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 مقدمه

اگرچه تصور عمومی از مناسبات جنسیتی زنان و مردان در روابط اجتماعی، نشان دهنده احترام خاص نسبت به زنان 

است؛ ولی  مشاهدات و یافته های تحقیقاتی دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون واقعیت های دیگری را نشان میدهد. از 

خشونت به ش های فراوانی که زنان با آن روبرو اند؛ یکی از انها خشونت های خانوادگی است. مجموع مصائب و چال

ن آن، مردان خانواده و جامعه میباشند. با این حال گفته اشکال و گونه های متفاوت علیه زنان اعمال میشود و عامال

انکار ناپذیر در جامعه افغانستان به و راگیر زنان بطور خاص، واقعیت ف میتوانیم که پدیده خشونت در کل و خشونت علیه

 شمار می آید.

پرداخته است. فراتر از ذکر آمار و  1335گزارش حاضر به بررسی و مطالعه انواع خشونت علیه زنان در هشت ماه سال 

 قضایای ثبت شده و تحلیل مقتضی از ارقام و آمار خشونت، واقعیت ها، مشاهدات، تصویر و قضایای خشونت جمع

با وجود تالش های بی وقفه کمییسیون به منظور ثبت قضایای خشونت آوری شده است که به شدت تکان دهنده است. 

باز هم دیده میشود که رقم واقعی خشونت علیه زنان انگونه که در سطح کشور با گستردگی ادامه دارد؛ نمیتوان انرا کشف 

دارد که مهمترین ان عرف و عنعات نا پسند است که مانع مراجعه و جمع آوری کرد این امر به دالیل گوناگون ارتباط 

خانم ها به ارگان های عدلی و قضائی کشور میگردد. همبن عرف و عنعنات دست و پاگیر باعث میشود تا خانم ها، از 

بود امینت و عدم دلیل دوم، ن عکس العمل در برابر بی عدالتی خود داری نموده و انرا نوع رسوائی و بد نامی تلقی نماید.

دی فراروی زنان افغانستان و خی از مناطق نا امن کشور است. مشکل نا امنی یکی از چالش های جبردسترسی به 

همچنان چالش عمده برای تحقق برنامه ها و انجام مصاحبه ها و مشاهدات مورد نیاز میباشد. با آنهم تالش صورت گرفته 

کارمندان بخش حمایت و توسعه حقوق زنان به آنها دسترسی داشته جمع آوری و  تا حدالمقدور از تمام والیات کشور که

 در این گزارش انعکاس یافته است.

میباشند، نتایج مراجعه خود متضررین ستان ات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانبانک اطالعگزارش حاضر که مبتنی بر 

طی هشت ماه  گان شان بوده است که نشان میدهد،ه ز وابستنادر از اثر شکایت یکی ا خشونت و یا حتی در موارد خیلی

 الیتی این کمیسیون به ثبت رسیده است. ومورد خشونت علیه زنان در دفاتر ساحوی و  2621 به تعداد 1335سال 

مراجعه بیشتر زنان به قانون،  از یکطرف  نشان دهندهجاری در جریان سال خشونت و وضعیت ناگوار زنان ثبت آمار 

ایش اعتماد ایشان به دولت در راستای برخورداری از حقوق شان و از طرفی دیگر ناشی از ضعف در حاکمیت قانون، افز

در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت است. عالوه براین، ناامنی و معافیت از مجازات  نارسائیها

 لیه زنان نقش دارند. و سنت های زن ستیز افغانستان نیز در وقوع خشونت ع
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شور طی هشت ماه درگزارش حاضر، تالش صورت میگیرد تا تصویری از گونه های مختلف خشونت علیه زنان در ک

 . ارایه گردد 1335سال 

خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت لفظی و  ؛این گزارش، انواع خشونت علیه زنان را در ذیل پنج عنوان کلی

سایر انواع خشونت دسته بندی نموده و مورد بحث قرار می دهد. در ذیل هرکدام این روانی، خشونت اقتصادی و 

 است. عناوین، دسته بندی های جزیی تر خشونت علیه زنان نیز درج گردیده

 

 این گزارش با ارائه پیشنهادات مشخصی به مراجع مسوول جهت درک وضعیت خشونت علیه زنان، خاتمه میبابد.
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 اولفصل 

 لیاتک

 

 افغانستان در حمایت از حقوق زنان حقوق بشرولیت ها و چارچوب کاری کمیسیون ؤمسالف: 

 

ایجاد بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان یکی از اهداف و برنامه های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

ا برای بهبود وضعیت حقوق زنان در بوده است. بخش متذکره برای پیشبرد  این هدف در ساختار کمیسیون تشکیل شده ت

 کشور تالش  کند. 

