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 مقدمه

ی های برغم تالشجامعه افغانستان است. علی های جامعه بشری و خصوصاًخشونت علیه زنان یکی از مشکالت و گرفتاری

ه، خشونت و نیم دهة گذشتوقفة کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای فعال در عرصه مبارزه با خشونت در یک

ه بر وگردد. خشونت عالگیرد و باعث ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به حقوق بشری شان میعلیه زنان همچنان قربانی می

 ازد.ساینکه خود یک معضل جدی و نقض کنندة حقوق زنان است، دسترسی زنان به حقوق بشری شان را به شدت محدود می

ورت دوامدار به ص از طریق دفاترساحوی و والیتی خویش، از جمله دفترساحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ن نماید. همچنان حیخشونت حمایت می شکایات مبنی بر خشونت علیه زنان را ثبت و رسیدگی نموده و از حقوق قربانیانِ

های هیافت .کندبانیان را ثبت و پیگیری میهای امن و سایر مراکز نگهداری زنان، موارد خشونت و شکایات قرنظارت از خانه

خشونت  تداوم و افزایش نشان دهنده خورشیدی ۱۳۹۶مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال مالی  یونکمیسدفتر ساحوی کابل 

  گردد.در سطوح مختلف، از خانواده تا جامعه برعلیه زنان اعمال می هااین خشونت باشد.در ساحة تحت پوشش آن می نازنعلیه 

الی  ۱۳۹۵) ختم ماه قوس  ۱۳۹۶ر قبال آن طی سال مالی د دفتر ساحوی کابلت آخشونت علیه زنان و اجرا در این گزارش

ها ت و مراجعه مستقیم شاکیاشکای معلومات مندرج در این گزارش برمبنای است.گرفتهبررسی قرار  مورد(۱۳۹۶اول ماه جدی 

 منبع اصلی معلومات مندرج حمایت و انکشاف حقوق زنان تهیه شده واز ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل به بخش 

ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شده است. در عین حال، منبع دیگر معلومات این  در این گزارش شکایاتی است که در دفتر

های خانههای امن، محالت سلب آزادی زنان)به صورت خاص محابس و توقیفکایت حین نظارت از خانهگزارش، دریافت ش

تعداد  ج در این گزارش،مندرقابل یاد آوری است که آمار سایر مراکز نگهداری زنان و مصاحبه با قربانیان است.  زنانه( و

ونت خش نوع چون ممکن است یک قضیه یا شکایت شامل چند ، نه آمار نوع خشونت،باشدمی ی ثبت شدهشکایات و قضایا

 باشد.

هفت والیت مرکز افغانستان) کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لوگر، میدان وردک و غزنی( را تحت پوشش  دفتر ساحوی کابل

است هبرای نخستین بار تصمیم گرفت نماید. این دفتردارد و قضایای خشونت و نقض حقوق بشر را در سطح ملی پیگیری می

که توسط بخش حمایت زنان را  یهای خویش از مراکز نگهدارها درمورد قضایای خشونت علیه زنان و نظارتکه نتایج بررسی

که توسط به صورت گزارش ساالنه تهیه و به نشر برساند. گزارش حاضر گیرد، کشاف حقوق زنان این دفتر صورت میو ان

ست، ه اتهیه شد ، تحت نظر و با اصالح و بازنگری ریاست این دفتربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل

احة تحت پوشش دفتر ساحوی در آینده باشد و همه ساله میزان خشونت علیه زنان در س های ساالنهتواند مبنای گزارشمی

 کابل بر مبنای آن تحلیل و ارزیابی شود.

 انواع خشونت علیه زنان  

رسی تر مورد تحلیل و برهای مختلف تقسیم بندی شده است تا به صورت واضحخشونت علیه زنان به دسته در این گزارش

یر مجموعه ز و در زیر دسته بندی شده است مول، خشونت علیه زنان به پنج کتگوریبندی کلی و معقرار گیرد. در یک تقسیم

احکام قانون منع خشونت علیه زن، تبیین و مورد بررسی قرار های کلی، مصادیق خشونت علیه زنان مطابق هرکدام از دسته

  گرفته است.
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 تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان

های جنسیتی یا خشونت علیه زن است. ماده اول اعالمیه امحای خشونت علیه زنان، منظور از خشونت در این گزارش، خشونت

ه زنان به معنی هرنوع خشونت مبتنی بر جنسیت است که منجر یا خشونت علی  "کند:ن نوع خشونت را اینگونه تعریف میای

احتماال ً منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی به زنان گردد. از جمله تهدید به اعمال فوق و همچنین محرومیت 

به همین   ۱"تی ندارد.جتماع  رخ دهد یا در زندگی خصوصی، تفاوآزادی، اعمال مزبور خواه در ا اجباری یا خود سرانه از از

خشونت؛ ارتکاب اعمال مندرج در ماده پنجم این قانون است  "ترتیب در ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن آمده است که

دارد که هرگونه تعرض به شخصیت، جسم، می این ماده مقرر "که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.

ان زن بودن بر قربانیگردد. این تعریف انواع مختلفی از خشونت های جنسیتی را که به دلیل قی میروان زن خشونت تل مال و

د. در ماده پنجم این قانون مصادیق خشونت علیه شونی، فیزیکی و لفظی را شامل میگردد، اعم از خشونتهای رواآن تحمیل می

مندرج در این قانون جرم تلقی شده و برای مرتکبین مجازات  زن ذکر است و اعمال مندرج در این ماده به موجب مواد مختلف

 ۲تعیین شده است.

خشونت جرم بوده ، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، اداره ی دولتی یا غیر  مطابق احکام قانون منع خشونت علیه زنان،

ارتکاب مطابق احکام قانون منع سسات، محالت عامه، وسایط نقلیه یا سایر محالت مرتکب آن گردد در صورت ؤدولتی، م

 ۳گردد.خشونت مجازات می

با درنظرداشت نکات فوق، خشونت علیه زنان به موجب مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر ممنوع بوده و براساس احکام قوانین 

حقوق  ین المللیباشد و مرتکبان آن مستوجب مجازات هستند. گزارش حاضر براساس مفاد اسناد ملی و بنافذة کشور جرم می

 ت.اسبشر تهیه شده و مصادیق خشونت علیه زنان نیز براساس احکام قوانین نافذه تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته

 

  

                                                           
 م۱۹۹۳، مصوب سال اعالمیه امحای خشونت علیه زنان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱ 

 ۵ماده ، ۱۳88اسد  ۱۰، تاریخ نشر: ۹8۹سل: ، شماره مسلقانون منع خشونت علیه زن، وزارت عدلیه. ۲ 

 ۴. همان، ماده 3 

خشونت علیه زنان

سایر موارد خشونت 
خشونت لفظی و 

روانی
خشونت اقتصادی خشونت جنسی  زیکییخشونت ف
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 خشونت علیه زنان، عوامل و راهکارهابررسی 

حقوق زنان بخش حمایت و انکشاف در ثبت شدة خشونت علیه زنان  آمار قضایایدهد که های انجام شده نشان میبررسی

مورد قضایای مبنی بر  8۹۵خورشیدی  ۱۳۹۶ مالی ، در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ در جریان سالدفترساحوی کابل

ثبت گردیده است که این آمار در مقایسه با  دفتر ساحوی کابل خشونت علیه زنان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

ت شده بود. ارقام فوق مورد خشونت در این بخش ثب ۶۹۹ ، ۱۳۹۵دهد، زیرا در سال میان سال قبل افزایش چشم گیری را نش

 است.افزایش یافته فیصد ۲۱.8خشونت علیه زنان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته،  قضایای که میزان مبین آن است

حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر  مورد( تمام شکایات واصله به بخش 8۹۵قابل یاد آوری است که قضایای ثبت شده)

آمار نشده  که شامل این شده گیرد، زیرا شکایات و قضایای حمایتی نیز در این بخش ثبت ورسیدگیساحوی کابل را در بر نمی

 است.

