکه از یکطرف معاینات واقعات
تجاوز جنسی یک تحقیق مغلق طبی است و از جانب دیگر بنابر متنوع بودن غشای بکارت از نظر اناتومیک ممکن است پرده
بکارت در بسا موارد در واقعات تجاوز جنسی تخریب نگردد .بنا ًء اتکاء کردن تنها به این معاینه دستگاه عدلی و قضایی کشور را
برای کشف حقیقت و تأمین عدالت کمک نمی نماید .چنانچه دراین مورد تحقیقات زیادی از طرف دانشمندان در سطح جهانی
صورت گرفته است.
بر همین اساس پروتکول درمان خشونت مبنی بر جندر برای فراهم کنندگان مراقبتهای صحی وزارت صحت عامه که در سال
 ۱۳۸۱منتشر شد ،بیان میکند که « چنین معاینات هیچ اعتبار علمی در تثبیت بکارت یا سابقه مقاربت جنسی زنان ندارد.74».
این پروتکول تأکید میکند« :وقتی معاینهای در رابطه به تجاوز جنسی انجام میشود ،نباید هدف آن دریافت اطلاعات درباره
بکارت قربانی یا سابقه مقاربت جنسی باشد.

 .72پروتکول .۱۱ :۲۱۱۴ ،GBV
 .73همان.۱۱ :
 .74پروتکول .17 :1214 ،GBVP
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در این مورد پروتکول مذکور به بررسیهای منظم و سازمانیافته  ۱.مطالعه طبی از کشورهای ایران ،ترکیه ،آفریقای جنوبی و
سایر کشورها که در سال  ۲۱۱۴انجام شده است ،اشاره کرده و چنین تصریح میدارد« :مهبل یک کانال عضلانی دینامیک
است که اندازه و شکل آن نظر به فرد ،مراحل رشد ،موقعیت فزیکی و عوامل مختلف هورمونی مانند تحریک و استرس جنسی
و سن تغییر پذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین ،معاینه بکارت برای اثبات تجاوز جنسی نیز هیچگونه ارزش و اعتبار علمی – طبی ندارد .تنها در صورتی ارزش دارد
که طبق پروتکل جی بی وی اولاً از زمان وقوع آن  .۲ساعت نگذشته باشد ،دوماً این معاینه در کنار سایر معاینات فزیکی و
روانی صورت گیرد که در بخش پیشنهادات به آنها اشاره خواهد شد .لذا ضروری است که ارگان های کشفی ،عدلی و قضایی
کشور به جای اتکاء به این معاینه ،روش های علمی تری را اتخاذ ن مایند تا از یکسو حقیقت کشف شده و عدالت تأمین شود و
از سوی دیگر از اضرار مجدد به متضرر جلوگیری شود و در عوض از وی حمایت های بهتر صحی و روانی صورت گیرد.
ب – دلایل حقوقی در باره عدم اعتبار معاینه بکارت به منظور اثبات تجاوز جنسی
اجرای معاینه بکارت همانگونه ک ه در خصوص اثبات زنا بی ارزش است در مورد اثبات تجاوز جنسی نیز هیچگونه اعتبار و
ارزش علمی – طبی ندارد .برعلاوه ،اجرای این معاینات با توجه به اثرات و صدمات فزیکی و روانی ای که بدنبال دارد ،موجب
می شود که حقوق بشری متضررین خشونت جنسی نقض گردد .گزارشی که در سال  ۲۱۱.توسط مؤسسه میدیکا افغانستان
تهیه و نشر شده بود ،در آن به یک واقعه تجاوز جنسی اشاره شده بود که مدعی تجاوز جنسی مورد معاینه بکارت قرار گرفته
بود .در نتیجه این معاینه ،متضرر به دلیل اینکه بکارتش سالم بوده ،نه تنها مورد حمایت قرار نگرفت بلکه به اتهام افتراء و زنا
مورد پیگرد قرار گرفت و در عین حال ،متهم برائت حاصل نمود .لذا معاینه بکارت حتی در اثبات تجاوز جنسی نیز گمراه
کننده است و هیچگونه ارزش و اعتبار علمی – طبی ندارد.
