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 مقدمه .  1
شان محدود افغانستان است که دسترسی آنان را به حقوق بشریخشونت علیه زنان یکی از مشکالت جدی فراروی زنان در 

پسند، ضعف در های ناهای فرهنگی، حاکمیت عرف و سنتسوادی، فقر، محدودیتکند. خشونت علیه زنان ریشه در بیمی

 شود.دفاع به دلیل زن بودن قربانی میحاکمیت قانون دارد که ساالنه هزاران انسان بی

های مسلمان و غیر مسلمان نیست، بلکه در سراسر شناسد؛ یعنی محدود به کشورغرافیای خاص نمیخشونت علیه زنان ج

حرمتی قرار جهان روزانه شمار زیادی از زنان در زندگی خانوادگی و اجتماعی خویش به داللیل گوناگون مورد تعرض و بی

، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد، اما عامل اصلی یاد شد، خشونت علیه زنان عوامل متعدد اجتماعیکه . چنانندگیرمی

در برابر  اجتماعی و حاکمیت فرهنگ  بخردانه مردان بر سرنوشت زنان است که بر اساس ساختار ناخشونت علیه زنان تسلط نا

خشونت علیه زنان  شود. این نوع تلقی و باور سبب توجیهتر از مردان نگاه میساالر، به زنان به عنوان جنس دوم و پایینمرد

 دهد. شده و به آن مشروعیت می

در جامعه افغانستان نیز خشونت علیه زنان سابقه طوالنی دارد. بیشتر زنان در طول عمر خویش با انواع گوناگون از خشونت 

و سایر اعضای خانواده شوهر بوده است. خشونت پدر، برادر، فرزند  تنها شوهران کهنه ها . عامل این خشونتندمواجه بوده ا

است. به تر های بعدی آسانعلیه زنان نسل به نسل منتقل شده است. انتقال این پدیده از طریق فرزندان خانواده به نسل

با مادرش باشد، در بزرگسالی بیشتر مرتکب شناسان، اطفالی که در سنین کودکی شاهد بدرفتاری پدر خود عقیده روان

نیز خود را در قالب دولت بلکه در در خانواده  تنهاآورد که نهآموزی دور باطلی را به وجود می. این بدندشوخشونت می

 مشکالت جدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشان خواهد داد. از این رو منع خشوت علیه زنان نیازمند مبارزه جدی و

 های دقیق و گسترده است.های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس برنامهگروهمستمرهمکاری 

انگیز است. این نهاد بر تأمل از موضوعات محوری وخشونت علیه زنان در افغانستان برای کمیسیون مستقل حقوق بشر 

های ها و فعالیتجام داده است، اما با وجود تالشهای زیادی را برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در سطح کشور انتالش

های مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان هنوز به قوت خود ادامه دارد و از میان ساله این نهاد و سایر نهادمستمر هجده

ه زنان است که دهنده استمرار خشونت علینشان 2019 های این نهاد در سالگیرد. یافتهزنان و دختران جامعه ما قربانی می

 و سبب نقض حقوق بشری آنان شده است.بر زنان اعمال  از خانواده تا جامعه در سطوح مختلف

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی که تحت پوشش دارد، قضایای 

دهد. دفتر ثبت و در سطح ملی مورد پیگیری قرار میویژه  فورمهخشونت علیه زنان و نقض حقوق بشری آنان را با استفاده از 

خود، گزارش ساالنه مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر بر مبنای قضایا، موارد خشونت علیه زنان و مشاهدات کارمندان 

 کند. خشونت علیه زنان را تهیه و در سطح ملی منتشر می

شده در بانک اطالعات کمیسیون به پنج دسته مانند خشونت ی ثبتهادر این گزارش، خشونت علیه زنان بر اساس داده

بندی و هر دسته دارای دسته فزیکی، خشونت لفظی و روانی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی و سایر موارد خشونت

های سال تهشود. در هر بخش، یافمیتحلیل و ارزیابی در مطابقت با احکام قانون منع خشونت،  اند که  متفاوت یقیمصاد

تر ترسیم کند تا وضعیت خشونت علیه زنان به صورت دقیقهای قبل مقایسه میها و  آمار سالتحث پوشش خود را با یافته

هایی از قضایای خشونت علیه زنان نیز درج خشونت، نمونه چنین در قسمت رسیدگی مؤثر به قضایای خشونت و نوعشود. هم

 این گزارش شده است. 



 افغانستان در زنان هیعل خشونت ساالنه گزارش

   | 5 صفحه
 

 (2019 و 2018  سال)

های مشخصی نیز به مراجع مسئول عرضه شده است. امیدواریم این گزارش بتواند در فهم وضعیت گزارش، پیشنهاد در پایان

 های مؤثر برای مبارزه با خشونت علیه زنان کمک کند. اقدامخشونت علیه زنان مؤثر واقع شود و بتواند به 

موارد خشونت علیه زنان در سطح کشور باشد؛ این گزارش همه  تواند مشتمل برکه این گزارش نمیآوری است یاددرخور 

 دهد.میپوشش حقوق بشر را  های کمیسیون مستقلشده در دفترتنها قضایا و اطالعات ثبت

  گزارش یهاافتهی خالصه .  2
 یهاخشونت از اندعبارت زنان هیعل خشونت جیرا انواع. ردیگیم صورت یمتفاوت یهاوهیش با افغانستان در زنان هیعل خشونت

 .شودیم داده حیتوض گزارش نیا در که یگرید موارد و یروان ،یکالم ،یاقتصاد ،یجنس ،یجسم

 زنان هیعل خشونت موارد

 در که گرفته صورت کشور در زنان هیعل خشونت مورد 693 و هزار 4 تعداد ،2019 سال در که دهدیم نشان گزارش نیا

 329 و هزار 4 حدود در زنان هیعل خشونت موارد زین 2018 سال در. است شده ثبت افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم

 در ،2018 سال به نسبت ،2019 سال در زنان هیعل خشونت شده ثبت موارد که دهدیم نشان آمار نیا. است بوده مورد

 .است داشته شیافزا 8.4% حدود

 برابر در واکنش ابراز و شانیبشر حقوق به زنان یآگاه سطح شیافزا. دارد یمختلف لیدال زنان هیعل خشونت زانیم شیافزا

 در یناامن گسترش قانون، تیحاکم در ضعف زنان، حقوق به جامعه افراد یآگاه سطح بودن نییپا ،یخانوادگ یهاخشونت

 شیافزا لیدال نیترمهم از توانیم را افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم به مردم اعتماد شیافزا و کشور مختلف مناطق

 .دانست کشور در زنان هیعل خشونت  شده آمارثبت

 زنان هیعل خشونت انواع

( 30.60)% مورد 435 و هزار 1 است، دهیرس ثبت به 2019 سال در که زنان هیعل خشونت مورد 693 و هزار 4 مجموع از

 ،یروان و یکالم یهاخشونت( 38.0)% مورد 783 و هزار 1 ،یجنس یهاخشونت( 4.1)% مورد 194 ،یجسم یهاخشونت

 .است زنان هیعل خشونت موارد سایر شامل( 9.3)% مورد  437 و یاقتصاد یهاخشونت( 18.0)% مورد 844

 است، شده ثبت ونیسیکم اطالعات بانک در ،2018 سال در که زنان هیعل خشونت مورد 329 و هزار 4 مجموع از نیچنهم

 زین  13.5% و یاقتصاد خشونت 15.7% ،یروان و یکالم خشونت 33.8% ،یجنس خشونت 5.0% ،یجسم خشونت %31.9

 .ردیگیم بر در را خشونت موارد ریسا

 ،افزایش رانشان میدهد 4.2% حدود در یروان و یکالم یهاخشونت ،2019 سال در که دهدیم نشان ذکرشده موارد سهیمقا 

 کاهش یافته 4.2% حدود در ازدواج، بهانه به زنان فروش و دیخر و دادن بد ،یاجبار نکاح مانند هاخشونت موارد ریسا اما

 .شودیم مشاهده یاندک تفاوت زین موارد ریسا در. است

 یجسم خشونت

 که است خشن و دیشد یااندازه به ها،خشونت نوع نیا یگاه. دارد یمختلف انواع زنان، هیعل شدهانجام یجسم یهاخشونت

 .شودیم زنان قتل به منجر
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 مورد 238 و هزار 1 است، دهیرس ثبت به 2019 سال در که یجسم یهاخشونت 30.6% ای مورد 435 و هزار 1 مجموع از

 خشونت زانیم نیشتریب زنان، هیعل شدهانجام یجسم یهاخشونت انیم در. دهدیم لیتشک زنان کوبولت را آن 26.4% ای

 کار بدن، یاعضا قطع مانند یموارد را آن یباق و است بوده شدنیزخم آن مورد 112 که است بوده کوبولت به مربوط

 .دهدیم لیتشک زدنآتش و یاجبار

 بوده 31.9% ای مورد 382 و هزار 1 حدود در است، شده ثبت 2018 سال در که زنان هیعل گرفتهصورت یجسم یهاخشونت

 که دهدیم نشان آمار نیا. است بوده زنان کوبولت به مربوط آن، 28.1% ای مورد 218 و هزار 1 ان،یم نیا از. است

 در زنان عیسر واکنش گرانیب مسأله نیا. است افزایش یافته 2،5% حدود در ،2019 سال در زنان هیعل یجسم یهاخشونت

 .است یخانوادگ یهایرفتار بد برابر

 زنان قتل

 هاتیتوج با که است یناموس یهاقتل شود،یم زنان قتل به منجر که یجسم یهاخشونت دهندهتکان انواع از یکی