های های دسترسی زنان به ارگانداشته باشد؛ محدودیت الیل و عوامل متعددتواند دمار نسبت به گذشته میآبلند رفتن این 

کالت ، مشمؤثر قضایا توسط مراجع مربوطه فرهنگ معافیت از مجازات، عدم رسیدگیدلی و قضایی، ضعف حاکمیت قانون، ع

فزایش ا تواند از عوامل تداوم و تبارز خشونت علیه زنان باشد. در ضمن قابل یاد آوری است کهامنیتی، فساد و غیره موارد می

اعتماد مردم به کارکرد های شفاف و صادقانه کمیسیون  اهی قربانیان در مورد حقوق خود وارتقاء آگ تواند ناشی ازشاکیان می

 باشد.  نیز مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

مورد خشونت جسمی) فیزیکی( علیه زنان در دفتر ساحوی کابل ثبت شده  ۱۴۵، ۱۳۹۶طی سال مالی   خشونت فیزیکی:اول( 

مورد لت  ۱۲۴دهیباشد که در این دوره گزارشیعلیه زنان لت و کوب م فیزیکی رایج ترین نوع خشونت ترین وعمده است.
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دهد. در سال فیصد کل قضایای خشونت علیه زنان را تشکیل می ۱۳.8 این رقم،و کوب در دفترساحوی کابل به ثبت رسیده و

 است.مورد افزایش یافته ۶شیدی خور ۱۳۹۶و این رقم در سال  مورد بوده ۱۱8آمار لت و کوب  ۱۳۹۵

لت و کوب با ابزار و وسایل مختلف و خشونت آمیز برعلیه  دهد که خشونتِ های نظارتی دفتر ساحوی کابل نشان مییافته

، خفه نمودن با چادر، ها با کمر بند، کیبلو کوب خانم باشد؛ مثال لتقربانیان اعمال و اجراء شده است که بسیار نگران کننده می

 است که لت و کوب با مشت و لگد، لت و کوب با وسایل آشپزخانه، وسایل برقی و وسایل مختلف دیگر، از انواع لت و کوب

قضیه آن که فیصدی  ۱۲۴، خشونت فیزیکی قضیه ۱۴۵توسط وسایل مختلف به صورت نگران کننده اعمال شده است. یعنی از 

های خشن متذکره اِعمال شده است. در بعضی موارد خشونت به صورت ،باشدمی خشونت های فیزیکی فیصد 8۵.۵آن بالغ بر  

تر، نظیر خشک تراشیدن موهای سر قربانی و کندن موی قربانی نیز در بخش زنان دفتر ساحوی تر و توهین کنندههای خشن

 رسد. مورد می ۶کابل ثبت شده که تعداد آن به 

های تلگیرد، قونت جسمی که منجر به سلب حق حیات زنان در افغانستان گردیده و همچنان قربانی میخش ترینازتکان دهنده

گیرد. در این دوره ها صورت میها معموال با توجیه حفاظت از آبرو، حیثیت و ناموس خانوادهناموسی است. این نوع قتل

 مورد قتل در ولسوالی پغمان ۲ ؛باشدآن قتل ناموسی می رچهاقضیه قتل در دفتر ساحوی کابل ثبت شده و هر  ۴دهی، گزارش

براساس ادعای  هاقتل در والیت لوگر صورت گرفته که همه این قتلمورد  ۱پروان و  والیت قتل درمورد  ۱، والیت کابل

 توسط قربانی، ارتکاب یافته است.  اهبا انگیزه دفاع از آبرو و عزتِ از میان رفتة خانواده اعضای خانواده،

سال  در مورد اختطاف و یک مورد تیزاب پاشی نیز در دفترساحوی کابل ثبت گردیده در حالی که ۶دهی، دراین دوره گزارش

 م با تجاوز بوده است.مورد آن توا ۶ طاف ثبت گردیده ومورد اخت ۹گذشته 

های مختلف انجام باشد. این نوع خشونت به گونها در افغانستان میهگیر خانمخودکشی یکی ازمعضالت دیگری است که دامن

مورد به شکل  ۵این آمار  ۱۳۹۵مورد قضیه خودکشی ثبت گردیده اما در سال  ۲از جمله قضایای واصله  ۱۳۹۶شود؛ در سالمی

 باشد.است، خوشبختانه آمار امسال نشان دهنده کاهش این معضل میخودسوزی بوده

 و مصادیق آن در نمودار زیر نشان داده شده است: خشونت فیزیکی
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شود؛ این نوع خشونت آرامش های مختلف برعلیه زنان اِعمال میهای جنسی به اشکال و گونهخشونتخشونت جنسی: دوم( 

 برای زنان دهندةموده و تبدیل به کابوس آزار سلب ن هاخانهداخل برخی از ها را در محیط کار، بیرون از منزل و حتی در خانم

بارداری ناشی از تجاوز، بارداری اجباری،  ر تجاوز جنسی،در افغانستان شده است. این نوع خشونت به اشکال مختلف نظی

نمودن  جبوراجبار به همبستری، اجبار به فحشاء، آزار و اذیت جنسی، روابط نا مشروع شوهر با دیگران و در بعضی موارد هم م

در سال مالی های مستهجن، تبارز نموده و در دفتر ساحوی کابل ثبت شده است. و فلم هاقربانی به تماشای عکس

 %۲.۱۲مورد در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده است که  ۱۹های جنسی خشونت۱۳۹۶

 دهد.قضایای خشونت را تشکیل می

از جمع  ۱۳۹۶باشد. در سال ها در جامعه میکه دامنگیر خانم استتجاوز جنسی از جمله موارد خیلی حاد خشونت جنسی 

باشد که دهد، تجاوز جنسی میفیصد کل قضایای خشونت را تشکیل می %۱مورد آن که تقریبا   8قضایای واصله به کمیسیون 

قضیه تجاوز  ۱۴، خورشیدی ۱۳۹۵خورشیدی کاهش را نشان میدهد، زیرا در سال  ۱۳۹۵در مقایسه با زمان مشابه در سال 

 جنسی در دفتر ساحوی کابل ثبت شده بود. 

