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 مقدمه

 

خشونت علیه زنان یکی از معضالت اصلی حقوق بشر در افغانستان است. با آنکه افغانستان در طول بیش از ده سال 

حقوق زنان از قبیل آموزش زنان و دختران، صحت و مشارکت  اخیر، دستاوردهای مهمی در عرصه های مختلف

زنان در فعالیت های سیاسی و مدنی داشته است، ولی معضالت ریشه دار فرهنگی و اجتماعی در برابر حقوق زنان در 

بسیاری مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و باعث نقض حقوق و آزادی های آنان می گردد. خشونت علیه 

 ن یکی از موارد حادّ نقض حقوق زنان می باشد.زنا

 2213مورد خشونت علیه زنان در ضمن مراجعه  4214( بالغ بر 2931در نیمه نخست سال جاری خورشیدی)

شاکی خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. بنابراین، در شش ماه 

داقل از یکی از گونه های خشونت علیه زنان رنج برده است. اما معموالً در خشونت زن ح 2213نخست سال جاری 

های حادّ چندین نوع خشونت به طور همزمان بر قربانی اعمال می شود. از این رو، آمار موارد خشونت علیه زنان 

 نسبت به تعداد شاکیان چندین برابر می گردد.

ت به آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال قبل در دفاتر درصدی نسب 11رقم باال، افزایش نزدیک به 

کمیسیون را نشان می دهد. این رقم نشان دهنده وضعیت ناگوار خشونت علیه زنان در کشور است. افزایش آمار 

حاوی  قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می تواند به طور همزمان

چندین معنا باشد؛ یعنی می تواند هم به معنای باالرفتن اعتماد و مراجعه مردم به این نهاد باشد، هم می تواند ناشی از 

ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت باشد و هم می تواند 

باشد. به هرحال، هرچه باشد، آمار باال به خودی خود بیانگر وضعیت  بیانگر افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور

 ناگوار و تکان دهنده حقوق زنان در کشور است.

این گزارش، تصویری از گونه های مختلف خشونت علیه زنان در کشور ترسیم می کند و براساس آمارهای ثبت 

است. خشونت گونه ها و اشکال مختلف دارد شده خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری تهیه گردیده 

که شماری از آن ها بسیار وحشیانه می باشد و حتا می تواند منجر به مرگ قربانی شود. این گزارش، انواع خشونت 
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علیه زنان را در ذیل پنج عنوان کلی خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت زبانی و روانی، خشونت اقتصادی و 

ه بندی نموده و مورد بحث قرار می دهد. در ذیل هرکدام این عناوین، دسته بندی های جزیی سایر انواع خشونت دست

 تر خشونت علیه زنان نیز درج گردیده و با ذکر آمارهای دقیق، میزان شیوع هرکدام نشان داده شده است.

ر مبحث، وضعیت عالوه براین، تالش شده که براساس این آمارها و آمارهای شش ماه نخست سال گذشته، در ه

خشونت علیه زنان در شش ماه نخست این دو سال مورد مقایسه قرار بگیرد. همچنین در ذیل هر مبحث، نمونه هایی از 

 قضایای خشونت علیه زنان نیز درج گردیده است.

 امیدواریم این گزارش بتواند درک روشن تری از خشونت علیه زنان ایجاد کند و برای طرح ریزی برنامه ها و

 راهکارهای موثر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان موثر بیافتد.
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 این گزارش های یافته خالصه

 

 اطالعات بانک در که خشونت انواع ترین رایج. دارد وجود مختلف های گونه به افغانستان در زنان علیه خشونت

 که هایی خشونت و روانی و لفظی اقتصادی، جنسی، جسمی، های خشونت انواع شامل است گردیده ثبت کمیسیون

 .شود می دارد، ارتباط جامعه ناپسند عنعنات و عرف با انحا از نحوی به

 مستقل کمیسیون دفاتر در زنان علیه خشونت مورد 4214 حدود( 2931)خورشیدی جاری سال نخست نیمه در

 ،جاری سال نخست ماه شش در بنابراین، اعمال شده است. نفر 2213است که بر  رسیده ثبت به افغانستان بشر حقوق

 . است برده رنج زنان علیه خشونت های گونه از یکی از حداقل زن 2213

 مقایسه. بود رسیده ثبت به کمیسیون دفاتر در زنان علیه خشونت مورد  9992 بر بالغ 2932 سال نخست نیمه در اما

 قبل سال اول ماه شش به نسبت جاری سال اول ماه شش در زنان علیه خشونت که دهد می نشان دوسال این آمار

 .باشد می کننده نگران بسیار رقم که است داشته افزایش درصد 1441

 و عدلی های ارگان به زنان دسترسی محدودیت قبیل از مختلف عوامل از ناشی است ممکن توجه قابل افزایش این