خشونت علیه زنان یکی از مسایل محوری در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون می باشد. کمیسیون 

که این گزارش نیز بر  ایجاد نموده استثبت قضایای خشونت علیه زنان  برای جمع آوری و ی را بانک اطالعات ویژه

 تهیه و تدوین گردیده است.  ،آنعات جمع آوری شده در اطالمبنای 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را از طریق دفاتر ساحوی و والیتی خود، 

دریافت نموده و برای حمایت از قربانیان، از طریق ارجاع چنین قضایا به ارگانهای عدلی و قضایی خواهان رسیدگی 

قانونی شده و تا آخرین مرحله برای قربانیان دادخواهی مینماید. کمیسیون، نظر به نوعیت قضیه به مراجعین، شاکیها و 

جانبین قضیه مشوره حقوقی داده و برای حل قضایا دست به میانجیگری و مساعی مورد ضرورت میزند. در صورت 

نظور گرفتن وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع و یا سایر ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی، آنها را به م

 سازمانهای حقوقی معرفی میکند.

افزون براین، کمیسیون از طریق برنامه های آموزشی و آگاهی دهی عمومی در پی ایجاد تغییر در نگرش های خشونت 

ها،  مکاتب، دانشگاه صاب تعلیمین در حقوق زنان به همین دلیلپرور و تحقیر آمیز نسبت به زنان در جامعه است. 

تا تغییرات نگرشی و رفتاری را در میان مردم می گردد و تالش در نظر گرفته شده ها و مراکز آموزشی نظامی  دارالمعلمین

های ه حمایت از حقوق زنان به ایجاد شبکبه وجود آورد و در نهایت خشونت علیه زنان را کاهش دهد. هم چنین بخش 

ها  کارهای مشترک با دولت و جامعه مدنی اقدام نموده و در روند قانون گذاری با ارائه نظریات و مشورهدادخواهی و ابت

سهم میگیرد. از سوی دیگر، بخش حمایت از حقوق زنان به طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنان به 

 منظم نظارت میکند. منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان به طور مداوم و 

نین کمیسیون از طریق تهیه و نشر گزارشهای تحقیقی در رابطه با حقوق زنان تالش دارد تصویر دقیق تری از همچ

وضعیت حقوق زنان در کشور ارایه کند. کمیسیون در طول چند سال گذشته، چندین گزارش تحقیقی را در مورد حقوق 

حقوق زنان، به دولت افغانستان و سازمانهای ملی و  زنان تهیه و نشر نموده و پیشنهادات مشخصی را برای بهبود وضعیت

بین المللی مطرح کرده است. شماری از گزارشهای تحقیقی منتشر شده عبارتند از وضعیت حقوق زنان بیوه در کشور، 

وضعیت زنان شاغل درافغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت زنان معتاد در افغانستان، خشونتهای خانوادگی 

علیه زنان، عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب، بررسی علل وعوامل قاچاق زنان و اطفال در افغانستان و 
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وضعیت مشارکت و حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیتهای سیاسی در افغانستان و بررسی علل و عوامل تجاوز جنسی 

خشونت علیه زنان در افغانستان نیز بخشی از این  و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(. گزارشهای ویژه

 فعالیت ها است که معموالً هرساله تهیه و نشر می گردد

زنان به عنوان یکی از آسیب  به حقوق زنان دارند. از این روعالوه براین ها، دیگر بخش های کمیسیون نیز توجهی ویژه 

 قوق بشر افغانستان است. این توجه ویژه پذیرترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه کمیسیون مستقل ح

در گزارش های دیگر کمیسیون از قبیل گزارش های وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت اطفال در افغانستان، 

 ستان و غیره نیز بازتاب می یابد.وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغان

 

 حمایت از زنان قانونیحقوقی و مبانی ب؛ 

 قانونی در قوانین ملی حقوقی و نی : مبایک

مبتنی بر مواد قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون مبارزه با 

و سایر قوانین عادی کشور، دولت افغانستان مکلف به اتخاذ و  ، قانون مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنانقاچاق انسان

 ابیر مؤثر جهت مبارزه با تبعیض و خشونت علیه تمام شهروندان به خصوص زنان کشور است.حمایت تد

قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر قانون  22ی  ماده

 .iتسجیل نموده است

نفع سواد آموزی و انکشاف  های انکشافی به بیر و انجام برنامهقانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدا 44ی  ماده

iآموزش زنان نموده است i . 

گذاران به نحوی در این ماده به تبعیض  دهد که قانون قانون اساسی جدید افغانستان، نشان می 44ی  بررسی دقیق ماده

پروش زنان به صورت خاص هدایت داده و  مثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت افغانستان را در برابر حق آموزش و

 مکلف به ایجاد راهکارهای روشن و مؤثر نموده است.

قانون اساسی جدید افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده تذکر داده است. در این ماده سالمتی  54ی  ماده

گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا های مهم دولت تعریف  روحی و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از مکلفیت

iشرایط الزم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه، بوجود آورد. i i. 