ن یل فریب داداز قب ، روابط جنسی ناسالم و توام با سؤاستفاده،افزون بر تجاوز جنسی میان قضایای ثبت شده در کمیسیون در

ار در سال گذشته مورد ثبت شده که این آم ۲ازدواج در آینده،  قربانی و سوء استفاده جنسی از آنان با وعده دروغین مبنی بر

مورد ثبت شده که  ۷به تعداد  ۱۳۹۵مورد بوده در حالی که در سال  ۲، ۱۳۹۶در سال  ء،  اجبار به فحشابودصفر گزارش شده

ی که سبب اذیت روحی و روانی باشد. یکی از موارد دیگر خشونت جنسکاهش می نشان دهندة ۱۳۹۶شبختانه آمار سال خو

در حدود  ۱۳۹۵مورد اما در سال  ۵،  ۱۳۹۶در سال  ، این عملباشدشان با دیگران می انها گردیده ارتباط نا مشروع شوهرخانم

های جنسی در باشد. از جمله خشونتع خشونت نسبت به سال قبل میمورد گزارش شده که نشان دهنده کاهش این نو ۱8

مورد آزار و اذیت جنسی نیز در کمیسیون ثبت  ۲نشده،  ده که منجر به نتیجهتجاوز بو مورد هم شروع به ۲به تعداد  ۱۳۹۶سال 

توان گفت که است. در مجموع میاز این نوع خشونت به کمیسیون مراجعه کرده مورد ۲گردیده در حالی که در سال قبل 

 های جنسی نسبت به سال قبل کاهش قابل مالحظه داشته است.خشونت

 میباشد: ۱۳۹۶خشونت های جنسی در سال گراف زیر نشان دهنده 
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این هر چند یک از مصادیق مهم خشونت علیه زنان است.  خشونت های لفظی و روانی های لفظی و روانی:خشونتسوم( 

های لفظی و روانی سبب رسد، اما خشونتاز افراد در جامعه، سطحی بوده و شدید به نظر نمی اینوع خشونت از دید پاره

و جریحه دار شدن عواطف و احساسات قربانی شده و آثار زیانبار و دراز مدت روانی به همراه دارد. به همین دلیل  آسیب دیدن

دهد که های دفتر ساحوی کابل نشان مییافته ۴باشد.است که در قانون جرم انگاری شده و مرتکب آن مستوجب مجازات می

روحی و روانی برای زنانِ قربانی گردیده و حتی در بعضی موارد قربانی  نوع خشونت سبب ایجاد مشکالت نگران کنندة این

 . ندابرای مدتی خیلی زیاد بستر شدههای صحت روانی در شفاخانه

دفترساحوی کابل کمیسیون ثبت  بخش زنان های روانی و لفظی درقضیه ناشی از خشونت ۱۳۷ به تعداد  ۱۳۹۶در سال مالی 

 ۹۶جمعاً  ۱۳۹۵این نوع خشونت در سال مالی  .دهدیصد کل آمار خشونت علیه زنان را تشکیل میف ۱۵.۳ گردیده که این رقم

های روانی در مقایسه با سال گذشته خشونت دهد کهست. آمار فوق نشان میداده اقضایا را تشکیل می % ۱۳.۷قضیه بوده که 

 است.افزایش یافته

ی، فقر و وضعیت خیلی بد معموال ناشی از فهم نا درست، سطح پایین سواد و آگاهها که های این خشونتدر ادامه به مصداق 

 شود:باشد، اشاره شده و به تحلیل گرفته میمیامنیتی، 

گردد، دشنام، تحقیر و توهین است که های لفظی که در افغانستان نسبت به خانم ها اعمال مییکی از عمده ترین نوع خشونت

وع در حالیکه این ن کنند.تلقی می ئیه به خشونت بودن آن باور ندارند و آنرا یک امر خیلی ساده و جزبرخی از افراد در جامع

 ۱۳۹۶گردد. در سال رفتار نیز از مصادیق خشونت علیه زن بوده و براساس قانون منع خشونت علیه زن، جرم محسوب می

مورد و  ۵مورد، انزوای اجباری  ۲مورد، نشر هویت  ۵۰، تهدیدمورد 8تهمت  ،مورد۳۲دشنام، توهین و تحقیر  خورشیدی

 گردیده است. شناسایی قضیه ۳۹لفظی و روانی سایر انواع خشونت  تبعیض عیله طفل دختر یک مورد ثبت شده است.

 :استدر گراف ذیل گنجانیده و توضیح داده شده ۱۳۹۶سال  و روانی خشونت های لفظی
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 گیرد.باط میارتوابستگی مالی آنان به مردان خشونت اقتصادی به عدم استقاللیت اقتصادی زنان و خشونت اقتصادی: چهارم( 

یت زنان اکثرواقعیت این است که آید. های خشونت علیه زنان یک نوع فراگیر به حساب میبندیدر تقسیم این نوع خشونت

ت، های ناچیز شغلی، نبود امنیموانع فرهنگی و اجتماعی، مصروفیت بیش از حد در بزرگ کردن کودکان، زمینه لیلدکشور به

. دنشبامی شارکت در بازار کار محروماز م ،های قانونی حمایتیدسترسی ناچیز به اطالعات در مورد بازار کار و فقدان چارچوب

مشکل مواجه ساخته است و از طرف دیگر ند توسعه اقتصادی در کشور را بهغیابت اکثریت زنان از بازار کار از یک طرف رو

رای زنده ب یزنان زیادی در کشور حت وابستگی در حدی است که گی زنان به مردان افزوده است.صورت گسترده به وابستبه

 .باشندمی به مردان وابسته خود هایمندیترین نیازماندن و برآورده ساختن ابتدایی

آمار مجموعی خشونت علیه زنان در این فیصد  ۱۳.۲۹ که مورد خشونت اقتصادی ۱۱۱به تعداد  ۱۳۹۶در جریان سال مالی 

، ۱۳۹۵ سال مالی جریان. این رقم در استگزارش را تشکیل میدهد، در بخش حقوق زنان دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده

  داده است.میآمار را تشکیل فیصد  ۱۳.۵ که بوده مورد ۱۰۵

باشد؛ بی سرنوشتی زنان متأهل و گرفتار آمدن آنان به انواع مختلف مشکالت اقتصادی، یکی از مصادیق خشونت اقتصادی می

مورد  ۶ مورد عدم پرداخت نفقه، ۱۲ است،شده و شناسایی قضایای بی سرنوشتی ثبت مورد  ۷۶ دهی،شدر این دوره گزار

که منجر به سایر  افزه گمورد طویان ۳حق مهر،  محرومیت از مورد ۴حق میراث، میت از محرومورد  ۵ ،زنان غصب ملکیت

باشد که در بخش زنان خشونت اقتصادی می دیگر مصادیقو محرومیت از آن، از  حق کار مطالبهمورد  ۵ انواع خشونت شده،

 است. دفتر ساحوی کابل ثبت گردیده

 توضیح داده است:در نمودار زیر مصادیق خشونت اقتصادی 

 

 

های فوق، برخی از شکایات مبنی برخشونت علیه زنان در دفتر عالوه بر  گتگوری زنان:سایر موارد خشونت علیه پنجم( 

