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 ماهه خشونت با زنان در افغانستانگزارش ده

 مقدمه 
دستاوردهای مهمی در    سال اخیر  18  نکه افغانستان در طول بیش ازایحقوق بشر در افغانستان است. با  جدی  از معضالت  زنان    باخشونت  

معرصه  زنان    تفاوتهای  و دختران،  مانندحقوق  زنان  زنان،  آموزش  برای  فعالیتآنان  مشارکت    افزایش خدمات صحی  ،  های سیاسیدر 

دار فرهنگی و اجتماعی در بسیاری مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و  و مدنی داشته است، ولی معضالت ریشه اقتصادی، اجتماعی

های جسمی، شامل انواع خشونتاین معضالت است که    از موارد حاد  زنان    باد. خشونت  شوآنان می  اساسی  هاینقض حقوق و آزادی   سبب

 شود. می خشونتسایر موارد جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و 

زنان در دفاتر کمیسیون   بامورد خشونت    3477م. تعداد    2020دهد که در ده ماه  )جنوری تا اکتبر( سال  بانک اطالعات کمیسیون نشان می

زنان در بانک اطالعات    مورد خشونت با   3910تعداد  م.    2019. در حالی که در ده ماه سال  ده استشثبت  مستقل حقوق بشر افغانستان  

دهد که آمار خشونت با زنان در ده ماه ما سال روان نسبت به سال قبل در حدود  کمیسیون ثبت شده بود و مقایسه این موارد نشان می

های عدلی دسترسی زنان به ارگاندر  از قبیل محدودیت    تفاوتیی از عوامل مممکن است ناش   کاهش  این  درصد کاهش داشته است.    11%

 .  و قرنتین در پی شیوع ویروس کرونا در سال روان باشدکشور  تفاوتگسترش ناامنی در مناطق م، و قضایی

 انواع خشونت

 الف( خشونت فزیکی:

با اشکال متفاوت رخ می  و جسمی  زنان خشونت فزیکی   باترین نوع خشونت  ترین و رایجگسترده  سال   که در ده ماهچنان .  دهداست که 

فزیکی    1241تعداد  جاری،   لتمورد خشونت  غیره  وکه شامل  و  اجباری  کار  کردن،  بدن، مجروح  اعضای  دفاتر  شود،  میکوب، قطع  در 

 دهد. زنان را تشکیل می باکل موارد خشونت درصد  35.7ده است که شثبت کمیسیون 

چند در این زمینه شاکی مراجعه نکرده است، اما  این موارد  دهد. هرصورت بسیار حاد و شنیع رخ میهای فزیکی با زنان گاهی بهخشونت 

مورد   281تعداد  که در ده ماه سال روان  شان توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستند شده است. چنان به دلیل حاد بودن 

ل قتل، تجاوز، اختطاف و خودکشی در کشور اتفاق افتاده و توسط ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستند خشونت حاد از قبی

هایی است که از سوی اعضای خانواده صورت  مورد قتل زنان بوده است که بیشترین قضایای قتل، قتل 167مورد،  281شده است. از میان 

 اند.قضیه از پنجه قانون بیرون 158قضیه دستگیر و عامالن  123یه حاد خشونت، عامالن  مورد قض 281گیرد و نیز از میان می

 :خشونت جنسیب( 

ند. خشونت شومی ین جنایت  سال قربانی ار است. زنان و دختران زیادی ه  افغانستانترین مشکالت زنان در  از جدی  نیز   خشونت جنسی

د. بنابراین، بسیاری از  شوتالش می شود که وقایع خشونت جنسی کتمان  از این رو ،است ستان افغان ی سنتجامعه جنسی از مسایل تابو در 

زنان در دفاتر    باخشونت جنسی مورد    130تعداد  ر ده ماه سال روان  د. با این حال، دشوجنسی گزارش داده نشده و ثبت نمی  موارد خشونت 

شامل    یادشدهزنان را در فاصله زمانی    بادرصد کل موارد خشونت    3.7ده است. این رقم،  شثبت  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

 مورد رخ داده است. 23و حادترین آن موارد تجاوز جنسی است که در  شودمی

 ج( خشونت زبانی و روانی: 

ها گیرد. این نوع خشونتکه کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می  استزنان  علیه  د شایع خشونت  خشونت زبانی و روانی نیز از موار

را   منفی  هایاثرتواند  د که میینهاد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت روان زنان قربانی دار  ایمنفی زیادی بر  آثارنیز  

و زنان را   دهدرخ میداخل خانواده و هم در محالت عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی  ن نوع خشونت دربگذارد. ایبر شخصیت و روان زنان 