 قتل هیقض مورد 238 حدود در ،2019 سال در افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم. ردیگیم صورت یناموسـیتیثیح

 .دهدیم لیتشک یناموس یهاقتل را آن مورد 96 که است کرده یمستندساز جداگانه صورتبه را زنان

 به نسبت 2019 سال در زنان قتل موارد که دهدیم نشان آمار نیا. است بوده مورد 261 حدود در ،2018 سال در رقم نیا 

 .است قضیه کمتر ثبت شده 23در حدود  ،2018 سال

 در موارد نیا. است بوده 48% حدود در که گرفته صورت افغانستان شمال در زنان قتل موارد نیشتریب ،ییایجغراف لحاظ از

 مجموع از. است داده رخ 3% حدود در زین کشور مرکز در و 8% غرب در ،13% حدود در شرق در ،28% حدود در کشور جنوب

 .اندیفرار کشور در زنان قتل یایقضا 61% عامالن و شده ریدستگ آن 39% عامالن شده،ذکر یهاهیقض

 ییصحرا محاکم

 یمستندساز کشور سطح در را ییصحرا محکمه مورد 13 تعداد ،2019 سال در افغانستان بشر حقوق مستقل ونیسیکم

 که است یادآوری درخور. است بوده مورد 10 شده، ثبت 2018 سال در که ییصحرا محاکم تعداد که یحال در. است کرده

 یهاتیوال در ایقضا نیا. اندیفرار و ساحات تحت پوشش طالبان بوده در  ییصحرا یهامحکمه نیا یایقضا تمام عامالن

 .است داده رخ غور و ابیفار

 یجنس خشونت

 لیتشک را زنان هیعل خشونت موارد کل 4.1% که است بوده مورد 194 ده،یرس ثبت به 2019 سال در که یجنس یهاخشونت

 .دهدیم نشان 2019 سال در را کاهش 1% شده،ثبت موارد سهیمقا. بود دهیرس 5.0% به 2018 سال در رقم نیا. دهدیم

 مورد 20 ،یجنس تیاذ و آزار مورد 46 ،یجنس تجاوز مورد 37 حدود در ،2019 سال در یجنس خشونت آمار مجموع از 

 ییهاخشونت را ذکرشده ارقام یباق و لواط فعل به اجبار مورد 19 فحشا، به اجبار مورد 16 ،یشوهر و زن روابط به اجبار

 .دهدیم لیتشک گرید یموارد و یاجبار نیجن سقط ،یاجبار یباردار مبتذل، ریتصاو یتماشا به اجبار مانند

 یکالم و یزبان خشونت
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 یرو یابانیخ تیاذ و آزار شکل به یعموم مراکز در هم و خانه طیمح در هم که است خشونت ینوع ،یکالم و یزبان خشونت

 .دهدیم

 کل 38% که شده ثبت ونیسیکم اطالعات بانک در یوکالم یزبان یهاخشونت مورد 783 و هزار 1 حدود در 2019 سال در

 ون،یسیکم در شدهثبت یکالم و یزبان خشونت موارد ،2018 سال در کهیحال در. دهدیم لیتشک را زنان هیعل خشونت موارد

 .است بوده مورد 541 و هزار 1

 276 ترساندن، و نیتوه ر،یتحق مورد 50 و هزار 1 حدود در زنان، هیعل گرفتهصورت یکالم و یزبان خشونت موارد مجموع از

 پسر، طفل ژهیوبه طفل، نداشتن لیدل به نیتوه مورد 31 قتل، به دیتهد مورد 193 منزل، از اخراج و طالق به دیتهد مورد

 .دهدیم لیتشک یاجبار یانزوا و بودن زن ت،یمعلول لیدل به نیتوه مانند یموارد را شدهذکر رقم موارد یباق و

 یاقتصاد خشونت

 شده ثبت یاقتصاد خشونت مورد 844 حدود در ،2019 سال در. ردیگیم صورت یمتفاوت یهاوهیش با هم یاقتصاد خشونت

 .دهدیم لیتشک را خشونت موارد کل 15.7% که است بوده مورد 678 حدود در 2018 سال در مورد نیا. است

 از یریجلوگ مورد 18 نفقه، نکردن پرداخت مورد 721 حدود در ،2019 سال در شدهثبت یاقتصاد خشونت آمار مجموع از 

 گرید یموارد و هیمهر نپرداختن مورد 29 ،یشخص اموال در تصرف منع مورد 49 ارث، در تصرف منع مورد 19 کار، حق

 .است شده گزارش

  زنان هیعل خشونت موارد ریسا

 انتخاب حق از تیمحروم مورد 44 که است شده درج زین خشونت گرید مورد 437 حدود در ون،یسیکم اطالعات بانک در

 مورد 37 شوهر، یهمسرچند مورد 46 شاوندان،یخو دیبازد و دید از یریجلوگ مورد 71 ،یاجبار ازدواج مورد 72 همسر،

 مانند یموارد را شدهذکر رقم یباق و دادن بد مورد 3 ،یصح خدمات به نداشتن یدسترس مورد 49 آموزش، حق از یریجلوگ

 قاچاق مخدر، مواد از استفاده به اجبار ،یاسیس و یمدن یهاتیفعال از ممانعت قرابت، ینف ازدواج، بهانه به زنان فروش و دیخر

 نوع نیا که دهدیم نشان آمار نیا سهیمقا. بود دهیرس مورد 586 به 2018 سال در رقم نیا. دهدیم لیتشک گرید یموارد و

 .است کاهش یافته 4.2% در حدود گذشته سال به نسبت 2019 سال در هاخشونت

 زنان هیعل خشونت امدیپ

 2019 سال گزارش. دارد افغانستان زنان یزندگ بر را یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ناگوار یامدهایپ زنان، هیعل خشونت

 اقدام 1.3% در ،یسرنوشتیب 36% در ،یروح و یروان مشکالت موجب 8.1% در زنان هیعل خشونت اعمال که دهدیم نشان

 0.1% در و بدن یاعضا تیمعلول 17.2% در جراحت، 10.6% در ق،یتفر یتقاضا 14.6% در منزل، ترک 7.1% در ،یخودکش به

 ،یجنس امراض به ابتال فحشا، به آوردن یرو مانند یموارد را ذکرشده رقم یباق. است شده تجاوز اثر بر یحاملگ موجب

 .دهدیم لیتشک گرید یموارد و بدن یاعضا تیمعلول

 خشونت وقوع محل

 زنان هیعل شدهثبت خشونت موارد مجموع از. است زنان هیعل خشونت نوع نیترجیرا از خانواده، طیمح در زنان هیعل خشونت

 دهدیم نشان رقم نیا. است گرفته صورت خانه طیمح در 96.1% حدود در 2018 سال در و 97.4% حدود در 2019 سال در
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 اداره ای کار محل ها،کوچه ها،جاده در زین خشونت موارد یباق. است افغانستان در زنان یبرا مکان نیترناامن خانه، طیمح که

 .است داده رخ زندان در ای گاهفیتوق در دانشگاه، مکتب، شفاخانه، و

 

 زنان هیعل خشونت عوامل و علل

 یهارسم و عرف وجود از اندعبارت زنان هیعل خشونت عوامل نیترمهم. است یمتعدد عوامل از یناش زنان، هیعل خشونت

 فرهنگ استمرار و مجرمان با نشدن قاطعانه برخورد ها،تیوال و هایولسوال در دولت تیحاکم در ضعف و تیامن نبود ناپسند،

 یدسترس ا،یقضا به یدگیرس امر در بانفوذ افراد دخالت ،یشغل تیصالح از سوءاستفاده و یادار فساد مجازات، از تیمعاف

 یرقانونیغ اسلحه وجود ،(مدافع یوکال و زنانه یهاخانهفیتوق خشونت، منع یهایسارنوال محاکم،) عدالت به زنان محدود

 سطح بودننییپا و یسوادیب زنان، هیعل خشونت انیقربان از نشدن الزم تیحما رمسئول،یغ مسلح یهاگروه و افراد نزد

 .مخدر مواد به ادیاعت شیافزا و یکاریب فقر، ،یعمومیآگاه

 زنان هیعل خشونت یایقضا مورد در ونیسیکم تأاجر

 و هزار 4 مجموع از ،2019 سال در. دارد یمؤثر اجرائات زنان هیعل خشونت یایقضا مقابل در بشر حقوق مستقل ونیسیکم

 به مکتوب توسط مورد 133 است، شده حل یگریانجیم قیطر از مورد 214 زنان، هیعل گرفته صورت خشونت مورد 693

 ارجاع سیپول به زین مورد 210و است گرفته صورت تیشکا از یشاک انصراف مورد 255 در است، شده یمعرف امن یهاخانه

 یحقوق الزم یهامشوره مورد، 715 در. است شده فرستاده محاکم به زین مورد 527 و یسارنوال به مورد 425. است شده داده

 شده سپرده یصح مراکز به زین گرید هیقض 163 و شده یمعرف کشور اتیوال و مرکز در حقوق یهااستیر به و شده داده

 صورت گرید مرتبط مراجع ای زنان وزارت به یمعرف مدافع، یوکال به انیقربان یمعرف مانند یاجرائات ز،ین موارد ریسا در. است

 .است گرفته

 است داده ارجاع نهادها نیا به ونیسیکم که زنان هیعل خشونت یایقضا مورد در ییقضا و یعدل ینهادها تأاجر