سایر » در این گزارش تحت عنوان هاگنجد، این دسته از خشونتگفته نمیهای پیشساحوی کابل ثبت گردیده که در دسته
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علیه  خشونت سایر انواع مورد  ۴8۳ به تعداد ۱۳۹۶جریان سال در  مورد بررسی قرارگرفته است؛« موارد خشونت علیه زنان

قضیه فرار از منزل  8۳ شکایت مطالبه تفریق،مورد  ۱۲۰دهد.می را تشکیل ی خشونتقضایا % ۵۳.۹ثبت گردیده است که  زنان

ورد قضیه نارضایتی از اجراآت نهادهای دولتی در امر م 8، با اقارب دید و بازدیدمورد قضیه ممانعت از  ۱۶ خشونت،ناشی از 

مورد انزوای  ۳۵، های امناقارب و خانه هایپناه بردن به خانه به قصد ترک منزل مورد ۱8، حمایت از قربانیان خشونت

مورد ناپدیدن شدن زنان که بر  ۲۱مورد بد دادن،  ۲ ،مذهبی هایدیدگاه در منازعه خانوادگی به دلیل اختالفات مورد ۲اجباری،

 براساس ادعای شوهران شان، اینکه مورد معاینه اجباری بکارت از طرف شوهران شان به دلیل ۲اثر مشکالت روانی واقع شده، 

قضیه حق حضانت طفل، در بخش زنان دفتر ساحوی کابل ثبت شده است که مورد  ۲۷ و ه نبوده انددر شب اول ازدواج باکر

  .باشددر کتگوری سایر انواع خشونت شامل می

 باشد:می ۱۳۹۶گراف زیر نشان دهنده آمار و ارقام سایر موارد خشونت در سال 

 

 

گیرد، در این گزارش های مختلف صورت میچنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است، نقض حق آزادی ازدواج که به گونه

عمده  دهد که یکی ازهای نظارتی و تحلیل شکایت شاکیان نشان میدر دسته سایر موارد خشونت گنجانیده شده است. یافته

ها عالوه بر . این نوع ازدواجباشدمی آنان بدون رضایت خود زنان و دختران سر راه زنان ازدواج اجباریالش دیگر ترین چ

 ۱۳۹۶سال مالی  طی گردد.های دیگر نیز میب مشکالت و خشونتسب اینکه خود نوعی خشونت و نقض حقوق زنان است،

 .گردیده است مرتبط به حق ازدواوج ثبت قضیهمورد  ۱۴۵ در دفتر ساحوی کابل،

نکاح قبل از اکمال سن ورد م ۱۴د، مور ۳۵ نامزادی اجباری شود؛می به ذکر چند مورد برجسته آن پرداختهدر این بخش 

یت همسر اول صورت رضا که بدون مورد شکایت ازچند همسری ۱۵ باالی سن قانونی، مورد نکاح اجباری زنان ۱۲انونی،ق

بدون رضایت  طالق اجباری مورد ۲۱نظریات وی در بدل پول، و  بدون اطالع قربانی عقد نکاح خود سرانه مورد ۴، گرفته است

 ت.اسدر بخش زنان دفتر ساحوی کابل ثبت و رسیدگی شده ،خاب همسرانت مندانه وازدواج رضایت انعت ازمورد مم ۴۴، زن
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 دهد:نمودار زیر انواخ مختلف خشونت را که با حق آزادی ازدواج مرتبط است، نشان می

 
 

 خشونت علیه زنان در جامعهعلل و عوامل 

خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده و معضل اجتماعی، عوامل و دالیل متعدد اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی دارد. 

 ق زنان دفتر ساحوی کابل، عالوهوسازد. بخش حقهای تبارز، تداوم و افزایش خشونت علیه زنان را فراهم میاین عوامل زمینه

ش های خویها و گزارشخشونت را نیز بررسی نموده و در فرمه ه زنان، علل و عوامل تبارزقضایای خشونت علی دگیرسیبر 

 .شودبه آن پرداخته است. در این قسمت گزارش به صورت گذرا به بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان پرداخته می

موارد  یابیم که بیشترینیدر م دفتر ساحوی کابل ه بخش حمایت و انکشاف حقوق زنانباز مطالعه و بررسی قضایای واصله 

 های خانگیخشونت .استانه تبارز نموده و ارتکاب یافتهدر داخل خ است و خانوادگیهای خشونت های ثبت شده،خشونت

. البته که تمام قضایای ثبت شده، خشونت گرددمی اعمال وادهاعضای خان علیه بر ) نزدیکان قربانی(از سوی مردان خانواده

؛ محیط کار، در سطح جامعه و سایر محالت بیرون از خانه در بیرون از منزلها خانوادگی نیست بلکه تعداد دیگر خشونت

 سطح پایین سواد و آگاهی ،ین عوامل خشونت در جامعهرتمهمدر یک ارزیابی کلی می توان گفت که  است.صورت گرفته

 نعناتعرف و ع ،اد مخدر، وضعیت نا مناسب امنیتی، اعتیاد به موتنگدستی و بیکاری، مشکالت روحی و روانی، فقر، عمومی

 باشد که در ادامه با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است.فساد و ... می ضعف حاکمیت قانون، تداوم فرهنگ معافیت، ناپسند،

 و پایین بودن و زنان مردان زنان پایین بودن سطح سواد خشونت علیه مهمیکی از عوامل  :سطح پایین سواد و آگاهی عامه

بوده خیلی از از آنجا که در افغانستان سال ها است جنگ حکم فرما  .باشداز حقوق زنان، در جامعه می عمومی سطح آگاهی

بلند  یاخر کوشش های زیادی برعلی رغم اینکه در این اوا ،شی و فرهنگی نیز از بین رفته است، آموززیرساخت های تعلیمی

از موانع سد راه این کوشش ها و فعالیت ها  ی سنتیهارت گرفته اما با آن هم نفوذ گروهرفتن سطح آگاهی افراد جامعه صو

 باشد. عرضه خدمات آموزشی با کیفیت نازل هم باعث شده است سطح آگاهی مردم و شهروندان ارتقاء نیابد.می

شود نگاه جامعه نسبت به حقوق زنان، یک نگاه سنتی و غیر حقوق بشری باشد. ارزیابی دفتر میسطح پایین آگاهی باعث 

های اعمال شده در قضایای امسال ریشه در ناآگاهی مرتکبان خشونت داشته و دهد که اکثریت خشونتساحوی کابل نشان می

 اند.انواده خود خشونت نمودهآنها بدون درک و فهم دقیق از حقوق بشری زنان، در برابر حتی اعضای خ

44

35

21

14

15

12

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ممانعت از انتخاب همسر

نامزادی اجباری

طالق اجباری

نکاح قبل از اکمل سن قانونی

تعدد زوجات

نکاح اجباری

نکاح خود سرانه

خشونت های مرتبط با حق آزادی ازدواج



11 
 

قر معیشتی دهد که فبررسی قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان نشان می و بیکاری(: مشکالت اقتصادی )فقر، تنگدستی

ارتباط مستقیم با خشونت علیه زنان، خصوصاً برخی از انواع آن دارد. فقر زمینه تبارز خشونت علیه زنان را در خانواده فراهم 