قانون اساسی به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه را به عنوان عضو  33ی  ماده

عضای انتصابی مجلس سنا که توسط رئیس جمهور معرفی در مورد یک سوم از ا 34ی  بینی نموده است. همچنان ماده پیش

 خواهد تا نصف این افراد را از میان زنان معرفی کند.  گردد، از رئیس جمهور می می

ها ملحق شده و  قانون اساسی جدید افغانستان، دولت را به رعایت تمام اسناد حقوق بین المللی که افغانستان به آن 7ماده 

iده استتصویب کرده، مکلف نمو v. 
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قانون منع خشونت علیه زن سند مهم و معتبر دیگری است در سطح ملی که دولت افغانستان را در مبارزه علیه تبعیض و 

ترین کارهایست که دولت افغانستان در جریان ده  دهد. تصویب این قانون یکی از اساسی خشونت علیه زنان مسؤولیت می

 لیه زنان انجام داده است.سال گذشته، در جهت رفع تبعیض و خشونت ع

ی دوم این قانون، هدف از تصویب آن، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت  بر اساس ماده

گردد، حمایت قربانیان خشونت،  خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می

ن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند برد

 باشد. خشونت علیه زن، می

های تخقیق،  قانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد نموده که از صالحیت 15ی  ماده

خشونت، پیشنهاد تعدیل یا وضع مقررات که در  های آگاهی دهی، تأمین هماهنگی بین نهادهای مبارزه با اجرای برنامه

 .vتطبیق این قانون مؤثر باشد و... برخوردار است

ها را در رابطه به رفع خشونت  های هریکی از آن این قانون نهادهای حمایتی را معرفی نموده و مسؤولیت 15تا  3ی  ماده

 اییم خشونت علیه زن پرداخته است.علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانون به مسایل جزایی جر

کند در صورت که احکام این قانون با سایر قوانین  آن است که تصریح می 43ی  های این قانون ماده ترین ماده یکی از مهم

 شود. عادی کشور، در مغایرت باشد، به احکام این قانون ارجحیت داده می

پارلمان  بیمورد تصوزگی دولت جدید افغانستان است که بتا قانون منع آزار و اذیت زنان یکی از مهمترین گامهای

 افغانستان قرار گرفت. 

 

 بین المللیحقوقی و قانونی در حقوق : مبانی دو

اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی رفع کلیه تبعیضات علیه زن، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 

 سال اکتوبر  31  مورخ - 4213که در نشست   1325المللی حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامهو فرهنگی، میثاق بین 

 المللی بین اسناد از دیگر برخی و زنان سیاسی حقوق المللی بین ی عهدنامه است، گردیده صادر امنیت شورای  2000

ی عضو را مکلف به طرح و  ها تدول و داشته تأکید زنان علیه خشونت و تبعیض علیه مبارزه به مجموع در بشر حقوق

های نموده است که بتوانند به عنوان راهکارهای مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان مؤثر واقع  عملی نمودن برنامه

 گردد.

خوشبختانه دولت افغانستان تا کنون تعدادی زیادی از این اسناد بین المللی حقوق بشر تصویب یا امضاء نموده و عمال 

 .. vi ها است اجرای آن مکلف به
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 :دومفصل 

 عمومییافته های  آماری تحلیل

 

تقسیمات نموده وتوجه در دسته های مختلف علیه زنان بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت 

 ب میدارد.جل ،خشونتسایر موارد روانی و  ،جنسی، اقتصادی، لفظی فزیکی، شهروندان را به انواع گوناگون مثل خشونت

هشت ماه قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان را در جریان در مورد  یگزارش حاضر، اطالعاتهمان گونه اشاره گردید 

در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر  آماراین پوشش می دهد. میالدی  2016یا  خورشیدی 1335 سال

  ثبت شده است. جاری بستگان آنان در جریان سال افغانستان توسط شاکیان خشونت علیه زنان یا وا

مورد آن   762،  به ثبت رسیده 1335سال هشت ماه که در جریان موردی  2621یعنی از مجموع آمار خشونت علیه زنان 

مورد دیگر شامل انواع خشونت های جنسی بوده و  131 به تعداد تشکیل می دهد.   و جسمی شونت های فزیکیرا خ

خشونت های اقتصادی بوده است. دیگر  ،مورد 543شامل خشونت های لفظی و روانی می باشد. همچنین  مورد، 332

ر موارد خشونت علیه زنان می باشد که به نحو از انحا با عرف و عنعنات ناپسند درکشور بستگی سای شامل مورد 243بقیه 

  دارد.

 

 نشان میدهد.1335  سالهشت ماه گراف زیر مجموع آمار خشونت علیه زنان را در 
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در بخش های ذیل اشکال مختلف خشونت به تفصیل و مستند با قضایای مشرح مربوط به هریکی از گونه های خشونت 

 و قضایای نمونه وی نیز در ذیل هر نوع از خشونت ارائه میگردد.ارایه میگردد. 
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 خشونت فزیكی -5

سیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گسترده ترین نوع خشونت علیه زنان همانا خشونت کم بانک اطالعات براساس 

حادثه ای خشونت جسمی به ثبت رسیده است. در میان این خشونت 762جسمی میباشد. در این دوره ای گزارش دهی، 

 24مورد( کار اجباری)  35مجروح کردن )(، مورد 5. افزون بر این، سوختاندن )زنان بوده استقضیه لت و کوب  633ها، 

