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 مقدمه

 زراعت و کشاورزیدرصد نیروی کار 43دهند. تشکیل می و دهات هاقریهجمعیت جهان را زنان  چهارمکیبیش از 

و ( اساسی بوده یدارمالو دهات در کار دامداری ) هانقش زنان قریه. 1باشندمی و دهات هاقریهدر جهان زنان 

 به انکشافکشورهای رو در  خصوصبههای اقتصادی لیتدر فعا توجهقابلهای جدی و از نمونه آنان یدستعیصنا

را از مجرای انتخابات  تشانیمشروعها و دهات در تثبیت ساختارهای ملی قدرت که نقش زنان قریهآید. می حساببه

 باشد.می سازسرنوشتو  کنندهنییتعآورند، می دستبهآزاد 

 10268995)و دهات در افغانستان  هاجمعیت زنان قریه نسبت 1396آمار اداره مرکزی احصائیه در سال  اساسبه 

زنان  زنان کشور راجمعیت % کل 74.48و ش گردیدهارگز %36.38 (28224323)کل جمعیت کشوربا  نفر( 

  .2نددهتشکیل میها و دهات، قریه

بر زراعت و مالداری آمدش مثل افغانستان که بنیاد اقتصادی و در یو دهات در کشور هاتوانمندسازی زنان قریهبنابراین 

نکشاف پایدار دست خواهیم باشد. ما باور داریم تنها زمانی به امعتبر انکشاف پایدار می هایاستوار است از شاخص

نان در زنقش قویت همراه با تحاال وقت آن رسیده تا  نگهداشته نشوند. از آن عقبو دهات نیز  هازنان قریهکه یافت 

شاهد است، ه دیگرد تسجیلهای ملی، المللی و استراتژید بیناسناتعهدات دولت در قبال که بر اساس ساختارهای ملی 

 باشیم. ت نیزدها و هاهیقرتغییرات مهم و زیربنایی در زندگی زنان 

های توسعه ها و ظرفیتزمینه ،و دهات هاقریه وضعیت حقوق بشری زناندر پی آن است تا با بررسی  این تحقیق کوتاه

دولت و نهادهای  ،یشنهادهای مشخصپ ارائهبا شناسایی و  ها و دهات کشورن و مردان را در قریهو انکشاف برابر زنا

  حمایت کند.زنان،  یتوانمندسازف به هد مؤثراساسی و  یهایزیربرنامهالمللی را در ملی و بین کنندهتیحما

 مبنی حقوقی

باشد شاف پایدار میف از اهداف انکجنسیتی، پنجمین هد یتساوبهتمام زنان و دختران در کنار دستیابی  یتوانمندساز

های مقاصدی چون محو تبعیض علیه زنان، محو خشونت علیه زنان و محو رسوم و عنعنات ناپسند مثل ازدواج که به

اطمینان از حضور کامل و مؤثر  حصولبه کار زنان،  یدهارزشقبل از وقت و اجباری، حصول اطمینان از اعتبار و 

دسترسی زنان و دختران به حقوق و امتیازات اجتماعی و و حصول اطمینان از  یریگمیتصمرهبری و  در سطوحزنان 

                                                           
1 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/op-ed-ed-phumzile-16days-day13 
2 http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111 



4 
 

 ،در این هدف شدهفیتعردسترسی به هدف پنجم و مقاصد  یهاشاخصترین تأکید نموده است. یکی از مهم 3...

های درآمد و استقالل مالی آنان های اقتصادی و تقویت فرصتدر زمینه خصوصبهها و دهات زنان قریه یتوانمندساز

 د. باشمی

بر اساس مفاد  نیهمچندار دارد، یادر قبال هدف پنجم انکشاف پدولت افغانستان  ازجملهها بنیاد مأموریت که دولتبر 

 ری زنان و مردان تأکید نموده است؛که بر تساوی و براب 4ه منشور سازمان ملل متحدمبند دوم مقد

کنوانسیون  ،5تبعیض علیه زنان هر نوع منعمفاد کنوانسیون اعالمیه جهانی حقوق بشر،  16و  2، 1بر اساس ماده و نیز 

اعالمیه ، 8شورای امنیت 1325نامه ، قطع7، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی6حقوق مدنی و سیاسی

 مربوط به حمایت از حقوق بشری زنان؛ یالمللنیبو سایر اسناد  9خشونت علیه زنان حذف

دولت  و استراتژی منع خشونت علیه زنان،ملی انکشاف استراتژی  و 10قانون اساسی افغانستان 22و بر بنیاد مفاد ماده 

 صورتبهات ها و دهزنان قریه یضعیت حقوق بشرکل و و صورتبهحقوق و امتیازات زنان از وظیفه دارد تا ، افغانستان

 خاص، حمایت نماید.

 تیمأمور

قانون تشکیل، وظایف  21ماده  33بند  و 5 ماده قانون اساسی، 58ماده ان بر اساس ن مستقل حقوق بشر افغانستیوکمیس

از وضعیت حقوق بشری  صالحیت دارد کهبوده و  موظف ،مستقل حقوق بشر افغانستان های کمیسیونو صالحیت

و احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق  یگزارش دهامور  ،های تحقیقیبرنامه یاندازراهبا شهروندان نظارت نموده و 

ت وضعیت همین مأموریت و به هدف دریاف یبرمبنااین تحقیق نیز  را جهت استفاده علمی و عملی تنظیم نماید.بشر 

                                                           
 2015 سپتامبر 27اهداف توسعه پایدار، هدف پنجم، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  3
 1945جون  26منشور سازمان ملل متحد، مقدمه، مصوب  4
 1979دسامبر  18مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، مصوب  5
 1966سامبر د 16ملل متحد، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، مصوب  سازمانمجمع عمومی  6
 1966دسامبر  16مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب  7
 2000سال  اکتبر 31، تاریخ صدور 1325 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، 8
 1993دسامبر  20مورخ  38 /103مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره  9

قانون  22)ماده  .باشندیوق ووجایب مساوی ماتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حق بین اتباع افغانستان ممنوع است. ازینوع تبعیض و امتهر  10

 اساسی افغانستان(
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در ن آرشیف شده در بانگ معلومات کمیسیودر استناد به اطالعات و  ها و دهات افغانستاندر قریه زنان یحقوق بشر

  گردد.و نشر میتهیه  ،سه سال اخیر

 تحقیق روش

د وضعیت حقوق در بانک معلومات کمیسیون در مور شدهیآورجمعاطالعات در این تحقیق  مورداستفادهمعلومات 

همکاران کمیسیون در سطح  ریناپذیخستگحاصل سه سال کار جدی و است که ها و دهات بشری زنان و دختران قریه

 آید.می حساببهملی 

در جریان نظارت از وضعیت حقوق بشر و  شانیدستاوردهاها و دریافت ،ی کمیسیونهای برنامهبخشکارمندان 

این معلومات  تیدرنهاحفظ معلومات یا دیتابس کمیسیون نموده و  وارد سیستمرا رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر 

 یرد. گقرار می یتحقیق یاهن گزارشتحلیل آماری شده و در اختیار نویسندگا SPSS افزارنرمتوسط بخش دیتابس با 

قضیه  2225ادن دهات کشور بوده است که با نمونه قرار د ها وجامعه آماری این تحقیق کل جمعیت زنان قریه

و رهنگی، و فسیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی _سایر حقوق مدنی نقض قضیه مربوط به 302خشونت علیه زنان و 

ثبت رسیده کمیسیون در جریان سه سال اخیر بهیتابس دکه در مصاحبه توسط ناظران ساحوی کمیسیون  19207

بنا براین آمار جامعه  ها و دهات را انجام داده است.بودند، تحلیل وصفی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران قریه

اند که در سه کته گوری متذکره با آنان ها و دهات بودهاز میان زنان ودختران قریه نفر 21734نمونه این تحقیق 

 مصاحبه گردیده است.