مورد ازدواج قبل از اکمال سن قانونی) ازدواج اطفال( در دفتر ساحوی کابل  ۱۴به گونه مثال، در سال مالی گذشته سازد. می

تان ها بوده و قربانیان به نوعی توسط پدران و سرپرسها فقر معیشتی خانوادهثبت شده است، عامل اصلی اکثریت قاطع این ازدواج

های اجباری، نامزادی اجباری و اند. تعدادی از قضایای ازدواجوادار به ازدواج شده خود در برابر مبلغی پول فروخته شده 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 

 گردد.علیه زنان محسوب می خشونت قضایای بسیاری

شود قبال دارد. این بیماری باعث میزیادی در عوارض جسمی و روانی واجتماعی است  اعتیاد یک بیماری مخدر:اعتیاد به مواد

 نیز صدمه بزند را شخص معتاد عالوه بر آسیب زدن به جسم و روان خود، اعضای خانواده، خصوصاً زنان و دختران فامیل خود

  د.شوقلمداد می علیه زنان خشونت تبارز بارزِ و عواملِ یکی از علل از هرنوعی که باشد، اعتیادو علیه آنان خشونت نماید. 

خی از دهد که اعتیاد از عوامل مستقیم تبارز بربررسی قضایای ثبت شدة خشونت علیه زنان در دفتر ساحوی کابل نیز نشان می

ثبت  عدم پرداخت نفقه د قضیهمور ۴۵به تعداد  ۱۳۹۶ لیما درجریان سالانواع خشونت علیه زنان بوده است؛ به گونة مثال، 

 دلیل عدم پرداخت نفقه قربانیان، معتاد بودن شوهران آنان بوده است. در برخی از این قضایا، شده است،

مورد مطالبه تفریق ثبت شده است؛ تعداد  ۱۳۵به تعداد  ۱۳۹۶های قبلی گزارش مطالعه کردیم، طی سال مالی چنانکه در قسمت

 زیادی از شاکیان در این قضایا، به دلیل معتاد بودن شوهران شان که قادر به پرداخت نفقه نبوده و به صورت مداوم در خانه

ضل ند. معجعه نموده و مطالبه تفریق نمایبه کمیسیون و سایر نهادهای عدلی و قضایی مرا اندکرده، مجبور شدهخشونت می

  است.های خانوادگی نیز نقش قابل توجه داشتهخصوصاً خشونتاعتیاد در تبارز سایر انواع خشونت، 

علیه  یکی از دالیل عمده و اصلی خشونت سوزد،ها است که در آتش جنگ و نا امنی میافغانستان سال وضعیت بد امنیتی: 

و مدافع حقوق  امداد رسانهای های دولتی در مناطق ناامن، نبودن نهاد، عدم دسترسی مردم به ارگانضعیت بد امنیتیزنان و

ناامنی باعث تضعیف حاکمیت قانون و دسترسی  باشد.ن اقدامات سران اقوام و قبایل، میخودسرانه بود زنان در آن محالت،

خشونت  دانیم که فرهنگ معافیت و عدم مجازات مجرمانِاست. همه میزنان به عدالت و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات شده

 سازد.ینه را برای تکرار جرم و تشویق مجرمان باالقوه به ارتکاب جرم خشونت علیه زنان فراهم میعلیه زنان، زم

برخی از عرف و عنعنات ناپسند اجتماعی خود خشونت علیه زنان است؛ قضایایی نظیر بددادن که در  عرف و عنعنات ناپسند:

ست، عالوه بر اینکه یک عرف ناپسند است، مصداقی از مورد در دفتر ساحوی کابل ثبت شده ا ۲به تعداد  ۱۳۹۶سال مالی 

خشونت علیه زنان بوده و باعث تداوم این پدیده و  مهم باشد. بنابر این، عرف ناپسند یکی از عواملخشونت علیه زنان نیز می

 مشکل اجتماعی شده است.

یکی از عوامل صریح و واضح تداوم خشونت علیه زنان و حمایت ناکافی از قربانیان خشونت،  فساد و ضعف حاکمیت قانون:

مورد قضیه مبنی عدم رضایت قربانیان از اجراآت   8فساد و ضعف حاکمیت قانون است. چنانکه در متن گزارش مطالعه نمودیم، 

است. نارضایتی و اجراآت ناکافی نهادهای دولتی نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در دفتر ساحوی کابل ثبت شده 

عامل دیگر  که باعث تداوم فرهنگ معافیت شده آنچه گفته شد، بر باشد. این عامل عالوهمبین ضعف حاکمیت قانون و فساد می

 باشد.تداوم خشونت علیه زنان می
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 رسیدگی مؤثر قضایای خشونت علیه زنان

کمیسیون، مقررات، لوایح و  براساس احکام قوانین نافذه، قانون حقوق بشر افغانستاندفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل 

، ارجاع و خشونت علیه زنان را ثبت، مستندسازی، رسیدگیتمام شکایات مبنی بر  ۱۳۹۶طی سال مالی  ،رهنمودهای کاری

قانون مورد حمایت قرار گرفته و از خدمات  طابق احکاماند، ماست و همه شاکیانی که در این دفتر مراجعه نمودهپیگیری نموده

. حتی شکایاتی که از نظر قانونی هیچ ربطی به کمیسیون نداشته، توسط کارمندان بخش زنان اندحقوق بشری برخوردار شده

 خشِب حاصل شده است. در ادامه این از طریق راهنمایی آنان به ادارات مربوطه این دفتر مورد توجه قرار گرفته و رضایت شاکی

 شود؛خشونت علیه زنان پرداخته می شدة گزارش، به نحوة رسیدگی و نتایج اجراآت دفتر ساحوی کابل در قبال قضایای ثبت

طریق میانجیگری حل و فصل شده است؛ مطابق اصول کاری قضیه از  ۹۰به تعداد از طریق میانجیگری:  حل و فصل قضایا

ز اتوانند از طریق میانجیگری حل وفصل نمایند که جنبه جزایی نداشته، کمیسیون، کارمندان کمیسیون صرفاً شکایاتی را می

ونه قضایا کارمندان باشد. در اینگ نبوده و منازعات و اختالفات سادة خانوادگی مطابق احکام قانون خشونت علیه زنانمصادیق 

عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد  به بخش زنان دفتر ساحوی کابل

م های توافق و تفاهها و نزدیک کردن موضع طرفین، روند حل اختالفات طرفین را تسهیل نموده و زمینه، ارایه راه حلاختالف

بوده و جنبه جرمی سط میانجیگری حل و فصل شده است، منازعات سادة خانوادگی قضایای که تو .ندارا فراهم نمودهآنان

 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 

ازدواج کند، اما فامیل وی به این پیوند  خواست با پسر خاله خودمی ساله ۱8، دختر مسمات.......بنت.........»گردد: مثال ذکر می

اهان و خو نمودند به کمیسیون مراجعه ، دختر و پسر، هردوکردند. بدین منظوررضایت نداشتند و با ازدواج آنها موافقت نمی

