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  خالصه یافته هاي این گزارش:

مانند خشونت علیه زنان از جدي ترین معضالت حقوق بشر در افغانستان است. این خشونت ها به اشکال مختلف 

  خشونت هاي جسمی، جنسی، اقتصادي، لفظی و روانی و غیره موارد خشونت علیه زنان  بوقوع می پیوندد.

به  2015مجموع آمار انواع خشونت علیه زنان، که از قضایاي ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان در جریان سال 

در   5,32مورد بوده است که  4873حدود در   2014مورد می رسد. این رقم در سال   5132دست آمده است، به 

  نشان میدهد.   2015صد افزایش را در سال 

مورد آن ها را، که مشتمل بر   1417، به تعداد 2015از مجموع آمارهاي ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان سال 

کیل می دهند.  درصد کل موارد ثبت شده خشونت علیه زنان می شود، خشونت هاي فزیکی و جسمی تش   27,61

درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می دهند، شامل انواع  7,76مورد دیگر نیز که حدود   398به تعداد 

درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شوند،  33,96مورد دیگر نیز که حدود   1743خشونت هاي جنسی بوده و 

درصد کل موارد خشونت علیه   21,4مورد، که شامل   1098شامل خشونت هاي لفظی و روانی می باشند. همچنین 

درصد مجموع موارد را تشکیل   9,28مورد دیگر، که   476زنان می شود، خشونت هاي اقتصادي بوده است. بقیه 

می دهد، مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان می باشد که ذیال بصورت جداگانه و خالصه شرح میگردد:

  

  خشونت فزیکی:-1

فته هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که خشن ترین نوع خشونت همانا خشونت فزیکی و یا

جسمی است. این نوع خشونت به اشکال خشن و بیرحمانه مانند قتل، ضرب و جرح و لت و کوب می باشد که 

نشان می دهد که از مجموع آمارهاي خشونت هاي جسمی همواره بصورت بیرحمانه باالي زنان اعمال شده است. 

و فزیکی، بیشترین موارد آن شامل لت و کوب به اشکال مختلف می باشد که به تعداد   مورد خشونت جسمی  1417

درصد موارد خشونت هاي جسمی و فزیکی علیه زنان را شامل می شود.  25,16مورد است. این رقم حدود    1291

مورد نیز کار اجباري گزارش شده و آتش زدن مورد   39ت است. مورد دیگر این قضایا مجروحی 53به تعداد 



3  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانزنان و راه طوالنی تا دست یافتن به عدالت /

مورد دیگر قطع اعضاي بدن قربانی صورت  2مورد را شامل می شود. در 8دیگري از خشونت هاي جسمی است که 

  مورد از شیوه هاي دیگري استفاده شده است. 25گرفته  و در 

  2015قضایاي قتل زنان در جریان سال 

بررسی هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که منجر به قتل گردیده است.  خشونت فزیکی گاهی

آغاز ازافغانستان میگردد. جامعه قتل یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی است که دامنگیر زنان و اطفال در 

ط دفاتر ساحوي و الیتی کمیسیون مورد  قضیه قتل مربوط به زنان توس 241تا پایان همین سال به تعداد   2015سال 

از روي داشته و مورد آن قتل ناموسی است که حیثیت قتل عمد را  119به ثبت رسیده است. از مجموع آمار متذکره 

ناموسی بوقوع پیوسته و با ادعاي حفاظت از  -قصد و اراده انجام شده است. همچنان این نوع قتل با توجیهات حیثیتی

مشکوك و قتل هاي است که با انگیزه سیاسی صورت قضیه دیگر قتل هاي  122. و ناموس صورت گرفته است

مورد قضیه قتل زنان توسط این کمیسیون مستند  162به تعداد  2014در طول سال این در حالی است که  .است گرفته

اگر قضایاي  است.قتل مشکوك بوده  ناموسی بوده و متباقی آن قضایاي قضیه آن قتل  92شده بود که از این میان 

به    2014در مقایسه با سال   2015قتل زنان را بصورت موردي ارزیابی کنیم؛ نشان میدهد که آمارقتل زنان در سال 

% افزایش یافته است که تعداد، نوعیت و میزان رسیدگی به آن بر اساس زون، از یک زون تا زون دیگر  49تعداد 

  فرق دارد.