 در ناامنی گسترش و قانون حاکمیت ضعف و کشور قضایی و عدلی مراجع توسط قضایی رسیدگی عدم قضایی،

 مستقل کمیسیون دفاتر به مردم بیشتر اعتماد از ناشی افزایش این است ممکن همچنین. باشد کشور مختلف مناطق

 .دهند ارجاع آن دفاتر به را شان قضایای قبل های سال از بیشتر شده باعث که باشد بشر حقوق

 در. باشد می کوب و لت خصوص به جسمی، و فزیکی خشونت زنان علیه خشونت نوع ترین رایج و ترین گسترده

 که است رسیده ثبت به کمیسیون دفاتر در زنان علیه فزیکی خشونت انواع از مورد 2143 جاری، سال نخست نیمه

 ارقام 2932 سال نخست ماه شش در که حالی در. دهد می تشکیل را زنان علیه خشونت موارد کل درصد 9.42

 سال نخست نیمه در جسمی خشونت موارد کل درصد 1.41 که بود رسیده مورد 883 به  جسمی خشونت به مربوط

 نخست نیمه در زنان علیه جسمی و فزیکی خشونت که دهد می نشان رقم، دو این مقایسه. شد می شامل را گذشته

 .است داشته افزایش درصد .4 از بیش قبل سال نخست نیمه به نسبت جاری سال
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 تواند می افزایش این است، زنان علیه خشونت انواع ترین خشن و ترین برهنه از جسمی خشونت آنکه به توجه با

 .2.1 فزیکی، و  جسمی خشونت مورد 2143 مجموع از که کنیم توجه وقتی خصوصاً. باشد کننده نگران بسیار

 22 بوده، جوش آب با سوختاندن شامل نیز مورد 21 بوده، کلوخ و سنگ سیلی، لگد، با کوب و لت شامل آن مورد

 با جسمی خشونت آن دیگر مورد 48 همچنین. است بوده مسمومیت نیز مورد 9 و موها، کندن نوع از نیز دیگر مورد

 .است گرفته صورت بدن اعضای قطع نیز مورد 1 در. است بوده سالح و چاقو کارت، از استفاده

 این قربانی ساله هر زیادی دختران و زنان. است افغانستان در زنان مشکالت ترین جدی از دیگر یکی جنسی خشونت

 که شود می تالش رو، این از است، افغانی جامعه های سنت در تابویی مسایل از جنسی خشونت. گردند می جنایت

 نمی ثبت و نشده داده گزارش جنسی های خشونت موارد از بسیاری بنابراین،. گردد کتمان جنسی خشونت وقایع

 کمیسیون دفاتر در زنان علیه جنسی خشونت قضایای از مورد 1.1 جاری، سال نخست نیمه در حال، این با. گردد

 فاصله در را زنان علیه خشونت موارد کل درصد 49. رقم، این. است رسیده ثبت به افغانستان بشر حقوق مستقل

 علیه جنسی خشونت شده ثبت ارقام در مورد .11 گذشته سال نخست نیمه در رقم این. شود می شامل متذکره زمانی

 .بود زنان

 حرمتی بی و تحقیر و توهین جنسی، نامعمول روابط جنسی، تجاوز همچون مختلف های شیوه به جنسی خشونت

 نگران و حادّ بسیار موارد از جنسی تجاوز. افتد می اتفاق غیره و اجباری جنین سقط اجباری، گری روسپی و جنسی،

 که است بوده جنسی تجاوز آن مورد 82 جنسی، خشونت آمارهای میان از. است افغانستان در جنسی خشونت کننده

 .شود می شامل را زنان علیه جنسی خشونت موارد مجموع از درصد 92 به نزدیک

 می قرار توجه مورد خشونت عنوان به کمتر که باشد می زنان علیه خشونت شایع موارد از نیز روانی و زبانی خشونت

 اشکال از تهدید و دشنام تحقیر،. دارد قربانی زنان روان و روح بر زیادی منفی پیامد نیز ها خشونت نوع این. گیرد

 سازد وارد زنان روان و شخصیت بر را جدی تاثیرات تواند می که باشد می های خشونت نوع این رایج

 اذیت و آزار شکل به عامه محالت در هم و خانواده داخل در توانند می هم زنان برابر در روانی و لفظی خشونت

 دهنده نشان کمیسیون اطالعات بانک. دهد قرار دشواری و خطرناک وضعیت در را زنان و بپیوندد وقوع به خیابانی

 موارد کل درصد 1941 بر بالغ که باشد می جاری سال نخست نیمه در زنان علیه روانی و زبانی خشونت مورد .31

 این مقایسه. بود  مورد  8.8  گذشته سال اول نیمه در رقم این. گردد می متذکره زمانی دوره در زنان علیه خشونت