ر و فغانستان نظر به خواست دخت. دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشراندگردید حل این مشکل همکاری در مورد
فامیل هر دو طرف را به کمیسیون خواسته و موضوع را با ایشان در میان گذاشت، و همچنان کارمندان بخش حمایت و  ،پسر

خواهند با هم ازدواج کنند و انتخاب همسر انکشاف حقوق زنان در مورد اینکه در مطابقت به قانون و شریعت دختر و پسر می
 پس از دو نشستاین گفتگوها چندین بار صورت گرفت و گفتگو نمودند.  هاشود، با خانوادهوق ایشان پنداشته مییکی از حق

 «و دختر پسر نامزاد شدند. نتیجه داد و هردو فامیل با ازدواج آنها موافقت نمودند. ، میانجیگریهمپی

فرار قضیه مورد  8۳ به تعداد۱۳۹۶ه است، در سال مالی چنانکه در متن گزارش آمد رسیدگی مؤثر به قضایای فرار از منزل:

قضیه مستقیماً در بخش حمایت و انکشاف حقوق  ۷۰شده است. از این میان  ثبت و رسیدگی در دفتر ساحوی کابل از منزل

 ه وبود کز حمایویامر حمایت در واجد شرایط است. این افراد ثبت و رسیدگی شدهدفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و زنان 

درنتیجه به  .راجع گردید ی شان( جهت حمایت وحل نهایی قضایاخانه های امنمراکز حمایوی )به  های رسمیذریعه مکتوب

و با  حل گردیده دفترساحوی کابل دوامدار اری مراکز حمایوی، نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگیمورد آن با همک ۵۲تعداد 

قربانیان آن در مراکز  مورد قضیه فرار ازمنزل که ۵ .ه استشان تسلیم داده شدده هایها به خانوارضایت و در خواست شاکی

از طریق داد خواهی در کمیته انسجام و با ارجاع به وزارت امور زنان و  ،بردندمی ی به سربی سرنوشت حمایوی در حالت

 گردیدند. متباقی قضایای فرار از منزل تحت یین سرنوشت گردیدند و قضایای متذکره به والیات مربوطه ارسالتع ،همآهنگی

 رسیدگی قرار دارد.

ای به عنوان نمونه، از قضایای فرار از منزل که با اجراآت مؤثر دفتر ساحوی کابل حل و فصل در این قسمت گزارش، قضیه

سال سن داشته و در همسایگی ایشان زندگی  ۱۹سالگی با پسری که  ۱۶در سن  مسمات.......بنت....»گردد:  شده، ذکر می
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گیرند باهم ازدواج شود. به مرور زمان رابطه دوستی بین این دو جوان عمیق تر گردیده و هردو تصمیم میکرده، آشنا میمی

داده و عکس العمل شدید و خشن نشان  کند، فامیل وی جواب منفیمیکنند. اما وقتی دختر این موضوع را با فامیل خود مطرح 
نمایند. از اینکه فامیل دختر رضایت به این پیوند نداشته بر فامیل پسر رو دختر و پسر با هم از خانه فرار میاز این دهند. می

 نمایند دختر را دو باره به خانه خود برگردانند.کنند وتالش میفشار وارد می

وی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده و خواهان همکاری و حمایت گردیدند. سرانجام دختر و پسر به دفترساح

روز طول کشید.  ۱۳دختر به منظور حفاظت الی حل و فصل مشکل به خانه امن معرفی گردید. این قضیه به مدت سه ماه و 
اقارب پسر نشست و گفتگو نمود و تالش  بار با ۱۳بار با فامیل دختر و در حدود  ۹دفترساحوی کابل طی این مدت بیشتر از 

تر شده و باهم تفاهم و توافق نمایند. سرانجام فامیل دختر با ازدواج آنها موافقت صورت گرفت تا مواضع هردو فامیل نزدیک
د یحضور هردو فامیل در دفتر یکی از مراجع تقل با کرد و رضایت کامل خویش را ابراز نمود. مراسم عقد نکاح این دو جوان

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 

 «فین از زندگی مشترک آن دو جوان راضی هستند.روابط هردو فامیل عادی شده و طر

زنان آسیب  هقضی ۳۵به تعداد  به نهادهای حمایت کننده: یق معرفی آناناز طر فراهم آوری دسترسی شاکیان به وکیل مدافع

 رایگان به صورت مدافع و مساعد حقوقی داشته به نهادهای حمایت کننده به صورت رسمی معرفی شده و دیده که نیاز به وکیل

فتر د، فعدامانجمن وکالی  مراجعی نظیراز طریق ، شده برای شان وکیل مدافع استخدام شده است. برای تمامی افراد معرفی

 که وکالی متذکره در رابطه به وکیل و مساعد حقوقی استخدام شدهدفتر مدیکا و سایر مساعدین حقوقی ، زنان برای زنان

 اند.و از حقوق آنان در نهادهای عدلی و قضایی دفاع نموده همکاری نمودهرات مربوطه در اداها قضایا با شاکی رسیدگی به

شخصی به نام ....بنت.... به دفتر ساحوی کابل مراجعه »گردد: های اینگونه قضایای در این قسمت گزارش ذکر مییکی از نمونه

داشت ازدواج نموده و از این پیوند هفده سال گذشت سال سن  ۲۵سالگی با شخصی که  ۱۶نموده و شکایت نموده که در سن 
و به نسبت مشکل که شوهر این خانم داشته این زوج نتوانستند صاحب طفل شوند. با وجود این همه شوهر خانم خویش را 

دا هرش جگیرد که از شو. سرانجام خانم تصمیم میکرده استداده و با وی بدرفتاری مید تحقیر و توهین قرار میهمواره مور
هرش اما شو شود، بدین منظور وی به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده و خواهان همکاری در مورد تفریق وی گردید.

ستقل دفتر ساحوی کابل کمیسیون م خانم خود را در حالت بی سرنوشتی نگهداشته، نفقه نمی داده و حاضر به تفریق هم نبود.
یاست حقوق رسمآ ارجاع نمود و همچنان برای رسیدگی به قضیه، برای این خانم یک وکیل حقوق بشرافغانستان قضیه را به ر

معرفی به یکی از نهاد های همکار، استخدام نمود. ریاست حقوق بعد از بررسی، قضیه متذکره را به محکمه  طریقمدافع نیز از
ه نفع ب  و مساعدت حقوقی وکیل مدافع یل کافیفامیلی راجع ساخت و محکمه نیز بعد از غور و بررسی در قضیه، نظر به دال

 «و بدینترتیب قربانی از حالت بی سرنوشتی رهایی یافت. خانم فیصله نموده و به تفریق حکم نمود.