 ها ودهاتزنان و دختران قریه ینظارت ساحوی از وضعیت حقوق بشر

یل، وظایف و قانون تشک 21قانون اساسی و ماده  58مستقل حقوق بشر افغانستان به تأسی از حکم ماده  ونیسیکم

بتنی بر آن وضعیت مخود، طرح و  کیاستراتژ، برنامه عمل ساالنه خویش را با عنایت بر پالن ونیسیکمهای صالحیت

کمیسیون از وضعیت حقوق بشر ضمن  سالهکنماید. دریافت نظارت یحقوق بشر را در سطح ملی نظارت می

در مورد وضعیت حقوق بشر و مصادیق نقض حقوق  مزعالوه بر معلومات الرسد که های متعددی به نشر میگزارش

 باشد.بشر، حاوی پیشنهادهای مشخصی نیز جهت بهبود وضعیت می

ها گردد که در رابطه به وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در قریههای یادآوری میصرف فعالیت گزارشدر این 

حقوق بشری زنان، بخش نظارت ساحوی  افانکشای کمیسیون شامل بخش حمایت و و دهات توسط سه بخش برنامه
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ها زنان و بخش نظارت ساحوی اطفال، در جریان سه سال گذشته در رابطه به وضعیت حقوق بشر زنان و دختران قریه

 است. افتهیانجامو دهات 

 ها و دهات افغانستانهای حقوق بشری زنان و دختران در قریهتعیین اولویت

 یهاستمیس یبازسازهای ، ظرفیتتیامن ، دسترسی بهفاضالب هیتخلصحی  ستمیس دسترسی به صحی، آبدسترسی به 

ی؛ مواصالت یهاراه، وضعیت به عدالت یدسترسی، صح خدمات ، دسترسی بهاطفال تیو ترب میتعل ی، دسترسی بهاریآب

، داشتن با فساد مبارزهی، پاک نیماهای ، دسترسی به امکانات اولیه زندگی مثل پوشاک، برنامهخانهیا  سرپناه دسترسی به

های ت و انرژی مثل برق، دسترسی به فرصتسوخت مواد ه، دسترسی بهخوراکِ مواد ، دسترسی بهسالم ستیزطیمح

پرسیده  شوندگانمصاحبهباشد که در جریان نظارت ساحوی همکاران کمیسیون از های میترین پرسشکار از مهم

 شوند.می

ها و مصاحبه با زنان و دختران در قریه 5195 درمجموع 1395معلوماتی کمیسیون در سال بر اساس آمار بانک 

ها و نظریات دیدگاه با انجام مصاحبهاند است. همکاران نظارت ساحوی کمیسیون سعی کرده افتهیانجامدهات، 
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های زندگی آنان از ویتضمن دریافت اول ه،جستجو نمودرا در رابطه به وضعیت حقوق بشری آنان  شوندگانمصاحبه

زیرا ؛ و انکشاف وضعیت حقوق بشری آنان را شناسایی نمایند ها و مشکالت سر راه توسعهزبان خودشان، چالش

باشد که شخص های زندگی آنان نیز میترین چالشدر عین زمان یکی از مهم شوندگانمصاحبههای اولویت

ی نموده است تا ادآوراولویت زندگی خویش ی عنوانبهد، از آن به دلیل عدم دسترسی به همان مور شوندهمصاحبه

 های آنان رفع گردد.و مشکالت و نیازمندی قرارگرفتهمورد رسیدگی  زودترهرچه 

اولویت  عنوانبه شوندگانمصاحبهنفر از  736ها آب یا دسترسی به آب صحی برای نوشیدن از دید در این مصاحبه

مصاحبه از  736در ها ودهات زنان قریه ،مصاحبه 5195مطرح گردیده است. به این معنی که از میان  شانیزندگ

که در مصاحبه خویش واداشته شده است تا از آب  بردندیمکمبود آب یا عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی رنج 

 د.نی نمایادآوریک اولویت اساسی زندگی خویش ی عنوانبه

 دسترسی به سیستم

دو  نظر ازصحی  فاضالب

 شوندگانمصاحبهنفر از 

یک اولویت  عنوانبه

مطرح بوده و امنیت یا 

امنیت از  حقبهدسترسی 

، شوندهمصاحبه 396دید 

های بازسازی سیستم

نفر،  49آبیاری از دید 

 تیو ترب میتعل دسترسی به

نفر،  310، از دید اطفال

ی از مواصالت یهاراهنفر، بهبود وضعیت  228 دیداز  به عدالت یدسترسنفر،  756ی از دید صح خدمات دسترسی به

 85امکانات اولیه زندگی مثل پوشاک از دید  بهنفر، دسترسی  86 دیداز  خانهیا  سرپناه نفر، دسترسی به 203 دید

نفر،  31دید  از سالم ستیزطیمحنفر، داشتن  151از دید  با فساد مبارزهنفر،  4ی از دید پاک نیماهای نفر، برنامه

نفر و دسترسی به  414ت و انرژی مثل برق از دید سوخت مواد نفر، دسترسی به 353از دید  خوراکه مواد دسترسی به
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 شوندگانمصاحبهنفر از  20اولویت مطرح گردیده است. همچنین  عنوانبهنفر  1371 دیدهای کار از فرصت

 گردد.ره نمیاند که شامل موضوعات متذکهای دیگری داشتهاولویت

 

 

بانک معلوماتی  آمارمطابق با  شانیبشرها و دهات در زمینه دسترسی به حقوق های زنان و دختران قریهاولویت

دهات سراسر کشور  و هاهیقرزن و دختر در  6927نیز به ثبت رسیده است. در این سال با  1394کمیسیون در سال 

 اند.های خویش را قرار زیر یادآوری کردهاست که به ترتیب اولویت افتهیانجاممصاحبه 

 حقبه دو نفر، دسترسی ازنظرصحی  فاضالبنفر، دسترسی به سیستم  959ی صحی برای دنیآشامدسترسی به آب 

نفر،  428 یبرا، اطفال تیو ترب میتعل به دسترسینفر،  75های آبیاری برای مفر، بازسازی سیستم 347امنیت برای 

برای ی مواصالت یهاراهنفر، بهبود وضعیت  272برای  به عدالت یدسترسنفر،  933ی برای صح خدمات دسترسی به

نفر،  262برای  امکانات اولیه زندگی مثل پوشاک بهنفر، دسترسی  152برای  خانهیا  سرپناه نفر، دسترسی به 200

 نفر، دسترسی به 60برای  سالم ستیزطیمحنفر، داشتن  145 رایب با فساد مبارزهنفر،  11برای ی پاک نیماهای برنامه

های کار فرصت نفر و دسترسی به 547برای ت و انرژی مثل برق سوخت مواد نفر، دسترسی به 626برای  خوراکه مواد

است های دیگری مطرح بوده اولویت ماندهیباقنفر  31مطرح گردیده است. برای زندگی اولویت  عنوانبهنفر  1877