 محول یسارنوال به و گرفته قرار یدگیرس مورد هیقض 117 است، شده داده ارجاع سیپول به که خشونت مورد 210 مجموع از

 .دارند قرار سیپول گردیپ تحت و اندیفرار زین گرید هیقض 93 عامالن. است شده

 قیطر از آن مورد 88 است، شده ارجاع زنان هیعل خشونت با مبارزه یاختصاص یهایسارنوال به که مورد 425 مجموع از

 الزم مدارک نشدن ارائه لیدل به مورد 75 در. است شده فرستاده هامحکمه به هم گرید مورد 128 و شده حل یگریانجیم

 . است گرفته صورت دعوا انصراف نیطرف جانب از ز،ین هیقض 134 در و شده حفظ هاهیدوس ،یمدع یسو از

 ده،یرس محاکم یقطع و یینها صلهیف به آن مورد 213 شده، فرستاده افغانستان محاکم به که خشونت مورد 527 از نیچنهم

 .   دارد قرار یبررس مرحله در زین هیقض 252 و شده مسترد ق،یتحق مراحل در اشکال وجود علت به آن مورد 62

از بابت  زنان هیعل خشونت یایقضا به یدگیرس مورد در کشور اتیوال و مرکز نافیاست و هیابتدائ محاکم تأاجر

 2018سال 
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 و مرکز نافیاست و هیابتدائ محاکم افغانستان، یاسالم یجمهور دولت یعال دادگاه از شدهافتیدر یکتب معلومات اساس بر

 272 و زاره 1 و یجنس تجاوز مورد 314 شامل که خشونت هیقض 586 و هزار 1 حدود در 2018 سال یط کشور اتیوال

 .اندکرده یقانون یدگیرس شود،یم خشونت هیقض مورد

 

 

 تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان  .  3
خشونت علیه زنان که در واقع همان خشونت  المللی است.های ممنوعه در اسناد ملی و بیناز پدیدهخشونت علیه زنان 

خشونت علیه زنان به معنی هرنوع »جنسیتی است، در ماده اول اعالمیه محو خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: 

خشونت مبتنی بر جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی به زنان شود. از جمله تهدید به اعمال 

از آزادی، اعمال مزبور خواه در اجتماع  رخ دهد یا در زندگی خصوصی،  سرانهاجباری یا خود نین محرومیتچفوق و هم

 1«تفاوتی ندارد.

خشونت؛ ارتکاب اعمال مندرج در »گونه تعریف شده است: قانون منع خشونت علیه زن اینسوم چنین خشونت در ماده هم

در این تعریف انواع مختلفی از  2«شود.به شخصیت، جسم، مال یا روان زن میماده پنجم این قانون است که موجب صدمه 

های روانی، فیزیکی و لفظی را شود، اعم از خشونتهای جنسیتی را که به دلیل زن بودن بر قربانیان آن تحمیل میخشونت

در این ماده به موجب مواد  شود. در ماده پنجم این قانون مصادیق خشونت علیه زن درج است و اعمال مندرجشامل می

مختلف مندرج در این قانون جرم تلقی شده است و برای مرتکبان مجازات معین شده است. مطابق احکام قانون منع خشونت 

دولتی، مؤسسات، محالت عامه، دولتی یا غیر کس حق ندارد در محل سکونت، ادارهعلیه زنان، خشونت جرم است؛ هیچ

  3شود.خشونت مجازات می حالت مرتکب آن شود. در صورت ارتکاب، مطابق احکام قانون منعوسایط نقلیه یا سایر م

المللی حقوق بشر، به ویژه اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه محو خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان مطابق اسناد بین

ل تبعیض علیه زنان و ، کنوانسیون رفع کلیه اشکا، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمدنی حقوق  کنوانسیون

کشور مانند قانون اساسی، قانون منع خشونت  هت و براساس احکام قوانین نافذهای سازمان ملل متحد، ممنوع اسقطعنامه

 اند. جب مجازاتعلیه زن، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و سایر قوانین نافذه کشور جرم است و مرتکبان آن مستو

 های خشونت علیه زنان:تحلیل یافته .  4
شده خشونت علیه زنان، در مقایسه ثبتدهد که آمار و قضایای های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میبررسی

چنان از میان زنان و دختران جوان قربانی گرفته و سبب دسترسی محدود آنان به حقوق هم 8.4با سال گذشته، با تفاوت %

مورد خشونت علیه زنان در دفترهای کمیسیون  693هزار و  4در حدود  2019شان شده است. یعنی در جریان سال بشری

مورد ثبت شده است.  329هزار و  4در حدود  2018بشر افغانستان به ثبت رسیده است. اما این آمار در سال  مستقل حقوق

افزایش  8.4در حدود % 2018نسبت به سال  2019دهد که موارد خشونت در سال مقایسه این دو رقم درشت نشان می

                                                   

 م.1993زنان، مصوب سال علیه لل متحد، اعالمیه محو خشونت . مجمع عمومی سازمان م 1
 .5ماده 989 شامره جریده رسمی ، 1388سال  ه، قانون منع خشونت علیه زن، . وزارت عدلی 2
 .4. هامن، ماده  3
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شان و به حقوق بشریمانند باالرفتن سطح آگاهی زنان داشته است. افزایش آمار خشونت علیه زنان ناشی از عوامل مختلف 

به حقوق زنان، ضعف در حاکمیت قانون های خانوادگی، سطح پایین آگاهی جامعه در برابر  موارد خشونت در  ابراز واکنش 

 انستان است. به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغچنین افزایش اعتماد مردم امنی در مناطق مختلف کشور و همو گسترش نا

( آن 30.6 %)مورد  435هزار و  1به ثبت رسیده،  2019مورد که در سال  693هزار و  4شده یعنی ز مجموع  آمار ثبتا

های لفظی و ( آن خشونت38.0)%مورد  783هزار و  1های جنسی، ( آن خشونت4.1)%مورد  194های فزیکی، خشونت

( دیگر شامل سایر موارد خشونت علیه زنان است. 9.3)%مورد  437های اقتصادی و نت( آن خشو18.0)%مورد  844 روانی،

خشونت  5.0آن خشونت فزیکی، % 31.9 مورد ثبت شده است که % 329هزار و  4در حدود  2018اما این موارد در سال 

شود که یر موارد خشونت میآن شامل سا 13.5آن خشونت اقتصادی و % 15.7آن خشونت لفظی و روانی، % 33.8جنسی، %

 4.2های لفظی و روانی در حدود %دهد که خشونتنشان میدر بانک اطالعات کمیسیون ثبت شده است. مقایسه این موارد 

کاهش یافته  4.2ها مانند نکاح اجباری، بد دادن و خرید و فروش زن به بهانه ازدواج در حدود %افزایش و سایر موارد خشونت

 شود.موارد تفاوت اندکی دیده می است. در سایر

 دهد:نشان می 2018در مقایسه با سال2019جدول زیر مجموع آمارها و انواع خشونت علیه زنان را در سال 

درصد به نسبت مجموع آمار سال مورد 

 نظر
 انواع خشونت آمار و فراوانی

 دو سال اخیر  2018سال  2019سال  2018سال  2019سال 
 خشونت جسمی 1382 1435 31.9% 30.6%
 خشونت جنسی 218 194 5.0% 4.1%

 خشونت زبانی و روانی 1465 1783 33.8% 38.0%
 خشونت اقتصادی 678 844 15.7% 18.0%
 سایر انواع خشونت 586 437 13.5% 9.3%
 مجموع  4373 4693 100% 100%

 

است که نشانی  2018نسبت به سال  2019 شده خشونت علیه زنان در سالآمار ثبت یهادهنده تفاوتنشاناین جدول 

تنها مواردی است که در دفترهای ساحوی  هاآور شد که این آمارناگوار از وضعیت حقوق بشری زنان در کشور است. باید یاد

ه زنان نیست و بسیاری از موارد خشونت علیه بیانگر همه موارد خشونت علی و والیتی کمیسیون به ثبت رسیده است و قطعاً

 شوند. زنان ثبت نمی

 انواع خشونت علیه زنان .  5

 خشونت فزیكی 1. 5

ترین نوع خشونت علیه زنان خشونت دهد که حادهای گذشته، آمار سال تحت پوشش این گزارش نیز نشان میآمار سال مانند

مورد آن  435هزار و  1مجموع موارد خشونت علیه زنان،  از 2019 که اشاره شد، در سالفزیکی و جسمی است. چنان

 دهد.شده خشونت علیه زنان را در این سال تشکیل میدرصد کل موارد ثبت 30.6های فزیکی بوده است. این رقم خشونت

حدود در  2019بوده است. خشونت فزیکی در سال  31.9مورد یا % 382هزار و  1این رقم در حدود  2018 اما در سال

 های خانوادگی دارد.رفتاریدر برابر  بد  در  افزایش یافته و این مسأله نشان از واکنش سریع زنان ٪2.5
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ترین نوع خشونت علیه زنان است. با توجه به اینکه خشونت جسمی از دهد که خشونت فزیکی رایجآمار باال نشان می 

  دهد.وضعیت اسفبار خشونت علیه زنان را در کشور نشان میها علیه زنان است، این ارقام ترین نوع خشونتخشن

دهد که در بسیاری موارد گیرد. قضایای خشونت علیه زنان نشان میخشونت فزیکی و جسمی به اشکال مختلف صورت می

 435 و هزار 1دهد از مجموع های جسمی نشان میخشونت شود. آمارها بسیار شدید و حاد بر زنان اعمال میاین خشونت