 مورد ( بوده است.  5مورد ( و همچنان آتش زدن هم ) 3مورد(، قتل) 

 در سطح کشور است:خشونت فزیکی علیه زنان  انواعنمایانگر  زیر گراف
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ر است که به خودی خود بسیار ارقام باال نشان می دهد که لت و کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان در کشو

قتل، مجروح کردن با استفاده از چاقو،  تکان دهنده می باشد. اما موارد خشن تر و وحشیانه تر خشونت علیه زنان از قبیل

باال، نشان دهنده وضعیت اسفناک خشونت  گرافسوختاندن  در  کارت و احیاناً سالح های گرم و حتا قطع اعضای بدن،

 ی تواند منجر به مرگ قربانی شود. ست. این خشونت های در موارد زیادی مجسمی علیه زنان ا

 با توجیهات حیثیتی و ناموسی صورت میگرد.اکثرا که قتل زنان  موضوع یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی 

ا مستند کرده قضیه قتل زنان رمورد  160در حدود 1335سال هشت ماه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان 

اتفاق افتاده غرب افغانستان ، جنوب و شمالزون آن ها در  ین که بیشتر تشکیل میدهدقتل ناموسی مورد انرا  113اند که 

 است. 
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 فراوانی قضایای قتل زنان بر اساس زون:

یون مستند گردیده است. قضیه قتل ازسراسر افغانستان توسط این  کمیس  165؛ به تعداد  1335سال هشت ماه در جریان 

قضیه آن در زون  63، آن در زون شمال قضیه 32قضیه قتل که توسط این نهاد مستند گردیده است،    165از مجموع 

 است. بوقوع پیوسته  در زون مرکز قضیه  10 و شرققضیه آن در زون  33 قضیه در زون غرب،  21جنوب، 

 میدهد.گراف زیر فراوانی قضایای قتل زنان را نشان 

         
   

        
   

         
   

        
   

           
  

                                           

                                             

 

 تطبیق عدلی قضایای قتل زنان بر اساس زون:

قضیه قتل زنان در سراسر افغانستان،  165بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از مجموع 

و دوسیه های متهمین، پس از تحقیقات  دستگیر قضایااین موارد  کمتربن بیشتربن قضایای قتل زنان فراری اند و  عاملین

در زون درصد از قضایا  36.11 ، قضیه قتل 165از مجموع یعنی توسط  ثارنوال موظف، محول محکمه گردیده است. 

 3 در زون مرکز قضیه  10از و  در شرق درصد  5در زون جنوب، در صد  12.5در زون شمال،  در صد 23.17 غرب، 

 .است گرفته  قضیه آن مورد رسیدگی قرار

 

 موضوع در گراف زیر همچنان نشان داده شده است.
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 1قضیه 

از سوی شوهرش به قتل رسید.  یک افسر پولیس به کارمندان نظارت کمسیون  ........در والیت  خانمی  "

 سال قبل 5پولیس خدمت مینمود و آنها در حقوق بشر افغانستان اطالع داد که این مرتکب حین وقوع حادثه در نیروی 

صبح  10که این حادثه به ساعت  هنیز داشتند. افسر پولیس افزودبعنوان ثمره ازدواج شان ازدواج نموده بودند و یک طفل 

بوقوع بپوست زمانی که مرتکب سالح خود را پاک می نمود. هنوز معلوم نیست که مرتکب بصورت قصدی خانم خود را 

 "این قضیه زیر تحقیق پولیس قرار دارد.فعال مرتکب فراری است و یک حادثه تصادفی بوده است. کشته ویا 

 

 2قضیه 

با هم  گاهگاهی پسر و دختر عاشق یک پسر از همان قریه گردید.  ............ساله باشنده والیت  17یک دختر  "

شان آمده بود از سوی یکی از اعضای خانواده دختر  یک روز که آن پسر به دیدن دختر به خانهوعده مالقات میماندن که 

ارت کمسیون به دیده شد. در نیتجه همان عضو خانواده دختر، پسر و دختر را به ضرب گلوله کشت. کارمندان بخش نظ

یباشد تا مرتکب را تحت تحقیق محقیقت دارد و این موضوع قضیه چنین و آنها تائید نمودند که پولیس مراجعه نموده 

 "ا نمایند.پید
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 خشونت جنسی -2

قربانی این  زیادی هر سالهخشونت جنسی یکی از جدی ترین مشکالت زنان در سطح کشور است. زنان و دختران 

گاهی هرازبا وجود آنکه آمارهای موجود از خشونت جنسی بسیار نگران کننده است و . می گردندجنایت وحشیانه 

منتشر می شود، ولی این آمارها رقم واقعی این معضل را نشان نمی دهد، زیرا  مواردی از این گونه قضایا در رسانه ها نیز

  .مسایل جنسی در بستر سنت های جامعه افغانی، حالت تابویی دارد و پرداختن به آن ها کراهت آور قلمداد می شود

 

 زنان در دفاتر مورد از قضایای خشونت جنسی علیه  131، به تعداد  1335طی سال جاری  با همه محدودیت ها

، چون تجاوز جنسیهمخشونت جنسی به شیوه های مختلف به ثبت رسیده است. سیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکم

ین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روسپی گری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق می ، توهنامعمول جنسیروابط 

اگر مقاربت جنسی اجباری و افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. 

