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 مقدمه

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

ی دیگری را ها واقعیتی تحقیقاتی دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ها یافتهبه زنان است؛ ولی  مشاهدات و 

های  ها خشونت نآیکی از  ،ندیروه ب ی فراوانی که زنان با آن روها چالشئب و دهد. از مجموع مصا نشان می

ن آن، مردان و عامال شود میهای متفاوت علیه زنان اعمال  خشونت به اشکال و گونهخانوادگی است. 

طور خاص،  هزنان ب و خشونت علیه پدیده خشونت در کل  توان گفت، میند. با این حال ا خانواده و جامعه

 آید. ناپذیر در جامعه افغانستان به شمار می انکاراقعیت فراگیر و و

پرداخته است. فراتر از ذکر آمار و 1335  سال مطالعه انواع خشونت علیه زنان درگزارش حاضر به بررسی و 

، مشاهدات، تصویر و قضایای خشونت ها واقعیتشده و تحلیل مقتضی از ارقام و آمار خشونت،  قضایای ثبت

وقفه کمیسیون به منظور ثبت  ی بیها تالشبا وجود است.  دهنده تکانشدت  شده است که به آوری جمع

نگونه که در سطح کشور با که رقم واقعی خشونت علیه زنان آ شود میقضایای خشونت باز هم دیده 

ط دارد که این امر به دالیل گوناگون ارتبا .کرد آوری جمعرا کشف و  نآ توان نمی ،گستردگی ادامه دارد

ی کشور یهای عدلی و قضا ها به ارگان پسند است که مانع مراجعه خانم ن عرف و عنعات ناآترین  مهم
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عدالتی  العمل در برابر بی ها، از عکس خانمکه   شود مین عرف و عنعنات دست و پاگیر باعث یگردد. هم می

خی بردوم، نبود امینت و عدم دسترسی به دلیل  د.کنننامی تلقی  ی و بدیرسوا یرا نوع نآده و کرداری  خود

ن چالش یچن هم ،دی فراروی زنان افغانستانی جها چالشی یکی از امن ناامن کشور است. مشکل  از مناطق نا

است هم تالش صورت گرفته  . با آناستها و مشاهدات مورد نیاز  ها و انجام مصاحبه عمده برای تحقق برنامه

شور که کارمندان بخش حمایت و توسعه حقوق زنان به آنها دسترسی از تمام والیات ک که اطالعات

 .پیدا بکندو در این گزارش انعکاس  آوری جمع ،اند داشته

، نتایج مراجعه استستان ات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانبانک اطالعگزارش حاضر که مبتنی بر 

 دهد در که نشان میاست شان  گاناز وابست اثر شکایت یکیبرنادر  یا حتی در موارد خیلی ن خشونت امتضرر 

ی این کمیسیون به ثبت رسیده الیتومورد خشونت علیه زنان در دفاتر ساحوی و   5575 تعداد  1335سال 

دهد که در  و مقایسه این موارد نشان می مورد بوده است 5132 ،1334که این آمار در سال  در حالی ،است

 % افزایش یافته است. 6.6 به آمار خشونت علیه زنان   1335سال 

مراجعه بیشتر زنان به  دهنده نشان  از یکطرفجاری در جریان سال خشونت و وضعیت ناگوار زنان آمار  

 بیانگرشان و از طرفی دیگر  برخورداری از حقوق های موجود برای ها مکانیزم آنایش اعتماد قانون، افز

دسترسی زنان به عدالت  در عدلی و قضایی و محدودیتدر دستگاه  ها یینارساضعف در حاکمیت قانون، 

ستیز افغانستان نیز در وقوع خشونت علیه زنان  های زن ناامنی و معافیت از مجازات و سنت  است. عالوه براین

 نقش دارند. 

شور طی های مختلف خشونت علیه زنان در ک گیرد تا تصویری از گونه تالش صورت می  گزارشاین  در

 . ه گرددئراا 1335سال 

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

دهد. در ذیل  ده و مورد بحث قرار میکربندی  لفظی و روانی، خشونت اقتصادی و سایر انواع خشونت دسته

 است. دهشرج تر خشونت علیه زنان نیز د یئهای جز بندی هرکدام این عناوین، دسته

وضعیت خشونت درک  برایول ئبه مراجع مساز جانب این نهاد مشخصی  یپیشنهادهااین گزارش با ارائه 

 د.بای علیه زنان، خاتمه می

 

 فصل اول
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 کلیات

 

 افغانستان در حمایت از حقوق زنان حقوق بشرها و چارچوب کاری کمیسیون  ولیتئمس -5

 

های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر  یکی از اهداف و برنامهایجاد بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان 

این هدف در ساختار کمیسیون تشکیل شده تا برای بهبود   برای پیشبرد  بخشاین افغانستان بوده است. 