دهد، که باالترین رقم موارد خشونت فزیکی را تشکیل می %26.4مورد یا  1238و فزیکی،   خشونت جسمی 30.6مورد یا %

باقی رقم یادشده را مواردی مانند قطع اعضای بدن، کار اجباری و آتش مورد آن مجروح کردن و  112کوب است، وشامل لت

 ثبت شده است. %28.1مورد یا  218هزار و  1در حدود  2018ال دهد. این مورد در سزدن تشکیل می

 نمودار زیر نمایانگر انواع خشونت فزیکی علیه زنان در سطح کشور است:

 

دهنده کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان در کشور است که به خودی خود بسیار تکانودهد که لتارقام باال نشان می

خشونت علیه زنان از قبیل قتل، مجروح کردن با استفاده از چاقو، کارت و احیانًا دیگری تر تر و وحشیانهاست. اما موارد خشن

دهنده وضعیت اسفناک خشونت جسمی علیه زنان است. این نشاننیز است که  ای بدنهای گرم و حتی قطع اعضسالح

 4های گذشته نیز حاکی از چنین وضعیتی است.تواند منجر به مرگ قربانی شود.  آمار سالها در موارد زیادی میخشونت

 قتل و قتل ناموسی 2. 5

ناموسی ـد، قتل ناموسی است که با توجیهات حیثیتیشوان میدهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنیکی از انواع تکان

مورد قضیه قتل زنان را به صورت  238در حدود  2019پیوندد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال به وقوع می

ورد م 261در حدود  2018سال  دهد. این رقم درهای ناموسی تشکیل میمورد آن را قتل 96جداگانه مستند کرده است که 

 دهد.ثبت شده است. موارد قتل زنان با تفاوت اندکی کاهش را نشان می

، شرق در حدود 28مورد یا % 67است، جنوب در حدود  48مورد یا  % 115بیشترین این قضایا در زون شمال یعنی در حدود 

، پیوسته است. از مجموع این قضایابه وقوع  3مورد یا % 7 و مرکز در حدود 8مورد یا % 19، غرب در حدود 13مورد یا % 31

 قضایای قتل زنان در کشور فراری است. 61گرفتار و عامل % 39عامل %

                                                   

 افغانستان، ص شر کمسیون مستقل حقوق بشران .1396ل علیه زنان در افغانستان در سا ، گزارش خشونتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .4

2.  

لت     وکوب آتش زدن مجروح کردن کار اجباری دیگر موارد

2018سال  1218 8 66 40 50

2019سال  1238 8 112 16 61
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 دهد:های یادشده نشان مینمودار زیر موارد قضایای قتل زنان را در سال

 

 : 1قضیه 

 46، توسط شوهرش که در حدود دختر دوسالهو دارای یک فرزند ساله  23....... در حدود ........ ساکن مسمات ........ بنت 
 بوده کوب و خفه کردن که آثار آن در بدن زن موجودوهنگام، بر اثر لتشب 2019-03-15ساله و معتاد نیز است، به تاریخ 

 است، به قتل رسیده است. جسد توسط برادران مقتول به طب عدلی کابل فرستاده شده است.

ط پولیس دستگیر شده و دوسیه به سارنوالی خشونت علیه زن فرستاده شده است تا قضیه قاتل که شوهر مقتول است، توس
های عدلی و مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. در قضیه دالیل ارتکاب قتل مشخص نیست. این قضیه تحت رسیدگی نهاد

رخواست وکیل مدافع او در قضایی و تحت پیگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار دارد و کمیسیون ضمن د
 خرین مرحله قضیه پیگیری خواهند کرد.آ

 : 2قضیه 

..........  ......... ولدتوسط شوهرش  2018-08- 23بر اثر ادعای پدرش به تاریخ ساله ساکن ......... 25مسمات ......... بنت ......... 
وهر او توسط پولیس دستگیر و دوسیه پس از تحقیقات آویز شده است اما قضیه به شکل خودکشی گزارش شده بود. شحلق

 هبه طب عدلی فرستاده شد. بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دوسیه را در طب عدلی، سارنوالی و محکمه پیگیری کرد
 .ده استو شوهر کویتا به سه سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم ش ولی با آنهم قضیه خودکشی ثابت

زون شمال  زون جنوب زون شرق زون غرب زون مرکز

2018سال  95 88 42 24 12

2019سال  115 67 31 19 7
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 محاکم صحرایی: 3. 5

در این ست. امحکمه فراقضایی )صحرایی( را نیز در سطح کشور مستند کرده  13تعداد کمیسیون در میعاد زمانی یادشده 

آوری است که عامالن تمام قضایای درخور یاد بوقوع پیوسته است.مورد  10 2018حالی که تعداد محاکم صحرایی در سال 

 ل و زون غرب رخ داده است.. این قضایا در زون شماندمحکمه صحرایی فراری ا

 خشونت جنسی: 4. 5

ترین مشکالت زنان در سطح کشور است. شمار زیادی از نوع دیگر خشونت علیه زنان خشونت جنسی است که یکی از جدی

به گیرند. یکی از عوامل مهم این مسأله نگرش جنسی زنان و دختران به اشکال مختلف در معرض خشونت جنسی قرار می

  5شود.ه موجب آن، زن به عنوان ابزاری برای رفع غرایز جنسی نگریسته میزنان است که ب

های جنسی مجازات نکردن مجرمان چنین قضایایی، عامل دیگری برای ترویج خشونتگونه قضایا و ناکافی به این رسیدگی

نکردن و  پیگیریافتد، وابط زن و شوهر اتفاق میهای جنسی در راست. خصوصاً از آن جهت که شمار زیادی از خشونت

 برد. در برابر  آنها کامالً از بین می در نیت زنان را ها، مصوگونه خشونترسیدگی نکردن قانونی به این

در  2019های جنسی در جامعه وجود دارد، در سال هایی که در زمینه ثبت و ارجاع قضایای خشونتمحدودیت با وجود

های جنسی در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد از خشونت 218دود ح 2018مورد و در سال  194حدود 

 دارد.  2018نسبت به سال  2019قضیه در سال  24از کاهش  ها نشاندرج شده است. مقایسه این آمار

نسی، و حرمتی ج، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بیچون تجاوز جنسیهای مختلفی خشونت جنسی به شیوه

کننده خشونت افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگرانگری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق میروسپی

افتد که در شماری موارد های دیگر اتفاق میجنسی در افغانستان است. بسیاری از حوادث تجاوز جنسی توأم با خشونت

گیرند، معموالً براساس هنجارها و معیارهای و دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار میشود. زیرا زنان منجر به مرگ قربانی می

شود و حضور او را در جامعه سنتی جامعه در مورد مسایل جنسی، باعث آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه دانسته می

عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و به قتل آنها به  دانند. بنابراینمایه استمرار این آبروریزی و شرمساری می

 شود.احیای آبروی طایفه و خانواده نگریسته می

 194دهد که از میان تمام موارد خشونت جنسی یعنی نشان می 2019های کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال بررسی

مقاربت جنسی اجباری و اجبار به  ثبت شده است. اگرمورد به عنوان تجازو جنسی  38مورد خشونت  جنسی در حدود  

ن تجاوز آمورد  77عمل لواط را نیز جزء موارد تجاوز جنسی به شمار آوریم، از مجموع موارد خشونت جنسی در حدود 

مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز جزء موارد تجاوز  اگر 2018جنسی بوده است. در حالی که در سال 

ز کاهش خشونت است. مقایسه این دو رقم با تفاوت اندکی نشان اجنسی مورد آن تجاوز  81م، در حدود جنسی به شمار آوری

 در برابر  زنان است. در جنسی 

 دهد:تشکیل می 2019و  2018ن را در سال های جنسی علیه زنانمودار ذیل موارد خشونت

                                                   

ستقل حقوق بشر ، نشر کمیسیون مهای تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستانعوامل و زمینه(، 1392. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)5

 . 58انستان. ص افغ
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جنسی در دفاتر کمسیون مستقل حقوق بشر است و بدیهی است شده خشونت تجاوز ارقام باال، هرچند تنها شامل موارد ثبت

کننده خشونت جنسی در کشور دهنده وضعیت نگرانشود. با این حال، نشانکه همه قضایای تجاوز جنسی را شامل نمی

 است که نیازمند توجه و اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با آن است.

 1قضیه: 

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان به یکی از دفاتر 2019-06-23. مسکونه .......... به تاریخ مسمات .......... بنت ......... 
سو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه و ادعا کرده است که دامادم به اسم ......... ولد .......... از چندین ماه بدین

ساله است، تجاوز کرده و فعل لواط انجام داده است. قربانی تأیید  14... که به زور و تهدید بر دخترم مسمات .......... بنت .......
سازی دریافته است که قضیه در مدیریت کند که در حق او چنین ظلمی روا داشته شده است. کمیسیون در جریان مستندمی

بر اثر اقدام فوری پولیس عامل مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیت والیت برای دستگیری عامل قضیه نیز ثبت است. 
قضیه دستگیر و تحت نظارت قرار گرفت. قربانی بنابه رضایت و اذن محکمه، به طب عدلی نیز فرستاده شده است و داکتران 
موظف نیز ادعای او را تأیید کرد. برای قربانی وکیل مدافع نیز استخدام شد و در نتیجه بعد از طی مراحل قانونی، دوسیه 

 سال حبس محکوم به مجازات شد. 18به  959و بر اساس حکم ستره محکمه طی قرار قضایی به محاکم محول  نسبتی او

 : 2قضیه 

همراه مادرش به بخش حمایت و انکشاف حقوق  2019 -02- 27ساله ساکن ............ به تاریخ  13مسمات ........... بنت ............ 
پدری )کاکایش( به صورت مراجعه و ادعا کرده است که از سوی .......... ولد ........... نا زنان یکی از دفاتر ساحوی کمیسیون

 متواتر مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته است.