 گردد.که شامل موضوعات فوق نمی

آب

سیستم 

فاضال

ب

امنیت

بازساز

ی 

سیستم 

آبیاری

تعلیم و 

تربیت

خدمات 

صحی

دسترس

ی به 

عدات

راه های 

مواصال

تی

سرپناه و 

خانه
لباس

ماین 

پاکی

مبارزه با 

فساد

محیط 

زیست 

سالم

مواد 

خوراکه

مواد 

سوخت 

و برق

کار و غیره مجموع

تعداد 734 2 398 49 310 756 228 203 86 85 4 151 31 353 414 1371 20 5195

درصد 14.1 0.04 7.66 0.94 5.97 14.5 4.39 3.91 1.66 1.64 0.08 2.91 0.60 6.79 7.97 26.3 0.38 100 

ر جدول اولویت های زنان دهات در دسترسی به حقوق بشری شان د

1395سال 
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به دلیل  تاکنوناست  افتهیانجامه مصاحب 1396که با آنان در سال  و دخترانهای حقوق بشری زنان اولویت آمار

. ولی به اساس تفصیلی وارد دیتابیس کمیسیون نگردیده است صورتبهمشکالت و نواقصی که در آن وجود داشته 

ها و دهات ن قریهمصاحبه با زنان و دخترا 7085به تعداد  1396سوی بخش دیتابس در سال از  شدهارائهمعلومات 

 است. افتهیانجام

ها و دختران قریه مصاحبه با زنان و 19207 مجموعاًکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سه سال اخیر  نیبنابرا

های ها و دهات اولویتدهات انجام داده است که در آن عالوه بر بررسی وضعیت حقوق بشری زنان و دختران قریه

 حقوق بشری آنان نیز دریافت گردیده است.

آید می حساببههای لویتها ودهات همان اوزن و دختر در قریه شوندگانمصاحبهاز سوی  شدهفیتعرهای اولویت

ت حقوق بشری به هدف بهبود وضعی ،و مطابق به آن قرارگرفته موردمطالعهکه باید از سوی دولت و جامعه جهانی 

 ریزی گردد.ها ودهات برنامهزنان و دختران در قریه

آب
سیستم 

فاضالب
امنیت

بازسازی 

سیستم 

آبیاری

تعلیم و 

تربیت

خدمات 

صحی

دسترس

ی به 

عدات

راه های 

مواصال

تی

سرپناه و 

خانه
لباس

ماین 

پاکی

مبارزه با 

فساد

محیط 

زیست 

سالم

مواد 

خوراکه

مواد 

سوخت 

و برق

کار و غیره مجموع

تعداد 959 2 347 75 428 933 272 200 152 262 11 145 60 626 547 1877 31 6927

درصد 13.8 0.03 5.01 1.08 6.18 13.4 3.93 2.89 2.19 3.78 0.16 2.09 0.87 9.04 7.90 27.1 0.45 100 

ر جدول اولویت های زنان دهات در دسترسی به حقوق بشری شان د

1394سال 
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ترین اولویت آنان در هر دهد که مهمنشان می ،ها و دهات کشورهای زنان و دختران در قریهه اولویتمطالعه و مقایس

 1394و  1395دو سال 

بوده  حق کاردسترسی به 

زنان معنی که این  به است.

ها ودهات بیشتر از هر قریه

چیزی از بیکاری رنج برده 

های و نیازمند برنامه

های باشند که فرصتمی

ها و شغلی و کار را در قریه

% 26 دهات افزایش دهد.

زنان و دختران مصاحبه 

نفر( در  1371شونده )

کار را به عنوان اولولیت حقوق بشری در زندگی اجتماعی  1394نفر( در سال  1877% آنان )27.1و  1395سال 

 اند. شان بیان نموده

اندد که دیگریهای آب آشامیدنی، خدمات صحی، مواد خوراکه، مواد سوخت و برق، تعلیم و تربیه و لباس اولویت

 اند.به ترتیب از سوی مصاحبه شوندگان مورد تأکید قرار گرفته

ان قریهجدول مقایسوی اولویت ی زنان ودختر  ها و د هات های حقوق بشر
  1394و  1395های در سال

 مالحظه مجموع 1394 1395 الویت های اسایس

 1693 959 734 آب

 

 4 2 2 آب / سیستم تخلیه فاضالب

 745 347 398 امنیت

 124 75 49 بازسازی سیستم های آبیاری

 738 428 310 تعلیم و تربیه اطفال

 1689 933 756 خدمات صیح

یس به عدالت  500 272 228 دستر

 403 200 203 راه های مواصالتر 

 238 152 86 رسپناه / خانه

 347 262 85 لباس / کمپل

 15 11 4 ماین پایک
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 296 145 151 فسادمبارزه با 

 91 60 31 محیط زیست سالم

 979 626 353 مواد خوراکه

 961 547 414 مواد سوختر / برق

 4 1877 1371 کار

ه  51 31 20 و غتر

 12122 6927 5195 مجموع

    

  

 حقوق مدنی و سیاسی

ها و حق طی مراحل قانونی از حق حیات، حق کرامت انسانی، حق آزادی و امنیت شخصی، حق سلب آزادی شده

تناد به آمار بانک معلومات کمیسیون اسسیاسی است که در این بخش از تحقیق در  ترین مصادیق حقوق مدنی ومهم

 .اندقرارگرفته یموردبررس

 نقض حق حیاتالف: 

حیات  حقبهگردد، احترام اساس برخورداری از سایر حقوق و امتیازات بشری محسوب می ،یزندگ وحق حیات 

المللی نیز ها است در متون حقوقی و مقررات قانونی در سطح ملی و بینکه جزء حقوق طبیعی انسانعالوه بر این

جامعه بشری بوده و بر  های هر عضوحیات افراد جزء مسؤولیت حقبهضمانت شده و حمایت گردیده است. احترام 

تا در  دارندفهیوظها باشند. دولتها مکلف به رعایت این حق میی حقوق بشر، تمام دولتالمللنیباساس مفاد اسناد 

ی خویش ایجاد حمایت از حق حیات، تالش جدی و مؤثری داشته و مبانی حقوقی حمایت از آن را در قالب قوانین مل

 توسعه دهند. نیز ین زمینه را ادر  ازیموردنهای ساختاری تا ظرفیت دارندفهیوظکه نمایند عالوه بر این

 عنوانبهحق حیات را  مستقیم از حق حیات افراد چیزی نگفته ولی حمایت از صورتبهمنشور سازمان ملل متحد اگرچه 

این منشور  .ده استضمنی مطرح نمو صورتبهبه صلح و امنیت جهانی  آنان ها ضمن احترامیک وجیبه برای دولت

های همدلی و صلح ها خواسته است تا برای حمایت از زندگی شهروندان خویش و جامعه بشری، ظرفیتاز دولت

البینی  خویش به جنگ و ابزارهای قدرت و استعمال زور، های ذاتآورده و در حل اختالف به وجودی را المللنیب

ها یا صدمه زدن ل به قدرت یا زور، قتل انسانیامدهای جنگ و توصپ حداقلمتوصل نگردند. زیرا تردیدی نیست که 

 د.آیمی حساببهنقض حق حیات  عمالًی آنان خواهد بود که سالمتبه
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ی تأکید مشخصی داشته و ضمن ماده وزندگاعالمیه جهانی حقوق بشر سند دیگری است که بر حمایت از حق حیات 