سال  ده ماه    زنان در  بامورد خشونت زبانی و روانی  1120دهنده  . بانک اطالعات کمیسیون نشاندهدمیدر وضعیت خطرناک و دشواری قرار  

 .  گیردیادشده در بر میدر دوره زمانی را زنان  بادرصد کل موارد خشونت  32،2است که جاری 
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تهدید   ،اتهام، نسبت آمیزتمسخر و سخنان تحقیر  ،از سوی همسر اجباری تهدید به ازدواج مجدد و یا دادن طالقاین نوع خشونت به شکل 

 تجاوز بر اقارب ثبت شده است.  و تهدید به تهدید به قتل ، سرنوشتیبه بی

 د( خشونت اقتصادی: 

تعداد  ماه سال جاری  ده    . در جریان دهدرخ میمتفاوت    یهایزنان است. این خشونت هم به گونهبا  دیگر خشونت    یخشونت اقتصادی نوع

  زنان در دوره زمانی مورد نظر  بادرصد از مجموع  موارد خشونت  17.3ده است که شثبت  مورد خشونت اقتصادی در دفاتر کمیسیون 601

های فروش ملکیت ،  محرومیت از حق میراث،  در مصارف خانواده  یصالحیتبی،  محرومیت زنان از دریافت نفقه  و به شکل  دهدمیل  یتشک  را

 باشد.ان میزیورات، جلوگیری از کار و اشتغال زن مخصوصاًارزش شخصی با

 هـ( سایر موارد خشونت: 

  مانند   ها شامل مواردیمورد از خشونت  385تعداد  ر ده ماه سال روان  د  .نیست  یادشدههای  زنان منحصر به خشونت  علیه زنان  خشونت  

 بوده است.  اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره 

 پیامد خشونت بر زنان
این، خشونت مانع  بر افزونو وضعیت زندگی و رفاه زنان دارد.  ت، حرمت و شأن اجتماعی صح رایهای ناگوار بزنان پیامد براِعمال خشونت 

آنان شده و   آنان می  سببانکشاف و رشد  برابر زنان نهشوانزوای  د، بلکه  شوها میتنها سبب جراحت و آسیب جسمی آند. خشونت در 

ماه سال  ده    کننده است. به عنوان مثال درشی از خشونت خیلی نگرانهای روانی ناروانی نیز دارد. آمار آسیبروحی و  های جدی  مداپی

  328مورد جراحت،    247مورد تقاضای تفریق،    536مورد فرار از منزل،    58مورد ترک منزل،    26سرنوشتی،  مورد بی  1339تعداد    2020

   زنان بوده است. های معمول خشونت با پیامدمورد مشکالت روانی و غیره 

 وقوع خشونت محل

صد  در 95.8مورد؛ یعنی  3331حدود خشونت در مورد  3477انواع خشونت است. از مجموع  نیترجیاز را در درون خانواده زنان  با خشونت

موارد در    ی. باقشوده میدانستزنان در افغانستان    یبرا  یجا  نیترامنخانه، نا  طیدهد که محرقم نشان می نیاست. ا   رخ داده خانه   طیمحدر  

 ست.ا رخ داده  زندان  ایگاه فیدانشگاه، در توق ایاداره و شفاخانه، مکتب   ایکوچه، محل کار  ای جاده

 جغرافیای خشونت علیه زنان

میزان دسترسی  اما    ، و شدیدتر باشد  ممکن است در بعضی مناطق حاد تردهد و  رخ می  در تمام مناطق افغانستان   خشونت علیه زنانهرچند  

های فراگیر اجتماعی که فراروی زنان قرار دارد، امنیت و آگاهی زنان  های عدلی و قضایی، عرف و الگوکننده و ارگانزنان به نهادهای حمایت

تر است، بیشتر کننده آسان حمایتو مناطقی که دسترسی به مراجع    های امن، مراکز شهرهادر والیت  هااین آمار  شودسبب می  شاناز حقوق

ها ممکن است بیشتر باشد، ولی موارد کمتری از این قضایا  های ناامن، یا مناطق روستایی و در میان قبایل، هرچند خشونتو در والیتباشد  

  ها باشد.علیه زنان در والیت  تواند بیانگر وضعیت دقیق خشونتشوند. بنابراین، این آمارها نمیبه مراجع مختلف ارجاع داده شده و ثبت می

  340مورد(، قندهار )   1376های کابل ) دهد که باالترین آمار در والیتنشان که می  2020که بانک اطالعات کمیسیون در ده ماه سال  چنان

ها باقی والیتده و  ثبت شمورد(    159مورد(، دایکندی )   209مورد(، هرات )   218مورد(، ننگرهار )   282مورد(، بلخ )   318مورد(، بامیان ) 

 آمارهای کمتری را به خود اختصاص داده است.