 علیه، به تاریخنظرداشت اهمیت قضیه و امکان فرار مدعیپس از مراجعه قربانی، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان با در
ل مکتوب رسمی به قوماندانی امنیه والیت قضیه را رسمی کرد. قربانی و مادرش به دلیل احتمال وجود ارسا 2019-02-27

و تا کنون در این مرکز تحت حمایت  ، با مکتوبی رسمی به مرکز حمایتی زنان والیت منتقل شدخطرات بعدی از سوی ..........
نظارت کرد از مرحله کشف تا محاکمه ت   عادالنه و قانونی، بر قضیه قرار دارند. بخش زنان به منظور حصول اطمینان از اجرأ

 و آن را مورد پیگیری قرار داد.

و پولیس موصوف را  علیه را دادقوماندانی امنیه والیت پس از دریافت مکتوب دفتر ساحوی کمیسیون، امر گرفتاری مدعی
به سارنوالی ابتدائیه  2019-03-03پولیس به تاریخ عد از رسیدگی گرفتار کرد و تحت نظارت قرار داد. دوسیه بدر همان روز 

منع خشونت والیت محول شد. دوسیه در سارنوالی ابتدائیه منع خشونت، بعد از تحقیق به محکمه محول شد و محکمه با 
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 ............جرم تجاوز به عفت و ناموس  را به ........... فرزند ...........، 2019-07-07داشت اسناد و شواهد موجود، به تاریخ نظردر
سال حبس تنفیذی محکوم به  8قانون منع خشونت علیه زن، تعزیرًا به مدت  17ماده  5و  4 مستند به فقره فرزند ............
 مجازات کرد.

 خشونت زبانی و روانی 5. 5

پیامد  به عنوان خشونت مورد توجه قرار گرفته واند که کمتر از موارد شایع خشونت علیه زنان های کالمی و روانیخشونت

اثرهای تواند هاست که میمنفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت

باشد. این حالت، برای زندگی شخصی و اجتماعی آنها داشته های ناگواری بر شخصیت و روان زنان وارد آورد و پیامدجدی 

کند. پذیر میهای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بسیار آسیبها و سختیها، محدودیتدر برابر  چالش  در  آنها را

کشی شود. خشونت تواند منتج به خودسوزی و خوددهد که خشونت لفظی و روانی مستمر حتی میمشاهدات نشان می

توانند در داخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی رخ دهد و میدر برابر  زنان هم  لفظی و روانی 

 قرار دهد.  زنان را در وضعیتی خطرناک و دشوار

زبانی و روانی در  مورد خشونت 541هزار و  1و در حدود  2018مورد و در سال  783هزار و  1در حدود  2019در سال 

 2018 درصد در سال 35.2و  2019در سال  38.0% ثبت شده است. این رقم بهفغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر ا

این ارقام بیانگر میزان باالی  دهد کهنشان می 2019افزایش را در سال  14رسیده است. مقایسه کلی این مورد نشان از %

 های زبانی و روانی در افغانستان است.  خشونت

مورد است که مربوط  50هزار و  1 باالترین رقم آن انی و روانی در سال تحت پوشش این گزارش،از مجموع آمار خشونت زب

یا مورد خشونت زبانی و روانی استهزا و تمسخر  957در حدود  2018به دشنام، تحقیر و تخویف است. در حالی که در سال 

افزایش این مورد  9ایسه این دو رقم نشان از %علیه زنان ثبت شده است. مقچون فحش و دشنام سخنان تحقیرآمیزی 

است. در گام بعدی ارقام درشت در میان  آمار زبانی و کالمی، مواردی چون تهدید به قتل در حدود  2019خشونت در سال 

 مورد است که در سال 276، تهدید به طالق یا اخراج از منزل مورد 126مورد، تهمت زدن به شخصیت و رفتار زنان  193

، مورد 81مورد، تهمت زدن به شخصیت و رفتار زنان  138تهدید به قتل در حدود  2018ثبت شده است. اما در سال  2019

دهدکه تهدید به قتل در حدود نشان می 2019مقایسه موارد باال در سال  مورد است. 146تهدید به طالق یا اخراج از منزل 

 افزایش داشته است.  %47و اخراج از منزل و تهدید به طالق در حدود  %36، تهمت زدن به شخصیت زن در حدود 28%

مورد،  31یا به خاطر نداشتن طفل پسر مورد، توهین به خاطر نداشتن طفل  94موارد دیگری نیز هست مانند انزوای اجباری 

رد، توهین به خاطر نداشتن مو 110انزوای اجباری   2018و در سال  2019موارد دیگر در سال  و توهین به خاطر معلولیت 

مورد است که با تفاوت اندکی در این دو سال اخیر  3مورد، توهین به خاطر معلولیت  15یا به خاطر نداشتن طفل پسر طفل 

 رخ داده است. این آمار بیانگر آن است که بدزبانی و تحقیر زنان امری رایج و معمول در جامعه افغانی است.

 در برابر  زنان در سطح کشور در دو سال اخیر است: ئیات انواع خشونت لفظی و روانی نمودار زیر نمایانگر جز
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را در درون خانه و  آمیزآمار باال بیانگر فضای ناسالم زبانی و روانی در  در برابر  زنان است که شرایط زندگی آرام و مسالمت 

 ناپذیر کرده است. اجتماع برای آنان بسیار سخت و تحمل

 ت اقتصادیخشون 6. 5

و در بسیاری موارد، حتی از حق مالکیت  نددر جامعه سنتی افغانستان زنان از لحاظ اقتصادی به مردان خانواده وابسته ا

. وابستگی اقتصادی زنان به مردان کنند  ها زنان را از حق میراث نیز محروم میمستقل نیز برخوردار نیستند. بعضی خانواده

تری نسبت به مردان قرار گیرند. از محیط خانواده و به تبع آن در سطح جامعه در موقعیت نازلسبب شده است که آنان در 

  6گیری در امور خانواده محروم شوند.زنان از موقف و نقش تصمیم طرف دیگر این وضعیت سبب شده است که

مورد خشونت اقتصادی در   844در حدود  2019دهد که در سال آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می 

 678به  2018  شود. اما این مورد در سالکل موارد خشونت را شامل می %18.0بانک اطالعات کمیسون ثبت شده است که 

شود. مقایسه این دو آمار نشان از شامل میدرصد کل موارد خشونت علیه زنان را در این سال  15.7رسد که %مورد می

 است.   2018 نسبت با سال 2019 خشونت اقتصادی در سال %20قضیه یا  166افزایش 

 این رقم در سالشده خشونت اقتصادی، بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است. تأمین نکردن نفقه در میان انواع ثبت

تأمین نکردن نفقه دهد که مورد رسیده است. مقایسه این دو رقم نشان می 525به  2018 مورد و در سال 721به  2019

افزایش یافته است و این رقم بیانگر محدودیت شدید دسترسی زنان به  %27در حدود  2018نسبت به سال  2019در سال 

های زبانی نیز رو خواهند، مردان به برخورد شدید و خشونتشان را میه زنان حقوقهای بسیار کحالتنفقه است و در 

 آورند.می

، مورد 19، منع تصرف در ارث مورد 29، نپرداختن مهریه مورد 49منع تصرف در اموال شخصی  2019چنین در سال هم

همین موارد  2018 های اقتصادی است. در سالنتجزء دیگر انواع خشو مورد 8و موارد دیگر  مورد 18ممانعت از حق کار 

                                                   

 . 25. همان، ص 6
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 14، ممانعت از حق کار مورد 31، منع تصرف در ارث مورد 32، نپرداختن مهریه مورد 59به منع تصرف در اموال شخصی 

 رسیده است. مورد 17و موارد دیگر  مورد

 است: 2018و  2019 در برابر  زنان در سال نمودار ذیل نشان از آمار خشونت اقتصادی 

 

 سایر موارد خشونت علیه زنان:  7. 5

ها، شوند. این خشونتهای دیگر خشونت نیز وجود دارند که بر زنان اعمال می، شیوهشده خشونت علیه زنانافزون بر انواع یاد

کنند. حق می شان محرومو آنان را از حقوق بشری ندگیرهای خاصی از زندگی فردی یا اجتماعی زنان صورت میدر زمینه

نیت شخصی، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق دسترسی به خدمات صحی از کرامت، حق مصو

 اند. ها با خشونت مواجهشوند و زنان در این عرصهاند که مورد تعرض واقع میحقوقی

های قبلی خشونت علیه که افزون بر دستهدهد نشان می 2019های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال بررسی

اند. این که شامل اشکال دیگر خشونت علیه زنان شده است مورد دیگر نیز در دفاتر کمیسیون ثبت  437زنان، در حدود 

همسری شوهر، ممانعت از دید و بازدید نزدیکان، ممانعت از حق موارد شامل ممانعت از انتخاب همسر، نامزدی اجباری، چند

یم و تحصیل، محرومیت از دسترسی به خدمات صحی، خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج، نفی قرابت، بد دادن، ممانعت تعل

مورد ثبت شده بود که مقایسه این دو  586در حدود  2018های سیاسی و مدنی و غیره است. این مورد در سال از فعالیت