ه تعداد ب: های عدلیه و حقوق والیات تحت پوششارجاع قضایای حقوقی به ریاستحمایت از قربانیان خشونت از طریق 

های عدلیه و حقوق والیت کابل و سایر والیات تحت به ریاست نفقهپرداخت  و حضانتحق ، و طالق تفریق مطالبه ةقضی ۲۱۲

امدار واز اثر پیگیری د است. پوشش راجع شده و پس از ارجاع به صورت دوامدار از روند رسیدگی آن نظارت صورت گرفته

 ینان حاصل گردیده است. اطم آن قضایای متذکره از رسیدگی مؤثر
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ارجاع قضایای خشونت علیه زنان به حارنوالی منع خشونت و سایر نهادهای عدلی و از حقوق قربانیان از طریق  حمایت

اجع ر به سارنوالی منع خشونت علیه زنان و سایر انواع خشونت علیه زنان، تهدید ،قضیه حاد لت و کوب، اتهام ۱۱۵: قضایی

منع خشونت، از روند رسیدگی قضایا نظارت صورت گرفته و به صورت عالوه بر ارجاع قضایا به حارنوالی  .استگردیده 

افع رسی به وکیل مددوامدار به قربانیان مشوره حقوقی داده شده و در صورت لزوم قربانیان به مراجع حمایت کننده جهت دست

 معرفی شده اند.

یای خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان های مؤثر رسیدگی قضاارجاع قضایای به نهادهای عدلی و قضایی یکی از مکانیزم

نام .... بنت .... به دفتر ساحوی کابل مراجعه شخصی به» شود: می های موفق پرداختهباشد، این قسمت به ذکر یکی از مثالمی

. در استتل رسیدهقشکل بی رحمانه توسط شوهر و فامیل وی بهساله من بنام .... بنت .... به ۲۵و نموده اظهار داشت که دختر 
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 

بتدأ قضیه متذکره را ا دفتر ساحوی کابل دالیل نامعلوم خودکشی کرده و خود را حلق آویز کرده است. به اثر شکایت واصله،
آن و بعداً به ریاست تحقیقات جنایی و سارنوالی منع خشونت علیه زنان راجع نموده و پیگری نمود. در  در حوزه مربوطه

حالیکه هنوز هیچ شخصی به این اتهام بازداشت نشده بود. کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در جریان نظارت از 
دوسیه را مطالعه و به صورت کامل مستندسازی نمود و با در  روند رسیدگی این قضیه، در هر یک از نهادهای متذکره اوراق

نظرداشت اسناد و مدارک موجود برای رسیدگی به موقع و بازداشت مظنونین دادخواهی نمود. در نتیجه شوهر مقتول و دو تن 

دگی تحت رسی از اعضای فامیل وی به اتهام مسبب خود کشی بازداشت شده و توقیف گردیدند. دوسیه هنوز نهایی نشده و
 «قرار دارد.

آن  برای های حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛شکایت از طریق ارائه مشوره ۳۴۷ های حقوقی به شاکیان:ارائه مشوره

در حوزه  نارسیدگی به شکایات آن ق بشر و یا خشونت علیه زنان تشخیص نشده وعده شاکیانی که شکایات شان نقض حقو

قوقی مشوره ح اند،و یا قبل از مراجعه به ادارات مربوطه به کمیسیون مراجعه نموده ظایف کمیسیون قرار نداشته و صالحیت و

 که از ن مراجع مطرح کنند. تعداد قضایایمراجع مربوطه برای آنان معرفی شده است تا شکایات خود را در هما داده شده و

برخی از این دسته  باشد.می مورد ۳۴۷ ،مورد رسیدگی قرار گرفته است ۱۳۹۶در سال مالی حقوقی  هایمشوره طریق ارائه

شاکیان که نیازمند حمایت بیشتر بوده، کارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل، با آنان مساعدت و 

 نهادهای مربوطه همراهی و راهنمایی کرده است. و در بعضی موارد شخصاً آنها را درهمکاری کرده 

 مبنی بر عدم گرفتاری مظنونین جرایم خشونت علیه زنان توسط شکایت مورد ۱8: رسیدگی به سایر موارد خشونت علیه زنان

 ل ثبت گردیده که توسط بخش زنان این دفتر با جدیت رسیدگی شده و سرانجام مظنونیندفتر ساحوی کاب در ،پولیس ارگان

ات شدید حها که از اثر لت و کوب جراتن از شاکی ۶ .اندتحت پیگرد قانونی قرار گرفته تمام قضایای متذکره گرفتار شده و

خانم که توسط شوهرش  ۱د تداوی رایگان قرار گرفتند.راجع گردیده و مورابن سینا جهت تداوی عاجل داشته اند به شفاخانه 

لبته اشده بود به شفاخانه استقالل جهت تداوی راجع گردید و در نتیجه مورد تداوی قرار گرفت.  دهتیزاب پاشی به صورتش

ر جریان دهمچنان  به عنوان قضایای خشونت علیه زنان به حارنوالی نیز راجع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. ضایااین ق

نظارت صورت گرفته  قضیه مشکالت خانوادگیمورد  8قبال  ها از اجراآت محاکم درسال مالی گذشته بنابر درخواست شاکی

 شود:این گونه قضایا به عنوان نمونه ذکر می از یک مثالدر این قسمت  و نتایج مؤثر داشته است. است

نظر به خواست خانواده اش نامزد شده  ه،سال سن داشت ۲۷سالگی با شخصی که  ۱۶سن  در ........ بنتمسمات.... »  متن قضیه:
و  یک انسان بی تفاوت کشد، چون نامزاد ویسال طول می ۵امزادی وی به مدت ن گذارد.ه خواست خانواده اش احترام میبو 
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 چند و هر هدادن و تحقیر قرار میاست. به همین دلیل همیشه وی را مورد تمسخر، توهی و دختر را دوست نداشته بی اعتنا بوده

 سرانجام در عین حال حاضر به تعیین سرنوشت و فسخ نامزادی هم نبود.ه است.کردعملی نمیاما ه دادوقت وعده به ازدواج می
و خواهان همکاری در مورد فسخ نامزادی  قربانی به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده

مچنان ه است حقوق رسمآ ارجاع نمود.به ری اش گردید. دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان قضیه را
بعد  استخدام نمود. ریاست حقوقیک وکیل مدافع نیز  مؤثر قضیه برای قربانی از طریق نهادهای حمایت کننده، برای رسیدگی

فامیلی تحت نظارت مستمر و دوامدار کارمندان محکمه کره را به محکمه فامیلی راجع کرد. قضیه متذ های الزم،بررسی از
ی قضیه، نامزادی دختر را با در نظرداشت احکام قانون و دالیل، مدارک و شواهد موجود، به نفع بعد از غور و بررس ،یونکمیس

نامزادی آنها را فسخ نمود. بدینترتیب شاکی از بی سرنوشتی رهایی یافته و جلوی نقض حقوق بشری فیصله نموده و قربانی 
 « وی گرفته شد.

