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مقدمه
خشونت علیه زنان یکی از مشکالت و گرفتاریهای جامعه بشری و خصوصاً جامعه افغانستان است .علیرغم تالشهای بی
وقفة کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای فعال در عرصه مبارزه با خشونت در یکو نیم دهة گذشته ،خشونت
علیه زنان همچنان قربانی میگیرد و باعث ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به حقوق بشری شان میگردد .خشونت عالوه بر
اینکه خود یک معضل جدی و نقض کنندة حقوق زنان است ،دسترسی زنان به حقوق بشری شان را به شدت محدود میسازد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق دفاترساحوی و والیتی خویش ،از جمله دفترساحوی کابل ،به صورت دوامدار
شکایات مبنی بر خشونت علیه زنان را ثبت و رسیدگی نموده و از حقوق قربانیانِ خشونت حمایت مینماید .همچنان حین
نظارت از خانههای امن و سایر مراکز نگهداری زنان ،موارد خشونت و شکایات قربانیان را ثبت و پیگیری میکند .یافتههای
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال مالی  ۱۳۹۶خورشیدی نشان دهنده تداوم و افزایش خشونت
علیه زنان در ساحة تحت پوشش آن میباشد .این خشونتها در سطوح مختلف ،از خانواده تا جامعه برعلیه زنان اعمال میگردد.
در این گزارش خشونت علیه زنان و اجراآت دفتر ساحوی کابل در قبال آن طی سال مالی  ( ۱۳۹۶ختم ماه قوس  ۱۳۹۵الی
اول ماه جدی )۱۳۹۶مورد بررسی قرار گرفتهاست .معلومات مندرج در این گزارش برمبنای شکایات و مراجعه مستقیم شاکیها
از ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان تهیه شده و منبع اصلی معلومات مندرج
در این گزارش شکایاتی است که در دفتر ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شده است .در عین حال ،منبع دیگر معلومات این
گزارش ،دریافت شکایت حین نظارت از خانههای امن ،محالت سلب آزادی زنان(به صورت خاص محابس و توقیفخانههای
زنانه) و سایر مراکز نگهداری زنان و مصاحبه با قربانیان است .قابل یاد آوری است که آمار مندرج در این گزارش ،تعداد
شکایات و قضایای ثبت شده میباشد ،نه آمار نوع خشونت ،چون ممکن است یک قضیه یا شکایت شامل چند نوع خشونت
باشد.
دفتر ساحوی کابل هفت والیت مرکز افغانستان( کابل ،پروان ،کاپیسا ،پنجشیر ،لوگر ،میدان وردک و غزنی) را تحت پوشش
دارد و قضایای خشونت و نقض حقوق بشر را در سطح ملی پیگیری مینماید .این دفتر برای نخستین بار تصمیم گرفتهاست
که نتایج بررسیها درمورد قضایای خشونت علیه زنان و نظارتهای خویش از مراکز نگهداری زنان را که توسط بخش حمایت
و انکشاف حقوق زنان این دفتر صورت میگیرد ،به صورت گزارش ساالنه تهیه و به نشر برساند .گزارش حاضر که توسط
بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ،تحت نظر و با اصالح و بازنگری ریاست این دفتر تهیه شده است،
میتواند مبنای گزارشهای ساالنه در آینده باشد و همه ساله میزان خشونت علیه زنان در ساحة تحت پوشش دفتر ساحوی
کابل بر مبنای آن تحلیل و ارزیابی شود.
انواع خشونت علیه زنان
در این گزارش خشونت علیه زنان به دستههای مختلف تقسیم بندی شده است تا به صورت واضحتر مورد تحلیل و بررسی
قرار گیرد .در یک تقسیمبندی کلی و معمول ،خشونت علیه زنان به پنج کتگوری زیر دسته بندی شده است و در زیر مجموعه
هرکدام از دستههای کلی ،مصادیق خشونت علیه زنان مطابق احکام قانون منع خشونت علیه زن ،تبیین و مورد بررسی قرار
گرفته است.
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روانی

سایر موارد خشونت

تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان
منظور از خشونت در این گزارش ،خشونتهای جنسیتی یا خشونت علیه زن است .ماده اول اعالمیه امحای خشونت علیه زنان،
این نوع خشونت را اینگونه تعریف میکند ":خشونت علیه زنان به معنی هرنوع خشونت مبتنی بر جنسیت است که منجر یا
احتماال ً منجر به آسیب یا رنج جسمی ،جنسی یا روانی به زنان گردد .از جمله تهدید به اعمال فوق و همچنین محرومیت
اجباری یا خود سرانه از از آزادی ،اعمال مزبور خواه در اجتماع رخ دهد یا در زندگی خصوصی ،تفاوتی ندارد ۱".به همین
ترتیب در ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن آمده است که" خشونت؛ ارتکاب اعمال مندرج در ماده پنجم این قانون است
که موجب صدمه به شخصیت ،جسم ،مال یا روان زن می گردد ".این ماده مقرر میدارد که هرگونه تعرض به شخصیت ،جسم،
مال و روان زن خشونت تلقی میگردد .این تعریف انواع مختلفی از خشونت های جنسیتی را که به دلیل زن بودن بر قربانیان
آن تحمیل میگردد ،اعم از خشونتهای روانی ،فیزیکی و لفظی را شامل میشود .در ماده پنجم این قانون مصادیق خشونت علیه
زن ذکر است و اعمال مندرج در این ماده به موجب مواد مختلف مندرج در این قانون جرم تلقی شده و برای مرتکبین مجازات
تعیین شده

است۲.

مطابق احکام قانون منع خشونت علیه زنان ،خشونت جرم بوده  ،هیچ کس حق ندارد در محل سکونت ،اداره ی دولتی یا غیر
دولتی ،مؤسسات ،محالت عامه ،وسایط نقلیه یا سایر محالت مرتکب آن گردد در صورت ارتکاب مطابق احکام قانون منع
خشونت مجازات

میگردد۳.

با درنظرداشت نکات فوق ،خشونت علیه زنان به موجب مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر ممنوع بوده و براساس احکام قوانین
نافذة کشور جرم میباشد و مرتکبان آن مستوجب مجازات هستند .گزارش حاضر براساس مفاد اسناد ملی و بین المللی حقوق
بشر تهیه شده و مصادیق خشونت علیه زنان نیز براساس احکام قوانین نافذه تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتهاست.