 1335در سال  خشونت جنسی موارد موعمج از میاناجبار به عمل لواط را نیز جزو موارد تجاوز جنسی به شمار آوریم، 

 .مورد آن تجاوز جنسی بوده است  22 به تعداد 

مورد اجبار به  10مورد آزار و اذیت جنسی،   34، ارتباط نامشروع شوهر با دیگران مورد 22عالوه بر تجاوز جنسی، 

مورد  2جنین اجباری و  مورد سقط 3مورد اجبار به تماشای تصاویر و فیلم های مستهجن،  6فحشا و روسپیگری، 

 بارداری اجباری نیز جزو موارد خشونت جنسی در آمارهای این سال درج گردیده است. 

، خطر مبتال از قبیل افسردگی روانیموجب آسیب های  جراحات مستقیم جسمی بلکه تجاوز جنسی نه تنها باعثمتأسفانه 

 موضوع بسیار حساس برانگیز در جامعه افغانی میباشد.خشونت جنسی . نیز می شودداری ناخواسته شدن به ایدز و بار

چون لکه بدنامی، ترک شدن از هم یزنانی که صدای شان را درمورد تجاوز جنسی بلند نمایند به خطرات و تهدید های

اقتصادی مواجه شده و در معرض تخطی های بیشتر حقوق بشری و  ی شوهر، محرومیت از حقوق اجتماعی وسو

 این مسأله فرایند دسترسی زنان به عدالت را نیز بسیار محدود می سازد. می گیرند. وخامت صحی قرار

 خشونت جنسی در برابر زنان در سطح کشور است. انواعنمایانگر زیر  گراف
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مرتبط به رابطه جنسی 1335 موارد خشونت های جنسی ثبت شده در سال بسیاری ازآمارهای باال نشان می دهد که 

که یا به طور اجبار و به شکل تجاوز صورت می گیرد و یا از قربانی این رابطه جنسی درخواست می نامشروع است 

 گردد. این رقم، نشان دهنده وضعیت ناگوار روابط زن و مرد در جامعه افغانستان است. 

 در زیر یک نمونه از قضایای خشونت های جنسی علیه زنان درج می گردد:

 

 ؛ قضیه

توسط یک راننده رکشا در یکی از ست ا ر های همسایه در حال بازی بودهدر بیرون از خانه با دختاله، س ششیک دختر »

انجام این جنایت  طفل را در  . مرتکب پس ازمیگیردوالیات افغانستان در ابتدا  اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی قرار 

را از تعمیر مخروبه شنید و او را به خانه اش منتقل . یک نفر رهگذر صدای گریه این طفل ه استیک مخروبه رها نمود

برد. پس از معاینات، داکتر  وی را بصورت فوری نزد داکتر قابله می می بیند،کرد. زمانی که مادرطفل خود را به آن حالت 

 «تجاوز جنسی قرار گرفته است.تصدیق نمود که طفل مورد 

 

 خشونت زبانی و روانی: -9

نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان می باشد که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می  خشونت زبانی و روانی

گیرد. این نوع خشونت ها نیز پیامد منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج 

و روان زنان وارد سازد و پیآمد های نا گواری  این نوع خشونت های می باشد که می تواند تاثیرات جدی را بر شخصیت

را بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها به جا بگذارد که سرانجام آن ها را به انزوا و کم جرئتی، سرخوردگی، اظطراب و 

 استرس، ناامیدی و خود حقیر بینی و حتا عقده نسبت به دیگران دچار سازد.
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توانند در داخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می 

مورد   332به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواری قرار دهد. بانک اطالعات کمیسیون نشان دهنده 

 .می باشد 1335هشت ماه نخست سال زبانی و روانی علیه زنان در  خشونت

مورد آن استهزا و تمسخر و یا سخنان تحقیرآمیز   504به تعداد  1335زبانی و روانی در سال  از مجموع موارد خشونت

مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام یا تهمت زدن به شخصیت و رفتار  36همچون فحش و دشنام به زنان بوده است. حدود 

 رفته. مورد از این قضایا تهدید به قتل زنان صورت گ  30زنان بوده است. اما در 

مورد نیز مشتمل است بر موارد تهدید به طالق و گرفتن طفل، تهدیه به اخراج از منزل، تهدید به بی   114حدود  

مورد توهین به خاطر نداشتن طفل یا نداشتن 10سرنوشتی، و تهدید به ازدواج مجدد از سوی همسر بوده است. همچنین 

 ی بوده است.  مورد انزوای اجبار 74طفل پسر، 

 نمایانگر جزئیات انواع خشونت لفظی و روانی در برابر زنان در سطح کشور است. گراف ذیل

86 74
114 80

7 10

504

7

                                    
             

             
            

            
       

            
          

              
      

           

                                    

             �  �                   

 

برای آن ها  آمارهای باال بیانگر فضای ناسالم زبانی و روانی در برابر زنان است که شرایط زندگی آرام و مسالمت آمیز  را

 بسیار سخت می سازد. 