 

 
 

های قبلی مورد بحث قرار گرفت، رسیدگی به قضایای خشونت بخش در نان کهتبارز و تداوم خشونت علیه ز توجه به عواملا ب

ونت یای خشعمده ترین چالش فراراه رسیدگی قضاباشد. ناامنی الت زیادی مواجه میها و مشکها، محدودیتعلیه زنان با چالش

ت د و این محدودیشون به مناطق دوردست و ناامن میاز یک طرف باعث محدود شدن دسترسی کمیسیوناامنی علیه زنان است. 
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سازد و از سوی دیگر برخی از عامالن خشونت با استفاده ناممکن میبعضاً  های رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان رازمینه

 نمایند.نموده و معافیت حاصل می های همجوار، از پنجه قانون فراراز فضای ناامن والیات و ولسوالی

مداخله افراد ذینفوذ و قدرتمند و ظرفیت پایین کارمندان برخی از ادارات ذیربط نیز روند رسیدگی قضایای خشونت اداری، فساد 

به دلیل وجود فساد و مداخله افراد با نفوذ، نهادهای مجری قانون به قدر سازد. بعضاً مواجه می های جدیبا چالش را علیه زنان

 .کنندمایت نمیکافی از حقوق قربانیان خشونت علیه زنان ح

خشونت علیه زنان توسط دفتر ساحوی کابل مؤثر، مبتنی برنتیجه و های موجود، پیگیری و رسیدگی قضایای علیرغم چالشاما 

اند به خوبی حمایت صورت گرفته و از حقوق بشری این دفتر مراجعه نمودهحقوق تمام کسانی که به نهایت کارآمد بوده و از 

 اهد یافت.خوادامه ثریت بیشتر از پیش ها با قوت و مؤتالشآنان حفاظت شده است. این 

 

 نتیجه گیری

حمایت و انکشاف حقوق زنان خشونت علیه زنان در بخش  در متن گزارش آمده است، آمار قضایای ثبت شدةآنگونه که 

فیصد  ۲۱.8در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل،  ۱۳۹۶در سال مالی  ،ستانکابل کمیسیون مسقل حقوق بشر افغان ساحویدفتر

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به افزایش مردم به کار کردهای ور تواند ناشی از اعتماداین افزایش می است.افزایش یافته

در زمینه حقوق بشری شان باشد. در عین حال عوامل متعدد دیگر که در  خشونت قربانیان و ارتقاء آگاهی عمومی، خصوصاً 

 متن گزارش توضیح داده شده نیز در تبارز و تداوم خشونت علیه نقش قابل مالحظه داشته است.

های خانوادگی بوده و قربانیان توسط مردان خانواده ها، خشونتخشونت یگر این است که اکثریت قاطعوضوع قابل نگرانی دم

اند، این واقعیت تلخ نشاندة آن است که حتی خانواده هم برای زنان یک باشند، مورد خشونت قرار گرفتهنزدیکان شان می از که

ها از درون خانه تا محیط کار و اجتماع در معرض تهدید قرار داشته و ن وضع خانما ایمکان امن و عاری از خشونت نیست. ب

  باشد.خشونت می خطر یک گروه آسیب پذیر و در معرض

میسیون دهد که کنشان می در دفتر ساحوی کابل مراجعه روز افزون قربانیان خشونت و افزایش تعداد مراجعه کنندگان و شاکیان

نهاد ملی حقوق بشر جایگاه رفیع و اصلی خود را در جامعه احراز کرده و مرجع فغانستان به عنوان یک مستقل حقوق بشر ا

باشد. چنانکه در متن گزارش آمده است، دفتر ساحوی کابل با تمام توان قابل اتکاء و قابل اعتماد برای شهروندان کشور می

 صورت جدی رسیدگی نموده و هیچ مراجعه کننده را نامید نکند.تمام شکایات واصله را به  ۱۳۹۶تالش نموده طی سال مالی 

وب احکام قانون ادامه خواهد یافت و اعتماد بیشتر شهروندان را نسبت به مؤثریت کار ها با قوت تمام ودر چارچاین تالش

 کمیسیون باعث خواهد شد.
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 پیشنهادها و راهکارها

جهت حل مشکالت حقوقی زنان، کاهش موارد  به عنوان راهکارهای مؤثر های گزارش حاضر، موارد زیربا توجه به یافته

 گردد:پیشنهاد میء دسترسی زنان به حقوق بشری شان، خشونت علیه زنان و ارتقا

های تحقق و تأمین حقوق زنان را فراهم کرده تواند زمینهتوسعه آگاهی در زمینه حقوق، کرامت و جایگاه انسانی زنان می .۱

دهی، آموزشی و اطالع رسانی های آگاهیشود که برنامهمی هادعلیه آنان را بگیرد، بنابر این، پیشن آمیز خشونتو جلو رفتار 

م افراد دهی برای تماهای آگاهیدست گرفته شده و عملی گردد. البته برنامهدر مناطق مختلف کشور بیشتر از پیش روی

  رت متوازن توسعه پیدا کند.مردان باشد تا آگاهی به صو جامعه اعم از زنان و

افی ت، دسترسی کدهد که قربانیان خشونت علیه زنان به نهادهای عدلی و قضایی و در کل عدالهای گزارش نشان مییافته .۲

د که اوالً شوبنابر این، پیشنهاد می توانند شکایات خود را به مراجع حمایت کننده برسانند.نمیندارند و از جهات مختلف 

ها و محاکم اختصاصی مربوط به محو خشونت علیه در نهادهای عدلی و قضایی تقویت شود، دومًا حارنوالی حضور زنان

  ایجاد گردد. های تماس رایگانشماره نظیر هولت هاییو سوماً س به فعالیت آغاز نماید زنان در تمام والیات

ها ازدواجثبت های قبل از اکمال سن قانونی، های اجباری و ازدواجیکی از مؤثر ترین راهکارها برای جلوگیری از ازدواج .۳

های اجباری که بعدا منجر به سایر تواند در کاهش ازدواجباشد. این امر تاحد زیادی میمی هاو استفاده حتمی از نکاح نامه

راجع ها در مشود که برای ثبت ازدواجباشد، بنابراین، پیشنهاد مینقش سازنده داشته شود،موارد خشونت علیه زنان می

 دهی و دادخواهی صورت گیرد.رسمی، آگاهی

عدم ناشی خشونت اقتصادی  بخشی زیادی از خشونت علیه زنان، خصوصاً همان طوریکه قبآل هم تذکر بعمل آمد .۴

های شغلی ایجاد فرصت هایزمینه باشد. بناً الزم است دولتمی به مرداناستقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی آنان 

 ن جهت دست یابی به استقالل مالی شان مهیا نماید. و درآمدزا برای زنا

ه به این با توج گردند،ت روحی و روانی مبتال میبه مشکال و روانی اکثریت قربانیان اعمال خشونت های لفظی در نتیجة .۵

و قربانی خشونت، تدابیر  های بی بضاعتاکز روان درمانی رایگان برای خانممر ایجادبرای  که دولتمشکل، نیاز است 

 الزم را اتخاذ نماید.

های امن یکی از تدابیر مؤثر برای حمایت از قربانیان خشونت بوده و با توجه به تجارب حاصله، مراکز حمایوی یا خانه .۶

های امن، نحوة نگهداری مدیریت خانه است ن خشونت حمایت کند، بنابراین، الزمها توانسته از قربانیابا همه کمبودی

های شان و غیره امور مربوط دهی و ادغام مجدد قربانیان به خانوادههای امن، مکانیزم تسلیماز خانهقربانیان در آن، نظارت 

 حمایتی تقویت گردد.شده و این مکانیزم  ترو مطمئین ترمنظم ،ی امن، قانونمندترهابه خانه

 

 

 

 

 

  