 کند.   وضعیت حقوق زنان در کشور تالش

باشد.  سیون میخشونت علیه زنان یکی از مسایل محوری در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمی 

که  ده استکرثبت قضایای خشونت علیه زنان ایجاد  و آوری جمعبرای  ی راا  کمیسیون بانک اطالعات ویژه

 ده است. شتهیه و تدوین  ،آنشده در  آوری جمعاطالعات این گزارش نیز بر مبنای 

یق دفاتر ساحوی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را از طر

های عدلی و  ده و برای حمایت از قربانیان، از طریق ارجاع چنین قضایا به ارگانکروالیتی خود، دریافت 

د. کمیسیون، نظر به کن قضایی خواهان رسیدگی قانونی شده و تا آخرین مرحله برای قربانیان دادخواهی می

حقوقی داده و برای حل قضایا دست به میانجیگری و  قضیه مشوره وانبها و ج ن، شاکیابه مراجع ،قضیه  نوع

ها را به منظور  زند. در صورت ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی، آن مساعی مورد ضرورت می

این،  افزون بر کند. های حقوقی معرفی می یا سایر سازمان گرفتن وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع 

پرور  های خشونت دهی عمومی در پی ایجاد تغییر در نگرش ی آموزشی و آگاهیها کمیسیون از طریق برنامه

ها،  مکاتب، دانشگاه نصاب تعلیمی در به همین دلیل حقوق زنانآمیز نسبت به زنان در جامعه است.  و تحقیر

ری را تا تغییرات نگرشی و رفتاگردد  میو تالش در نظر گرفته شده ها و مراکز آموزشی نظامی  دارالمعلمین

حمایت از حقوق چنین بخش  در میان مردم به وجود آورد و در نهایت خشونت علیه زنان را کاهش دهد. هم

ده و در روند کرهای دادخواهی و ابتکارهای مشترک با دولت و جامعه مدنی اقدام  زنان به ایجاد شبکه

 گیرد. ها سهم می ات و مشوره گذاری با ارائه نظر قانون

به  ،خش حمایت از حقوق زنان به طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنانسوی دیگر، ب از

چنین کمیسیون از  کند. هم به طور مداوم و منظم نظارت می ،منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان

عیت حقوق تری از وض تالش دارد تصویر دقیق ،حقوق زنان بارههای تحقیقی در طریق تهیه و نشر گزارش

حقوق زنان  بارهه کند. کمیسیون در طول چند سال گذشته، چندین گزارش تحقیقی را درئزنان در کشور ارا



 6 

 

های  مشخصی را برای بهبود وضعیت حقوق زنان، به دولت افغانستان و سازمان یپیشنهادهاده و کرتهیه و نشر 

 المللی مطرح کرده است.  ملی و بین

شده عبارتند از وضعیت حقوق زنان بیوه در کشور، وضعیت زنان شاغل  ی منتشرهای تحقیق شماری از گزارش

های خانوادگی علیه  افغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت زنان معتاد در افغانستان، خشونت در

ن و عوامل قاچاق زنان و اطفال در افغانستا غرب، بررسی علل و زنان، عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب

های سیاسی در افغانستان و بررسی علل و عوامل  وضعیت مشارکت و حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیت

های ویژه خشونت علیه زنان در  )گزارش تحقیق ملی(. گزارش تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان

 .گردد ست که معموالً هرساله تهیه و نشر می ها افغانستان نیز بخشی از این فعالیت

زنان به عنوان یکی  به حقوق زنان دارند. از این روهای کمیسیون نیز توجهی ویژه  ، دیگر بخش این عالوه بر

 پذیرترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این توجه ویژه از آسیب

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

 .یابد می بازتاب نیز غیره و افغانستان در اجتماعی و اقتصادی حقوق وضعیت افغانستان،

 

 حمایت از زنان قانونیحقوقی و مبانی  -2

  قانونی در قوانین ملی حقوقی و مبانی 

احوال شخصیه اهل تشیع، قانون  واد قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون مدنی، قانونبر اساس م

و سایر قوانین عادی کشور، دولت و اطفال  ، قانون مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنانمبارزه با قاچاق انسان

 ،مبارزه با تبعیض و خشونت علیه تمام شهروندان برایافغانستان مکلف به اتخاذ و حمایت تدابیر مؤثر 

 است.  خصوص زنان  به

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

 .iقانون تسجیل نموده است

آموزی و  نفع سواد های انکشافی به قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامه 44   ماده

iانکشاف آموزش زنان نموده است i . 

گذاران به نحوی در این ماده به  دهد که قانون قانون اساسی جدید افغانستان، نشان می 44   دهبررسی دقیق ما

ش زنان به صورت رتبعیض مثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت افغانستان را در برابر حق آموزش و پرو

 ده است.کرخاص هدایت داده و مکلف به ایجاد راهکارهای روشن و مؤثر 
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نون اساسی جدید افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده تذکر داده است. در این ماده قا 54   ماده

های مهم دولت تعریف گردیده و به دولت  سالمتی روحی و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از مکلفیت

 .وجود آورده وظیفه داده شده است تا شرایط الزم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه، ب

قانون اساسی به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه را به  63ی  ماده

در مورد یک سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که  64ی  بینی نموده است. همچنان ماده عنوان عضو پیش

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

 کند. 

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

iملحق شده و تصویب کرده، مکلف نموده است i i. 

بارزه علیه قانون منع خشونت علیه زن سند مهم و معتبر دیگری است در سطح ملی که دولت افغانستان را در م

ست که ی اترین کارهای دهد. تصویب این قانون یکی از اساسی تبعیض و خشونت علیه زنان مسؤولیت می

 رفع تبعیض و خشونت علیه زنان انجام داده است. با هدفدولت افغانستان در جریان ده سال گذشته، 

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

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

خشونت علیه زن و  بارهبردن سطح آگاهی عامه در  االقربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، ب

 .است تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه زن

های  ده که از صالحیتکرقانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد  15   ماده

دهی، تأمین هماهنگی بین نهادهای مبارزه با خشونت، پیشنهاد تعدیل یا  های آگاهی تخقیق، اجرای برنامه

iوضع مقررات که در تطبیق این قانون مؤثر باشد و... برخوردار است v. 