 .۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،اعالمیه امحای خشونت علیه زنان ،مصوب سال ۱۹۹۳م
 .۲وزارت عدلیه ،قانون منع خشونت علیه زن ،شماره مسلسل ،۹8۹ :تاریخ نشر ۱۰ :اسد  ،۱۳88ماده ۵
 .3همان ،ماده ۴
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بررسی خشونت علیه زنان ،عوامل و راهکارها
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که آمار قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان
دفترساحوی کابل ،در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ در جریان سال مالی  ۱۳۹۶خورشیدی  8۹۵مورد قضایای مبنی بر
خشونت علیه زنان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ثبت گردیده است که این آمار در مقایسه با
سال قبل افزایش چشم گیری را نشان میدهد ،زیرا در سال  ۶۹۹ ، ۱۳۹۵مورد خشونت در این بخش ثبت شده بود .ارقام فوق
مبین آن است که میزان قضایای خشونت علیه زنان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۱.8 ،فیصد افزایش یافتهاست.
قابل یاد آوری است که قضایای ثبت شده( 8۹۵مورد) تمام شکایات واصله به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر
ساحوی کابل را در بر نمیگیرد ،زیرا شکایات و قضایای حمایتی نیز در این بخش ثبت ورسیدگی شده که شامل این آمار نشده
است.
بلند رفتن این آمار نسبت به گذشته میتواند دالیل و عوامل متعدد داشته باشد؛ محدودیتهای دسترسی زنان به ارگانهای
عدلی و قضایی ،ضعف حاکمیت قانون ،فرهنگ معافیت از مجازات ،عدم رسیدگی مؤثر قضایا توسط مراجع مربوطه ،مشکالت
امنیتی ،فساد و غیره موارد می تواند از عوامل تداوم و تبارز خشونت علیه زنان باشد .در ضمن قابل یاد آوری است که افزایش
شاکیان میتواند ناشی از ارتقاء آگاهی قربانیان در مورد حقوق خود و اعتماد مردم به کارکرد های شفاف و صادقانه کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان نیز باشد.

انواع خشونت علیه زنان سال مالی ۱۳۹۶
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اول) خشونت فیزیکی :طی سال مالی  ۱۴۵ ،۱۳۹۶مورد خشونت جسمی( فیزیکی) علیه زنان در دفتر ساحوی کابل ثبت شده
است .عمدهترین و رایج ترین نوع خشونت فیزیکی علیه زنان لت و کوب میباشد که در این دوره گزارشدهی ۱۲۴مورد لت
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و کوب در دفترساحوی کابل به ثبت رسیده واین رقم ۱۳.8 ،فیصد کل قضایای خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد .در سال
 ۱۳۹۵آمار لت و کوب  ۱۱8مورد بوده و این رقم در سال  ۱۳۹۶خورشیدی  ۶مورد افزایش یافتهاست.
ت لت و کوب با ابزار و وسایل مختلف و خشونت آمیز برعلیه
یافتههای نظارتی دفتر ساحوی کابل نشان میدهد که خشون ِ
قربانیان اعمال و اجراء شده است که بسیار نگران کننده میباشد؛ مثال لت و کوب خانمها با کمر بند ،کیبل ،خفه نمودن با چادر،
لت و کوب با مشت و لگد ،لت و کوب با وسایل آشپزخانه ،وسایل برقی و وسایل مختلف دیگر ،از انواع لت و کوب است که
توسط وسایل مختلف به صورت نگران کننده اعمال شده است .یعنی از  ۱۴۵قضیه خشونت فیزیکی ۱۲۴ ،قضیه آن که فیصدی
آن بالغ بر  8۵.۵فیصد خشونت های فیزیکی میباشد ،به صورتهای خشن متذکره اِعمال شده است .در بعضی موارد خشونت
های خشنتر و توهین کننده تر ،نظیر خشک تراشیدن موهای سر قربانی و کندن موی قربانی نیز در بخش زنان دفتر ساحوی
کابل ثبت شده که تعداد آن به  ۶مورد میرسد.
ازتکان دهندهترین خشونت جسمی که منجر به سلب حق حیات زنان در افغانستان گردیده و همچنان قربانی میگیرد ،قتلهای
ناموسی است .این نوع قتلها معموال با توجیه حفاظت از آبرو ،حیثیت و ناموس خانوادهها صورت میگیرد .در این دوره
گزارشدهی ۴ ،قضیه قتل در دفتر ساحوی کابل ثبت شده و هر چهار آن قتل ناموسی میباشد؛  ۲مورد قتل در ولسوالی پغمان
والیت کابل ۱ ،مورد قتل در والیت پروان و  ۱مورد قتل در والیت لوگر صورت گرفته که همه این قتلها براساس ادعای
اعضای خانواده ،با انگیزه دفاع از آبرو و عزتِ از میان رفتة خانوادهها توسط قربانی ،ارتکاب یافته است.
دراین دوره گزارشدهی ۶ ،مورد اختطاف و یک مورد تیزاب پاشی نیز در دفترساحوی کابل ثبت گردیده در حالی که در سال
گذشته  ۹مورد اختطاف ثبت گردیده و  ۶مورد آن توام با تجاوز بوده است.
خودکشی یکی ازمعضالت دیگری است که دامنگیر خانمها در افغانستان میباشد .این نوع خشونت به گونههای مختلف انجام
میشود؛ در سال ۱۳۹۶از جمله قضایای واصله  ۲مورد قضیه خودکشی ثبت گردیده اما در سال  ۱۳۹۵این آمار  ۵مورد به شکل
خودسوزی بودهاست ،خوشبختانه آمار امسال نشان دهنده کاهش این معضل میباشد.
خشونت فیزیکی و مصادیق آن در نمودار زیر نشان داده شده است:

آمار خشونتهای جسمی در سال مالی ۱۳۹۶
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اختطاف

دوم) خشونت جنسی :خشونتهای جنسی به اشکال و گونههای مختلف برعلیه زنان اِعمال میشود؛ این نوع خشونت آرامش
خانمها را در محیط کار ،بیرون از منزل و حتی در داخل برخی از خانهها سلب نموده و تبدیل به کابوس آزار دهندة برای زنان
در افغانستان شده است .این نوع خشونت به اشکال مختلف نظیر تجاوز جنسی ،بارداری ناشی از تجاوز ،بارداری اجباری،
اجبار به همبستری ،اجبار به فحشاء ،آزار و اذیت جنسی ،روابط نا مشروع شوهر با دیگران و در بعضی موارد هم مجبور نمودن
قربانی به تماشای عکسها و فلمهای مستهجن ،تبارز نموده و در دفتر ساحوی کابل ثبت شده است .در سال مالی
۱۳۹۶خشونتهای جنسی  ۱۹مورد در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده است که %۲.۱۲
قضایای خشونت را تشکیل میدهد.
تجاوز جنسی از جمله موارد خیلی حاد خشونت جنسی است که دامنگیر خانمها در جامعه میباشد .در سال  ۱۳۹۶از جمع
قضایای واصله به کمیسیون  8مورد آن که تقریبا  %۱فیصد کل قضایای خشونت را تشکیل میدهد ،تجاوز جنسی میباشد که
در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۱۳۹۵خورشیدی کاهش را نشان میدهد ،زیرا در سال  ۱۳۹۵خورشیدی ۱۴ ،قضیه تجاوز
جنسی در دفتر ساحوی کابل ثبت شده بود.
در میان قضایای ثبت شده در کمیسیون افزون بر تجاوز جنسی ،روابط جنسی ناسالم و توام با سؤاستفاده ،از قبیل فریب دادن
قربانی و سوء استفاده جنسی از آنان با وعده دروغین مبنی بر ازدواج در آینده ۲ ،مورد ثبت شده که این آمار در سال گذشته
صفر گزارش شدهبود ،اجبار به فحشاء در سال  ۲، ۱۳۹۶مورد بوده در حالی که در سال  ۱۳۹۵به تعداد  ۷مورد ثبت شده که
خوشبختانه آمار سال  ۱۳۹۶نشان دهندة کاهش میباشد .یکی از موارد دیگر خشونت جنسی که سبب اذیت روحی و روانی
خانمها گردیده ارتباط نا مشروع شوهران شان با دیگران میباشد ،این عمل در سال  ۵ ، ۱۳۹۶مورد اما در سال  ۱۳۹۵در حدود
 ۱8مورد گزارش شده که نشان دهنده کاهش این نوع خشونت نسبت به سال قبل میباشد .از جمله خشونتهای جنسی در
سال  ۱۳۹۶به تعداد  ۲مورد هم شروع به تجاوز بوده که منجر به نتیجه نشده ۲ ،مورد آزار و اذیت جنسی نیز در کمیسیون ثبت
گردیده در حالی که در سال قبل  ۲مورد از این نوع خشونت به کمیسیون مراجعه کردهاست .در مجموع میتوان گفت که
خشونتهای جنسی نسبت به سال قبل کاهش قابل مالحظه داشته است.
گراف زیر نشان دهنده خشونت های جنسی در سال  ۱۳۹۶میباشد:

خشونت های جنسی در سال مالی ۱۳۹۶
فریب و سؤاستفاده جنسی
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2
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5
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سوم) خشونتهای لفظی و روانی :خشونت های لفظی و روانی یک از مصادیق مهم خشونت علیه زنان است .هر چند این
نوع خشونت از دید پارهای از افراد در جامعه ،سطحی بوده و شدید به نظر نمیرسد ،اما خشونتهای لفظی و روانی سبب
آسیب دیدن و جریحه دار شدن عواطف و احساسات قربانی شده و آثار زیانبار و دراز مدت روانی به همراه دارد .به همین دلیل
است که در قانون جرم انگاری شده و مرتکب آن مستوجب مجازات میباشد ۴.یافتههای دفتر ساحوی کابل نشان میدهد که
این نوع خشونت سبب ایجاد مشکالت نگران کنندة روحی و روانی برای زنانِ قربانی گردیده و حتی در بعضی موارد قربانی
در شفاخانههای صحت روانی برای مدتی خیلی زیاد بستر شدهاند.
در سال مالی  ۱۳۹۶به تعداد  ۱۳۷قضیه ناشی از خشونتهای روانی و لفظی در بخش زنان دفترساحوی کابل کمیسیون ثبت
گردیده که این رقم  ۱۵.۳فیصد کل آمار خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد .این نوع خشونت در سال مالی  ۱۳۹۵جمعاً ۹۶
قضیه بوده که  % ۱۳.۷قضایا را تشکیل میداده است .آمار فوق نشان میدهد که خشونتهای روانی در مقایسه با سال گذشته
افزایش یافتهاست.
در ادامه به مصداقهای این خشونتها که معموال ناشی از فهم نا درست ،سطح پایین سواد و آگاهی ،فقر و وضعیت خیلی بد
امنیتی ،میباشد ،اشاره شده و به تحلیل گرفته میشود:
یکی از عمده ترین نوع خشونتهای لفظی که در افغانستان نسبت به خانم ها اعمال میگردد ،دشنام ،تحقیر و توهین است که
برخی از افراد در جامعه به خشونت بودن آن باور ندارند و آنرا یک امر خیلی ساده و جزئی تلقی میکنند .در حالیکه این نوع
رفتار نیز از مصادیق خشونت علیه زن بوده و براساس قانون منع خشونت علیه زن ،جرم محسوب میگردد .در سال ۱۳۹۶
خورشیدی دشنام ،توهین و تحقیر ۳۲مورد ،تهمت  8مورد ،تهدید ۵۰مورد ،نشر هویت  ۲مورد ،انزوای اجباری  ۵مورد و
تبعیض عیله طفل دختر یک مورد ثبت شده است .سایر انواع خشونت لفظی و روانی  ۳۹قضیه شناسایی گردیده است.
خشونت های لفظی و روانی سال  ۱۳۹۶در گراف ذیل گنجانیده و توضیح داده شدهاست:

خشونتهای روانی و لفظی در سال مالی ۱۳۹۶
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چهارم) خشونت اقتصادی :خشونت اقتصادی به عدم استقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی آنان به مردان ارتباط میگیرد.
این نوع خشونت در تقسیمبندیهای خشونت علیه زنان یک نوع فراگیر به حساب میآید .واقعیت این است که اکثریت زنان
کشور بهدلیل موانع فرهنگی و اجتماعی ،مصروفیت بیش از حد در بزرگ کردن کودکان ،زمینههای ناچیز شغلی ،نبود امنیت،
دسترسی ناچیز به اطالعات در مورد بازار کار و فقدان چارچوبهای قانونی حمایتی ،از مشارکت در بازار کار محروم میباشند.
غیابت اکثریت زنان از بازار کار از یک طرف روند توسعه اقتصادی در کشور را بهمشکل مواجه ساخته است و از طرف دیگر
بهصورت گسترده به وابستگی زنان به مردان افزوده است .وابستگی در حدی است که زنان زیادی در کشور حتی برای زنده
ماندن و برآورده ساختن ابتداییترین نیازمندیهای خود به مردان وابسته میباشند.
در جریان سال مالی  ۱۳۹۶به تعداد  ۱۱۱مورد خشونت اقتصادی که  ۱۳.۲۹فیصد آمار مجموعی خشونت علیه زنان در این
گزارش را تشکیل میدهد ،در بخش حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیدهاست .این رقم در جریان سال مالی ،۱۳۹۵
 ۱۰۵مورد بوده که  ۱۳.۵فیصد آمار را تشکیل میداده است.
بی سرنوشتی زنان متأهل و گرفتار آمدن آنان به انواع مختلف مشکالت اقتصادی ،یکی از مصادیق خشونت اقتصادی میباشد؛
در این دوره گزارشدهی ۷۶ ،مورد قضایای بی سرنوشتی ثبت و شناسایی شدهاست ۱۲ ،مورد عدم پرداخت نفقه ۶ ،مورد
غصب ملکیت زنان ۵ ،مورد محرومیت از حق میراث ۴ ،مورد محرومیت از حق مهر ۳ ،مورد طویانه گزاف که منجر به سایر
انواع خشونت شده ۵ ،مورد مطالبه حق کار و محرومیت از آن ،از مصادیق دیگر خشونت اقتصادی میباشد که در بخش زنان
دفتر ساحوی کابل ثبت گردیدهاست.
در نمودار زیر مصادیق خشونت اقتصادی توضیح داده است:
خشونتهای اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۶

4 3

بی سرنوشتی

5
5

عدم پرداخت نفقه

6

غصب ملکیت

12

مطالبه حق کارو محرومیت از
آن
حق میراث
حق مهر

76

طویانه گزاف

پنجم) سایر موارد خشونت علیه زنان :عالوه بر گتگوریهای فوق ،برخی از شکایات مبنی برخشونت علیه زنان در دفتر
ساحوی کابل ثبت گردیده که در دستههای پیشگفته نمیگنجد ،این دسته از خشونتها در این گزارش تحت عنوان« سایر
8