 است. 2018نسبت به سال  2019 در سال ها  این نوع خشونت %25رقم نشان از کاهش 

مورد  46مورد نامزدی اجباری،  72مورد ممانعت از انتخاب همسر،  44مورد یادشده،  437از مجموع  2019در سال 

مورد خرید  6دسترسی نداشتن به خدمات صحی، مورد  49مورد ممانعت از حق تعلیم و تحصیل،  37 همسری شوهر،چند

مورد  62های مدنی و سیاسی، مورد ممانعت از فعالیت 4مورد بد دادن،  3مورد نفی قرابت،  35اج، و فروش زنان به بهانه ازدو

.همچنان در 2018چنین در سال اند. هماند که به صورت دقیق مشخص نشدهدیگر نیز دیگر موارد خشونت علیه زنان بوده

مورد، ممانعت از حق تعلیم و  45رد، چند همسری مو 104مورد، نامزدی اجباری  83ممانعت از انتخاب همسر  2018سال 

مورد میرسد؛  586مورد و سایر موارد خشونت علیه زنان که جمعا به  49مورد، عدم دسترسی به خدمات صحی  45تحصیل 

  در بانک اطالت کمیسیون ثبت شده است.
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 است:  2018و  2019نمودار زیر شرح جزئیات این موارد خشونت علیه زنان در سال 

 

 قضیه: 

که با اسامی ........... از منزل فرار و به یکی از دفاتر ساحوی  2019-08-07به تاریخ  مسمات .......... بنت ......... ساکن ..........
با ..........  مدت چهار سال است که من»: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده است، چنین اظهار داشت

به اتفاق هم از منزل فرار کردیم و هم در همسایگی قرار داشته و دوستیم و بعد از دسترسی به سن قانونی، فرزند ........... با
ام مرا .......... از قوم ......... است. در ضمن خانواده........ و  یم. اما فامیلم رضایت ندارد. چون من از قومبا همدیگرخواهان ازدواج 

ایم تا مورد مرا از بین خواهند برد. به این دلیل ما به کمیسیون مراجعه کرده رت ازدواج با ...........تهدید کرده است که در صو
 «حمایت قرار گیریم.

مدت بیشتر از به منظور رسیدگی و پیگیری، قضیه این خانم رسماً به مرکز حمایتی زنان برای زنان انتقال شد. این قضیه 
داد؛ چون .......... تذکره نمی را اجازه عقد نکاح با ............. ، ............داشت، اما خانواده ...........سه ماه در مرکز حمایتی قرار 

. به این دلیل عقد نکاح این دختر و پسر جوان ممکن نبود لذا نداشت و در ضمن پدرش حاضر نبود که به او تذکره بگیرد
تبه با رئیس این مرکز و وکیل مدافع او در مورد در جریان این مدت چندین مر .زمان طوالنی را خانه امن سپری کردمدت

ها انجام قضیه با مداخلههایی صورت گرفت. سراینکه باید راه حلی در مورد مشکل این دختر و پسر جوان پیدا شود، مالقت
زنان و ریاست احصائیه برای دختر  زارت امورهای متواتر به وزارت امور زنان منتقل شد و با همکاری و هماهنگی وو پیگیری

 .و به شوهرش تسلیم داده شد قضیه او حل شد و از طریق محکمه عقد نکاح2019-09-24تذکره گرفته شد و به تاریخ 
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 پیامدهای خشونت علیه زنان .  6
ها، این خشونتهمراه دارد.  خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بر زندگی زنان افغانستان

گذارد و مانع انکشاف و رشد آنان شده بر صحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان اثرهای سوء به جا می

ها قرار شان تحت تأثیر این خشونتاند آینده زندگیشود. بسیاری از زنانی که قربانی خشونت بودهو باعث انزوای آنان می

یا به جایگاه و نقش ها پیامدهای ناگوار جسمی دارند شوند. بسیاری از خشونتپذیر میشدت آسیبلحاظ روانی به گرفته و از

 زنند. آسیب میاجتماعی زنان 

 و 36دهد که به ترتیب %می ، نشان2018و سال  2019بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 
سرنوشتی زنان قربانی خشونت شده است که بیشترین رقم را نسبت به دیگر موارد تشکیل نجر به بیها ماز این خشونت %33

 دهد. می

تقاضای تفریق، ترک منزل، مشکالت روانی و  پاشد. براساس  آمار کمیسیون، خشونت علیه زنان شیرازه خانواده را از هم می

دهد که این موارد در از پیامدهای خشونت علیه زنان را تشکیل می 10.6و % 8.1، %7.1% ،14.6جراحت هرکدام به ترتیب %

 ست.هاهای این نوع خشونتاز پیامد 9.40٪و  9.42، %10.35، %12.66نیز % 2018سال 

جراحت، اقدام به خودکشی، خودکشی، خودسوزی، قتل، شکستگی اعضا، معلولیت اعضای بدن، گدایی، ترک وظیفه، مبتال 

شدن به امراض جنسی، اقدام به خودسوزی، ترک تعلیم و تحصیل، حاملگی )براثر تجاوز(، روآوردن به فحشا و غیره نیز جزء 

 پیامدهای خشونت علیه زنان قلمداد شده است. 

 :2019و  2018 پیامد خشونت علیه زنان در سالل جدو

 2019 در سال  تعداد پیامد
 درصدی در سال

2018 
 2019تعداد در سال 

درصدی در 

 2018 سال

 0.1% 5 0.16% 7 اقدام به خودسوزی
 1.3% 63 2.58% 112 اقدام به خودکشی

 36.0% 1690 33.08% 1432 سرنوشتیبی
 0.1% 7 0.37% 16 ترک تعلیم / تحصیل

 7.1% 334 10.35% 448 ترک منزل
 0.1% 5 0.32% 14 ترک وظیفه

 14.6% 685 12.66% 548 تقاضای تفریق
 10.6% 499 9.40% 407 جراحت

 0.1% 3 0.13% 6 حاملگی )براثر تجاوز(
 0.0% 2 0.13% 6 خودسوزی
 0.4% 20 0.34% 15 خودکشی

 0.0% 2 0.09% 4 روآوردن به فحشاء
 0.9% 40 0.94% 41 شكستگی اعضا

 1.5% 72 3.00% 130 فرار از منزل
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 0.1% 3 0.13% 6 قاچاق قربانی
 1.1% 53 1.01% 44 قتل قربانی

 0.2% 9 0.99% 43 گدایی
 0.0% 1 0.06% 3 مبتال به امراض جنسی

 8.1% 382 9.42% 408 مشكالت روانی
 0.3% 13 0.50% 22 معلولیت اعضای بدن

 17.2% 805 14.25% 617 وغیره
 100 4693 100 4329 مجموع

 جغرافیای خشونت علیه زنان .  7
خشونت علیه زنان از معضالت جدی حقوق بشر در تمام مناطق افغانستان است، هرچند ممکن است در بعضی مناطق حادّتر 

میزان دسترسی ,های عمومی از حقوق بشر و حقوق زنان، میزان حاکمیت قانون چون میزان آگاهیو شدیدتر باشد. مسایلی 

ها و هنجارهای جامعه و نگرش های پولیس و عدلی و قضایی و البته سنتزنان به مراجع عدلی و قضایی و شفافیت در ارگان

 به زنان، همگی در این زمینه نقش دارند. سنتی رایج 

سازی قضایای خشونت علیه زنان بر یکسان نیست. در مستندیا نیز در همه مناطق کشور حتی میزان ارجاع و ثبت این قضا

های عدلی و کننده و ارگاناساس تقسیمات جغرافیایی چندین عامل نقش دارد. میزان دسترسی زنان به نهادهای حمایت

شان. از این رو،  آمار هی زنان از حقوقهای فراگیر اجتماعی که فراروی زنان قرار دارد، امنیت و آگاقضایی، عرف و الگو

تر است، کننده آسانهای امن، مراکز شهرها  و مناطقی که دسترسی به مراجع حمایتشده خشونت علیه زنان در والیتثبت

ها ممکن است بیشتر باشد، ولی های ناامن، یا مناطق روستایی و در میان قبایل، هرچند خشونتو در والیت میباشدبیشتر 

تواند بیانگر وضعیت شوند. بنابراین، این آمارها نمیوارد کمتری از این قضایا به مراجع مختلف ارجاع داده شده و ثبت میم

 ها باشد.دقیق خشونت علیه زنان در والیت

 شود:خوبی دیده میبهاین تغییرات در این جدول 

 2019 تعداد در سال 2018 تعداد در سال والیت

 4 9 ارزگان
 8 7 بادغیس
 462 403 بامیان

 83 80 بدخشان
 28 31 بغالن
 481 249 بلخ

 17 14 پروان
 3 3 پنجشیر

 65 62 پكتیا
 3 4 پكتیكا
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 8 39 تخار
 8 3 جوزجان
 11 9 خوست

 53 35 دایكندی
  15 زابل

 6 5 سرپل
 12 6 سمنگان

 43 66 غزنی
 44 58 غور

 187 201 فاریاب
 1 3 فراه

 11 15 لغمان
 8 10 لوگر

 146 288 ننگرهار
 1 1 نورستان
 1 4 نیمروز
 300 351 هرات
 141 189 هلمند
 22 33 وردک
 1982 1482 کابل

 7 8 کاپیسا
 120 165 کندز

 417 462 کندهار
 4 19 کنر

 4693 4329 مجموع

 محل وقوع خشونت علیه زنان .  8
های جامعه دارد و در سطح جامعه رایج است. اما خشونت هرچند خشونت علیه زنان معضلی است که ریشه در فرهنگ و سنت

نیت زنان را در حصار های خانوادگی مصوها نیز بسیار گسترده است. از آنجا که خشونتعلیه زنان در درون خانواده

مورد توجه است. از این رو، بسیاری از قضایایی که توسط شاکیان در دفاتر برد، معمواًل بیشتر شان نیز از بین میهایخانه

 اند. های خانوادگیاند، نیز خشونتکمیسیون ثبت شده

شود، در می 97.4٪مورد خشونت که بالغ بر  572هزار و  4مورد، در حدود  693هزار و  4یعنی  2019از مجموع آمار سال 

مرکز آموزشی، مکتب یا دانشگاه، در  یا اداره و شفاخانه، د دیگری در جاده یا کوچه، سر کارمحیط خانه رخ داده است. موار
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 هاخشونت %95.9مورد رسیده؛ یعنی  153هزار و  4به تعداد  2019 گاه یا زندان رخ داده است. اما این رقم در سالتوقیف

 در محیط خانه رخ داده است. 