 :ورانیخشونت زبانی و  ضایایمونه از قن

 

 قضیه:

سال قبل ازدواج نمودم. حاال شوهر ندارم . او در جنگ کشته شده است. زمان که او کشته شد، دومین طفلم  15حدود »

بدنیا امد. بعد از فوت شوهرم از همان به بعد از اطفالم مواظبت می نمایم. ولی اعضای خانواده شوهرم  همیشه مرا لت و 

نند و دشنام می دهد که تو بد قدم هستی و شوهرت را خوردی. آنها چندین بار قصد کشتن مرا داشتند تا کوب می ک
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میراث شوهرم را از آن خود بسازند. می خواهم یک جای بود وباش پیدا کرده و منزل را ترک نمایم. نمی خواهم دیگر با 

 «پسرانم زندگی کنم.

 

 خشونت اقتصادی: -4

علیه زنان عدم استقاللیت اقتصادی زنان در محیط خانواده و وابستگی اقتصادی آنان  به شوهران  یکی از عوامل خشونت

شان میباشد که سبب شده تا زنان در محیط خانواده و همچنان در سطح اجتماع از موقعیت نازل تر نسبت به مردان 

گیری در امور خانواده به دور بماند و  برخوردار باشند. از طرف دیگر این وضعیت سبب شده تا زنان از موقف تصمیم

ها در امور خانواده تمثیل نشده و به دیده قدر نگریسته نشود. خشونت اقتصادی  هیچگونه اراده آنان در مدار تصمیم گیری

 علیه زنان به گونه های متفاوت اتفاق می افتد و بنا برسنت ها و عملکردهای نا هنجار حاکم بر جوامع افغانستان به شکل

 شدید ظهور می نماید. 

مورد قضایای  543به تعداد  1335آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در جریان سال 

  . خشونت اقتصادی در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است 

مورد آن محرومیت  406ت از میان کل موارد باال که بنام خشونت اقتصادی در بانک اطالعات کمیسیون به ثبت رسیده اس

مورد  33مورد عدم دسترسی به حق میراث،   44مورد منع تصرف در اموال شخصی،  47زنان از دریافت نفقه می باشد. 

 مورد ممانعت از حق کار گزارش شده است.  11مورد منع تصرف در ارث و  44نپرداختن مهریه، 

 

 در کشور است. 1335هشت ماه صادی در برابر زنان در نمودار زیر نمایانگر جزئیات انواع موارد خشونت اقت

406
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 قضیه:

سال قبل با اسامی ......فرزند ....... باشنده ولسوالی ...... ازدواج کردم. ثمره   12سال عمر دارم و  30خانمی هستم که "

ندگی مشترک همیشه با خشونت های خانوادگی ساله ویک دختر یک ماهه می باشد. از ابتدی ز 3ازدواجم یک پسر 

مواجه بوده ام. والدین شوهرم در زندگی مشترک من و شوهرم مداخله می کنند و باعث می شوند که شوهرم مرا مورد 

لت و کوب قرار دهد. در همین اواخر اطالع حاصل نمودم که شوهرم با یک خانم در والیت...... ازدواج نموده است. 

به طور مشترک خریداری و آباد کرده بودیم، بدون اطالع من به فروش رسانیده است. حاال با والدینم زندگی حویلی را که 

می نمایم و در وضعیت بد اقتصادی قراردارم. بناءً جهت راهنمایی و طلب کمک برای حل مشکل خود به کمیسیون 

 "مراجعه نموده ام.

 

 سایر موارد خشونت علیه زنان: -1

ابر زنان در افغانستان محدود به شیوه های یادشده فوق نمی باشند،  بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود خشونت در بر

دارد که ریشه های آن را در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جامعه می توانیم جستجو نمائیم.  حق تعلیم و آموزش، حق 

ست که زنان و اطفال واجد شرایط در افغانستان افراد ا  ازدواج و حق دسترسی به تسهیالت صحی از جمله حقوق اساسی

هنوز هم بنابر دالیلی از آن محروم اند. تحقیقات کمیسیون نشان داده که امروزه یکی از عوامل مهم فرار از منزل، قتل های 

ت. ناموسی و افزایش آمار طالق، ازدواج های ناخواسته و زودهنگام بوده  که بیشتر در سنین کودکی صورت گرفته اس

جرگه ها و شوراهای قومی در بقا و تداوم این ناهنجاری ها نقش کلیدی دارد که اغلبا تحت سیطره مردان قرار دارد و 

 زنان در تصمیم گیری های این جرگه ها نقشی ندارند.

اال عالوه بر گونه های خشونت علیه زنان که در ب 1335بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

مورد دیگر را نیز شامل می شود که مشتمل بر خشونت هایی از قبیل اخراج از منزل، ازدواج اجباری،   243ذکر شد، 

 ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره می باشد. 