  

  بر اساس زون:فراوانی قضایاي قتل زنان 

 241گردیده است. از مجموع  ثبتقضیه قتل ازسراسر افغانستان توسط این    241به تعداد   2015در جریان سال 

در صد  5,81قضیه ( 14در صد ) آن در زون شمال،  28,22قضیه (  68،  گزارش میشودقضیه قتل که توسط این نهاد 

درصد ) آن در زون  20,33قضیه (  49) آن در زون جنوب، در صد  24,07قضیه (  58) آن در زون شمال شرق، 

  درصد) آن در زون مرکز بوقوع پیوسته است. 6,22قضیه ( 15درصد )  آن در زون شرق ،  15,35قضیه ( 37غرب، 

مورد   119قضیه قتل که در باال ذکر گردیده است، تقریبا نصف آن یعنی   241طوریکه قبال اشاره شد، از مجموع 

 20,17قضیه ( 24درصد) آن در زون شمال،  21,01قضیه ( 25ایاي قتل ناموسی تشکیل میدهد که در حدود آنرا قض
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درصد) آن در زون شمال  0,84قضیه ( 1در صد) آن در زون غرب،  38,66قضیه ( 46در صد ) آن در زون جنوب، 

  ن مرکز بوقوع پیوسته است. درصد) آن در زو10,08قضیه ( 12درصد ) آن در زون شرق و  9,24قضیه ( 11شرق، 

قضیه  43تشکیل میدهد که در حدود  غیر ناموسیمورد انرا قتل هاي  122قضیه قتل، به تعداد  241از مجموع 

در صد) آن در  2,46قضیه ( 3در صد ) آن در زون جنوب،  27,87قضیه (  34درصد) آن در زون شمال،  35,25(

قضیه  3درصد ) آن در زون شرق و  30,33قضیه ( 37ن شمال شرق، درصد) آن در زو 10,66قضیه (  13زون غرب، 

  درصد) آن در زون مرکز بوقوع پیوسته است.  2,46(

عدم باورمندي قضایاي قتل زنان بدون شک بیشتر از آنچه که در این گزارش ذکر گردیده است وجود دارد اما 

اي مجري قانون، نبود امنیت و ضعف حاکمیت مردم و قربانیان خشونت  نسبت به عملکرد دولت مخصوصا ارگان ه

دولت در ولسوالی ها و والیات دور دست، از یکطرف سبب نا امیدي قربانیان خشونت در امر مراجعه به ارگان هاي 

مجري قانون گردیده و از طرف دیگر محدودیت هاي را فراروي ناظرین حقوق بشر جهت نظارت و مستند ساختن 

  دور دست افغانستان ایجاد کرده است. قضایاي بیشتر در مناطق 

  

  تطبیق عدلی قضایاي قتل زنان بر اساس زون:

قضیه قتل زنان در سراسر  241بررسی هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از مجموع 

، پس از تحقیقات از کل موارد قضایاي قتل زنان دستگیر و دوسیه هاي متهمین%30یعنی قضیه  72افغانستان، عاملین 

 36,11قضیه آن ( 26قضیه قتل در زون غرب،  49توسط  ثارنوال موظف، محول محکمه گردیده است. از مجموع 

در صد) مورد  29,17قضیه ( 21قضیه قتل در زون شمال،   68درصد از قضایا) مورد رسیدگی قرار گرفته است. از 

قضیه در زون  58درصد)، از  4,17قضیه ( 3شمال شرق قضیه در زون  14رسیدگی قرار گرفته است. از مجموع 

هنوز معلومات در این زمینه قضیه در شرق  37قضیه، از  13قضیه در مرکز،   15درصد)، از  12,5قضیه ( 9جنوب، 

  قضیه آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.  بدست نیامده است که چند 

شمال شرق، شرق و جنوب کمترین اجراات را در مورد  قضیه دستگیر نگردیده و  فراري اند. زون 169عاملین 

رسیدگی به قضایاي قتل زنان داشته اند. در زون جنوب افغانستان به علت عدم مراجعه قربانیان و نا امنی ها در این 

ساحات به قضایا رسیدگی صورت نمیگیرد اما در زون شمال شرق و شرق افغانستان اکثر بازماندگان قربانیان قتل 

جب فشار هاي خانوادگی و اجتماعی، فساد در دستگاه عدلی و قضائی کشور، ضعف در حاکمیت قانون و بمو
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عدم رسیدگی به چنین قضایا، زنان را در موجودیت زورمندان محل  از پیگیري قضایاي شان انصراف کرده اند. 