 عامالن خشونت علیه زنان .  9
ها معموالً وابستگان نزدیک و اعضای خانواده خالف تصور عمومی، مرتکبان عمده خشونتهم دیگر این است که نکته م

ها افتد. یعنی عامل خشونتها اتفاق میها در درون خانوادهدهد که بخش بزرگی از خشونتاند.  آمار باال نشان میقربانی

اند که باالترین رقم مربوط شوهر و در گام بعدی، سایر اعضای خانواده وابستگان نزدیک و اعضای خانواده قربانیان خشونت

 است. 

 عامالن خشونت علیه زنان جنسیت 1. 9

های خانوادگی علیه زنان، مرد خانواده است. در  آمار دهد که عامل بیشترین موارد خشونتتحقیقات کمیسیون نشان می

دهد. مرد خانواده بوده است که در محیط خانواده این کار را انجام میها خشونت 95.4% عامل بیشتر از 2019و  2018 سال

 .نیت نداردن و راحت باشد، برای زنان مصویعنی محیط خانواده که اصوالً باید محیطی مصو

 میزان سواد عامالن خشونت علیه زنان 2. 9

دهد که چشم پوشید. تحقیقات نشان می توانسوادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شیوع خشونت نمیمعموالً از نقش بی

افتد. اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سواد بیشتر اتفاق میسواد یا کمخشونت علیه زنان در میان افراد بی

از  2018در سال  %57.4و  2019در سال  %43.6کند. چنان که حدود نیز این مسأله را تأیید می 2018 و 2019در سال 

سوادی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر توان بیسواد انجام افتاده است. بنابراین، مید خشونت علیه زنان توسط افراد بیموار

 در شیوع خشونت علیه زنان دانست. 

نیز در ارتکاب خشونت علیه  سواد نسبی و حتی کسانی که تحصیالت عالی دارنددهد که افرادی که ها نشان میاین یافته

دارای  %6.1درصد افراد دارای سواد متوسطه،  %8.4افراد دارای سواد لیسه،  %11.4ها اساس این یافته اند. برن نقش داشتهزنا

 روند. از مرتکبان خشونت علیه زنان به شمار می دارای تحصیالت عالی 1% و سواد ابتدائیه

 است: وضعیتدهنده این نمودار زیر نشان

 

های مؤثر برای رفع خشونت توان به عنوان یکی از راهبه حقوق و کرامت انسانی زنان را میبنابراین، گسترش سواد و آگاهی 

جامعه بیشتر باشد، میزان خشونت علیه زنان نیز علیه زنان مطرح کرد. بدیهی است که هرقدر سطح سواد و میزان آگاهی در 

 در آن کمتر خواهد بود. 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%

بیسواد لیسه متوسطه ابتدائیه تحصیالت 

عالی

مدرسه نامعلوم

میزان سواد عامالن خشونت 43.60% 12.50% 6.90% 5.40% 9.10% 1.90% 22.70%
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 :2019و 2018شونت علیه زنان در سال جغرافیای خ .  10
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 عوامل خشونت علیه زنان .  11
خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متفاتی است. برخی از این عوامل ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و 

شور است. بر اساس های حقوقی و ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشماری دیگر ناشی از ناهنجاری

ترین عوامل خشونت علیه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی آمده است، مهمدر تحقیق کمیسیون درباره عوامل و زمینهآنچه 

 توان به صورت زیر فهرست کرد: زنان را می

 معافیت از مجازات؛ دن با مجرمان و استمرار برخورد قاطعانه نکر 

  موقف شغلی؛فساد اداری و سوء استفاده از 

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

  های دولتی؛به ارگان اعتمادیمراجعه نکردن قربانیان به مراجع عدلی و قضایی به دلیل ترس و بیکتمان جرایم و 

  و قضایی )خصوصاً پولیس، سارنوالی و محاکم(؛ های عدلیهماهنگی الزم و مناسب بین ارگاننبود 

 های زنانه و وکالی مدافع(؛خانههای منع خشونت، توقیفدسترسی محدود زنان به عدالت )محاکم، سارنوالی 

 مسئول؛های مسلح غیروجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه 

 ها؛ها و والیتنبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی 

 حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان؛ نبود 

  های مردساالر جامعه؛به زنان در سنتنگرش منفی 

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

  به زنان؛نگرش غالب جنسی 

 های سنتی؛کتمان وقایع تجاوز جنسی و قتل ناموسی به دلیل حساسیت 

 دی شدن خشونت علیه زنان؛عا 
 های عمومی؛سوادی و سطح پایین آگاهیبی 

 الگوهای سنتی ازدواج در جامعه افغانستان؛ 
 کاری؛ وفقر و بی 
 .افزایش اعتیاد به مواد مخدر 

 کمیسیون در مورد قضایای خشونت علیه زناناجرأت  .  12
مورد از  214تعداد  2019 مؤثر دارد. در سال قضایای خشونت علیه زنان اجرأت  کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد

مورد انصراف از جانب  255های امن معرفی شده است، در مکتوب به خانهمورد با  133طریق میانجگری حل شده است، 

های اختصاصی مبارزه به مورد به سارنوالی 425مور به پولیس ارجاع داده شده است.  210شاکی صورت گرفته است و 

های الزم حقوقی داده شده مورد مشوره 715مورد نیز به محاکم ارجاع شده است. در  527و  لیه زنان معرفی شدهخشونت ع

باقی موارد به وزارت امور زنان و انجمن مستقل وکالی مدافع به منظور مساعدت و به مراکز صحی معرفی شده و  163و 

 اجرأت   فرستاده شده است. 
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 2019کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قضایای خشونت علیه زنان در سال  اجرأت   دهندهنمودار زیر نشان

 است: 

 

های های حقوق در مرکز و والیتقضیه مشوره الزم حقوقی داده شده و به ریاست 421به تعداد  2018چنین در سال هم

های قضیه با مکتوب به خانه  174قانونی حل شده است،  یا مداخلهقضیه از طریق میانجیگری   627کشور معرفی شده است، 

 362قضیه به پولیس ارجاع شده است،  167مورد انصراف شاکی از شکایت صورت گرفته و  94امن معرفی شده است. در 

به قضیه  21قضیه به مراکز صحی و  61قضیه به محاکم ارجاع داده شده است.  299قضیه به سارنوالی ارجاع داده شده و 

 درست درخور پیگیری نبوده است.علت معلومات ناقص و نا

 2018دهنده اجرأت   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قضایای خشونت علیه زنان در سال نمودار زیر نشان

 است:
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 کمیسیون: اجرأتای از نمونه

های تحت پوشش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان والیتیکی از  ساکنساله  26مسمات .......... بنت ........ 
کرد و اعضای خانواده شوهرش فرزند نیز است. او با خانواده شوهرش زندگی می 4است که شوهرش را از دست داده و دارای 

با خواست مین نکاح نبود و نزدیکان شوهر متوفایش دهد، ولی خانم حاضر به ایکوشیدند که او را به عقد نکاح یکی از می
های دولتی نیز بود، ازدواج کند. هردو به تفاهم رسیده بودند و خواهان و کارمند یکی از نهاد اقاربشو از  ساله 36 شخصی

او به دادند. به این دلیل نمیاجازه ازدواج با این شخص عقد نکاح بودند، ولی خانواده شوهرش و والدین و برادرانش، به خانم 
 دفاترساحوی کمیسیون  مستقل حقوق بشر در بخش زنان مراجعه کرد و خواهان همکاری و حمایت شد. یکی از

متضرر است و ازدواج دوباره زن بیوه مطابق با قوانین نافذه حق کارمندان بخش زنان پس از اینکه تشخیص داد که این خانم 
ماه  2معرفی کرد. او مدت را به مرکز حمایتی )خانه امن(  ، از این رو اواشتاو است و دیگر اینکه او جایی برای رفتن هم ند

بار با برادران این بار با خانواده شوهر متوفای او و ششدر آن مرکز سپری کرد. کارمندان بخش حمایت از حقوق زنان هفت
داشت کارمندان مرکز حمایتی جع تقلید با حضورتوسط یکی  از مرا آنها به تفاهم رسیدند و نکاح این خانم خانم نشستند تا

تبه به خانم تماس برقرار شد و و طرفین صورت گرفت. از اینکه قضیه تحت حمایت کمیسیون قرار گرفته بود، چندین مر
 از فرزندانش دیدن کند و مشکالت هر دو خانواده حل شد.توانست و حتی می خانم از زندگی خود راضی بود