موارد خشونت علیه زنان» مورد بررسی قرارگرفته است؛ در جریان سال  ۱۳۹۶به تعداد  ۴8۳مورد سایر انواع خشونت علیه
زنان ثبت گردیده است که  % ۵۳.۹قضایای خشونت را تشکیل میدهد ۱۲۰.مورد شکایت مطالبه تفریق 8۳ ،قضیه فرار از منزل
ناشی از خشونت ۱۶ ،مورد قضیه ممانعت از دید و بازدید با اقارب 8 ،مورد قضیه نارضایتی از اجراآت نهادهای دولتی در امر
حمایت از قربانیان خشونت ۱8 ،مورد ترک منزل به قصد پناه بردن به خانههای اقارب و خانههای امن ۳۵ ،مورد انزوای
اجباری ۲،مورد منازعه خانوادگی به دلیل اختالفات در دیدگاههای مذهبی ۲ ،مورد بد دادن ۲۱ ،مورد ناپدیدن شدن زنان که بر
اثر مشکالت روانی واقع شده ۲ ،مورد معاینه اجباری بکارت از طرف شوهران شان به دلیل اینکه براساس ادعای شوهران شان،
در شب اول ازدواج باکره نبوده اند و  ۲۷مورد قضیه حق حضانت طفل ،در بخش زنان دفتر ساحوی کابل ثبت شده است که
در کتگوری سایر انواع خشونت شامل میباشد.
گراف زیر نشان دهنده آمار و ارقام سایر موارد خشونت در سال  ۱۳۹۶میباشد:
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چنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است ،نقض حق آزادی ازدواج که به گونههای مختلف صورت میگیرد ،در این گزارش
در دسته سایر موارد خشونت گنجانیده شده است .یافتههای نظارتی و تحلیل شکایت شاکیان نشان میدهد که یکی از عمده
ترین چالش دیگر سر راه زنان ازدواج اجباری زنان و دختران بدون رضایت خود آنان میباشد .این نوع ازدواجها عالوه بر
اینکه خود نوعی خشونت و نقض حقوق زنان است ،سبب مشکالت و خشونتهای دیگر نیز میگردد .طی سال مالی ۱۳۹۶
در دفتر ساحوی کابل ۱۴۵ ،مورد قضیه مرتبط به حق ازدواوج ثبت گردیده است.
در این بخش به ذکر چند مورد برجسته آن پرداخته میشود؛ نامزادی اجباری  ۳۵مورد ۱۴ ،مورد نکاح قبل از اکمال سن
قانونی ۱۲،مورد نکاح اجباری زنان باالی سن قانونی ۱۵ ،مورد شکایت ازچند همسری که بدون رضایت همسر اول صورت
گرفته است ۴ ،مورد عقد نکاح خود سرانه بدون اطالع قربانی و نظریات وی در بدل پول ۲۱ ،مورد طالق اجباری بدون رضایت
زن ۴۴ ،مورد ممانعت از ازدواج رضایتمندانه و انتخاب همسر ،در بخش زنان دفتر ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شدهاست.
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نمودار زیر انواخ مختلف خشونت را که با حق آزادی ازدواج مرتبط است ،نشان میدهد:

خشونتهای مرتبط با حق آزادی ازدواج
نکاح خود سرانه

4

نکاح اجباری

12

تعدد زوجات

15

نکاح قبل از اکمل سن قانونی

14

طالق اجباری

21

نامزادی اجباری

35

ممانعت از انتخاب همسر

44
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

علل و عوامل خشونت علیه زنان در جامعه
خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده و معضل اجتماعی ،عوامل و دالیل متعدد اجتماعی ،حقوقی ،فرهنگی و سیاسی دارد.
این عوامل زمینههای تبارز ،تداوم و افزایش خشونت علیه زنان را فراهم میسازد .بخش حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ،عالوه
بر رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان ،علل و عوامل تبارز خشونت را نیز بررسی نموده و در فرمهها و گزارشهای خویش
به آن پرداخته است .در این قسمت گزارش به صورت گذرا به بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان پرداخته میشود.
از مطالعه و بررسی قضایای واصله به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل در مییابیم که بیشترین موارد
خشونتهای ثبت شده ،خشونتهای خانوادگی است و در داخل خانه تبارز نموده و ارتکاب یافتهاست .خشونتهای خانگی
از سوی مردان خانواده( نزدیکان قربانی) بر علیه اعضای خانواده اعمال میگردد .البته که تمام قضایای ثبت شده ،خشونت
خانوادگی نیست بلکه تعداد دیگر خشونتها در بیرون از منزل؛ محیط کار ،در سطح جامعه و سایر محالت بیرون از خانه
صورت گرفتهاست .در یک ارزیابی کلی می توان گفت که مهمترین عوامل خشونت در جامعه ،سطح پایین سواد و آگاهی
عمومی ،فقر ،تنگدستی و بیکاری ،مشکالت روحی و روانی ،اعتیاد به مواد مخدر ،وضعیت نا مناسب امنیتی ،عرف و عنعنات
ناپسند ،ضعف حاکمیت قانون ،تداوم فرهنگ معافیت ،فساد و  ...میباشد که در ادامه با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است.
سطح پایین سواد و آگاهی عامه :یکی از عوامل مهم خشونت علیه زنان پایین بودن سطح سواد مردان و زنان و پایین بودن
سطح آگاهی عمومی از حقوق زنان ،در جامعه میباشد .از آنجا که در افغانستان سال ها است جنگ حکم فرما بوده خیلی از
زیرساخت های تعلیمی ،آموزشی و فرهنگی نیز از بین رفته است ،علی رغم اینکه در این اواخر کوشش های زیادی برای بلند
رفتن سطح آگاهی افراد جامعه صورت گرفته اما با آن هم نفوذ گروههای سنتی از موانع سد راه این کوشش ها و فعالیت ها
میباشد .عرضه خدمات آموزشی با کیفیت نازل هم باعث شده است سطح آگاهی مردم و شهروندان ارتقاء نیابد.
سطح پایین آگاهی باعث می شود نگاه جامعه نسبت به حقوق زنان ،یک نگاه سنتی و غیر حقوق بشری باشد .ارزیابی دفتر
ساحوی کابل نشان میدهد که اکثریت خشونتهای اعمال شده در قضایای امسال ریشه در ناآگاهی مرتکبان خشونت داشته و
آنها بدون درک و فهم دقیق از حقوق بشری زنان ،در برابر حتی اعضای خانواده خود خشونت نمودهاند.
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مشکالت اقتصادی (فقر ،تنگدستی و بیکاری) :بررسی قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان نشان میدهد که فقر معیشتی
ارتباط مستقیم با خشونت علیه زنان ،خصوصاً برخی از انواع آن دارد .فقر زمینه تبارز خشونت علیه زنان را در خانواده فراهم
میسازد .به گونه مثال ،در سال مالی گذشته  ۱۴مورد ازدواج قبل از اکمال سن قانونی( ازدواج اطفال) در دفتر ساحوی کابل
ثبت شده است ،عامل اصلی اکثریت قاطع این ازدواجها فقر معیشتی خانوادهها بوده و قربانیان به نوعی توسط پدران و سرپرستان
خود در برابر مبلغی پول فروخته شده و وادار به ازدواج شدهاند .تعدادی از قضایای ازدواجهای اجباری ،نامزادی اجباری و
برخی دیگر انواع خشونت علیه زنان نیز ناشی از فقر معیشتی بوده است .عالوه بر آن ،فقر و بیکاری به عنوان عامل غیر مستقیم
بسیاری قضایای خشونت علیه زنان محسوب میگردد.
اعتیاد به موادمخدر :اعتیاد یک بیماری اجتماعی است و عوارض جسمی و روانی زیادی درقبال دارد .این بیماری باعث میشود
شخص معتاد عالوه بر آسیب زدن به جسم و روان خود ،اعضای خانواده ،خصوصاً زنان و دختران فامیل خود را نیز صدمه بزند
و علیه آنان خشونت نماید .اعتیاد از هرنوعی که باشد ،یکی از علل و عواملِ بارزِ تبارز خشونت علیه زنان قلمداد میشود.
بررسی قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان در دفتر ساحوی کابل نیز نشان میدهد که اعتیاد از عوامل مستقیم تبارز برخی از
انواع خشونت علیه زنان بوده است؛ به گونة مثال ،درجریان سال مالی  ۱۳۹۶به تعداد  ۴۵مورد قضیه عدم پرداخت نفقه ثبت
شده است ،در برخی از این قضایا ،دلیل عدم پرداخت نفقه قربانیان ،معتاد بودن شوهران آنان بوده است.
چنانکه در قسمتهای قبلی گزارش مطالعه کردیم ،طی سال مالی  ۱۳۹۶به تعداد  ۱۳۵مورد مطالبه تفریق ثبت شده است؛ تعداد
زیادی از شاکیان در این قضایا ،به دلیل معتاد بودن شوهران شان که قادر به پرداخت نفقه نبوده و به صورت مداوم در خانه
خشونت میکرده ،مجبور شدهاند به کمیسیون و سایر نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نموده و مطالبه تفریق نمایند .معضل
اعتیاد در تبارز سایر انواع خشونت ،خصوصاً خشونتهای خانوادگی نیز نقش قابل توجه داشتهاست.
وضعیت بد امنیتی :افغانستان سالها است که در آتش جنگ و نا امنی میسوزد ،یکی از دالیل عمده و اصلی خشونت علیه
زنان وضعیت بد امنیتی ،عدم دسترسی مردم به ارگانهای دولتی در مناطق ناامن ،نبودن نهادهای امداد رسان و مدافع حقوق
زنان در آن محالت ،خودسرانه بودن اقدامات سران اقوام و قبایل ،میباشد .ناامنی باعث تضعیف حاکمیت قانون و دسترسی
زنان به عدالت و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات شدهاست .همه میدانیم که فرهنگ معافیت و عدم مجازات مجرمانِ خشونت
علیه زنان ،زمینه را برای تکرار جرم و تشویق مجرمان باالقوه به ارتکاب جرم خشونت علیه زنان فراهم میسازد.
عرف و عنعنات ناپسند :برخی از عرف و عنعنات ناپسند اجتماعی خود خشونت علیه زنان است؛ قضایایی نظیر بددادن که در
سال مالی  ۱۳۹۶به تعداد  ۲مورد در دفتر ساحوی کابل ثبت شده است ،عالوه بر اینکه یک عرف ناپسند است ،مصداقی از
خشونت علیه زنان نیز میباشد .بنابر این ،عرف ناپسند یکی از عوامل مهم خشونت علیه زنان بوده و باعث تداوم این پدیده و
مشکل اجتماعی شده است.
فساد و ضعف حاکمیت قانون :یکی از عوامل صریح و واضح تداوم خشونت علیه زنان و حمایت ناکافی از قربانیان خشونت،
فساد و ضعف حاکمیت قانون است .چنانکه در متن گزارش مطالعه نمودیم 8 ،مورد قضیه مبنی عدم رضایت قربانیان از اجراآت
نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در دفتر ساحوی کابل ثبت شده است .نارضایتی و اجراآت ناکافی نهادهای دولتی
مبین ضعف حاکمیت قانون و فساد میباشد .این عامل عالوه بر آنچه گفته شد ،باعث تداوم فرهنگ معافیت شده که عامل دیگر
تداوم خشونت علیه زنان میباشد.
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رسیدگی مؤثر قضایای خشونت علیه زنان
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس احکام قوانین نافذه ،قانون کمیسیون ،مقررات ،لوایح و
رهنمودهای کاری ،طی سال مالی  ۱۳۹۶تمام شکایات مبنی بر خشونت علیه زنان را ثبت ،مستندسازی ،رسیدگی ،ارجاع و
پیگیری نمودهاست و همه شاکیانی که در این دفتر مراجعه نمودهاند ،مطابق احکام قانون مورد حمایت قرار گرفته و از خدمات
حقوق بشری برخوردار شدهاند .حتی شکایاتی که از نظر قانونی هیچ ربطی به کمیسیون نداشته ،توسط کارمندان بخش زنان
این دفتر مورد توجه قرار گرفته و رضایت شاکی از طریق راهنمایی آنان به ادارات مربوطه حاصل شده است .در ادامه این بخشِ
گزارش ،به نحوة رسیدگی و نتایج اجراآت دفتر ساحوی کابل در قبال قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان پرداخته میشود؛
حل و فصل قضایا از طریق میانجیگری :به تعداد  ۹۰قضیه از طریق میانجیگری حل و فصل شده است؛ مطابق اصول کاری
کمیسیون ،کارمندان کمیسیون صرفاً شکایاتی را میتوانند از طریق میانجیگری حل وفصل نمایند که جنبه جزایی نداشته ،از
مصادیق خشونت علیه زنان مطابق احکام قانون نبوده و منازعات و اختالفات سادة خانوادگی باشد .در اینگونه قضایا کارمندان
بخش زنان دفتر ساحوی کابل به عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد
اختالف ،ارایه راه حلها و نزدیک کردن موضع طرفین ،روند حل اختالفات طرفین را تسهیل نموده و زمینههای توافق و تفاهم
آنانرا فراهم نمودهاند .قضایای که توسط میانجیگری حل و فصل شده است ،منازعات سادة خانوادگی بوده و جنبه جرمی
نداشته است.
یکی از قضایایی که با استفاده از روش میانجیگری توسط دفتر ساحوی کابل حل و فصل شده است ،در این قسمت به عنوان