رفع  بارهها را در های هریکی از آن ولیتئده و مسکراین قانون نهادهای حمایتی را معرفی  15ا ت 6   ماده

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

 است.

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

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

مورد زگی تا ههای دولت جدید افغانستان است که ب قانون منع آزار و اذیت زنان یکی از مهمترین گام

 پارلمان افغانستان قرار گرفت.  تصویب
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  المللی بینحقوق  حقوقی و قانونی درمبانی 

المللی حقوق  علیه زن، میثاق بین ها المللی رفع کلیه تبعیض اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین

 - 4213که در نشست  1325 المللی حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین

المللی حقوق سیاسی زنان و برخی  بین   عهدنامه ده است،ششورای امنیت صادر  2222اکتوبر سال   31  مورخ

المللی حقوق بشر در مجموع به مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید داشته و  دیگر از اسناد بین

ده است که بتوانند به عنوان راهکارهای کر یهای دن برنامهکری عضو را مکلف به طرح و عملی  ها دولت

 نت علیه زنان مؤثر واقع گردد.مبارزه علیه تبعیض و خشو

ده و کر المللی حقوق بشر تصویب یا امضا زیادی از این اسناد بین  کنون تعداد خوشبختانه دولت افغانستان تا

   .v ست ها مکلف به اجرای آن عمالً

 

 :فصل دوم

 عمومیی ها یافته آماری تحلیل

 

ده کر  تقسیمهای مختلف  دسته به را  یه زنانعلبانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت 

روانی و  ،جنسی، اقتصادی، لفظی فزیکی، خشونت یعنی خشونت؛ توجه شهروندان را به انواع گوناگون و

 د.کن جلب می ،خشونتسایر موارد 

 شده خشونت علیه زنان را در جریان  قضایای ثبت بارهدر یگزارش حاضر، اطالعات ،دشاشاره که گونه  همان

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

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

مورد آن را   1531 ، به ثبت رسیده 1335که در جریان سال   آمار خشونت علیه زنان مورد  5575از مجموع 

های جنسی بوده  مورد دیگر شامل انواع خشونت 361 تعداد  دهد.  تشکیل می و جسمی های فزیکی شونتخ

های اقتصادی بوده  خشونت مورد  1121چنین  باشد. هم های لفظی و روانی می شامل خشونت مورد، 1667و 

با عرف و عنعنات ناپسند  ینحو ه بهباشد ک زنان می ر موارد خشونت علیهسای شاملدیگر  مورد 615است. 

  درکشور بستگی دارد.
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 :دهد نشان می 1335سال  جموع آمار خشونت علیه زنان را در م ،زیر نمودار
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های  از گونه ند با قضایای مشرح مربوط به هریکتفصیل و مست های ذیل اشکال مختلف خشونت به در بخش

 .شود عرضه مینوع از خشونت  ی نیز در ذیل هرا و قضایای نمونهگردد.  می هئخشونت ارا

 خشونت فزیكی -5

 ،ترین نوع خشونت علیه زنان رحمانه بی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،   براساس بانک اطالعات

ت. خشونت جسمی به ثبت رسیده اس  حادثه1531دهی،  گزارش  . در این دورهاستجسمی فزیکی و خشونت 

مجروح  ؛ مورد 12  اندنز. افزون بر این، سوزنان بوده استکوب  و قضیه لت 1245ها،  در میان این خشونت

  بوده است.  مورد 234   قتل و مورد 45  کار اجباری ؛ مورد 57   کردن

 در سطح کشور است:خشونت فزیکی علیه زنان  انواعنمایانگر  زیر نمودار

 



 10 

 

234

10

1245

57 45
                                        

                             

 

کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان در کشور است که به خودی خود  و دهد که لت ارقام باال نشان می

قتل،  تر خشونت علیه زنان از قبیل تر و وحشیانه . اما موارد خشناست  دهنده تکانو  االب یدارای آماربسیار 

 نموداردر   اندنزسو گرم و حتا قطع اعضای بدن،های  مجروح کردن با استفاده از چاقو، کارت و احیاناً سالح

تواند  یدر موارد زیادی م  ها وضعیت اسفناک خشونت جسمی علیه زنان است. این خشونت دهنده نشانباال، 

 منجر به مرگ قربانی شود. 

با توجیهات حیثیتی و ناموسی  اًاکثرکه است قتل زنان  موضوع خشونت جسمی  دهنده تکانیکی از انواع 

 رد.یگ ورت میص

صورت ه ا بقضیه قتل زنان رمورد  234در حدود  1335جریان سال   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در

اتفاق افتاده غرب افغانستان  جنوب، جنوب و شمالزون ها در  آن ینکه بیشتر ست جداگانه مستند کرده ا

 است. 