نتیجه گیری
در مورد بررسی جرم تجاوز جنسی ،معیار علمی ه جهانی مشخص و معینی وجود دارد که قربانیان آن با استفاده از دانشهای
طب عدلی و روانشناسی عدلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و آثار فزیکی و روانی ناشی از تجاوز جنسی مستندسازی
می گردند .در ضمن نتایج معاینات کامل طبی و روانی که از سوی متخصصان طب عدلی و روانشناسی عدلی تهیه میشوند،
برای ار زیابی مجدد آنها در یک کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .در صورتی که یافته های این دو متخصص با
واقعیت های عینی مطابقت داشت ،تأیید و در غیر آن رد می گردد .در ضمن ،شناسایی ،جمع آوری و تحلیل سایر شواهد
فزیکی در کنار بررسی نواحی مهبلی و مقعدی مهمترین بخشی از این بررسی ها و تحقیقات را تشکیل می دهند.
پیشنهادها و خواست های گروپ کاری
گروپ کاری در رابطه به اثبات تجاوز جنسی تنها از طریق معاینه بکارت نگرانی شدید خود را ابراز داشته و پیشنهادات خود را
به صورت فهرست وار از ریاست محترم کمیته تقنین کابینه مطرح می نماید:
 .0معاینه بکارت در اثبات ادعای تجاوز جنسی فقط تا قبل از  .۲ساعت از وقوع حادثه مجاز است ولی بیشتر از آن باید
جرم انگاری شود و برای عاملین آن جزای سنگین مقرر گردد.
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 .5برای اثبات ادعای تجاوز جنسی باید تأکید شود که پولیس ها ،سارنوالان و داکتران طب عدلی از روش هایی که در
ذیل به آن اشاره می گردد ،استفاده نمایند و در غیر آن با متخلفین باید برخورد قانونی صورت گیرد .در این مورد لازم
است که جزای مشخصی نیز تعیین گردد تا مسئولین کشف ،تحقیق و متخصصین طب عدلی بیشتر و بهتر احساس
مسئولیت کرده و از تن پروری و سهل انگاری در روند تحقیق خودداری نمایند.
 .9آنهایی که از طریق این معاینات متضرر می شوند ،باید مورد حمایت های حقوقی و مالی قرار گیرند و در عین حال از
خدمات صحی و روانی نیز باید مستفید گردند.
بدیل های معاینه بکارت در قضایای تجاوز جنسی
در مورد بررسی تجاوز جنسی ،معیار عل می وجود دارد و آن این است که شخص قربانی به لحاظ فزیکی و روانی مورد مطالعه و
بررسی قرار می گیرد؛ چرا که اولاً قربانی خود عارض و شاکی است و برای اثبات ادعای خویش ناگزیر به وضعیت جسمی و
روانی خویش استناد کند ،و ثانیاَ شخصی که قربانی تجاوز جنسی است و این عمل ک ه با جبر و اکراه صورت گرفته است ،آثار
مقاومت و استعمال قوة به صورت فزیکی و روانی ظاهر میگردد .لذا در این مورد ،معاینات و مشوره متخصص روانی ضروری
است.
در این بخش ،لازم است که معاینات فزیکی و روانی در دو محور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا روشهای علمی که
در این زمینه وجود دارند ،بیشتر روشن گردند .برعلاوه ،بررسی نواحی مهبل و مقعد و سایر شواهد فزیکی نیز از جمله مواردی
است که در قضایای تجاوز جنسی مورد توجه قرار می گیرند.