تأکید ماده سوم اعالمیه جهانی .« 11شخصی دارد تیآزادی و امن، یهرکس حق زندگ»سوم خویش آورده است که 

روایت صریحی  در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و وستهیپهمبهحقوق بشر بر حق حیات، آزادی و امنیت که به نحوی 

 باشد.، حق آزادی و امنیت شخصی میاین سند حقوقی در حمایت از حق حیات کنندگانبیتصواز اراده قوی 

ی آن، آورالزام تیثیحکنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که نسبت به اعالمیه جهانی حقوق بشر با توجه به  6ماده  

اند،  نسبت به های که این سند حقوقی را امضا یا تصویب نمودهدولت خصوصبهها بیشتر مورد استناد بوده و دولت

حق  »یز با صراحت از حق حیات حمایت نموده است: ن ،تری دارنداجرای آن مسؤولیت یا مکلفیت حقوقی جدی

 توان خودسرانهموجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیزندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به

 ...« 12محروم کرد ی( از زندگقانونی )بدون مجوز

اسی به این نتیجه نسیون حقوق مدنی و سیکنوا 6ی حقوق بشر و ماده جهاناعالمیه  3درنهایت با توجه به مفاد ماده 

خاطر  تولد صرف به مجردبهطبیعی و  صورتبهترین حقوق بشری انسان بوده و هر فرد رسیم که حق حیات از مهممی

مرتکب جرایم  کهیدرصورتتواند از این حق محروم گردد، مگر ی نمیکسچیهباشد. انسان بودنش از آن برخوردار می

ها مکلف به تاعدام گردیده باشد. دول به محکوممحاکمه عادالنه در محکمه صالح  جهیدرنتی گردیده و کشتارجمع

های آورده و زمینه به وجودها و ساختارهای حمایتی از این حق را تا ظرفیت دارندفهیوظرعایت و حمایت از آن بوده و 

 د.نا از بین ببری و جنگ رناامنگردد مثل که سبب سلب حق حیات شهروندان می

                                                           
 1948دسامبر  10ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب  11
 1966دسامبر  16سیاسی، مصوب  کنوانسیون حقوق مدنی و 6بند اول ماده  12
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دوام دار کمیسون نظارت

مستقل حقوق بشر افغانستان از 

حق حیات زنان  و دختران 

ها و دهات، نشان داده قریه

است که در جریان سه سال 

قضیه مربوط به نقض  38اخیر 

ها و حق حیات زنان قریه

 13روی داده است که  دهات،

قضیه دیگر مربوط به سال مالی  10و  1395وط به سال مالی قضیه مرب 15، 1394ط به سال مالی قضیه آن مربو

 باشد می 1396

 نقض حق کرامت انسانیب: 

است، یکی از  شدهشناختهی به انسان دهارزشکه بنیاد حقوق بشر و خواستگاه احترام و  گونههمانکرامت انسانی 

گردد، بلکه از سبب توسعه این حق می تنهانهرود که رعایت و احترام این مفهوم به شمار می ترین مفاهیمیمهم

آورد. می به وجودحقوق بشر را نیز  قیمصاد ریسااحترام به  ازیموردنهای ها و شرایطی است که زمینهترین ظرفیتمهم

اعالمیه جهانی حقوق  5و  4های ضمنی در ماده صورتبهاحترام به انسان یا رعایت و حمایت حق کرامت انسانی 

و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز به  قرارگرفته تیموردحماعنوان نفی بردگی و عدم شکنجه انسان  با 13بشر

 .14است آوردهعملخویش حمایت به  8و  7های نحوی از آن ضمن ماده

                                                           
 انی حقوق بشر(اعالمیه جه 4)ماده  .كه باشد ممنوع است یهر شکلبه  بردگان و ستدگي نگاه داشت وداد برد در توانینمرا  کسچیه 13

 اعالمیه جهانی حقوق بشر( 5ه )ماد بشری یا موهن باشد. و شئونبرخالف انسانیت  یاکه ظالمانه  قراردادتحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری  توانینمرا  کسچیه
 قرار دادن یک شخص تحت . مخصوصاَقراردادظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی  یرفتارهایا  هامجازات ایو  و شکنجه آزارمورد  توانینمرا  کسچیه 14

 وانسیون حقوق مدنی و سیاسی(کن 7ماده  پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است. یهاشیآزما

 از انحا ممنوع است. یهر نوعبرده به  و فروش دیآخر یبردگگی نگهداشت برد در توانینمرا  کسچیه 

 گی )غالمی( نگهداشت.در برد توانینمرا  کسچیه .1

 به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد. کسچیه الف( .2

جازات اعمال شاقه مورد مکه بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای  ییدر کشورهاچنین تفسیر کرد که  توانینمرا  3شق الف بند  ب(

 صالح شود. دادگاهحکم صادره از 

 بند شامل امور زیر نیست. نیدر ااعمال شاقه یا کار اجباری مذکور  ج(

1394 1395 1396 مجموع

تعداد 13 15 10 38

درصد 34.2 39.5 26.3 100

0

20

40

60

80

100

120
جدول نقض حق حیات

تعداد درصد
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قانون اساسی که  29و 24، 22های و عالوه بر ماده شدهدادهنقض حق کرامت انسانی در قوانین ملی نیز ممنوع قرار 

نع شکنجه، تجاوز به کرامت انسانی تأکید نموده است در کود جزای جدید نیز ضمن مواد مربوط به م حقبهبر احترام 

 ، اختطاف، اتهام و توهین و ... جرم انگاری گردیده است.وجرحضربعنف، 

کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان با نظارت متداوم از 

های وضعیت حقوق بشر، یافته

خویش را در رابطه به نقض 

ی بنددستهحق کرامت انسانی 

نموده و ساالنه از آن به هدف 

دولت و نهادهای  توجهجلب

 دهد.گزارش می مسئول

شکنجه، لت و کوب، توهین 

ترین و تحقیر و تجاوز از عمده

باشند که در جریان سه سال اخیر همکاران ما در دفاتر والیتی و ساحوی کمیسیون یق نقض حق کرامت انسانی میمصاد

اند نمودهها را ثبت و بررسی مورد آن 65ها و دهات و مؤثر از وضعیت حقوق بشری زنان قریه داردوامضمن نظارت 

مالی  1396مورد دیگر مربوط به سال  20و  1395مورد مربوط به سال  23، 1394مورد، مربوط به سال  22 که

 بوده است.

و به هدف تأمین عدالت در  قرارگرفتهی همکاران کمیسیون موردبررستمامی قضایای نقض حق کرامت انسانی 

 رسیدگی به آن، دادخواهی مؤثر در نهادهای عدلی و قضایی صورت گرفته است.