ترین  مصئونیت خود، دست به فاحشدهد و مرتکبین چنین جنایت با اطمینان خاطر از  ترین حالت قرار می دفاع  بی

  زنند. نوع خشونت علیه زنان می

  

  خشونت جنسی-2

خشونت جنسی یکی دیگر از جدي ترین مشکالت زنان و از مسایل تابویی در سنت هاي جامعه افغانی است که به 

پی شیوه هاي مختلف همچون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روس

گري اجباري، سقط جنین اجباري و غیره بوقوع میپیوندد.از این رو، تالش می شود که وقایع خشونت جنسی کتمان 

مورد از خشونت هاي جنسی در دفاتر کمیسیون مستقل  398حدود   2015گردد و ثبت نشود. با این حال، در سال 

  ونت علیه زنان را تشکیل می دهد. درصد کل موارد خش7,76حقوق بشر افغانستان درج گردیده است که 

تجاوز جنسی از موارد بسیار حاد و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. بسیاري از حوادث تجاوز جنسی 

توأم با خشونت هاي دیگر اتفاق می افتد که در شماري موارد منجر به مرگ قربانی می شود. آمارهاي ثبت شده 

قضیه تجاوز جنسی است که از بقیه انواع خشونت هاي جنسی تفکیک  39حاوي  2015خشونت علیه زنان در سال 

شده است. اگر  مقاربت جنسی اجباري و اجبار به عمل لواط را و اجبار به فحشا را نیز جزو موارد تجاوز جنسی به 

  مورد آن تجاوز جنسی بوده است.  135، 2015شمار آوریم، از مجموع موارد خشونت جنسی در سال 

مورد دیگر نیز اجبار به  16مورد بارداري اجباري و  4مورد،  17مورد، سقط جنین اجباري  91آزار و اذیت جنسی 

  مورد روابط نا مشروع شوهر با دیگران ذکر شده است. 93تماشاي تصاویر و فیلم هاي مستهجن و 

  

  خشونت لفظی و روانی-3

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

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

  رایج این نوع خشونت هاي می باشد که می تواند تاثیرات جدي را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد

فظی و روانی در برابر زنان هم می توانند در داخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت خشونت ل

  خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناك و دشواري قرار دهد. 
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ستان به مورد خشونت هاي زبانی و روانی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان  1743به تعداد  2015در جریان سال 

را تشکیل میدهد. موارد ثبت  2015درصد مجموع خشونت هاي ثبت شده در سال  33,96ثبت رسیده است. این رقم 

شده از این نوع خشونت ها نیز بسیار کمتر از مقداري است که در واقعیت به وقوع می پیوند. اما اکثر زنان آن را بنا 

ود داري می نمایند. این دالیل می تواند شامل ترس از پیامدهاي به دالیل مختلف تحمل می کنند و از  افشاي آن خ

  .آن، عادي و طبیعی پنداشتن آن و یا عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد

مورد توهین بخاطر نداشتن طفل  14مورد اتهام،  188مورد دشنام،  984از مجموع قضایاي خشونت زبانی و روانی،

مورد  8مورد انزواي اجباري و  131مورد تهدید به قتل و اخراج از منزل،  226، مورد تهدید به قتل 177مذکر، 

  توهین بخاطر سوء شکل ثبت شده است.

  

  خشونت اقتصادي:-4

خشونت اقتصادي هم به گونه هاي متفاوت اتفاق می افتد. آمارهاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می 

مورد خشونت اقتصادي علیه زنان در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده  1098در حدود  2015دهد که در جریان سال 

درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در سال مذکور شامل می شود. عدم تأمین نفقه در میان  21,40است. این رقم 

به مورد است که نزدیک  823انواع ثبت شده خشونت اقتصادي، در صدر جدول خشونت ها قرار دارد. این رقم 

مورد منع  77مورد ممانعت از حق کار،  21درصد کل موارد خشونت هاي اقتصادي را دربر می گیرد.  16,06

  مور نپرداختن مهریه میباشد.  79مورد منع تصرف دراموال شخصی،  96تصرف در ارث، 

  

  سایر موارد خشونت علیه زنان-5

 476هاي بانک اطالعات کمیسیون، حدود  خشونت علیه زنان منحصر به خشونت هاي فوق نیست. براساس یافته

مورد، ممانعت از دیدو بازدید  124مورد مورد دیگر نیز در دفاتر کمیسیون ثبت شده اند. از این میان نامزدي اجباري 

مورد ممانعت از  48مورد شکایت از چند همسري شوهر،  63مورد ممانعت از انتخاب همسر،  105مورد  و 59اقارب 

مورد  2مورد بد دادن،  2مورد نفی قرابت،  16مورد خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج،  10یل، حق تعلیم و تحص

  ممانعت از فعالیت هاي مدنی و سیاسی ذکر شده است. 
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عواقب خشونت علیه زنان-6

این خشونت علیه زنان، پیامدهاي ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را باالي زندگی زنان افغانستان به همراه دارد. 

، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و مانع خشونت ها، بر صحت

  .انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزواي آنان می گردد

اساس آمارهاي کمیسیون، تکلیف روانی، بی سرنوشتی، تقاضاي تفریق، ترك منزل و فرار از منزل هرکدام به بر

درصد از پیامدهاي خشونت علیه زنان را تشکیل می  6,94درصد و  12,74درصد،   38,21درصد،  28,94ترتیب 

ی با اعمال خشونت بر زنان از هم می دهد. این ارقام به روشنی نشان می دهد که نظام خانواده و زندگی خانوادگ

  پاشیده و منجر به فروپاشی خانواده می گردد. 

جراحت، اقدام به خودکشی، خودکشی، خودسوزي، قتل، شکستگی اعضا، معلولیت اعضاي بدن، گدایی، ترك 

روآوردن به  وظیفه، مبتال شدن به امراض جنسی، اقدام به خودسوزي، ترك تعلیم و تحصیل، حاملگی(به اثر تجاوز)،

  فحشا، قتل، خودکشی و غیره نیز جزو پیامدهاي خشونت علیه زنان قلمداد شده است.

  

  محل خشونت-7

هرچند خشونت علیه زنان پدیده اجتماعی است که ریشه در فرهنگ و سنت هاي جامعه دارد اما خشونت علیه زنان 

تر ساحوي و والیتی کمسیون مستقل حقوق بشر در درون خانواده ها نیز بسیار مروج است. اطالعات ثبت شده در دفا

افغانستان به وضوح  نشان می دهد که خشونت هاي خانوادگی از رایج ترین و عام ترین انواع خشونت علیه زنان 

  درصد در محیط خانه ها اتفاق افتاده است.   97مورد، حدود   5132از مجموع  2015است. از مجموع آمارهاي سال 

در صد   0,20در صد در محل کار یا اداره و شفاخانه،   0,44درصد  در سرك یا کوچه،  0,57رد، از میان بقیه موا

مورد دیکر نیز    0,61مورد در توقیف گاه یا محبس اتفاق افتاده است.   0,11در مرکز آموزشی، مکتب یا دانشگاه، 

  مشخص نشده است.

ونت علیه زنان توسط مردان اتفاق می افتد. اما زنان نیز در براساس اطالعاتی که در باال درج شد، بیشترین موارد خش

بیانگر ریشه دار بودن این معضل در  ا می دارند. خشونت زن علیه زنموارد زیادي بر همجنسان خود خشونت رو

  فرهنگ و سنت هاي جامعه می باشد.
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ها علیه زنان مرد بوده  درصد خشونت 90,09نشان می دهد که عامل حدود  2015بررسی هاي  کمیسیون در سال 

  درصد موارد نیز عامل خشونت ها زن معرفی شده است. 9,9اند. در 

  

  علل و عوامل خشونت علیه زنان-8

بی سوادي به عنوان یکی از عوامل وقوع خشونت علیه زنان به شما رمیرود. تحقیقات نشان می دهد که خشونت علیه 

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

درصد از موارد خشونت علیه زنان در سال مورد نظر توسط  60نیز این مسأله را تأیید می کند. چنانچه حدود  2015

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

  زنان دانست.