 

 نی قضایای قتل زنان بر اساس زون:فراوا

ده است. از شسراسر افغانستان توسط این  کمیسیون مستند  قضیه قتل از 234تعداد   ،1335 در جریان سال

 36، شرق و شمال آن در زون شمال قضیه 41  ده است،شقضیه قتل که توسط این نهاد مستند   234مجموع 
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در   هقضی 12 و شرققضیه آن در زون  36  قضیه در زون غرب، 43، غرب و جنوب قضیه آن در زون جنوب

 است.  وقوع پیوستهه ب زون مرکز

 

 :دهد زیر فراوانی قضایای قتل زنان را نشان می نمودار
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 تطبیق عدلی قضایای قتل زنان بر اساس زون:

قتل زنان در سراسر  ایایقض دهد که از مجموع فغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق بشر ا بررسی

های  دستگیر و دوسیهاین قضایا  نتعداد اندکی از عامال  اند و فراری ،قضایای قتل زنان  نعامال  اکثرتان، افغانس

این قضایای از مجموع یعنی ده است. شمحکمه به موظف، محول  سارنوال  ن، پس از تحقیقات توسطامتهم

 15در زون جنوب، در صد  13.6در زون شمال،  در صد %37.52 در زون غرب، درصد از قضایا %46 ، قتل

 .یه آن مورد رسیدگی قرار گرفته  است% قض62در زون مرکز  ایاقض مجموع از و  در شرق درصد 

 

 

 توجه کنید:زیر  نمودار  به
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 :قضیه

می محمد خان . باشنده قریه شرشر ولسوالی غورماج والیت فاریاب که پنج سال قبل با اسا..بنت  ...مسمات 

  .باشد شان یک فرزند می ثمره ازدواج گردد و شان فراهم می دوسال قبل زمینه ازدواج ولد عبدالسالم  نامزد و

به منزل پدرش پناه  ناگزیر مسمات مذکور وی همیشه مورد خشونت شوهرش محمد خان قرارگرفته و

 .برد می

 اما طالبان در ؛دکن امادش نزد طالبان شکایت می. از د..پدر  محل واقعه تحت حاکمیت طالبان بوده وچون 

  خود بریده وبینی او را با کارد  همان روز  شوهرش در د وکن ... را به شوهرش تسلیم می جگری و  قضیه میان

 د کن می فرار

زمینه  در دست نیست و دقیق در یموصوف اطالع از شوهر ،اینکه محل واقعه تحت حاکمیت طالبان است از

  یا است خود  منزل در این خانماطالع موثق وجود ندارد که شوهر  نقیض وجود داشته و ضد و اظهارات

 دارد . التوا قرار قضیه در نگرفته و کنون عامل قضیه مورد تعقیب عدلی قرار هرحال تا ه باست.  فراری
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 خشونت جنسی -2

 ساله زیادی هرختران ترین مشکالت زنان در سطح کشور است. زنان و د خشونت جنسی یکی از جدی

کننده  که آمارهای موجود از خشونت جنسی بسیار نگران با وجود آن. ندشو میقربانی این جنایت وحشیانه 

ولی این آمارها رقم واقعی این  ؛شود ها نیز منتشر می گونه قضایا در رسانه گاهی مواردی از اینهرازاست و 

های جامعه افغانی، حالت تابویی دارد و پرداختن به  تر سنتزیرا مسایل جنسی در بس ؛دهد معضل را نشان نمی

  .شود آور قلمداد می ها کراهت آن

 

سیون یکم خشونت جنسی علیه زنان در دفاترمورد   361  تعداد  1335ها طی سال جاری  با همه محدودیت

، تجاوز جنسی چون  یهای مختلف خشونت جنسی به شیوهبه ثبت رسیده است. مستقل حقوق بشر افغانستان 

گری اجباری، سقط جنین اجباری و  حرمتی جنسی، و روسپی ، توهین و تحقیر و بینامعمول جنسیروابط 

اگر کننده خشونت جنسی در افغانستان است.  افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران غیره اتفاق می

 مجموع از میانجاوز جنسی به شمار آوریم، موارد ت ازمقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز 

 . مورد آن تجاوز جنسی بوده است 43  تعداد  ،1335در سال  خشونت جنسی موارد

مورد  15مورد آزار و اذیت جنسی،   65ارتباط نامشروع شوهر با دیگران،  مورد 32عالوه بر تجاوز جنسی، 

مورد سقط جنین  14های مستهجن،  صاویر و فیلممورد اجبار به تماشای ت 11اجبار به فحشا و روسپیگری، 

 ده است. شموارد خشونت جنسی در آمارهای این سال درج  ازمورد بارداری اجباری نیز  5اجباری و 

 

، از قبیل افسردگی روانیهای  موجب آسیب جراحات مستقیم جسمی بلکه تنها باعث تجاوز جنسی نهمتأسفانه 

بسیار  یخشونت جنسی موضوع ،در جامعه افغانی. شود نیز میناخواسته  داریخطر مبتال شدن به ایدز و بار

 یهای خطرات و تهدید اب ،ندکنمورد تجاوز جنسی بلند  شان را در زنانی که صدای .استبرانگیز  یتحساس

اقتصادی مواجه شده و در  ی شوهر، محرومیت از حقوق اجتماعی وچون لکه بدنامی، ترک شدن از سو 

این مسأله فرایند دسترسی زنان به  گیرند. بیشتر حقوق بشری و وخامت صحی قرار می های معرض تخطی

 سازد. عدالت را نیز بسیار محدود می

 :زنان در سطح کشور است باخشونت جنسی  انواعنمایانگر زیر  نمودار
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رابطه  ابط بمرت، 1335 شده در سال های جنسی ثبت موارد خشونت بسیاری ازدهد که  باال نشان می  آمار

از قربانی این رابطه گیرد و  شکل تجاوز صورت می  به اجبار و به که است شوهر با دیگران  جنسی نامشروع

وضعیت ناگوار روابط زن و مرد در جامعه افغانستان  دهنده نشان. این رقم، شود تهدید به سکوت میجنسی 

 است. 