                                                           
سی که موضوع چنین تصمیمی یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به ک موجببهعارفَا به کسی که کار یا خدمت ذکر نشده در شق )ب( که مت هرگونه اول:

 حکم مزاحمت است. باشد درآزادی مشروط  در حالبوده و 

 موجببهدمت ملی که خاست هرگونه  شدهشناختهکه امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت  ییدر کشورهاهرگونه خدمت نظامی و  دوم:

 .باشدیموجدانی باعث زحمت او  کنندگانقانون به امتناع 

 .شودیمخود زحمت شمرده  کندیمی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید ییاقوه قهریه یا بال در موردهرگونه خدمت که  سوم:

 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی( 8ماده  رف باشد.یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی )اجتماعی( متعا هر کار چهارم:

 

1396 1395 1394 مجموع

تعداد 20 23 22 65

درصد 30.8 35.4 33.8 100
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 نقض حق آزادی و امنیت شخصیج: 

از کار  تیمصون، از تهدید به مرگ تیمصون، وجرحاز ضرب تیمصون، یری و توقیف خودسرانهاز دستگ تیمصون

و گیری از اختطاف و گروگان تیمصون، منزل و حریم خصوصی تیمصون، اجباری ندشدیاز ناپد تیمصون، اجباری

 روند.از مصادیق مهم و شایع حق آزادی و امنیت شخصی به شمار می وگذارگشتآزادی 

کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  9سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  آزادی و امنیت شخصی ضمن ماده

ها بوده و است. این حق مثل حق حیات و کرامت انسانی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان قرارگرفته تیموردحما

 قرار دهد. احترامیبآن را نقض و مورد  ،ی حق نداردکسچیه

قانون اساسی افغانستان نیز 

خویش حق  24در ماده 

آزادی شهروندان را 

قرار داده و  تیموردحما

دولت را مکلف به رعایت و 

 حمایت از آن نموده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان توانسته است ضمن 

نظارت از وضعیت حقوق 

ها بشری زنان و دختران قریه

و دهات در سه سال اخیر 

 مورد از نقض حق آزادی و امنیت شخصی را ثبت و مورد رسیدگی و پیگیری، قرار دهد. 61

مانده مربوط به سال مالی مورد باقی 16و  1395مورد مربوط به سال  24، 1394مورد از قضایا مربوط به سال  21

 باشد.می 1396

 هانقض حق سلب آزادی شدهد: 

ها های زندگی اجتماعی با او همراه بوده است. برخی از انسانخستین روزهای همزاد بشر و از نجرم یکی از واقعیت

های بهتر اقتصادی و برخی نیز به دالیل انتقام یا دسترسی به اهداف سیاسی و اعتقادی خویش برای رسیدن به فرصت
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و ه در قبال نظم با توجه به مسؤولیتی ک حاکمِکردند. دستگاه ی میرقانونیغدست به جرم زده و مرتکب رفتارهای 

شهروندانش به عهده دارد، افراد مجرم را بر اساس نظام حقوقی خاص خودش توسط ساختارهای قانونی از قبل  تیامن

 نگهداری در مراکز و حس و قرار دادننماید. توقیف، تحت نظارت )نهادهای عدلی و قضایی( محاکمه می جادشدهیا

اجرا  ،ادهای عدلی و قضایی صادر و در مورد متهمان به جرمنهاصالح و تربیت اطفال، احکامی است که ممکن توسط 

خانه  در نظارتها و دهات نیز ممکن مرتکب جرم شده، توقیف گردیده یا گردد. در چنین شرایطی برخی از زنان قریه

 د.نحبس گرد بهمحکوم تیدرنهابرده شده و 

کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از حق سلب آزادی  11تا  9های و ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر 11 تا 9های ماده

های و شرایط نقض حق سلب نهضمن رعایت این حقوق، زمی ،ها وظیفه داده استشدگان حمایت نموده و به دولت

 یی خویش از بین ببرند.و قضاهای عدلی آزادی شدگان را در نظام

لی است که اسناد حقوقی م ازجملهون اساسی و مفاد تمام مواد قانون اجراآت جزایی افغانستان، قان 27ماده 

 ، تسجیل نموده است.صراحتبهق سلب آزادی شدگان را های دولت در قبال حمایت از حقومسؤولیت

ی زادمستقل حقوق بشر افغانستان طی سه سال اخیر ضمن نظارت مؤثر خویش از وضعیت حق سلب آ ونیسیکم

اند حبس گردیده بهمحکومها و دهات کشور را که شدگان و بازدید متداوم از محالت سلب آزادی، وضعیت زنان قریه

گیری رسیدگی و پی ی قرار داده و در راستای تأمین عدالت،موردبررس، با دقت بردندیمیا در توقیف و نظارت به سر 

 مؤثر انجام داده است.

ها و دهات ن نظارت تنها به یک قضیه نقض حق سلب آزادی شدگان در مورد زنان قریههمکاران کمیسیون در جریا

 .و پیگیری مؤثر به قضیه رسیدگی گردیده است که در نتیجه رسیدگی اندمواجه گردیده 1396هم در سال آن

 نقض حق طی مراحل قانونیهـ: 

ی مربوط به قضایا، مطابق به هاهیدوسحقوقی و جنایی،  گردد که در دعاویحق طی مراحل قانونی شامل حقوقی می

های نهادهای کشفی، عدلی و خصوص قانون اجراآت جزایی و قوانین مربوط به وظایف و صالحیتمفاد قانون به

 قضایی، طی مراحل گردد.
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ه مربوط به قضی 50دهد که نظارت همکاران کمیسیون از اجراآت نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه نشان می

نقض حق طی مراحل قانونی در جریان سه 

سال اخیر ثبت بانگ معلوماتی کمیسیون 

گردیده است. همکاران کمیسیون قضایای 

را مورد برسی قرار داده و روند  شدهثبت

ها را نظارت و پیگیری مؤثر رسیدگی به آن

 اند.نموده

 معلوماتقضیه که ثبت بانک  50 انیاز م

قضیه در سال  14ست، کمیسیون گردیده ا

قضیه  19و  1395قضیه در سال  17، 1394

 .است دهیرسبه ثبت  1396در سال 

 ها و دهاتخشونت علیه زنان قریهو: 

 یبارداری، جنس تجاوز ،، اعتیاد اجباریقاچاق، فحشا به اجبارقتل ناموسی، قتل، ی، جنس تیآزار و اذ، آتش زدن

سلب ، و کوب لت، بدن یاعضا قطع، شوهر یچندهمسری، اجبار نیجنسقط، به بهانه ازدواج دوفروشیخر ی،اجبار

از  ممانعت، اقارب دیدوبازدیداز  ممانعتمنع رفتن به مکتب، منع اشتغال در بیرون از خانه، ، انتخاب همسر آزادی در

، نفقه نیتأم عدمی، اجبار ینامزدی، تصرف در اموال شخص منع، تصرف در ارث منعی، و مدن یاسیس یهاتیفعال

ها و دهات زنان قریهزندگی  هایچالش نیتراز مهم ،قرابت ینف و ، توهین و تحقیر، دشنامیاجبار کار، هیمهر نپرداختن

اخیر به ثبت رسیده و سال کشور است که در جریان نظارت مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سه 

 است. قرارگرفتهو رسیدگی  یموردبررس

مهمی را  یاهگامی گذشته، نیم دههو در جریان یک ستان با حمایت جامعه جهانی حالی است که دولت افغاناین در 

و تضمین علیه زنان نت شوگذاری منع خعالوه بر قانونحقوق بشری زنان برداشته و و انکشاف نیز در راستای حمایت 

المللی مربوط به حقوق بشری زنان را امضاء یا تصویب بخش اعظم از اسناد بین ،در سطح ملیبرابری حقوقی زن و مرد 

 کرده است.
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، خدمات صحی تیتربترسی به تعلیم و سیاسی و دس_های دسترسی به حقوق مدنیخوبی را در زمینه یادست آورده

نان که در شهرها زندگی ز خصوصبهزندگی اجتماعی زنان  های از تغییر در سطحو کار و اشتغال داشته و نشانه