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

درصد از مرتکبان خشونت علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار بوده اند،   21اند. براساس این یافته ها، 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان نشان می دهد که عامالن  2015یافته هاي سال 

درصد آنان اعتیاد نداشته اند و اعتیاد  57درصد مجموع قضایاي خشونت علیه زنان معتاد بوده اند. حدود  21بیش از 

  درصد آنان نیز معلوم نیست. 22نزدیک به 

مهم ترین  که استدیگري نیز موجودعوامل متعددي عوامل فوق الذکر نبوده بلکه  تنها بستگی بهخشونت علیه زنان، 

  ست کرد. را می توان به صورت زیر ل انها

ها و والیات؛ نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی

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

یی؛ ف وظیفهفساد اداري و سوء استفاده از موق  

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

هاي دولتی؛ اعتمادي نسبت به ارگان کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بی  

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

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

عدم حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان؛  



9  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانزنان و راه طوالنی تا دست یافتن به عدالت /

نگرش منفی نسبت به زنان در سنت هاي مردساالر جامعه؛  

گوهاي خشونت پرور رفتاري با زنان؛تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و ال  

نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛  

هاي سنتی؛ کتمان وقایع خشونت علیه زنان به دلیل حساسیت  

هاي عمومی؛ سوادي و سطح پایین آگاهی بی  

 فقر و بی کاري؛

افزایش اعتیاد به مواد مخدر

  

  پیگیري و رسیدگی کمیسیون حقوق بشر به قضایاي خشونت علیه زنان:-9

یافته هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می د هد که حمایت کمیسیون از قربانیان  تنها به ثبت قضایا 

خالصه نمی شود. بلکه داد خواهی براي تأمین عدالت و حمایت از قربانیان در سر خط اهداف کاري این نهاد قرار 

مورد خشونت ثبت شده علیه زنان در دفاتر   5132دارد. بانک اطالعات کمیسیون نشان می دهدکه از مجموع 

مساعدت هاي حقوقی صورت گرفته است که در صدر جدول  مورد 2841کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با 

مورد توسط کمیسیون اقدام قانونی صورت گرفته و  23مورد نیز توسط میانجیگري حل شده، در  677قرار دارد. 

مورد نیز ذریعه  481نیز مستند گردیده و   مورد 271یا دادخواهی صورت گرفته است.  مورد حمایت و 232براي 

مورد آن با مقامات دولتی مالقات صورت گرفته است. در  105مکتوب به ارگان هاي دیگر معرفی شده است.  در 

مورد دیگر نیز  4قال یافته است. مورد نیز قضایا انت 39مورد قضایا، قربانیان به پناهگاه و خانه امن معرفی شده و در  67

مورد نیز قضایا به اشکال دیگر توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار  174به مراکز صحی معرف شده است. در 

  گرفته است.

ارجاع شده به محاکم و قضیه 947بررسی هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از مجموع 

قضیه به اتهام  63نفر در زون غرب،  175ه به اتهام قضی 49تن در مناطق مرکزي،  316ه اتهام قضیه ب 259ثارنوالی ها، 

نفر در زون جنوب مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته است. گزارشی  326قضیه به اتهام  91نفر در زون شمال،  246

  از زون شرق و شمال شرق کشور هنوز بدست مان نرسیده است.  
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  :توسط محاکم و ثارنوالی قضایاي خشونت علیه زنانمیزان رسیدگی به -10

تطبیق قانون محو تآثیر مستقیم در کاهش خشونت علیه زنان دارد میزان رسیدگی به قضایاي خشونت علیه زنان 

خشونت علیه زنان می تواند موثرترین راه براي مبارزه با خشونت علیه زنان باشد که متأسفانه راه طوالنی فراروي 

  .وجود داردون منع خشونت علیه زنان  در افغانستان  تطبیق قان

محاکم افغانستان نیز در روشنایی احکام این قانون به موارد قضایاي خشونت علیه زنان رسیدگی می کنند. بر اساس 

معلومات کتبی واصله از دادگاه عالی(ستره محکمه) دولت جمهوري اسالمی افغانستان، محاکم ابتدائیه و استیناف 

قضیه خشونت علیه زن را که در  906تعداد به  2015الی مارچ  2014دوزاده ماه از مارچ   ز و والیات کشور طیرکم

قضیه  245مورد رسیدگی قضایی قرار داده است. براساس معلومات دادگاه عالی،  متهم بوده نفر  53 11آن به تعداد 

قضیه خشونت علیه زنان  661تعداد  موارد که بهدر بقیه جنسی بر زنان می باشد.  از این میان، مربوط قضایاي تجاوز

ختن و حتا از قضایاي لت و کوب، آزار و اذیت، تهدید، خرید و فروش، نکاح اجباري، مجروح سامیباشد،  موارد

    . قتل زنان یاد شده است

والیت کشور، از جانب محاکم مرکز و  دوره گزارش دهیدر معلومات دادگاه عالی کشور آمده است که در طی 