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

  قضیه

 : گوید می خانمی شکایت دارد و چنین

دختر همسایه ما  .قریه جوراب آب پرتاپ ولسوالی زاری بودمدر خانه خود واقع  در 23/22/1335تاریخ  ه ب»

، به خانه ما آمد و گفت که بیا به خانه  با ایشان رفت و آمد داریم شود می... که مدت سه سال  ... بنت  مسمات 

( دروازه . .. ...( و خواهرش ) ... )  ، مادر  دیمکرای با هم صحبت  ، چند لحظه من به خانه ایشان رفتم . برویم ما

من جریان  .دکرده و از آنجا فرار کرشخصی ناشناس وارد اتاق شده و بر من تجاوز  . بعداً اتاق را برویم بستند

... نامه  د که آن شخص برادر شمعلوم  ،دندشلسوالی عارض که به و ، ایشان بعد از این ام گفتم را به خانواده

دیم کر. به چندین ارگان مراجعه  آباد شهر مزارشریف بود و باش دارد در قریه میرولی گذر فقیر بوده و فعالً

ه قومندانی ب کمبیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضیه را  «ولی کسی تا هنوز صدای ما را نشنیده است.

ده کرن کاملکه دوسیه وی در ولسوالی مربوطه طی مراحل قانونی خود را  از این و  دارجاع داالیت بلخ امنیه و
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به تاریخ اول   ، شخص متضرر بار دوم دشدوباره دوسیه از قومندانی بلخ  به ولسوالی مربوطه ارجاع  ،بود

ده و بیان کرزای سال جاری به کمسیون عارض گردید و از طی مراحل دوسیه خویش اظهار نارضایتی جو

روز است که دوسیه وی در ولسوالی مربوطه باقی مانده و در امر دستگیری شخص  22داشت که مدت 

در  یام. هیچگونه اقد دکن که  وی آزاد گشت و گذار میدر حالی  .گیرد مرتکب هیچگونه توجه صورت نمی

 ن این قضیه صورت نگرفته است.زمینه دستگیری عامال

 خشونت زبانی و روانی: -9

 

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

تحقیر، دشنام و  منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تأثیرهایها نیز  گیرد. این نوع خشونت می

ثیرات جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد أتواند ت که می ستها تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت

ها را به  ها به جا بگذارد که سرانجام آن زندگی شخصی و اجتماعی آن ایهای نا گواری را بر مداسازد و پی

 حتا عقده نسبت به دیگران دچار سازد.و  حقارتاسترس، ناامیدی و  ،، سرخوردگی، اظطراب انزوا

توانند در داخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت  زنان هم می باخشونت لفظی و روانی 

قرار دهد. بانک اطالعات کمیسیون   خطرناک و دشوار یخیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت

 .است 1335روانی علیه زنان در سال زبانی و  مورد خشونت  1667 دهنده نشان

یا سخنان   هزا، تمسخرمورد آن است  1234تعداد   ،1335از مجموع موارد خشونت زبانی و روانی در سال 

مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام یا تهمت  136چون فحش و دشنام به زنان بوده است. حدود ی تحقیرآمیز

 مورد از این قضایا تهدید به قتل زنان صورت گرفته  173ا در زدن به شخصیت و رفتار زنان بوده است. ام

 . است

بر موارد تهدید به طالق و گرفتن طفل، تهدیه به اخراج از منزل، تهدید به   مورد نیز مشتمل  232  حدود

مورد توهین به خاطر نداشتن  36چنین  سرنوشتی، و تهدید به ازدواج مجدد از سوی همسر بوده است. هم بی

ت نامعلوم مورد خشونت قرار گرفته مورد به عل 12ی و مورد انزوای اجبار 136یا نداشتن طفل پسر،  طفل

 .  است

 

 :نمایانگر جزئیات انواع خشونت لفظی و روانی در برابر زنان در سطح کشور است ذیل نمودار
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 آمیز  را ی در برابر زنان است که شرایط زندگی آرام و مسالمتآمارهای باال بیانگر فضای ناسالم زبانی و روان

 سازد.  ها بسیار سخت می برای آن

 

 

 

 

 

 

 :انیور خشونت زبانی و  از قضایای ای مونهن

 

 قضیه:

. او در جنگ  دم. حاال شوهر ندارمکرسال قبل ازدواج  15حدود » :گوید خانمی شکایت دارد و چنین می

مد. بعد از فوت شوهرم از همان به بعد از آدنیا ه او کشته شد، دومین طفلم ب که یکشته شده است. زمان
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دهد که تو  کنند و دشنام می کوب می و همیشه مرا لت  ولی اعضای خانواده شوهرم ؛مکن اطفالم مواظبت می

بسازند.  بار قصد کشتن مرا داشتند تا میراث شوهرم را از آن خود ها چندین قدمی و شوهرت را خوردی. آن بد

 «خواهم دیگر با پسرانم زندگی کنم. م. نمیکنباش پیدا کرده و منزل را ترک  خواهم یک جای بود و می

 

 خشونت اقتصادی: -4

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

تر  ن در سطح اجتماع از موقعیت نازلیچن هم ،حیط خانوادهکه سبب شده تا زنان در م استشان  شوهران