 خورد.به چشم می ،کنندمی

سال مالی  ر جریاندهد که دنشان می ،ها و دهاتحقوق بشری زنان قریه تیوضعاز آمار بانک معلوماتی کمیسیون 

داریم که این رقم شامل تمام زنانی است. اذعان می به ثبت رسیده آنانقضیه خشونت علیه  801مجموعاً  1396

اند. بلکه این رقم تنها دهات افغانستان با خشونت مواجه بودهو ها در قریه 1396گردد که در جریان سال مالی نمی

باور . زیرا ما است دهیرسون به ثبت یمیسهای کارمندان کتالش و همکاری جهیدرنتگردد که قضایای را شامل می

ها و دهات، و کمبود ظرفیت هاهای قریهخانواده خصوصبهبه فرهنگ حاکم در جامعه سنتی افغانستان  با توجه داریم

ز قضایای ابخش اعظم  عدلی و قضایی و پولیس، یاساختاره بشر وناظر بر حقوق  و امکانات دسترسی به نهادهای

 د. نگیریدگی قرار نمیو رس یموردبررسمربوط به خشونت علیه زنان کشف نگردیده و 

رسید که نسبت به آمار سال مالی قضیه می 741به  1395ها و دهات در سال مالی رقم کلی خشونت علیه زنان قریه

 % کمتر گزارش گردیده بود.7.5هجری  1396

 1394همچنین این رقم در سال مالی 

قضیه به ثبت رسیده بود  683هجری 

هجری  1395که نسبت به سال مالی 

 1396و نسبت به سال مالی  7.7%

 % کمتر بوده است. 14.7 هجری

مجموع آمار خشونت علیه زنان  نیبنابرا

ها و دهات که در جریان سه سال قریه

توسط همکاران ما در بانک اخیر 

% مربوط 33.3و  1396% آن مربوط به سال 36رسد که میمورد  2225ن به ثبت رسیده است به کمیسیو یتمعلوما

 گردد. می 1394به سال مالی  مربوط ماندهیباق% 30.7 تیدرنهاو  1395ل مالی به سا

های قبل به دو دلیل قابل توجیه است.اول  ها و دهات نسبت به سالیا افزایش آمار خشونت علیه زنان قریه یتصاعدروند 

ها ان و دختران قریهزن خصوصبهکلی و  صورتبهزنان و دختران  خصوصبه زمان میزان آگاهی مردم باگذشت کهنیا
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 نهادها وو همکاری ن حقوق بشر فعاال هایتالش جهیدرنتحمایتی از آن  یساختارهاو دهات کشور از حقوق بشر و 

نظارتی، کشفی، عدلی و قضایی را افزایش داده  اینهادهو تعداد مراجعه به  افتهیشیافزا یالمللنیبملی و  ساختارهای

که در آمار بانگ معلوماتی کمیسیون،  گونههمانان نیز وجود دارد که میزان خشونت علیه زنان است. دوماً این امک

 باشد. افتهیشیافزانیز  عمالًدهد، را نشان می یتصاعدروند 

 ها و دهات با کل قضایای خشونت علیه زناننسبت تعداد خشونت  علیه زنان قریه -1

در کاهش میزان  دانش و آگاهی مردان سرپرست خانواده خصوصبه خانوادهبا توجه به نقش سواد و فرهنگ اعضای 

ها و دهات، کمتر از مناطق شهری نخواهد بود. خشونت علیه زنان، ما باور داریم که میزان خشونت علیه زنان در قریه

ود دارد مردان به نحو بهتری وج های دادخواهی برای زنانها و فرصتکه ظرفیت حالنیدرعزیرا در مناطق شهری 

 دارند.  ییآشنا لیه بوده و نسبت به مصادیق حقوق بشری زنان تا حدودیاو تحصیالت ع باسواد عمدتاًخانواده نیز 

که مورد خشونت علیه زنان  15047 از گذشته سال 3دهد که در جریان بانک معلوماتی کمیسیون نشان می آمارولی 

% کل 14.8که تنها  رقمی کشور بوده است.ها و دهات مربوط به زنان قریهآن مورد  2225به ثبت رسیده است 

که در شهرها زندگی  تآمار خشونت به زنانی ارتباط داشته اس %85.2که  یاین معنکند. به خشونت را احتوا می

هرها زندگی % زنان در ش25.52ها و دهات کشور و % زنان در قریه74.48 اشاره گردید  قبالً کهیدرحالکنند. می

 کنند.می

ها و دهات نیز گسترده بوده و به نیز گفته شد تردیدی نیست که آمار خشونت علیه زنان در قریه قبالًکه  گونههمان

ها دسترسی به نهادهای کشفی، عدلی و قضایی یا نهادهای دلیل فرهنگ حاکم در زندگی روستایی و کمبود ظرفیت

 دنرسبخش عمده از قضایا کشف نگردیده و هرگز به ثبت نمی ،مدافع حقوق بشر
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های که منجر خشونت -2

به نقض حق حیات گردیده 

 است

آمار به ثبت رسیده در دیتابس 

کمیسیون نشان داده است که در 

مورد  51جریان سه سال گذشته 

خشونت  جهیدرنتنقض حق حیات 

اتفاق افتاده  دهاتوها علیه زنان قریه

اند بخش مورد دیگر به قتل رسیده 36اند. و در مورد زنان به آتش کشیده شده یا خودسوزی نموده 15است. که در 

 نوع قتل ناموسی گزارش گردیده است. از هاعمده این قتل

 های جنسیخشونت -3

تنی بر است که مب یاکنندهنگرانهای تلخ و یکی از واقعیتها و دهات های جنسی در برابر زنان قریهخشونتآمار 

در دیتابس  شدهثبتمعلومات 

مورد در جریان  159کمیسیون 

ردیده سه سال گذشته گزارش گ

از  مورد این نوع 61ت.  سا

خشونت مربوط به سال مالی 

مورد به سال  46بوده و  1394

است ارتباط داشته  1395مالی 

در مورد دیگر  52 همچنین

 یده است.به ثبت رس 1396سال مالی دیتابس 

1396 1395 1394 مجموع

تعداد 52 46 61 159
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 های لفظی و روانیخشونت -4

بخشد کرامت أن و عظمت میو به آنان ش ساخته نسبت به سایر موجودات متمایز را  هاترین ویژگی که انسانمهم

 . ها استآن یانسان

انی اگرچه یک حق نسکرامت ا

نه، بلکه یک اصل از اصول 

اساسی حقوق بشر شمرده 

شود ولی باید اذعان کرد می

که حقوق بشر بدون کرامت 

انسانی معنی نداشته و این اصل 

و اساسی بنیاد اصلی  عنوانبه

 باشد.می موردبحثحقوق بشر 

 گردد.ت انسانی مینقض کرامسبب  ترین رفتارهای است کهجدی لفظی و روانی از هایخشونت

دهد که در جریان سه سال نشان میها و دهات علیه زنان قریهآمار به ثبت رسیده از قضایای خشونت لفظی و روانی 

مورد در  171و  دادهیرو 1394مورد در سال  158   اند. که  نفر قربانی این نوعی از خشونت بوده 533گذشته 

 به ثبت رسیده است.  1396مالی  لمورد در جریان سا 204 تیدرنهاو  1395سال 

 فزیکی هایخشونت -5

ها است. قربانیان این در میان خانواده خصوصبهعلیه زنان  هانوع خشونت نیترمتعارفهای فزیکی یکی از خشونت

حقوق  کنندهتیحماکه از امکانات دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی یا نهادهای اندنیزنا معموالًنوع از خشونت 

های خرافی و مردساالرانه جرئت کمتری در چنین حالتی زنان قربانی تحت تأثیر سنتباشند. بشری زنان، محروم می

مراجعه کنند.  یدادخواه خواهد داشت که به مراکز و نهادهای عدلی و قضایی یا نهادها مدافع حقوق بشری زنان برای

های فزیکی مردان خانواده علیه آنان نوعی حق مردانگی آنان اند که خشونتبخش اعظم از قربانیان حتی به این باور

 کنند.ناشی از آن را تحمل می صدمات ،را بلند نکرده و با حقارت صدایش گاهچیهدلیل  نیابه  است.