 -۱معاینات فزیکی
قربانی تجاوز جنسی باید قبل از انجام بررسیها ،احساس راحتی و عدم اضطراب داشته باشد .این ممکن نیست مگر اینکه
رضایت قربانی اخذ و سپس بررسی کامل فزیکی باید در این مورد انجام شود .رضایت به این معناست که قربانی اولاً از نتایج و
پیامدهای معاینه باید مطلع و آگاه باشد و آگاهانه به معاینه فزیکی تن دهد ،دوماً با اراده واقعی خود به این معاینه رضایت دهد
نه اینکه تحت اجبار و اکراه قرار گیرد و یا در شرایطی قرار داشته باشد که احساس آزادی اراده از او سلب گردد .پس از آن ،از
تمامی یافتههای فزیکی و جسمی باید تصویربرداری و شواهد و سمپلها برای معاینات جمعآوری شوند .معاینات فزیکی ،میزان
قوة بهکاررفته در قضیۀ تجاوز جنسی را نشان میدهد و همچنین ارتکاب عمل جنسی و ارتباط آن عمل را با مظنون ثابت
میسازد .معاینات کلی به این معناست که یک قربانی تجاوز جنسی ،از سر تا پا باید مورد معاینه و بررسی قرار گیرد تا دیده
شود که چه نوع آثار و علایم ناشی از تجاوز در بدن قربانی موجود است.75
در پروتکول استانبول نیز به این معاینه جامع و کامل تأکید شده است که شامل موارد ذیل میگردد:
 -0ظاهر کلی (وضعیت ظاهری بدن) ؛
 -5پوست؛
 -9سر ،صورت و گردن؛
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 -2چشمها ،گوشها ،بینی و دندانها؛
 -2حفرههای دهانی و دندانی؛
 -1قفسۀ سینه و شکم؛
 -7دستها ،مچ دستها ،بازوها و زیر بغل؛
 -3پاها شامل کف پاها ،رانها ،نواحی داخلی رانها و سورین؛
 -3وضعیت و حالت تنفسی؛
 -01ساختار تناسلی و ادراری؛
 -00ساختار اسکلیتی؛
 -05ساختار عصبی مرکزی و محیطی؛
-09

بررسی لباسها.76

در نتیجۀ معاینات مذکور ،ممکن است خونریزی ،کبودی ،سرخی و تورم ،ساییدگی و خراشیدگی ،کششدن موی ،افتادن یا
شکستن دندان ،زخمها و جراحات ناشی از فیر مرمی ،دندانگرفتگی ،پارهشدن پردة گوش و صدمات داخلی شکم دیده شوند.
این علایم حتم ًا باید به صورت علمی و اصولی عکاسی و مستندسازی شوند .اگر قربانی دچار اختلالات تنفسی و عصبی است،
باید اعراض و علایم آن شناسایی و ثبت گردند .به طور مثال ،شخصی که دچار اختلالات عصبی است ،نمیتواند درست حرف
بزند و راه برود.
از طریق این معاینات و بررسیها ،ضمن آنکه میتوان میزان قوة بهکار رفته در این جنایت را محرز ساخت ،از سوی دیگر،
شواهد بیولوژیکی را نیز می توان حاصل کرد که رابطۀ مظنون را با صحنۀ جرم و قربانی برقرار سازد.
 -۲معاینات تناسلی زنان
هرگاه زن شواهدی روشن از انجام خشونت جنسی ارائه یا انجام بررسیهای داخلی بدن ،صحت گفتههای وی را ثابت کند،
شاید دیگر انجام معاینات حوصلی ضروری نباشد.
در غیر آن پروتکول درمان خشونت مبنی بر جندر وزارت صحت عامه افغانستان ،تأیید میکند که تنها بکارت و سستی مقعدی
نمی توانند ثابت کنند که یک فرد مورد تجاوز قرار گرفته و یا با رضایت خویش به مقاربت جنسی(زنا) مبادرت ورزیده اسهت .در
واقع ،پروتکول مذکور تأکید می کند که معاینه عضو تناسلی بایهد شهامل بررسهی جهامع ،دقیهق و مهنظم کهل بهدن ،از جملهه
برجستگی شرمگاه یا استخوان عانه ،قسمت داخلی ران ها ،فاصله میان مقعد و عضو تناسلی ،خود مقعد ،لبه بهزرگ و کوچهک،
کلیتوریس ،مجرای ادرار ،دهانه مهبل و پرده بکارت میشود که برای شناسایی و ثبت علایم ذیل صورت میگیرد .بررسهی ایهن
قسمت های بدن باید با هدف مستند سازی یا مشاهده هرگونه آسیب انجام شود:
 .0آسیب؛
 .5جراحت؛
 .76پروتکول استانبول .۱ :۲۱۱۴ ،و ..۸
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 .9عفونت.