گیری در  نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر این وضعیت سبب شده تا زنان از موقف تصمیم

ها در امور خانواده تمثیل نشده و به  گیری امور خانواده به دور بماند و هیچگونه اراده آنان در مدار تصمیم

ها و  افتد و بنا برسنت های متفاوت اتفاق می یسته نشود. خشونت اقتصادی علیه زنان به گونهدیده قدر نگر

 د. کن هنجار حاکم بر جوامع افغانستان به شکل شدید ظهور می عملکردهای نا

مورد  1121تعداد   1335دهد که در جریان سال  آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

  .  ت اقتصادی در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده استقضایای خشون

 631نام خشونت اقتصادی در بانک اطالعات کمیسیون به ثبت رسیده است ه از میان کل موارد باال که ب

مورد عدم   73مورد منع تصرف در اموال شخصی،  122باشد.  مورد آن محرومیت زنان از دریافت نفقه می

 مورد ممانعت از حق کار گزارش شده است.  24د نپرداختن مهریه، و مور 62دسترسی به حق میراث، 

 

 :در کشور است 1335هشت ماه نمودار زیر نمایانگر جزئیات انواع موارد خشونت اقتصادی در برابر زنان در 
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 قضیه:

...  فرزند  ... سال قبل با اسامی   12و سال عمر دارم  32م که ا خانمی: »گوید خانمی شکایت دارد و چنین می

باشد. از ابتدی  ماهه می یک دختر یک ساله و 3... ازدواج کردم. ثمره ازدواجم یک پسر  باشنده ولسوالی 

ام. والدین شوهرم در زندگی مشترک من و  های خانوادگی مواجه بوده زندگی مشترک همیشه با خشونت

کوب قرار دهد. در همین اواخر اطالع  و ند که شوهرم مرا مورد لتشو کنند و باعث می شوهرم مداخله می

ده است. حویلی را که به طور مشترک کر... ازدواج  دم که شوهرم با یک خانم در والیتکرحاصل 

م و در کن خریداری و آباد کرده بودیم، بدون اطالع من به فروش رسانیده است. حاال با والدینم زندگی می

راهنمایی و طلب کمک برای حل مشکل خود به کمیسیون  براین برای دارم. بنا ی قراروضعیت بد اقتصاد

 «ام. دهکرمراجعه 

 

 سایر موارد خشونت علیه زنان: -1

بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود   ؛باشند های یادشده فوق نمی زنان در افغانستان محدود به شیوه باخشونت 

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

افراد است که زنان و اطفال واجد   حق ازدواج و حق دسترسی به تسهیالت صحی از جمله حقوق اساسی
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اند. تحقیقات کمیسیون نشان داده که امروزه یکی از  شرایط در افغانستان هنوز هم بنابر دالیلی از آن محروم

که  استهای ناخواسته و زودهنگام  های ناموسی و افزایش آمار طالق، ازدواج مهم فرار از منزل، قتل عوامل

ها نقش  ها و شوراهای قومی در بقا و تداوم این ناهنجاری . جرگهگیرد میبیشتر در سنین کودکی صورت 

 ها نقشی ندارند. ین جرگههای ا گیری تحت سیطره مردان قرار دارد و زنان در تصمیم  کلیدی دارد که اغلب

 

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

هایی از قبیل اخراج از منزل،  شود که مشتمل بر خشونت مورد دیگر را نیز شامل می  615که در باال ذکر شد، 

ز حق انتخاب همسر، بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت ا

 باشد.  غیره می

مورد ممانعت از  63 همسری، مورد شکایت از چند 66مورد نامزدی اجباری،  152مورد باال،  615از مجموع 

یت مورد محدود 26مورد خرید و فروش زن به بهانه ازدواج،  72مورد نفی قرابت،  16دید و باز دید اقارب، 

مورد  112مورد بد دادن، 6، دواجعنوان ازه مورد خرید و فروش زنان ب 4دسترسی به خدمات صحی و 

 42  مورد ممانعت از دبد و باز دید اقارب، 63مورد ممانعت از حق تحصیل،  56ممانعت از انتخاب همسر، 

 باشند.  می غیره های سیاسی و  ممانعت از فعالیتمورد 

 :گوانه موارد است این دهنده نشانزیر  نمودار
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 قضیه 

 نامزدمرا  سالگی، پدرم 12 درام.  سال عمر دارم. در زمان طفولیت مادرم را از دست داده 35: »گوید شاکی می

.  افغانی گرفت (چهار لک) 422222د و در بدل آن مبلغ کریکی از مساجد  (ساله  45 )امام  مال روحانی و یک   

زورمند است و ترسیدم مرا به قتل برساند. بعد از سه ماه مرا  یدمآم. پدرم کنمخالفت نتوانستم از ترس پدرم 

گوید که تو  د و مینک کوب می و ، همیشه مرا لت ما هاش رفت وفتی به خانهاز آورد. عروسی کردم.  به عقد او در

م بروم و از او توان نمیام. به خانه پدرم هم  دهکر نه فرار ام. اکنون به بهانه مهمانی از خا خریده لرا در بدل پو

ورم و سرت را از تنت جدا آ میخانه را به  کند که تو ترسم. شوهرم هم مرا تهدید به بر گرداندن می خیلی می

  «کمک کنید. به من لطفاً .شوم نم اگر برگردم کشته میئروانی است. مطم یدمآکنم. شوهرم  می

 

 خشونت علیه زنان علل و عوامل -6

دهد که خشونت علیه  رود. تحقیقات نشان می می رامل وقوع خشونت علیه زنان به شمایکی از عو  سوادی بی

ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ها یافتهافتد.  سواد بیشتر اتفاق می سواد یا کم زنان در میان افراد بی

درصد از موارد خشونت علیه زنان در سال مورد  62چه حدود  چنانکند.  نیز این مسأله را تأیید می 1335سال 

ثر در ؤسوادی را به عنوان یکی از عوامل م توان بی سواد اتفاق افتاده است. بنابراین، می نظر توسط افراد بی

 شیوع خشونت علیه زنان دانست.