  661رسیدگی به که آنها  صورت گرفته است الزمدر خصوص موارد خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان، اجرائات 

که در دوسیه تجاوز جنسی علیه زنان  245رسیدگی به متهم بوده است و  نفر 814که در آن قضیه خشونت علیه زنان 

   ر متهم بوده است.نف 340 آن

ادگاه عالی آمده که بادرنظر داشت شدت و خفت جرایم، متهمین این قضایا به جزاهاي در این معلومات کتبی د

 5سال)، حبس متوسط(یعنی بین یک تا  15تا  5سال)، حبس طویل(یعنی بین  20تا  15اعدام، حبس دوام(یعنی 

مین بنابر نبود سال)، حبس قصیر(یعنی تا یک سال) و جرایم نقدي محکوم به مجازات گردیده است و شماري از مته

دالیل موجه قانونی بري الذمه شناخته شده است. شرح دقیق نوع رسیدگی به این قضایا در جدول و گراف زیر آمده 

  است.

براساس معلومات کتبی که توسط لوي سارنوالی افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال گردیده 

قضیه بعد از طی  57قضیه داشته که  965، در حدود 2014زنان در سال  سارنوالی مبارزه با خشونت علیه«است، 

قضیه به  25قضیه به محکمه ابتداییه والیت کابل محول گردیده،  186مراحل محاکماتی کامالً نهایی گردیده است. 

ن اداره قضیه به خاطر عدم مراجعه مدعی براي پیشبرد دعوي، به مدیریت اداري ای 155محکمه استیناف تعقیب و 
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قانون منع خشونت علیه زنان  39ماده  2قضیه به نسبت انصراف متضرر(زن) مطابق فقره  134نگهداري گردیده است. 

قضیه نیز تحت کار کمیته هاي تحقیق قرار داشته و متباقی قضایا به نسبت عدم صالحیت  170حفظ گردیده است. 

  »رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

مجرمین قضایایی که به محاکم تعقیب گردیده است با تفکیک «والی در مکتوب خود نگاشته است که لوي سارن

افغانی جریمه نقدي تا بیست سال حبس تنفیذي و اشد مجازات(اعدم) محکوم به جزا گردیده  60000جرایم شان از 

ونت علیه زنان به مجازات محکوم اما گزارش لوي سارنوالی توضیح نمی دهد که چند نفر به خاطر ارتکاب خش» اند.

  شده اند و نوعیت مجازات با ذکر تعداد نیز در گزارش لوي سارنوالی نیامده است.

نتایج این گزارش نیازمند توجه جدي مراجع مسوول به مسأله است و مبارزه با آن طرح برنامه هاي دقیق و جدي 

ن، دولت افغانستان باید در چار چوب تعهدات حقوقی و مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابرآ

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

  عملی را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد.

  

پیشنهادات جهت بهبود وضعیت خشونت بار علیه زنان:-11

طح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردي شهروندان به خصوص بلند بردن س

نان در روابط خانوادگی و اجتماعیجایگاه و موقعیت حقوقی ز

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

ن نسبت به مردان خانواده؛ هاي شدید مالی زنا وابستگی

هاي اداري براي زنان در سطوح باالي ادارات و نهادهاي ملی و خصوصی و سهیم ساختن  ایجاد فرصت

 .هاي کالن ملی ها و سیاست گذاري يآنان در تصمیم گیر

 ایجاد راهکارهاي مؤثر براي مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که حقوق بشري زنان را متضرر

کند؛  ته و تداوم فرهنگ مردساالري را حمایت میساخ

رح و تطبیق یک برنامه موثر براي تداوي اشخاص معتاد به مواد مخدر، و مبارزه با اعتیاد به عنوان یکی از ط

عوامل موثر در افزایش خشونت علیه زنان؛
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ین بردن فرهنگ هاي سالم، متعهد و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از ب تأمین ظرفیت

کنند؛  معافیت و مبارزه جدي علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت را حمایت می

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

ساختن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه؛

 زمینه هاي عملی براي تطبیق این قانون؛تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد

هار حقوق بشر  بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهاي امنتیی در زمینه آموزش معیار

جهت تقویت روحیه مسولیت پذیري و احترام به حقوق بشر؛ 

ت به منظور ایجاد سهولت هایی براي دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و والیا

برخورداري زنان قربانی خشونت از حمایت هاي قانونی؛

  

  

  

  

  