مثال ذکر میگردد« :مسمات.......بنت ،.........دختر  ۱8ساله میخواست با پسر خاله خود ازدواج کند ،اما فامیل وی به این پیوند
رضایت نداشتند و با ازدواج آنها موافقت نمیکردند .بدین منظور ،دختر و پسر ،هردو به کمیسیون مراجعه نمودند و خواهان
همکاری در مورد حل این مشکل گردیدند .دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نظر به خواست دختر و
پسر ،فامیل هر دو طرف را به کمیسیون خواسته و موضوع را با ایشان در میان گذاشت ،و همچنان کارمندان بخش حمایت و
انکشاف حقوق زنان در مورد اینکه در مطابقت به قانون و شریعت دختر و پسر میخواهند با هم ازدواج کنند و انتخاب همسر
یکی از حقوق ایشان پنداشته میشود ،با خانوادهها گفتگو نمودند .این گفتگوها چندین بار صورت گرفت و پس از دو نشست
پیهم ،میانجیگری نتیجه داد و هردو فامیل با ازدواج آنها موافقت نمودند .و دختر پسر نامزاد شدند».
رسیدگی مؤثر به قضایای فرار از منزل :چنانکه در متن گزارش آمده است ،در سال مالی ۱۳۹۶به تعداد  8۳مورد قضیه فرار
از منزل در دفتر ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شده است .از این میان  ۷۰قضیه مستقیماً در بخش حمایت و انکشاف حقوق
زنان دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و ثبت و رسیدگی شده است .این افراد واجد شرایط حمایت در مراکز حمایوی بوده و
ذریعه مکتوبهای رسمی به مراکز حمایوی (خانه های امن) جهت حمایت وحل نهایی قضایای شان راجع گردید .درنتیجه به
تعداد  ۵۲مورد آن با همکاری مراکز حمایوی ،نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی دوامدار دفترساحوی کابل حل گردیده و با
رضایت و در خواست شاکیها به خانواده هایشان تسلیم داده شده است ۵ .مورد قضیه فرار ازمنزل که قربانیان آن در مراکز
حمایوی در حالت بی سرنوشتی به سر میبردند ،با ارجاع به وزارت امور زنان و از طریق داد خواهی در کمیته انسجام و
همآهنگی ،تعیین سرنوشت گردیدند و قضایای متذکره به والیات مربوطه ارسال گردیدند .متباقی قضایای فرار از منزل تحت
رسیدگی قرار دارد.
در این قسمت گزارش ،قضیه ای به عنوان نمونه ،از قضایای فرار از منزل که با اجراآت مؤثر دفتر ساحوی کابل حل و فصل

شده ،ذکر میگردد« :مسمات.......بنت ....در سن  ۱۶سالگی با پسری که  ۱۹سال سن داشته و در همسایگی ایشان زندگی
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میکرده ،آشنا میشود .به مرور زمان رابطه دوستی بین این دو جوان عمیق تر گردیده و هردو تصمیم میگیرند باهم ازدواج
کنند .اما وقتی دختر این موضوع را با فامیل خود مطرح میکند ،فامیل وی جواب منفی داده و عکس العمل شدید و خشن نشان
می دهند .از اینرو دختر و پسر با هم از خانه فرار می نمایند .از اینکه فامیل دختر رضایت به این پیوند نداشته بر فامیل پسر
فشار وارد میکنند وتالش مینمایند دختر را دو باره به خانه خود برگردانند.
سرانجام دختر و پسر به دفترساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده و خواهان همکاری و حمایت گردیدند.
دختر به منظور حفاظت الی حل و فصل مشکل به خانه امن معرفی گردید .این قضیه به مدت سه ماه و  ۱۳روز طول کشید.
دفترساحوی کابل طی این مدت بیشتر از  ۹بار با فامیل دختر و در حدود  ۱۳بار با اقارب پسر نشست و گفتگو نمود و تالش
صورت گرفت تا مواضع هردو فامیل نزدیک تر شده و باهم تفاهم و توافق نمایند .سرانجام فامیل دختر با ازدواج آنها موافقت
کرد و رضایت کامل خویش را ابراز نمود .مراسم عقد نکاح این دو جوان با حضور هردو فامیل در دفتر یکی از مراجع تقلید
برگزار شد .کارمند بخش زنان دفتر ساحوی کابل و نماینده مرکز حمایوی زنان برای زنان نیز با دعوت و اصرار طرفین در این
مراسم اشتراک کردند ،پس از ازدواج آنان ،کارمندان بخش زنان دفتر ساحوی کابل بارها از دختر احوال گرفته ،خوشبختانه
روابط هردو فامیل عادی شده و طرفین از زندگی مشترک آن دو جوان راضی هستند».
فراهم آوری دسترسی شاکیان به وکیل مدافع از طریق معرفی آنان به نهادهای حمایت کننده :به تعداد  ۳۵قضیه زنان آسیب
دیده که نیاز به وکیل مدافع و مساعد حقوقی داشته به نهادهای حمایت کننده به صورت رسمی معرفی شده و به صورت رایگان
برای شان وکیل مدافع استخدام شده است .برای تمامی افراد معرفی شده ،از طریق مراجعی نظیر انجمن وکالی مدافع ،دفتر
زنان برای زنان ،دفتر مدیکا و سایر مساعدین حقوقی وکیل و مساعد حقوقی استخدام شده که وکالی متذکره در رابطه به
رسیدگی به قضایا با شاکیها در ادارات مربوطه همکاری نموده و از حقوق آنان در نهادهای عدلی و قضایی دفاع نمودهاند.

یکی از نمونههای اینگونه قضایای در این قسمت گزارش ذکر میگردد« :شخصی به نام ....بنت ....به دفتر ساحوی کابل مراجعه
نموده و شکایت نموده که در سن  ۱۶سالگی با شخصی که  ۲۵سال سن داشت ازدواج نموده و از این پیوند هفده سال گذشت
و به نسبت مشکل که شوهر این خانم داشته این زوج نتوانستند صاحب طفل شوند .با وجود این همه شوهر خانم خویش را
همواره مورد تحقیر و توهین قرار میداده و با وی بدرفتاری میکرده است .سرانجام خانم تصمیم میگیرد که از شوهرش جدا
شود ،بدین منظور وی به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده و خواهان همکاری در مورد تفریق وی گردید .اما شوهرش
خانم خود را در حالت بی سرنوشتی نگهداشته ،نفقه نمی داده و حاضر به تفریق هم نبود .دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل
حقوق بشرافغانستان قضیه را به ریاست حقوق رسمآ ارجاع نمود و همچنان برای رسیدگی به قضیه ،برای این خانم یک وکیل
مدافع نیز ازطریق معرفی به یکی از نهاد های همکار ،استخدام نمود .ریاست حقوق بعد از بررسی ،قضیه متذکره را به محکمه
فامیلی راجع ساخت و محکمه نیز بعد از غور و بررسی در قضیه ،نظر به دالیل کافی و مساعدت حقوقی وکیل مدافع به نفع
خانم فیصله نموده و به تفریق حکم نمود .و بدینترتیب قربانی از حالت بی سرنوشتی رهایی یافت».
حمایت از قربانیان خشونت از طریق ارجاع قضایای حقوقی به ریاستهای عدلیه و حقوق والیات تحت پوشش :به تعداد
 ۲۱۲قضیة مطالبه تفریق و طالق ،حق حضانت و پرداخت نفقه به ریاستهای عدلیه و حقوق والیت کابل و سایر والیات تحت
پوشش راجع شده و پس از ارجاع به صورت دوامدار از روند رسیدگی آن نظارت صورت گرفته است .از اثر پیگیری دوامدار
قضایای متذکره از رسیدگی مؤثر آن اطمینان حاصل گردیده است.
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حمایت از حقوق قربانیان از طریق ارجاع قضایای خشونت علیه زنان به حارنوالی منع خشونت و سایر نهادهای عدلی و
قضایی ۱۱۵ :قضیه حاد لت و کوب ،اتهام ،تهدید و سایر انواع خشونت علیه زنان ،به سارنوالی منع خشونت علیه زنان راجع
گردیده است .عالوه بر ارجاع قضایا به حارنوالی منع خشونت ،از روند رسیدگی قضایا نظارت صورت گرفته و به صورت
دوامدار به قربانیان مشوره حقوقی داده شده و در صورت لزوم قربانیان به مراجع حمایت کننده جهت دسترسی به وکیل مدافع
معرفی شده اند.
ارجاع قضایای به نهادهای عدلی و قضایی یکی از مکانیزمهای مؤثر رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان

میباشد ،این قسمت به ذکر یکی از مثالهای موفق پرداخته میشود « :شخصی بهنام  ....بنت  ....به دفتر ساحوی کابل مراجعه
و نموده اظهار داشت که دختر  ۲۵ساله من بنام  ....بنت  ....بهشکل بی رحمانه توسط شوهر و فامیل وی بهقتل رسیدهاست .در
حالیکه شوهر و فامیل وی از این قضیه اظهار بی خبری نموده و قضیه قتل را رد کرده و اظهار نموده بودند که موصوفه نظر به
دالیل نامعلوم خودکشی کرده و خود را حلق آویز کرده است .به اثر شکایت واصله ،دفتر ساحوی کابل قضیه متذکره را ابتدأ
در حوزه مربوطه آن و بعداً به ریاست تحقیقات جنایی و سارنوالی منع خشونت علیه زنان راجع نموده و پیگری نمود .در
حالیکه هنوز هیچ شخصی به این اتهام بازداشت نشده بود .کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در جریان نظارت از
روند رسیدگی این قضیه ،در هر یک از نهادهای متذکره اوراق دوسیه را مطالعه و به صورت کامل مستندسازی نمود و با در
نظرداشت اسناد و مدارک موجود برای رسیدگی به موقع و بازداشت مظنونین دادخواهی نمود .در نتیجه شوهر مقتول و دو تن
از اعضای فامیل وی به اتهام مسبب خود کشی بازداشت شده و توقیف گردیدند .دوسیه هنوز نهایی نشده و تحت رسیدگی
قرار دارد».
ارائه مشورههای حقوقی به شاکیان ۳۴۷ :شکایت از طریق ارائه مشورههای حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ برای آن
عده شاکیانی که شکایات شان نقض حقوق بشر و یا خشونت علیه زنان تشخیص نشده و رسیدگی به شکایات آنان در حوزه
صالحیت و و ظایف کمیسیون قرار نداشته و یا قبل از مراجعه به ادارات مربوطه به کمیسیون مراجعه نمودهاند ،مشوره حقوقی
داده شده و مراجع مربوطه برای آنان معرفی شده است تا شکایات خود را در همان مراجع مطرح کنند .تعداد قضایای که از
طریق ارائه مشورههای حقوقی در سال مالی  ۱۳۹۶مورد رسیدگی قرار گرفته است ۳۴۷ ،مورد میباشد .برخی از این دسته
شاکیان که نیازمند حمایت بیشتر بوده ،کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ،با آنان مساعدت و
همکاری کرده و در بعضی موارد شخصاً آنها را در نهادهای مربوطه همراهی و راهنمایی کرده است.
رسیدگی به سایر موارد خشونت علیه زنان ۱8 :مورد شکایت مبنی بر عدم گرفتاری مظنونین جرایم خشونت علیه زنان توسط
ارگان پولیس ،در دفتر ساحوی کابل ثبت گردیده که توسط بخش زنان این دفتر با جدیت رسیدگی شده و سرانجام مظنونین
تمام قضایای متذکره گرفتار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند ۶ .تن از شاکیها که از اثر لت و کوب جراحات شدید
داشته اند به شفاخانه عاجل ابن سینا جهت تداوی راجع گردیده و مورد تداوی رایگان قرار گرفتند ۱.خانم که توسط شوهرش
به صورتش تیزاب پاشیده شده بود به شفاخانه استقالل جهت تداوی راجع گردید و در نتیجه مورد تداوی قرار گرفت .البته
این قضایا به عنوان قضایای خشونت علیه زنان به حارنوالی نیز راجع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است .همچنان در جریان
سال مالی گذشته بنابر درخواست شاکیها از اجراآت محاکم در قبال  8مورد قضیه مشکالت خانوادگی نظارت صورت گرفته
است و نتایج مؤثر داشته است .در این قسمت یک مثال از این گونه قضایا به عنوان نمونه ذکر میشود:

متن قضیه « :مسمات ....بنت  ........در سن  ۱۶سالگی با شخصی که  ۲۷سال سن داشته ،نظر به خواست خانواده اش نامزد شده
و به خواست خانواده اش احترام میگذارد .نامزادی وی به مدت  ۵سال طول میکشد ،چون نامزاد وی یک انسان بی تفاوت و
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بی اعتنا بوده و دختر را دوست نداشته است .به همین دلیل همیشه وی را مورد تمسخر ،توهین و تحقیر قرار میداده و هر چند
وقت وعده به ازدواج میداده اما عملی نمیکرده است.در عین حال حاضر به تعیین سرنوشت و فسخ نامزادی هم نبود .سرانجام
قربانی به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و خواهان همکاری در مورد فسخ نامزادی
اش گردید .دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان قضیه را به ریاست حقوق رسمآ ارجاع نمود .همچنان
برای رسیدگی مؤثر قضیه برای قربانی از طریق نهادهای حمایت کننده ،یک وکیل مدافع نیز استخدام نمود .ریاست حقوق بعد
از بررسیهای الزم ،قضیه متذکره را به محکمه فامیلی راجع کرد .محکمه فامیلی تحت نظارت مستمر و دوامدار کارمندان
کمیسیون ،بعد از غور و بررسی قضیه ،نامزادی دختر را با در نظرداشت احکام قانون و دالیل ،مدارک و شواهد موجود ،به نفع
قربانی فیصله نموده و نامزادی آنها را فسخ نمود .بدینترتیب شاکی از بی سرنوشتی رهایی یافته و جلوی نقض حقوق بشری
وی گرفته شد» .