 زنان هیعوامل خشونت عل

و   تیپسند، نبود امننا هایسنتعرف و  وجود : اند اززنان عبارت  باعوامل خشونت  نیتراست. مهم یاز عوامل متعدد ی زنان، ناش با خشونت

حاکم در  ولسوال  تیضعف  در  وال  هایدولت  قاطعانه  ،هات یو  مجرم  نشدن  برخورد  تداوم    نابا  مجازات   تیمعاف  رویهو  ادار،  از  و    یفساد 

منع  یهای، سارنوالهادادگاه)   محدود زنان به عدالت یدسترس ، ایبه قضا یدگی دخالت افراد متنفذ در امر رسی، افهیاز موقف وظ ادهاستفسوء

  ان یاز قربان  ناکافی  تیحما  ،مسئولر ی مسلح غ  یهانزد افراد و گروه   یرقانونیوجود اسلحه غ  ،مدافع(   یزنانه و وکال  یهاخانهف یخشونت، توق
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های  که سبب تداوم خشونت به مواد مخدر  اد یاعت ش یافزای و کاریفقر و ب ی،عموم  یهایآگاه ن ییو سطح پا ی سوادیب، زنان هیخشونت عل

 د.شومیزنان  خانوادگی با

 اجراآت کمیسیون
کند، اما حمایت زنان ثبت می  بازنان را در بانک اطالعات ویژه خشونت    باکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرساله موارد خشونت  

 کاریمهم  اهداف    ازخواهی برای تأمین عدالت و حمایت از قربانیان  شود. بلکه دادتنها به ثبت این قضایا خالصه نمی  کمیسیون از قربانیان

مورد دادخواهی برای دسترسی زنان    483در  ؛  های حقوقیمورد مساعدت  482؛ در  مورد خشونت  3477  . از مجموعشوددانسته می  این نهاد 

مورد   315های خیریه؛ در  هایی مانند وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، شفاخانه و نهاد مورد معرفی توسط مکتوب به نهاد   346به عدالت؛ در  

های پولیس و سارنوالی صورت گرفته است. در سایر موارد خشونت نیز سایر خدمات حقوق  مورد معرفی به نهاد  715و در  هاانتقال بین نهاد 

 سازی انجام شده است.  های امن، مشوره الزم حقوقی و مستندبشری مانند معرفی به خانه

 پیشنهادها: 

منظور حل مشکل حقوقی زنان، کاهش موارد خشونت های مؤثر بههای گزارش حاضر، موارد زیر به عنوان راهکاربا توجه به یافته  .1

 شود:پیشنهاد می شانبه حقوق با زنان و ارتقای سطح آگاهی زنان 

 ؛ جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی ویژهبه حقوق و امتیازات اجتماعی بهافزایش آگاهی مردم  .2

 شود؛در کشور میتداوم فرهنگ مردساالر سبب  که پسندهای ناسنت رزه با حاکمیت عرف و ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبا .3

 زنان؛ های استقالل مالی تأمین زمینه  منظوربه شغلیهای ها و زمینهایجاد فرصت .4

های گذاری ها و سیاست گیری تصمیم ن آنان در  کردسهیم    با هدفهای اداری در سطوح باالی ادارات و نهادهای ملی  ایجاد فرصت  .5

 ؛کالن ملی

زنان  باتقویت محکمه مبارزه با خشونت  اختصاصی مبارزه با خشونت با زنان،    در سارنوالی  کارشناسو    باتجربه  کارمندان  استخدام .6

 ؛ شورتی کیزنان در صفوف نیروهای امنمؤثر  تقویت حضور چنین و هم دست کشورو گسترش این ساختار در والیات دور

چنین تشخیص سازوکار مؤثر  انگاری تمام مصادق آزار و اذیت زنان در این قانون و همتعدیل قانون منع آزار و اذیت زنان و جرم .7

 ؛ منظور رسیدگی آسان و مؤثر به این قضایاهای آزار و اذیت زنان بهبرای ادعا

 انصراف قربانی از دعوا؛و کود جزا با هدف برداشتن قید  قانون منع خشونت با زنانتعدیل  .8

های عدلی و  کشور با هدف مبارزه با فساد اداری در نهاد  قضایی   و   عدلی   نظام   در   قوانین  تطبیق   ایجاد سازوکار مؤثر نظارتی بر .9

 دولت؛  و مردم بین اعتماد تقویت و قضایی

 آن؛  دقیق اجرای بر نظارت و کشور  سراسر در طالق و ازدواج  ثبت برای الزم تسهیالت آوریفراهم  .10

شان های شان به خانهمنظور حمایت بهتر از قربانیان خشونت که زمینه برگشت دست کشور بههای امن در نقاط دورگسترش خانه  .11

 مسیر نیست. 