 -۳معاینات مقعدی با روش های معیاری
پس از تجاوز جنسی به مقعد یا داخل کردن اشیاء در آن ،چه زن باشد و چه مرد ،درد و خونریزی رخ میدهد و ممکن است
روزها و هفته ها ادامه داشته باشد ،که اغلب با قبضیت همراه می شود .برخی علایم اختلالات فعل تغوط هم میتوانند اتفاق
افتند .در حالت وخیم آن ،هر معاینهای غیر از تفتیش با چشم ممکن است نیازمند ایجاد بیحسی موضعی باشد و باید از سوی
یک متخصص انجام گیرد .در وضعیت مزمن ،چندین علامت ممکن است وجود داشته باشند و باید همگی مورد تحقیق قرار
گیرند .اگر آثار جراحات مقعدی دارای اندازه و وضعیت غیرطبیعی باشد ،همۀ این علایم باید ثبت گردند .حین معاینات
مقعدی ،باید نواحی خارجی و داخلی دستگاه و اندامهای تناسلی و همچنان ناحیۀ بیرونی مقعد مورد بررسی قرار گیرند .در
بررسی مقعد ،یافته های ذیل باید مورد ملاحظه قرار گیرند تا در مستندات تجاوز جنسی درج گردند:
 .1خون ریزی فعال ،کبودی ،سرخی و تورم ،ساییدگی و خراشیدگی و موجودیت اشیاء و اجسام خارجی در مقعد؛
 .1درزها شاید در برخی از حالت های عادی که ناشی از یبوست یا بهداشت ضعیف باشند ،با اهمیت جلوه نکنند ،اما
وقتی وضعیت وخیم حاکم طی  .۲ساعت تغییر نکند ،این درزها باید مورد اهمیت و توجه قرار گیرند و باید به
عنوان مدرکی در خصوص داخلشدن شئ یا جسم خارجی در مقعد به آنها توجه شود؛
 .1پارگی مقعدی با یا بدون خونریزی؛
 .4خارجشدن چرک از مقعد ایجاب کشت سلولی را بخاطر تثبیت امراض مقاربتی مینماید.77
 -۴جمع آوری ،مستندسازی و تحلیل دلایل و قراین
تهیه نمونه های مناسب در واقعات تجاوز جنسی در تعیین ماهیت و تماس جنسی و احتمالاً هویت متجاوز و همچنان
ارتباطات احتمالی با سایر جرایم کمک می کند .نمونه هایی مورد نیاز عبارتند از خون (برای  ،DNAمواد مخدر و الکول) ،ادرار
(برای تثبیت مواد مخدر) ،مو (موهای رأس و عانه) ،ناخن ها و محتوی تحت آنها ،سوآب از سطح بدن ،دهان ،گوش ها ،بینی و
اعضای تناسلی .از جمله فرج ،مهبل ،عنق رحم ،آلت تناسلی مرد .کیت های نمونه گیری مناسب با کنترول کیفیت بلند تهیه
گردیده و قابل دسترس می باشد که برای اجرای معاینات قسمت های مختلف بدن در هر زمانی که لازم باشد مورد استفاده
قرار می گیرد.
از آنجایی که چنین شواهدی به سرعت در معرض تخریب قرار میگیهرد ،بهه دسهت آوردن آن در اسهرع وقهت ضهروری تلقهی
میشود .برخی از ادارات پولیس به صندوق ابزار مخصوص تجاوز جنسی مجهزند که حاوی تجهیزات مورد نیاز برای جمهعآوری،
برچسب و حفظ شواهد است.
استیک فلین توضیح میدهد که مأموران مسئول چگونه باید در رابطه به تماسهای مربوط به خشونت جنسی ،اقداماتی را
روی دست گیرند« .هنگام واکنش با یک صحنۀ تجاوز جنسی ،طرزالعمل مجرم برای دسترسی صرف به قربانی در تعیین قلمرو
صحنه جرم ،مهم است. 78».
 .77پروتکول استانبول.۹۱ :۲۱۱۴ ،
33

شواهد و مدارک فزیکی در قضایای تجاوز جنسی ،شامل لباسهای رنگآلود یا پارهپاره ،خراشیدگی ،کبودی یا بریدگی ،شهواهد
ناشی از یک مقابله و مقاومت ،مایع منی و لکههای خون ،جراحات ،وضعیت خانوادة اطفال و نتایج آزمایشات داکتر میباشد.