رسیدگی مؤثر قضایای خشونت علیه زنان در سال مالی ۱۳۹۶
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با توجه به عوامل تبارز و تداوم خشونت علیه زنان که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت ،رسیدگی به قضایای خشونت
علیه زنان با چالشها ،محدودیتها و مشکالت زیادی مواجه میباشد .ناامنی عمده ترین چالش فراراه رسیدگی قضایای خشونت
علیه زنان است .ناامنی از یک طرف باعث محدود شدن دسترسی کمیسیون به مناطق دوردست و ناامن میشود و این محدودیت
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زمینههای رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان را بعضاً ناممکن میسازد و از سوی دیگر برخی از عامالن خشونت با استفاده
از فضای ناامن والیات و ولسوالیهای همجوار ،از پنجه قانون فرار نموده و معافیت حاصل مینمایند.
فساد اداری ،مداخله افراد ذینفوذ و قدرتمند و ظرفیت پایین کارمندان برخی از ادارات ذیربط نیز روند رسیدگی قضایای خشونت
علیه زنان را با چالشهای جدی مواجه میسازد .بعضاً به دلیل وجود فساد و مداخله افراد با نفوذ ،نهادهای مجری قانون به قدر
کافی از حقوق قربانیان خشونت علیه زنان حمایت نمیکنند.
اما علیرغم چالشهای موجود ،پیگیری و رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان توسط دفتر ساحوی کابل مؤثر ،مبتنی برنتیجه و
نهایت کارآمد بوده و از حقوق تمام کسانی که به این دفتر مراجعه نمودهاند به خوبی حمایت صورت گرفته و از حقوق بشری
آنان حفاظت شده است .این تالشها با قوت و مؤثریت بیشتر از پیش ادامه خواهد یافت.

نتیجه گیری
آنگونه که در متن گزارش آمده است ،آمار قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان
دفترساحوی کابل کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان ،در سال مالی  ۱۳۹۶در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل ۲۱.8 ،فیصد
افزایش یافتهاست .این افزایش میتواند ناشی از اعتماد رو به افزایش مردم به کار کردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
و ارتقاء آگاهی عمومی ،خصوص ًا قربانیان خشونت در زمینه حقوق بشری شان باشد .در عین حال عوامل متعدد دیگر که در
متن گزارش توضیح داده شده نیز در تبارز و تداوم خشونت علیه نقش قابل مالحظه داشته است.
موضوع قابل نگرانی دیگر این است که اکثریت قاطع خشونتها ،خشونتهای خانوادگی بوده و قربانیان توسط مردان خانواده
که از نزدیکان شان میباشند ،مورد خشونت قرار گرفتهاند ،این واقعیت تلخ نشاندة آن است که حتی خانواده هم برای زنان یک
مکان امن و عاری از خشونت نیست .با این وضع خانمها از درون خانه تا محیط کار و اجتماع در معرض تهدید قرار داشته و
یک گروه آسیب پذیر و در معرض خطر خشونت میباشد.
مراجعه روز افزون قربانیان خشونت و افزایش تعداد مراجعه کنندگان و شاکیان در دفتر ساحوی کابل نشان میدهد که کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر جایگاه رفیع و اصلی خود را در جامعه احراز کرده و مرجع
قابل اتکاء و قابل اعتماد برای شهروندان کشور میباشد .چنانکه در متن گزارش آمده است ،دفتر ساحوی کابل با تمام توان
تالش نموده طی سال مالی  ۱۳۹۶تمام شکایات واصله را به صورت جدی رسیدگی نموده و هیچ مراجعه کننده را نامید نکند.
این تالشها با قوت تمام ودر چارچوب احکام قانون ادامه خواهد یافت و اعتماد بیشتر شهروندان را نسبت به مؤثریت کار
کمیسیون باعث خواهد شد.
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پیشنهادها و راهکارها
با توجه به یافتههای گزارش حاضر ،موارد زیر به عنوان راهکارهای مؤثر جهت حل مشکالت حقوقی زنان ،کاهش موارد
خشونت علیه زنان و ارتقاء دسترسی زنان به حقوق بشری شان ،پیشنهاد میگردد:
 .۱توسعه آگاهی در زمینه حقوق ،کرامت و جایگاه انسانی زنان میتواند زمینههای تحقق و تأمین حقوق زنان را فراهم کرده
و جلو رفتار خشونت آمیز علیه آنان را بگیرد ،بنابر این ،پیشنهاد میشود که برنامههای آگاهیدهی ،آموزشی و اطالع رسانی
در مناطق مختلف کشور بیشتر از پیش رویدست گرفته شده و عملی گردد .البته برنامههای آگاهیدهی برای تمام افراد
جامعه اعم از زنان و مردان باشد تا آگاهی به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
 .۲یافتههای گزارش نشان میدهد که قربانیان خشونت علیه زنان به نهادهای عدلی و قضایی و در کل عدالت ،دسترسی کافی
ندارند و از جهات مختلف نمیتوانند شکایات خود را به مراجع حمایت کننده برسانند .بنابر این ،پیشنهاد میشود که اوالً
حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی تقویت شود ،دوم ًا حارنوالیها و محاکم اختصاصی مربوط به محو خشونت علیه
زنان در تمام والیات به فعالیت آغاز نماید و سوماً سهولت هایی نظیر شمارههای تماس رایگان ایجاد گردد.
 .۳یکی از مؤثر ترین راهکارها برای جلوگیری از ازدواجهای اجباری و ازدواجهای قبل از اکمال سن قانونی ،ثبت ازدواجها
و استفاده حتمی از نکاح نامهها میباشد .این امر تاحد زیادی میتواند در کاهش ازدواجهای اجباری که بعدا منجر به سایر
موارد خشونت علیه زنان میشود ،نقش سازنده داشتهباشد ،بنابراین ،پیشنهاد میشود که برای ثبت ازدواجها در مراجع
رسمی ،آگاهیدهی و دادخواهی صورت گیرد.
 .۴همان طوریکه قبآل هم تذکر بعمل آمد بخشی زیادی از خشونت علیه زنان ،خصوصاً خشونت اقتصادی ناشی عدم
استقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی آنان به مردان میباشد .بناً الزم است دولت زمینههای ایجاد فرصتهای شغلی
و درآمدزا برای زنان جهت دست یابی به استقالل مالی شان مهیا نماید.
 .۵در نتیجة اعمال خشونت های لفظی و روانی اکثریت قربانیان به مشکالت روحی و روانی مبتال میگردند ،با توجه به این
مشکل ،نیاز است که دولت برای ایجاد مراکز روان درمانی رایگان برای خانمهای بی بضاعت و قربانی خشونت ،تدابیر
الزم را اتخاذ نماید.
 .۶با توجه به تجارب حاصله ،مراکز حمایوی یا خانههای امن یکی از تدابیر مؤثر برای حمایت از قربانیان خشونت بوده و
با همه کمبودیها توانسته از قربانیان خشونت حمایت کند ،بنابراین ،الزم است مدیریت خانههای امن ،نحوة نگهداری
قربانیان در آن ،نظارت از خانههای امن ،مکانیزم تسلیمدهی و ادغام مجدد قربانیان به خانوادههای شان و غیره امور مربوط
به خانههای امن ،قانونمندتر ،منظمتر و مطمئینتر شده و این مکانیزم حمایتی تقویت گردد.
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