ی عدلی و قضایی در مورد قضایای خشونت علیه زنان نهادها اجرأت .  13

 ها ارجاع داده استکه کمیسیون به این نهاد
قضیه مورد رسیدگی قانونی قرار  117قضیه خشونت که به پولیس ارجاع داده شده است،  210از مجموع  2019در سال 

 2018حت پیگرد پولیس قرار دارند. اما در سال اند و تدیگر فراری قضیه 93گرفته و به سارنوالی محول شده است. عامالن 

قضیه  46 قضیه در ارگان پولیس مورد رسیدگی قرار گرفته است و به سارنوالی محول شده است. عامل 121در مجموع 

 پولیس قرار داشتند.متواری بودند و تحت پیگرد 

مورد آن از طریق میانجیگری  88شده است، اختصاصی محول قضیه خشونت که به سارنوالی  425از مجموع  2019 در سال

مورد دیگر به دلیل ارائه نکردن مدارک الزم  از سوی  75مورد دیگر به محکمه فرستاده شده است. در  128حل شده و 

 362به تعداد  2018قضیه از جانب طرفین دعوا انصراف صورت گرفت. اما در سال  134ها حفظ شد و در مدعی، دوسیه

 142قضیه آن از طریق میانجیگری حل و  81های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان محول شده و والیقضیه به سارن

ها حفظ شده است و قضیه به دلیل ارائه نکردن مدارک الزم توسط مدعی، دوسیه 64قضیه محول به محاکم شده است. در 

 قضیه از جانب طرفین انصراف دعوا صورت گرفته است.  75در 

های حقوق و محاکم افغانستان محول شده است. از این میان محاکم درباره مورد به ریاست 527به تعداد  2019 در سال

مورد دیگر نیز  252مورد به دلیل نقض در مراحل تحقیق، مسترد شده و  62فیصله قطعی و نهایی کرده است. مورد،  231

درباره  قضیه که به محاکم افغانستان محول شده است، محاکم 299 از 2018 چنین در سالهم در مرحله بررسی قرار دارد.

قضیه در جریان  62قضیه به دلیل نقض در تحقیق مسترد شده است و  43فیصله نهایی و قطعی کرده است، قضیه،  194

 است.

های شده به ریاستجاعکه قضایای اربیشتر بوده است، به این دلیل  2019شده به محاکم در سال قضایای ارجاعیادداشت: 

 حقوق نیز شامل این بخش شده است. 
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 محاکم افغانستان در مطابقت با قانون منع خشونت علیه زنان: اجرأت .  14
االجرا شد. این قانون، بر اساس فرمان رئیس جمهور الزم  2010در برابر  با   /1388قانون منع خشونت علیه زنان در سال 

 های خانوادگی است. در برابر  خشونت سالمی افغانستان در عرصه حمایت از زناندستاورد دولت جمهوری ا ترینمهم

 پردازد. محاکم افغانستان در روشنایی احکام این قانون، به موارد خشونت علیه زنان در مرکز و والیات کشور می

ها استیناف کشور در مرکز و والیتستره محکمه دولت جمهوری اسالمی افغانستان، محاکم ابتدائیه و ات کتبی بر اساس معلوم

موارد دیگر خشونت  272هزار  1مورد تجاوز جنسی و  314قضیه خشونت که شامل  586هزار و 1به تعداد  2018طی سال 

اند. در این معلومات تنها قضایای تجاوز جنسی به دلیل قباحت بیشتر این مسأله به رسیدگی قانونی کرده علیه زنان است،

ه تنظیم شده است، اما سایر موارد به صورت عموم زیر عنوان خشونت علیه زنان آمده که با ذکر آمار و ارقام صورت جداگان

 7تفکیک نشده است.

 20تا  15داشت خفت جرایم، متهمان این قضایا به جزاهای اعدام، حبس دوام )در این معلومات کتبی آمده که با درنظر

مجازات  سال(، حبس قصیر تا یک سال و جرایم نقدی محکوم به 5تا  1متوسط )سال(، حبس  15تا  5سال(، حبس طویل )

 الذمه شناخته شده است. چنین در این معلومات کتبی آمده که شمار از متهمان به دلیل نبود دالیل الزام برئشده است. هم

ور مرکز و والیات ه و استیناف کشستره محکمه افغانستان و معلومات رسیده از جانب محاکم ابتدائیهای گزارشبر اساس 

است.  های عدلی به آن محاکم محول شده است، رسیدگی شدهقضیه تجاوز جنسی که از جانب ارگان 314کشور در مورد 

 88تن به حبس طویل،  106تن به حبس دوام،  77های الزم از جمله شوند، به جزانفر می 393متهمان قضایایی که بالغ بر 

الذمه تن به دلیل نبود دالیل الزام برئ 71و  تن به جریمه نقدی محکوم شده 3تن به حبس قصیر،  48ط، تن به حبس متوس

 اند. شناخته شده

تن از جانب محاکم ابتدائیه و اسیتناف مرکز و  682هزار و  1قضیه خشونت علیه زنان که شامل  272هزار و  1در مورد 

تن  166تن محکوم به حبس دوام،  95تن محکوم به اعدام،  11از جمله  های الزمحل و فصل شده، به جزا های کشوروالیت

تن از متهمان  386تعداد تن محکوم به جزای نقدی شده و  379تن محکوم به حبس قصیر،  157محکوم به حبس طویل، 

 الذمه شناخته شدند.به دلیل نبود دالیل الزام، برئ

 

 

 

 

 

                                                   

 شماره به ونیسیکم وارده دیق. 12/5/1398 مورخ 6631 شماره مکتوب مهیضم به یکتب معلومات افغانستان، یاسالم یجمهور محکمه ستره.  7

 .12/5/1398 مورخ 633/10441
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 کند:درباره قضایای تجاوز جنسی و  خشونت علیه زنان مشخص می هاالیت و ا در مرکز ونمودار ذیل نوع رسیدگی محاکم ر
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ها:شده خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی توسط محاکم بر اساس والیتقضایای رسیدگی
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 بندی:جمع .  15
ضعیت حقوق بشری ، تصویر کلی از و2018و سال  2019شده خشونت علیه زنان در سال این گزارش بر اساس آمار ثبت

افزایش را  %8.4در حدود  2018 نسبت به سال 2019کند. مجموع  آمار خشونت علیه زنان در سال ارائه میزنان در کشور 

 دهد.نشان می

تر دهندهبا اینکه محیط جامعه، از قبیل بازار، کوچه و خیابان و حتی محیط کار برای زنان بسیار ناامن است، اما نکته تکان

درصد از مجموع قضایای خشونت علیه زنان،  %97.4ها، یعنی این گزارش این است که رقم بسیار باالیی از این خشونتدر 

 گیرد. آمار سال گذشته نیز حاکی از همین وضعیت ناگوار بوده است. ها صورت میتوسط اعضای خانواده زنان و در درون خانه

. در حالی هندددر برابر  خشونت از دست می در نیت خود را یط خانواده نیز مصوست که زنان در محاین آمارها، به این معنا

ترین محیط برای آنان باشد. این مسأله بیانگر بدیهی و عادی دانستن خشونت نترین و مصوکه اصوالً محیط خانواده باید امن

 علیه زنان در جامعه سنتی افغانستان است. 

های دقیق نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسئول به مسأله خشونت علیه زنان است و مبارزه با آن طرح برنامه

چوب تعهدات حقوقی و طلبد. بنابراین، دولت افغانستان باید در چهارها را میو جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده

های مؤثر و عملی را حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، گام المللیقانونی خود، که هم در اسناد بین

داشت مشکالت موجود در عرصه نظربه منظور بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در

 کند. شنهاد میحقوق زنان، موارد زیر را با هدف بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پی

 :پیشنهادها .  16
 های اساسی زنان؛های حقوق بشر و مخصوصاً حقوق و آزادیتأمین امنیت و صلح پایدار مبتنی بر ارزش (1

های آموزشی و به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی زنان از طریق توسعه برنامهباال بردن سطح آگاهی عمومی  (2

 فرهنگی؛

 زا برای زنان برای از بین رفتن وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده؛ر درآمدهای کاها و زمینهایجاد فرصت (3

معافیت از مجازات که سبب تقویت و استمرار خشونت علیه زنان در کشور شده تقویت حاکمیت قانون و مبارزه با  (4

 است؛
 دولت افغانستان؛پایان بخشیدن به برگزاری محاکم صحرایی بویژه در ساحات تحت نفوذ مخالفان مسلح  (5

 اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل مجرب و متخصص در این سارنوالی؛ هایتقویت سارنوالی و دیوان (6

بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای  تقویت حضور زنان در صفوف نیروهای امنتی کشور و باال (7

 امنتیی؛
وقی برای زنان به منظور دسترسی به مراجع عدلی و قضایی در والیتهای حقو گسترش مساعدت هاایجاد سهولت (8

 های قانونی؛دست به منظور برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایتهای دور

 ازدواج و طالق در سراسر کشور و نظارت بر اجرای دقیق این امر؛آوری تسهیالت الزم برای ثبت فراهم (9
 گ خشونت از زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم در کشور؛سازی اجتماعی و امحای فرهنفرهنگ (10
  شود؛یکی از عوامل مهم اعمال خشونت علیه زنان در کشور میکه ایحاد مراکز درمان معتادان   (11
 ؛سرنوشتقانونی حمایت از زنان بی هایسرنوشتی و ایجاد ظرفیتتعریف حقوقی جامع از بی (12

 