1396 1395 1394 مجموع
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مبتنی بر آمار به ثبت رسیده در 

بانک معلوماتی کمیسیون، 

نفر از زنان  828 درمجموع

ها و دهات قربانی این قریه

ه اند کنوعی از خشونت بوده

 1394نفر متعلق به سال  258

نفر متعلق به سال  289و 

نفر  281 تیدرنهاو  1395

بوده  1396متعلق به سال 

  است.

 های اقتصادیخشونت -6

های اهداف اخصش نیترمهماز  نیز اشاره گردید قبالًکه  گونههمانها و دهات زنان قریه خصوصبهان توانمندسازی زن

تا  دارندفهیوظنسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان  خویش مبتنی بر تعهداتها دولت .باشدانکشاف پایدار می

های خشونت ها و ظرفیتزمینه آورده و  به وجودها و دهات و قریه هااقتصادی زنان را در شهر استقاللظرفیت 

 را از بنیاد براندازد. علیه زنان اقتصادی

با ترین فرصت ممکن برای مبارزه استقالل اقتصادی زنان و حمایت از حقوق مالی و حفظ ملکیت آنان مهم

های اقتصادی بوده و خشونت

تردیدی نیست که سبب 

بیشتر خواهد شد.  آنکاهش 

ها و دهات زنان که در قریه

ن این نوعی از خشونت اینقربا

اند که اند از میان کسانیبوده

 برایدرآمد مستقلی نداشته و 

1396 1395 1394 مجموع
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 اند.خرید مایحتاج خویش به مرد خانه وابسته

ها و دهات نفر از زنان قریه 336دهد که در جریان سه سال گذشته در این زمینه نشان می ونیسیکمدیتابس  معلومات

نفر  129 تیدرنهاو  1395نفر در سال  119و  1394نفر قربانیان در سال  88اند. قربانی این نوعی از خشونت بوده

 اند.به ثبت رسیده 1396دیگر در سال 

 سایر موارد خشونت -7

های عالوه بر نقض حق حیات، خشونت

فزیکی،  یهاخشونتجنسی، 

و  یو روانهای لفظی خشونت

مواردی دیگری  ،های اقتصادیخشونت

وجود کمیسیون  معلوماتنیز در بانک 

دارد که با عنوان سایر موارد خشونت 

 ها ودهات به ثبت رسیدهعلیه زنان قریه

 است.

مورد به  97و  1394مرد به سال  102مورد رسیده است که  318ها در جریان سه سال اخیر به مجموع این خشونت

 .بوده استمتعلق  1396مورد به سال  119و  1395سال 

 ها و دهاتها علیه زنان و دختران قریهمصادیق خشونت -8

ها و دهات را در مطالعه و بررسی نمودیم آماری بود که قضایای خشونت علیه زنان و دختران قریه نجایاآنچه را تا 

قرار داده و نسبت سنجی نموده بود. ولی در جدول زیر مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات  موردبحثهای کلی دسته

ها و شتر مربوط به خشونت علیه زنان قریهبیشتر و عناوین ریزتری لیست گردیده است که خواننده را با جزئیات بی

وقت، صرف به لیست نمودن این معلومات در ضمن  و کمبودسازد. برای جلوگیری از تفصیل بیشتر دهات آشنا می

 یک جدول اکتفا گردیده است.

 ها و دهاتمصادیق خشونت علیه زنان قریه

 مجموع 1396 1395 1394 عنوان خشونت

 15 6 7 2 آتش زدن

 42 11 14 17 و اذیت جنیس آزار 

1396 1395 1394 مجموع

تعداد 119 97 102 318

درصد 37.4 30.5 32.1 100
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 54 21 18 15 اتهام یا تهمت زدن

 3 1 0 2 اجبار به تماشای تصاویر مستهجن

 8 4 1 3 یوشوهر زناجبار به روابط 

 22 6 9 7 اجبار به فحشا

 12 7 1 4 اجبار به فعل لواط

 4 2 2 0 مواد مخدراز اجبار زن به استفاده 

وع شوهر با دیگران  8 3 4 1 ارتباط نامشر

 31 12 10 9 انزوای اجباری

 2 0 1 1 بد دادن

 41 17 13 11 تجاوز جنیس

 3 1 1 1 بارداری اجباری

ل ز  40 16 11 13 تهدید به طالق/ اخراج از متز

 90 33 27 30 تهدید به قتل

ز   3 0 3 0 معلولیت به خاطر توهیر

ز  ز طفل به خاطر توهیر  15 5 6 4 نداشیر

ز  ز طفل مذکر  به خاطر توهیر  2 1 0 1 )پش( نداشیر

 10 5 3 2 به بهانه ازدواج دوفروشیخر 

یس به خدمات صیح  7 1 2 4 عدم دستر

/ تخویف  286 112 98 76 دشنام/ تحقتر

ز جنسقط  2 0 0 2 اجباری یر

 20 8 5 7 شوهر یچندهمش شکایت از 

ز تأمعدم   279 109 89 81 نفقه یر

 5 1 2 2 قاچاق قرباتز 

 36 10 12 14 قتل/ قتل نامویس 

 2 0 1 1 قطع اعضای بدن 

 749 240 267 242 لت و کوب

 49 28 13 8 مجروح کردن

 53 16 16 21 ممانعت از انتخاب همش

 14 5 3 6 تیتربممانعت از حق تعلیم و 

 5 3 1 1 ممانعت از حق کار

 33 11 12 10 اقارب د یدوبازدیدممانعت از 

 2 1 0 1 سیایس و مدتز  یهاتیفعالممانعت از 

 33 16 8 9 منع ترصف در ارث

 31 9 10 12 منع ترصف در اموال شخیص

 88 33 31 24 نامزدی اجباری

ز مهریه داخیر  12 6 3 3 نتر

 14 5 4 5 کار اجباری

 8 2 4 2 نفز قرابت 

 92 34 29 29 هتر و غ

 2225 801 741 683 مجموع
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 ها و دهاتفرهنگی زنان قریهنقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

اعالمیه جهانی حقوق بشر بر حمایت از مصادیق  27تا  24مواد  23و  17، 16، 13، 12ی هامادهعالوه بر مفاد 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

ها تأکید نموده فرهنگی انسان

است. این حقوق ضمن مفاد 

کنوانسیون حقوق اقتصادی، 

ی نیز فرهنگاجتماعی و 

و  شدهدادهقرار  تیموردحما

های که به آن ملحق گردیده دولت

از رعایت و حمایت  ریناگزاست 

آن خواهد بود. دولت افغانستان نیز 

ی ملحق المللنیببه این سند مهم 

ی و فرهنگی شهروندانش اجتماعگردیده و مبتنی بر آن، مکلف به تأمین، رعایت و حمایت از حقوق اقتصادی، 