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

درصد از مرتکبان خشونت علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار   16، ها یافتهاند. براساس این  داشته

  .اند بوده

دهد که  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان نشان می 1335ی سال ها یافته

ن اعتیاد درصد آنا 57اند. حدود  موع قضایای خشونت علیه زنان معتاد بودهدرصد مج 25عامالن بیش از 

 درصد آنان نیز معلوم نیست. 22نزدیک به و  اند نداشته

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

  :زیر لیست کرد

  ها و والیات؛ در ولسوالینبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت 

 ن و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛ اعدم برخورد قاطعانه با مجرم 



 21 

 

 ی؛ا  استفاده از موقف وظیفه فساد اداری و سوء 

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

 غیررسمی؛

 های  به ارگان اعتمادی  ی به دلیل ترس و بییان به مراجع عدلی و قضاکتمان جرایم و عدم مراجعه قربانی

 دولتی؛

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

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

 ت علیه زنان؛عدم حمایت الزم از قربانیان خشون 

 های مردساالر جامعه؛ نگرش منفی نسبت به زنان در سنت 

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

 نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛ 

 های سنتی؛ کتمان وقایع خشونت علیه زنان به دلیل حساسیت 

 های عمومی؛ سوادی و سطح پایین آگاهی بی 

 وکاری؛  فقر و بی 

 افزایش اعتیاد به مواد مخدر. 

 

 :عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان

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

نان تأثیرات سوء به جا ، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زها، بر صحت این خشونتدارد. 

بسیاری از زنانی که قربانی  .1 گردد گذارد و مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می می

شدت  ها قرار گرفته و از لحاظ روانی به شان تحت تأثیر این خشونت اند آینده زندگی خشونت بوده

 شوند.  پذیر می آسیب

                                                           
نشر کمیسیون مستقل حقوق  .2931خشونت علیه زنان در افغانستان در سال (. 3131) . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1

 . 13بشر افغانستان، ص 
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شوند. قتل ناموسی توسط  های فراوانی مواجه می گیرند با دشواری زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می

اعضای خانواده و وابستگان به خاطر پیوند دادن این مسأله را حرمت و حیثیت خانوادگی، یکی از پیامدهای 

در مورد تجاوز جنسی  1331ای که کمیسیون در جریان سال  ناگوار تجاوز جنسی برای زنان است. تحقیق ملی

درصد موارد، قتل ناموسی زنان و دختران بعد از آن اتفاق افتاده  3.6ناموسی انجام داد، نشان داد که در و قتل 

  .2 اند که این زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده

های روانی از قبیل  تنها باعث جراحات مستقیم جسمی بلکه موجب آسیب عالوه براین، تجاوز جنسی نه

شود. این مسأله فرایند دسترسی زنان به عدالت  داری ناخواسته نیز می شدن به ایدز و بار افسردگی، خطر مبتال

 3سازد. را نیز محدود می

این  مورد 1465دهد که در  ، نشان می1335بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

موجب قتل قربانی شده است. این رقم  234ها و مشکالت روانی برای قربانیان و  ها منجر به آسیب خشونت

 دیده شده است.  های روانی باالی زنان خشونت بیانگر آسیب

سبب مورد  1367پاشد. براساس آمارهای کمیسیون،  خشونت علیه زنان شالوده خانواده را از هم می

، (مورد 275، 263هرکدام به ترتیب )تقاضای تفریق، ترک منزل و فرار از منزل باعث  562سرنوشتی،  بی

 ی شده است.یرو آوردن به گداباعث مورد  45 و  کشی خودمورد  52  اقدام بهسبب 

باعث مورد  222 در اقدام به خودکشی وسبب مورد  52ها، قضایا منجر به قتل، در  مورد این خشونت 234در 

   جراحت سببمورد  112ترک وظیفه، منجر به مورد  45در ترک تحصیل، سبب مورد  32در خودسوزی، 

 .قربانی شده است

 فصل سوم:

 ن:ط در قبال قضایای خشونت علیه زنارب اجراآت ارگان های ذی

 اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان -5

                                                           
(. عوامل و زمینه های تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان. نشر کمیسیون 3131مستقل حقوق بشر افغانستان) . کمیسیون2

 13مستقل حقوق بشر افغانستان، ص. 
 .11بشر افغانستان، ص  خ(. 3131. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)3
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این گزارش اجراآت کمیسسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان بر اساس قضایا و  در

 مار خشونت. آنه بر اساس  است، شده بررسی  ن خشونت اتعداد مراجع

 542گردد،  مورد خشونت علیه زنان می 5575قضیه که شامل  2246از مجموع که  دهد مینمودار پایین نشان 

