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به ثبت زنان  هیمورد خشونت عل 4340به تعداد  1396 یدر طول سال مالگزارش حاضر نشان میدهد که 

و دو از دو هزار  شیب 1396 یدر سال جار نیاست. بنابر ا دهینفر اعمال گرد 2286است که بر  دهیرس

 مالی  زن رنج برده است. اما در سال هیخشونت عل یاز گونه ها یکیزن در افغانستان از صدو هشتاد و شش 

مار آ. ه ثیت رسیده بودقضیه خشونت علیه زنان در بانک اطالعات کمیسیون ب 2046در حدود  1395

است.  شیدر حال افزا ربطیذ عخشونت به مراج انیو قربان انیمراجعه شاک میزانکه  دهدیمتذکره نشان م

 مالی سالدر مقایسه با  1396 مالی زنان در سال هیثبت شده خشونت عل یایتعداد قضا

 است. افتهی شی% افزا 11.7به تعداد  1395

 نوعیت خشونت؛ 

 ده،یبه ثبت رس 1396 یمورد که در سال مال 4340 یعنیزنان  هیخشونت عل ثبت شده از مجموع آمار

 ی،جنس یخشونت ها (آن%5.3و یا)مورد  228 ی،کیفز یآن  خشونت ها( %32.7) مورد و یا 1420

 یخشونت هاآن  (%17.3مورد و یا ) 749 ی، و روان یلفظ یخشونت ها( آن %30.3) مورد و یا ۱317

ا با عرف و باشد که عمدت یزنان م هیشامل سایر موارد خشونت عل گرید (%14.4ورد و یا )م 626ی و اقتصاد

 دارد. یبستگعنعنات ناپسند 

 خشونت فزیکی و جسمی؛ 

خشونت فزیکی و جسمی به اشکال مختلف صورت می گیرد. در بسیاری موارد این خشونت ها بسیار شدید 

 موارد  1213و فزیکی،  خشونت جسمیمورد  1420جموع از محاد و گاهی منجر به قتل زنان میگردد. و 

فزیکی علیه زنان را  درصد موارد خشونت های جسمی و % 27.9این رقم حدود و آن شامل لت و کوب 

 40. آتش زدن استاین قضایا مورد  24در حدود  که شکل حاد و بیرحمانه را بخود میگیرد.  شامل می شود

مورد مجروحیت است.  85بانک اطالعات کمیسیون ثبت گردیده است.  مورد قتل زنان شکایت شده که در

 23و  مورد دیگر قطع اعضای بدن قربانی صورت گرفته 5ر داست.  مورد نیز کار اجباری گزارش شده 30

 مورد و غیره گزارش گردیده است.

 قتل زنان؛ 

ناموسی است که با و قتل های یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنان می شود، قتل 

متذکره  یزمان عادیدر مافغانستان  مستقل حقوق بشر ونیسی. کمبوقوع می پیونددناموسی  -توجیهات حیثیتی

مورد  40از این میان تنها در قتل زنان را بصورت جداگانه مستند کرده است که  هیمورد قض 277در حدود 

ات کمیسیون ثبت شده است. متباقی قضایای قتل زنان در بانک اطالعو آن شاکی خصوصی وجود داشته 
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% در صد  8توسط کمیسیون مستند گردیده است که این آمار در مقایسه با سال قبل  بدون مراجعه شاکی،

 قضیه قتل زنان در زمان مشابه به ثبت رسیده بود.  234افزایش را نشان میدهد، زیرا در سال قبل به تعداد 

 ،قتل هیقض  277از مجموع است.  وستهیافغانستان بوقوع پشرق زون شمال، جنوب و  دراین قضایا  نیشتریب

 یقتل زنان در کشور فرار هیقض 142عامل  . همچنان از مجموع قضایا متذکره،است یقتل ناموس هیقض 136

 است.

 محاکم صحرائی؛ 

در سطح کشور که باعث ز نی(را ی)صحرائ یمتذکره به تعداد هشت محکمه فراقضائ یزمان عادیدر م ونیسیکم

 ؛دهیمرد و دو زن( گرد کی) از اثر لت و کوب نفر 3نفر )زن و مرد( و همچنان ضرب و جرح 12مرگ

 هیبجز چند نفر که در قض یمحکمه صحرائ یایتمام قضا نیعاملکه است  یآورد ایمستند کرده است. قابل 

هرات،  تیوالمنطقه کوهسان در  ایقضا نیاست. ا یاست؛ فرار دهیگرد ریتخار دستگ تیچاه آب وال

 است. وستهیو تخار بوقوع پ ابیفار س،یبادغ

 ؛خشونت جنسی 

از مسایل تابویی در سنت های جامعه افغانی است، و یکی دیگر از جدی ترین مشکالت زنان  خشونت جنسی

درحدود  1396مالی  از این رو، تالش می شود که وقایع خشونت جنسی کتمان گردد. با این حال، در سال

کل موارد   %5.3کمیسیون درج گردیده است که بانک اطالعات خشونت های جنسی در  مورد 228

 مورد تجاوز جنسی،  40. از مجموع آمار خشونت جنسی، در حدود خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد

ه روابط زن و مورد اجبار ب 27مورد اجبار به تماشای تصاویر مستهجن،  6مورد آزار و اذیت جنسی،  41

مورد  4مورد ارتباط شوهر با دیگران،  35مورد اجبار به فعل لواط،  26مورد اجبار به فحشا،  34شوهری،  

 مورد و غیره گزارش شده است.  6مورد سقط جنین اجباری،  9باداری اجباری، 

  کالمی؛خشونت زبانی و 

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

در داخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت  . این نوع خشونت معموالقرار می گیرد

 .پیونددمیخیابانی به وقوع 

درج کمیسیون بانک اطالعات در  کالمیمورد خشونت های زبانی و  1317در حدود  1396ال مالی ر سد

کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد. از مجموع آمار خشونت زبانی و کالمی % 30.3گردیده که 

 223مورد تهدید به طالق و اخراج از منزل،  99مورد انزوای اجباری،  98مورد اتهام بستن،  127در حدود 
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د توهین مور 5مورد توهین بخاطر نداشتن طفل،  25مورد تهدید به خاطر سوء شکل،  6مورد تهدید به قتل، 

 مورد و غیره گزارش شده است.  20مورد دشنام، تحقیر و تخویف،  714بخاطر نداشتن طفل مذکر، 

 ؛خشونت اقتصادی 

 نوع دیگر خشونت علیه زنان است. این خشونت هم به گونه های متفاوت اتفاق می افتد.  خشونت اقتصادی

اطالعات کمیسیون به درج گردیده مورد خشونت اقتصادی در بانک  749در حدود  1396در سال مالی 

 576% کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد. از مجموع آمار خشونت اقتصادی در حدود 17.3که 

مورد منع تصرف در  55مورد منع تصرف در ارث،  53مورد ممانعت از حق کار،  20مورد عدم تامین نفقه، 

 و غیره گزارش شده است.  موارد 19مورد نپرداختن مهریه،  26اموال شخصی، 

 ر موارد خشونت علیه زنان؛ سائ 

خشونت علیه زنان منحصر به خشونت بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که 

،  کمیسیون ، عالوه بر دسته های قبلی خشونت علیه زناناین بانک اطالعات  مبتنی برنیست. الذکر های فوق 

% کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد در بانک اطالعات این 14.4ر که مورد دیگ 626 حدود 

  100مورد ممانعت از انتخاب همسر،  79، مورد مذکور  749ع از مجموکمیسیون درج گردیده است. 

مورد   45مورد چند همسری شوهر،  46 مورد ممانعت از دید و بازدید اقارب،  88 مورد نامزدی اجباری،

مورد خرید و فروش زنان به  10 مورد عدم دسترسی به خدمات صحی، 37 از حق تعلیم و تحصیل،ممانعت 

 6مورد ممانعت از فعالیت های مدنی و سیاسی،  15مورد بد دادن،  7مورد نفی قرابت،  14، بهانه ازدواج

 شده است.  گزارش و غیره موارد 174، مورد نیز قاچاق 7مورد اجبار به استفاده از مواد مخدر و ی

 پیامد خشونت علیه زنان؛ 

خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را باالی زندگی زنان افغانستان به همراه 

% مشکالت 24.1در اعمال خشونت علیه زنان نشان می دهد که کمیسیون  1396گزارش سال مالی  دارد.

% اقدام به خود کشی، در 2.0% اقدام به خود سوزی، در 0.4 رد % بی سرنوشتی، 35.5روانی و روحی، در 

% 4.6% تقاضای تفریق، در 7.7% ترک وظیفه، در 0.3% ترک منزل، در 8.8% ترک تحصیل، در 0.3

% رو آوردن به 0.1% خودکشی، 0.5% خود سوزی، در 0.3% حاملگی بر اثر تجاوز، در 0.2جراحت، در 

% قاچاق و 0.16% قاچاق قربانی، در 0.2% فرار از منزل، در 3.4در  % شکستگی اعضای بدن،0.8فحشا، در 

ن % و غیره را برای زنا9.1لولیت اعضای بدن، در % مع0.3مبتال به امراض جنسی، در  قتل قربانی، در دو مورد

 قربانی خشونت به بار آورده است
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 محل وقوع خشونت؛ 

بررسی های اما  .فرهنگ و سنت های جامعه دارد ریشه دریک پدیده اجتماعی و هرچند خشونت علیه زنان 

خشونت علیه زنان در درون خانواده ها از رایج ترین کیمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که 

% کل موارد  94موارد که  4118  ، 1396مالی  انواع خشونت است. از مجموع آمارهای سال

خانه بوقوع پیوسته است. این رقم نشان  خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد؛ در محیط

از میان . میدهد که محیط خانه، نا امن ترین جای برای زنان در افغانستان به حساب می آید

مورد در مرکز   16مورد در محل کار یا اداره و شفاخانه،   29مورد در سرک یا کوچه،  79 ،بقیه موارد

ر نیز گمورد دی  34اه یا محبس اتفاق افتاده است. مورد در توقیف گ 10 آموزشی، مکتب یا دانشگاه،