 باشد.می

دهات نیز جزء وظایف دولت بوده و وظیفه دارد  و هاهیقرت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان رعای نیبنابرا

ها و دهات کشور، اجرا نماید. مصادیق عمده این های مؤثر و مفیدی را به هدف توسعه این حقوق در قریهکه برنامه

ه تعلیم و تربیت، حق دسترسی به نوعی از حقوق بشری؛ حق مالکیت، حق داشتن مسکن مناسب، حق دسترسی ب

باشد که خدمات صحت، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق کار می

نظارت مستمر و مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جهیدرنت

ی و پیگیری موردبررسقضیه نقض این حقوق ثبت گردیده و  87 جموعاًمها و دهات کشور، زنان و دختران قریه

 است. قرارگرفته

قضیه مربوط به  7 که قضیه نقض حق مالکیت توسط همکاران کمیسیون ثبت و بررسی گردیده است 20در این میان 

 ارتباط داشته است. 1396قضیه دیگر به سال  7و  1395سال قضیه به  6بوده،  1394سال 



26 
 

ه دیگر و یک قضی 1395دو قضیه در سال  1394قضیه در سال  1مسکن مناسب شامل  نقض حق دسترسی به قضیه 4

 و توسط همکاران کمیسیون به ثبت رسیده است. دادهیرو 1396در سال 

در طول سه سال اخیر صرف یک قضیه از نقض حق دسترسی به تعلیم و تربیت، گزارش گردیده است که مربوط به 

 گردد.یم 1395سال 

قضیه در ارتباط به  5همچنین 

نقض حق دسترسی به خدمات 

 3صحت به ثبت رسیده است که 

بوده  1394قضیه مربوط به سال 

 1396و  1395های و در سال

و  دادهیروقضیه  کیکصرف ی

ی همکاران کمیسیون موردبررس

 است. قرارگرفته

دو قضیه مربوط به نقض حق 

توسط همکاران  1396در سال  هیقض کو ی 1394مل یک قضیه در سال دسترسی به سطح مناسب زندگی شا

 است. شدهگزارشکمیسیون بررسی گردیده 

قضیه از نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ثبت، بررسی و پیگیری گردیده  51

دهات کشور،  و هاهیقربشر زنان در نظارت همیشگی خویش از وضعیت حقوق  جهیدرنتاست. کارمندان کمیسیون 

های مهمی که در برابر کار آنان در مناطق روستایی و دهات کشور وجود دارد، قضایای اند بر رغم چالشتوانسته

 ی و پیگیری مؤثر قرار دهند.موردبررسهای مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده را ثبت و مربوط به حقوق و آزادی

مورد در سال  18و  دادهیرو 1394مورد در سال  17قضیه نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده  51 مجموعاز 

 به ثبت رسیده است. 1396مورد دیگر در سال  16و  1395
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متداوم کارمندان کمیسیون در سطح ملی  نظارت جهیدرنتها و دهات درنهایت چهار مورد از نقض حق کار زنان قریه

 دادهیرو 1396و یک مورد دیگر در سال  1395، یک مورد در سال 1394مورد در سال  2 به ثبت رسیده است که

 است.

 

 کلی یریگجهینت

ولی  افتهیانجامحقوق بشری زنان که تاکنون در جهت حمایت از یکارها  بر رغماین تحقیق نشان داد که  یهایبررس

های ناموسی با رقم باال باشند. هنوز نقض حق حیات و قتلجدی مواجه می یهاچالشها و دهات هنوز هم با زنان قریه

 موارد، ظرفیت پیگیری و مجازات عامالن نیز وجود ندارد. بیشتر گردد که در گزارش می

 ریو تحقها و دهات کشور، قربانی نقض حق کرامت انسانی بوده و مورد توهین هنوز کم نیستند تعداد زنانی که در قریه

 گیرند.زار و اذیت قرار میو آ

دسترسی به عدالت و رعایت حقوق سلب آزادی شدگان تعریف جندانی نداشته و مواردی از نقض حق طی مراحل 

 گزارش گردیده است.ها و دهات قریههای حقوقی و جنایی مربوط به زنان قانونی دوسیه

مواجه بوده و نیازمند توجه بیشتر دولت و جامعه دسترسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با مشکالتی 

 باشد.جهانی می

نقض حق مالکیت نقض حق مسکن

نقض حق 

یم  دسترسی به تعل

و تربیه

نقض حق 

دسترسی به 

خدمات صحی

نقض حق 

دسترسی به سطح 

مناسب زندگی

نقض حق ازدواج 

و تشکیل خانواده
نقض حق کار مجموع

1396 7 1 1 1 16 1 19

1395 6 2 1 1 0 18 1 29

1394 7 1 3 1 17 2 23

مجموع 20 4 1 5 2 51 4 87

درصد 23.0 4.6 1.1 5.7 2.3 58.6 4.6 100.0
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قوق بشری زنان که در راستای حمایت از ح یکارهاتمامروشن گردید که بر رغم معلومات این بررسی  جهیدرنت

داشته و دهات وجود  ها ور قریهدو دختران زنان زندگی بهتر های جدی سر راه است هنوز چالش افتهیانجام تاکنون

 .ها هستیمبرای حل این چالشتر تر و دقیقهای جدیریزیهمنیازمند برنا

که برای توسعه و های کنند ولی امکانات و ظرفیتها و دهات زندگی میدرصد زنان کشور در قریه 74بیشتر از 

 است. شدهدهداخیلی کمتر از میزانی است که در شهرها به زنان اختصاص  انکشاف زندگی آنان نیاز است

تی را که ها و دهات امکان این را ندارند تا با خاطر آسوده و اطمینان از پیگیری عادالنه، قضایای خشونهنوز زنان قریه

 یی  ثبت نمایند.گیرد، به نهادهای عدلی و قضاعلیه آنان صورت می

ها و دهات هستیم. هنوز تعداد زیادی از های ناموسی و حتا سوختاندن زنان در قریهقتل خصوصبههنوز ما شاهد قتل، 

 .باشندیمزنان بدون هیچ دلیل لت و کوب گردیده و قربانی احساسات مردان خانواده خویش 

 نماید. های فوری را مییجاب برنامهابود و  کنندهنگرانها و دهات کشور هنوز آمار خشونت علیه زنان در قریه

 پیشنهادها

های مؤثر جهت ها و دهات به هدف طرح و تدوین  برنامههای زنان و دختران قریهبررسی و تحلیل اولویت -1

 رفع مشکالت؛

 ها و دهات؛قریه و دخترانطرح و تطبیق استراتژی جامع حمایت از حقوق و امتیازات زنان  -2

ها و دهات به هدف تقویت زایی برای زنان و دختران قریههای اشتغالپروژه ها وو تطبیق برنامهطرح  -3

 مالی آنان؛ و استقاللهای درآمد ظرفیت

 های زراعتی وها و دهات در فعالیتی نقش زنان و دختران قریهتدوین راهبردهای مؤثر جهت توسعه -4

 مالداری؛

حمایت از حقوق و امتیازات زنان و دختران هدف  های از استراتژی انکشاف ملی که بهبازنگری بخش -5

 هاهیقرن ها و دهات طراحی گردیده است، به هدف افزایش مؤثریت آن در تغییر وضعیت زنان و دختراقریه

 دهات. و

 مأخذ ومنابع 

 818منتشره جریده رسمی شماره  1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مصوب سال  .1
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