 -۵معاینات روانی
هر عملی که خلاف میل ،رغبت و ارادة یک شخص واقع شود ،و از طرف دیگر ،این شخص توان مقاومت و جلوگیری از تعرض
را هم نداشته باشد و این عمل با جبر و اکراه صورت گیرد ،طبعاً اثرات مخرب روانی را در قربانی برجا میگذارد .اینکه این آثار
و پیامدهای روانی ناشی از تجاوز جنسی چیست و چه ویژگی هایی دارد و قربانی را در چه حالت و وضعیتی قرار میدهد ،در
ذیل میآید.
 .۱تجربه مجدد ضربه روحی
قربانی ممکن است بازتابها یا خاطرات ناخوانده ای داشته باشد که در آنها واقعۀ ضربۀ روحی به طور کلی برایش دوباره رخ
میدهد و تداعی میگردد؛ حتی زمانی که شخص هوشیار و بیدار است یا با کابوسهای بازگشتکنندة شبانه ،که شامل تمامی
اجزای واقعۀ تکاندهندة تجاوز جنسی به شکل اصلی یا سمبولیک آن میشود .پریشانی با نشانههای بارزی که نمایانگر یا
تشبیه کنندة حادثۀ تجاوز جنسی است ،به طور مداوم در صورت فقدان اعتماد و ترس این اشخاص از مسئولان ،از جمله
داکتران و روانشناسان ،ظاهر میگردند.
 .۲کناره گیری و بی حسی هیجانی
علایم و نشانه های دیگری که ممکن است در قربانی تجاوز جنسی مشاهده شود ،عبارت از کنارهگیری از هر فکر ،مکالمه،
فعالیت ،مکان یا شخص باشد که یادآور آسیب روحی حاصل از تجاوز است .در ضمن ،فشار هیجانی عمیق ،کنارهگیری شدید
شخصی و پسکشیدن اجتماعی ،ناتوانی و عجز در یادآوری یک جزء مهم از آسیب روحی ،از جمله علایم و نشانههای بارز
روانی ناشی از تجاوز جنسی است که در قربانی عارض شده و او را در وضعیت ناهنجار روانی قرار میدهند.
 .۳بر انگیختگی شدید
آثار و علایم روانی دیگری که در نتیجۀ تجاوز جنسی بر قربانی عارض میشود ،برانگیختگی شدید است .برانگیختگی شدید،
خود شامل نشانههای ذیل میگردد:
 -1مشکل در به خواب رفتن یا در خواب ماندن؛
 -1کجخلقی یا طغیان عصبانیت؛
 -1مشکل در تمرکز ،هوشیاری و گوشبهزنگی مداوم؛
 -4واکنشهای تکاندهندة اغراقآمیز؛
 -5اضطراب کلی و همیشگی؛
 -6نفسهای بریده و کوتاه ،عرقکردن ،خشکی دهان یا سرگیجه و ناراحتی معدهای و رودهای.

. Flynn, 2000:66.
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 .۴علایم افسردگی
علایم افسردگی یکی دیگر از پیامدهای تجاوز جنسی است که در قربانی پدیدار میشود .علایم ذیل را میتوان از جمله
نشانههای افسردگی برشمرد:
 -1حالت بیحوصلگی؛
 -1فقدان احساس لذت (فروکشکردن شدید علاقه یا لذت از فعالیتها)؛
 -1اختلال در اشتها یا کاهش وزن؛
 -4بیخوابی و خوابزدگی؛
 -5بیقراری حرکتی یا کندی؛
 -6خستگی و فقدان انرژی؛
 -7احساس بیارزشبودن و احساس گناه شدید؛
 -8مشکل در بذل توجه؛
 -1مشکل در تمرکز و یادآوری خاطرات؛
 -12افکار مرگ و مردن؛
-11اندیشهپردازی خودکشی یا اقدام به خودکشی.
برعلاوه موارد یاد شده ،سایر آثار و پیامدهای روانی تجاوز جنسی به صورت مختصر در ذیل معرفی می گردد .اما برای معلومات
بیشتر به پروتکول استانبول باید مراجعه شود.
 .1نابودی خودانگاره و آینده کوتاه در زندگی؛
 .1گسستگی ،دگرسان بینی خود و رفتار استثنائی؛
 .1شکایت جسمی؛
 .4روان پریشی؛
 .5اختلال عصب شناختی.
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