 مشخص نشده است

 جنسیت عامالن خشونت؛ 

بیشترین موارد خشونت علیه زنان توسط رسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که بر

. خشونت زن علیه اعمال مینمایدمردان اتفاق می افتد. اما زنان نیز در موارد زیادی بر همجنسان خود خشونت 

بانک اطالعات کمیسیون نشان میدهد که در سال مالی  .دارددر فرهنگ و سنت های جامعه  نیز ریشه زن

% در صد  61که از این میان  ا علیه زنان مرد بوده انددرصد خشونت ه % 90.3حدود  در عامل 1396

 در صد نامعلوم است.%  5.4و در معرفی شده  درصد نیز عامل خشونت ها زن % 4.3در شوهر. 

 ؛علل و عوامل خشونت علیه زنان 

 عبارت اند از خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است. مهم ترین عوامل خشونت علیه زنان 

عدم ، ها و والیاتحاکمیت دولت در ولسوالیدر نبود امنیت و ضعف موجودیت عرف و عنعنات نا پسند، 

 وم فرهنگ معافیت از مجازات؛ فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفهبرخورد قاطعانه با مجرمین و تدا

های منع دسترسی محدود زنان به عدالت)محاکم، سارنوالی ؛دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا ی؛ا

غیر های مسلح  وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه های زنانه و وکالی مدافع(؛خانهخشونت، توقیف

فقر و  های عمومی؛سوادی و سطح پایین آگاهیبی عدم حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان؛ مسئول؛

 ر.بی کاری؛ افزایش اعتیاد به مواد مخد

 

 

  ن:در قبال قضایای خشونت علیه زنا کمیسیوناجراآت 
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ن بر اساس قضایا و دراین گزارش اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنا

تعداد مراجعین قربانیان خشونت به بررسی گرفته شده نه بر اساس آمار خشونت. این در حالی است که از 

قضیه از طریق میان جگری حل   361مورد خشونت علیه زنان میگردد،   4340قضیه که شامل  2286 مجموع

مورد انصراف  94معرفی گردیده است. در قضیه ذریعه مکتوب به خانه های امن  153و فصل گردیده است، 

قضیه به ثارنوالی راجع  168قضیه به پلیس راجع شده است،  194شاکی از شکایت صورت گرفته است، 

قضیه مشوره الزم حقوقی ارائه گردیده و به   611قضیه به محاکم راجع گردیده، در   545گردیده است، 

 شده قضیه به مراکز صحی معرفی   54 ی گردیده است؛ت کشور معرفریاست های حقوق در مرکز و والیا

 گردیده است.قضیه خیلی عادی که جنبه جزائی نداشته به موسفیدان معرفی  106

 اجراآت نهادهای عدلی و قضائی در قبال قضایای خشونت علیه زنان؛ 

ثارنوالی قضیه رسیدگی صورت گرفته و محول  136قضیه که به پلیس راجع شده است؛ به 194از مجموع 

 قضیه فرار است وتحت تعقیب و گرفتاری پلیس قرار دارد. 58گردیده است. عامل  

قضیه  49قضیه که محول ثارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان گردیده است،  168از مجموع 

ارائه قضیه نسبت  32قضیه محول محاکم گردیده است. در  42آن از طریق مبانجگری حل گردیده است. 

دعوا قضیه از جانب طرفین انصراف  31حفظ گردیده است و در  ، دوسیه هامدارک الزم توسط مدعی

 صورت گرفته است. 

در گزارش از اجراآت محاکم تا هنوز قضیه که محول محاکم افغانستان گردیده است؛  545همچنان از 

تقریبا ارش ساالنه ستره محکمه خصوص رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان دریافت نگردیده است. گز

 در اوایل ماه حمل سال جدید، دریافت میگردد.

 :پیشنهادات 

  از طریق توسعه برنامه  زنانبلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی

 های آموزشی و آگاهی دهی.

 از بین رفتن وابستگی اقتصادی زنان به مردان ت جههای کار درآمد زا برای زنان  ها و زمینه ایجاد فرصت

 خانواده.

  تقویت حاکمیت قانون و مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات که باعث تقویت و تداوم خشونت علیه زنان

 در کشور گردیده است.

  سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل مجرب و متخصص در این سارنوالیتقویت،  

 خشونت علیه زنان و گسترش این ساختار در والیات دور  به قضایای و گسترش دیوان رسیدگی  تقویت

 ؛دست کشور
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 بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و و  تقویت حضور زنان در صفوف نیروهای امنتی کشور

 .نیروهای امنتیی

 به منظور برخورداری دور دست الیات ایجاد سهولت هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در و

 زنان قربانی خشونت از حمایت های قانونی؛

 دقیق اجرای از نظارت و کشور سراسر در طالق و ازدواج راجستر و ثبت برای الزم تسهیالت آوریفراهم 

 امر؛ این

 ؛درکشور مردم اجتماعی و خانوادگی زندگی از خشونت فرهنگ امحای و اجتماعی سازی فرهنگ 

 