مورد ممانعت از دید و باز دید  26شکایت از چند همسری،مورد  40مورد نامزدی اجباری،  61مورد باال،  243از مجموع 

مورد محدودیت دسترسی به خدمات  14مورد خرید و فروش زن به بهانه ازدواج، 5مورد نفی قرابت،  1016اقارب، 

 موارد عمده این خشونت ها می باشند.  مورد خرید و فروش زنان بعنوان اردواج از 4صحی و 

 وانه موارد است.گراف زیر نشان دهنده این گ
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 قضیه 

مرا با یک مرد  سالگی، پدرم 12سال عمر دارم. در زمان طفولیت مادرم را از دست داده ام. به عمر  35 "شاکی میگوید که

ر لک چها 400000( ساله که یک شخص روحانی ومال امام یکی از مساجد میباشد نامزد نمود و در بدل آن مبلغ 45)

افغانی گرفت.  از ترس پدرم مخالفت نتوانستم. پدرم ادم زورمند است و ترسیدم مرا به قتل برساند. بعد از سه ماه مرا به 

عقد او در آورد. عروسی کردم. وفتی به خانه اش رفتم ، همیشه مرا لت و کوب میکند و میگوید که تو را در بدل پوا 

خانه فرار نموده ام. به خانه پدرم هم نمیتوانم بروم و از او خیلی میترسم. شوهرم هم  خریده ام. اکنون به بهانه مهمانی از

مرا تهدید به بر گرداندن میکند که تورا به می اورم و سرت را از تنت جدا میکنم. شوهرم ادم روانی است. مطمعینم اگر 

 برگردم کشته میشوم لطفا مرا کمک کنید. 

 

 نانعلل و عوامل خشونت علیه ز -6

میرود. تحقیقات نشان می دهد که خشونت علیه  رامل وقوع خشونت علیه زنان به شمابی سوادی به عنوان یکی از عو

زنان در میان افراد بی سواد یا کم سواد بیشتر اتفاق می افتد. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

درصد از موارد خشونت علیه زنان در سال مورد نظر توسط افراد  60حدود  نیز این مسأله را تأیید می کند. چنانچه 1335

بی سواد اتفاق افتاده است. بنابراین، می توان بی سوادی را به عنوان یکی از عوامل موثر در شیوع خشونت علیه زنان 

 دانست.

خشونت علیه زنان نقش داشته اند.  این داده ها نشان می دهد که افرادی که از سواد نسبی برخوردار اند نیز در ارتکاب

 درصد از مرتکبان خشونت علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار بوده اند،   21براساس این یافته ها، 
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان نشان می دهد که عامالن بیش از  1335یافته های سال 

درصد آنان اعتیاد نداشته اند و اعتیاد نزدیک به  57یای خشونت علیه زنان معتاد بوده اند. حدود درصد مجموع قضا 21

 درصد آنان نیز معلوم نیست. 22

خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است. مهم ترین عوامل خشونت علیه زنان را می توان به صورت زیر لیست 

 کرد. 

  ها و والیات؛ در ولسوالینبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت 

  عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛ 

 یی؛ فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه 

 دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی؛ 

 های دولتی؛ اعتمادی نسبت به ارگان ن به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بیکتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیا 

 های زنانه و وکالی مدافع(؛ خانه های منع خشونت، توقیف دسترسی محدود زنان به عدالت)محاکم، سارنوالی 

 های مسلح غیر مسئول؛ وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه 

 ونت علیه زنان؛عدم حمایت الزم از قربانیان خش 

 نگرش منفی نسبت به زنان در سنت های مردساالر جامعه؛ 

 تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و الگوهای خشونت پرور رفتاری با زنان؛ 

 نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛ 

 های سنتی؛ کتمان وقایع خشونت علیه زنان به دلیل حساسیت 

 های عمومی؛ هیسوادی و سطح پایین آگا بی 

  فقر و بی کاری؛ 

 افزایش اعتیاد به مواد مخدر 
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 فصل سوم

 نتیجه گیری :

 

کمافی السابق به  1335 سال ی هشت ماه ر ثبت شده خشونت علیه زنان در طچنانچه در این گزارش نشان داده شد، آما

اتر کمیسیون مستقل حقوق بشر به دست این رقم از قضایای ارجاع شده به دف مورد رسیده است.  2621رقم تکان دهنده 

 . تفاوت چندانی ندارد 1334با ارقام سال آمده است که 

هرچند می تواند ناشی از باالرفتن اعتماد مردم نسبت به دفاتر  در کل افزابش خشونت علیه زنان در سالهای اخیر،

افزایش حوادث خشونت علیه زنان و بی  کمیسیون مستقل حقوق بشر باشد، ولی می تواند ناشی از عوامل دیگر از قبیل

 اعتمادی مردم نسبت به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز باشد. 