مورد  62در ده است. شه خانه امن معرفی قضیه ب 312ده است، شجگری حل و فصل  میان قضیه از طریق

 162ده، ش ارجاعی سارنوالقضبه به  222شده،  ارجاعقضیه به پلیس  362انصراف از شکایت صورت گرفته، 

دوسیه بر  54 است. دهش ارجاعقضیه به شوراهای محل  52 و  قضیه به محاکم 242،  قضیه به ریاست حقوق

 قابل پیگیری نبوده است. ،معلومات ناقصبه خاطر قضیه  54اساس رضایت قربانی بسته شده و 

 :ه استل نیز شرح داده شددر نمودار ذیموضوع 
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  در قبال قضایای ارجاع شده از جانب کمیسیون اجراآت پلیس و وزارت امور داخله افغانستان -2

 به، است دهشقضیه که مطابق قانون منع خشونت علیه زن از جانب کمیسیون به پلیس ارجاع  362مجموع  از

قضیه توسط واحد رسیدگی به امورات  65 بهده، ش محول  به سارنوالیقضیه رسیدگی صورت گرفته و  162
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قضیه  15قضیه انصراف از جانب شاکی صورت گرفته، در  32فامیلی میان جگری صورت گرفته، در 

 ن دستگیر نشده است. دوران است و هنوز عامالدر حال قضیه  72معلومات ناقص بوده و 

 :موضوع در نمودار ذیل نیز شرح داده شده است
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در قبال قضایای ارجاع شده از جانب  های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان یسارنوالاجراآت  -3

 کمیسیون

 ارجاعقضیه به محکمه  122ی فرستاده شده که سارنوالقضیه از جانب کمیسیون به  222در مجموع به تعداد 

قضیه انصراف از جانب شاکی صورت  11یه تحت دوران، در قض 62ده، ش ارجاعقضبه به پلیس  14ده، ش

 قضیه معلومات ناقض بوده است. 13گرفته و در 

 :ذیل نیز نمایش داده شده است نمودارموضوع در 
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  شده از جانب کمیسیون در قبال قضایای ارجاع اجراآت محاکم ثالثه -4

قضیه خشونت علیه زن که از جانب  322دهد که از مجموع  نشان می 1335های کمیسیون در سال  بررسی

ده، شل حقضیه  122فرستاده شده است؛ در حدود   کمیسیون مستقل حقوق بشر به محاکم در مرکز و والیات

فضیه دیگر به علت نقض در تحقیق  22قضیه در وضعیت نامعلوم و  32قضیه تحت دوران است،  152

  ده است.ش برگردانده

 :ده استشموضوع در نمودار ذیل نیز بیان 
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 چهارمفصل 

 : گیری نتیجه

 

به رقم  چنان هم 1334سال  شده خشونت علیه زنان در ر ثبتچنانچه در این گزارش نشان داده شد، آما

ون مستقل حقوق بشر به شده به دفاتر کمیسی ارجاع این رقم از موارد مورد رسیده است. 5575 دهنده تکان

 .  % تفاوت دارد6.6در حدود تفاوت  1334با ارقام سال دست آمده است که 

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

قبیل افزایش حوادث خشونت تواند ناشی از عوامل دیگر از  دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر باشد، ولی می

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

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

درصد از  32ها، یعنی بیش از  نتتر در این گزارش این است که رقم بسیار باالیی از این خشو دهنده تکان

گیرد. نتایج  ها صورت می مجموع قضایای خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده زنان و در درون خانه

ترین جای. به این نتیجه  امن نادهد و محیط خانه را  ترین فرد نشان می به زن خشناین گزارش، شوهر را نسبت 

 دهد.  ونیت خود را در برابر خشونت از دست میئیز مصزنان در محیط خانواده ن رسیم که  می

ول به مسأله خشونت علیه زنان است و مبارزه با آن طرح ئنتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مس

ن، دولت افغانستان باید در ایطلبد. بنابر ها را می های دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده برنامه

المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین  ات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد بینچوب تعهد چار

بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل  با هدفثر و عملی را ؤداخلی آمده است، اقدامات م

بهبود  دفبا هداشت مشکالت موجود در عرصه حقوق زنان، موارد زیر را  نظر حقوق بشر افغانستان با در

 د.کن وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پیشنهاد می
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 بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان االب

 خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی.  به

 های استقالل مالی و از بین  هدف تأمین زمینه ازا برای زنان ب ر درآمدهای کا ها و زمینه ایجاد فرصت

 های شدید مالی زنان نسبت به مردان خانواده.  بردن وابستگی

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

 ی.های کالن مل گذاری ها و سیاست گیری ساختن آنان در تصمیم

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

 کند. متضرر ساخته و تداوم فرهنگ مردساالری را حمایت می

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

 .سارنوالی در تمام والیات

 زدواج و استفاده از نکاح نامهثبت ا الزامی کردن. 

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

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

 ق بشر و مخصوصاًهای حقو های قوانین نافذه کشور که با ارزش از ماده ینگری بعض تعدیل و باز 

 حقوق زنان در تعارض قرار دارد؛

 .تقویت حضور زنان در صفوف نیروهای امنتی کشور 

 هار حقوق  بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در زمینه آموزش معیاراالب

  .پذیری و احترام به حقوق بشر ولیتئتقویت روحیه مس برایبشر 

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

 .های قانونی برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت
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