باآنکه محیط جامعه، از قبیل بازار، کوچه و سرک و حتا محیط کار برای زنان بسیار ناامن است، اما نکته تکان دهنده تر در 

درصد از مجموع قضایای خشونت علیه  30ا، یعنی بیش از این گزارش این است که رقم بسیار باالیی از این خشونت ه

زنان، توسط اعضای خانواده زنان و در درون خانه ها صورت می گیرد. نتایج این گزارش، شوهر را نسبت به زن خشن 

ترین فرد نشان می دهد. این به معنای آن است که زنان در محیط خانواده نیز مصوونیت خود را در برابر خشونت از 

 ست می دهد. د

نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسوول به مسأله خشونت علیه زنان است و مبارزه با آن طرح برنامه های 

دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابرآن، دولت افغانستان باید در چار چوب تعهدات 

بین المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد 

موثر و عملی را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در نظر داشت 

ان پیشنهاد می مشکالت موجود در عرصه حقوق زنان، موارد زیر را جهت بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانست

 نماید.
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 فصل چهارم:

 پیشنهادات:

  بلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان به خصوص جایگاه

 و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی. 

 های استقالل مالی و از بین بردن  های کار درآمد زا برای زنان به هدف تأمین زمینه ها و زمینه ایجاد فرصت

 های شدید مالی زنان نسبت به مردان خانواده.  وابستگی

 های اداری برای زنان در سطوح باالی ادارات و نهادهای ملی و خصوصی و سهیم ساختن آنان در  ایجاد فرصت

 های کالن ملی. ها و سیاست گذاری تصمیم گیری

  حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان را متضرر ساخته و ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با

 کند. تداوم فرهنگ مردساالری را حمایت می

  گسترش سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل این سارنوالی در تمام والیات و جبری ساختن

 ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه؛

 نت علیه زنان و گسترش این ساختار در والیات دور دست کشور.تقویت محکمه مبارزه با خشو 

 تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای تطبیق این قانون؛ 

  تعدیل و باز نگری بعض از ماده های قوانین نافذه کشور که با ارزش های حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان

 در تعارض قرار دارد؛

 هار حقوق بشر جهت  یزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در زمینه آموزش معیاربلند بردن م

 تقویت روحیه مسولیت پذیری و احترام به حقوق بشر؛ 

  ایجاد سهولت هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و والیات به منظور

 های قانونی؛برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت 

 

                                                           

i  هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و

 قانون اساسی افغانستان( 22. )ماده وجایب مساوی می باشند

ii  جاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان. بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در دولت مکلف است به منظور ای

 قانون اساسی افغانستان( 44)ماده  کشور. پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.

iii  .خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد 

ی خانواده. باالخص طفل و مادر. تر بیت اطفال و برای از بین بردن رسوم دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و روح

 قانون اساسی افغانستان( 54)ماده  مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می کند.
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iv میهء دولت منشور ملل متحد. معاهدات بین الدول. میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعال

 قانون اساسی جدید افغانستان( 7جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. )بند اول ماده 

v باشد: های ذیل می کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صالحیت 

 .مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن 

 منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت آگاهی عامه به تبلیغاتی و های طرح پروگرام . 

 ربط در امر مبارزه علیه خشونت دولتی ذی های ادارات دولتی و غیر تأمین هماهنگی فعالیت . 

 آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت. جمع 

 ی پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون. ارائه 

 منظور تطبیق بهتر احکام این قانون. ی مربوط بهها العمل پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرز 

 ی معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیس، خارنوالی و محکمه. مطالبه 

 ی اجراآت در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران. ترتیب گزارش ساالنه 

 شود. سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می 

 قانون منع  16ی  )ماده گردد. شود، تنظیم می از طرف کمیسیون تصویب می که 01طرز فعالیت کمیسیون توسط الیحه

 خشونت علیه زن(
vi  ها را تصویب نموده است: اسناد بین المللی حقوق بشر که دولت افغانستان آن 

 1333جوالی 6ی بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض نزادی تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان  معاهده 

  1333جنوری  24المللی حقوق مدنی و سیاسی تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان میثاق بین 

  1333جنوری  24میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان 

  2003مارچ  5کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان 

 های قانونی بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت تاریخ تصویب توسط دولت  عدم تطبیق محدودیت کنوانسیون

 1333جوالی 22افغانستان 

  1337اپریل  1کنوانسیون منع شکنجه تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان 

  1334مارچ  23کنواسیون حقوق کودک تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان 

 وق کودک در ارتباط به حقوق کودکان در منازعات جنگی تاریخ تصویب توسط دولت پروتوکول اختیاری حق

 2003سپتمبر  24افغانستان 

  پروتوکول اختیاری حقوق کودکان در ارتباط به فروش، سوء استفاده و قاچاق کودکان تاریخ تصویب توسط دولت

 2002سپتمبر  13افغانستان 

 1356مارچ  22کشی تاریخ تصویب توسط دولت افغانستان  د یا نسلگیری و مجازات جرم جنوسای کنوانسیون پیش 