 .باشد می جاری سالی نخست نیمه در زبانی خشونت درصدی 1.48 افزایش دهنده نشان رقم دو
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 زنان اکثر اما. پیوند می وقوع به واقعیت در که است مقداری از کمتر بسیار نیز ها خشونت نوع این از شده ثبت موارد

 از ترس شامل تواند می دالیل این. نمایند می داری خود آن افشای  از و کنند می تحمل مختلف دالیل به بنا را آن

 .باشد کننده حمایت مراجع به دسترسی عدم یا و آن پنداشتن طبیعی و عادی آن، پیامدهای

 دادن یا و مجدد ازدواج به تهدید آن مورد 3. جاری، سال نخست نیمه روانی و زبانی خشونت موارد مجموع از

 دیگر مورد .11 و رسیده ثبت به آمیز تحقیر سخنان و تمسخر نیز دیگر مورد 9.8. است بوده همسر سوی از طالق

 شده ثبت قتل به تهدید مورد .21. است شده ثبت سرنوشتی بی به تهدید مورد .1. است بوده اتهام دادن نسبت نیز

 .است شده ثبت منزل از اخراج به تهدید مورد 19. است شده ثبت اقارب بر تجاوز مورد 21. است

 جریان در. افتد می اتفاق متفاوت های گونه به هم خشونت این. است زنان علیه خشونت دیگر نوع اقتصادی خشونت

 که است رسیده ثبت به کمیسیون دفاتر در اقتصادی خشونت قضایای مورد 8.1 تعداد به جاری سال نخست ماه شش

 سال نخست نیمه در. دهد می تشکل نظر مورد زمانی دوره در را زنان علیه خشونت موارد  مجموع از درصد 1241

 .است جاری سال در خشونت نوع این درصدی 1.41 افزایش بیانگر که بود رسیده مورد  121 به رقم این گذشته

 کل درصد 1841 بر بالغ رقم این. باشد می نفقه دریافت از زنان محرومیت آن مورد ..1 ها، خشونت این مجموع از

 در. باشد می نفقه به زنان دسترسی شدید محدودیت دهنده نشان که گردد می زنان علیه اقتصادی های خشونت موارد

 جسمی های خشونت حتا و زبانی های خشونت به مردان نمایند می را شان حقوق تقاضای زنان که زمانی حاالت، بسا

 .شوند می متوسل نیز

. شود می مورد  111 بر مشتمل که است اقتصادی خشونت از دیگر مورد خانواده مصارف در صالحیت عدم

 14 نیز زیورات مخصوصا و شخصی ارزش با های ملکیت فروش. است مورد 19 شامل نیز میراث حق از محرومیت

 زنان دستمزد و معاش غصب و است مورد 1 بر مشتمل زن اشتغال و کار از جلوگیری داده، اختصاص خود به را مورد

 نشده ذکر صراحت به که باشد می اقتصادی های خشونت سایر شامل دیگر مورد .9. گیرد می دربر را مورد 24 نیز

 .است

 اطالعات بانک در زنان علیه خشونت شده ثبت آمار. نیست فوق های خشونت به منحصر زنان علیه خشونت

 باال در که زنان علیه خشونت گونه بر عالوه جاری، سال نخست ماه شش در افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 اجباری، ازدواج منزل، از اخراج قبیل از هایی خشونت بر مشتمل که شود می شامل نیز را دیگر مورد 8.1 شد، ذکر

 .باشد می غیره و تحصیل حق از ممانعت دادن، بدل و بد همسر، انتخاب حق از ممانعت زودهنگام، ازدواج
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 91 دادن، بد نیز مورد 1 نمودن، بدل دیگر مورد 92 تعلیم، حق از ممانعت آن مورد .9  باال، مورد 8.1 مجموع از

 طالق مورد .9 اجباری، ازدواج مورد 2.9 همسر، انتخاب حق سلب مورد 19 خانه، نمودن ترک از ممانعت مورد

 مورد .8. باشند می منزل از اخراج مورد 112  گزاف، های طویانه مور .21 وقت، از قبل ازدواج مورد 2. اجباری،

 .است آمده «دیگر موارد» عنوان تحت و نشده مشخص دقیق طور به دیگر

 از اخراج بد، و بدل اجباری، های طالق اجباری، و زودهنگام های ازدواج ای کننده نگران میزان بیانگر باال ارقام

 .باشد می غیره و تعلیم حق از ممانعت همسر، انتخاب حق سلب منزل،

 زنان رفاه و زندگی وضعیت و اجتماعی، شأن و حرمت صحت، باالی ناگوار های پیامد زنان علیه خشونت اِعمال

 نه زنان برابر در خشونت. گردد می آنان انزوای باعث و شده آنان رشد و انکشاف مانع خشونت براین، عالوه. دارد

 روانی های آسیب آمار. دارد نیز روانی جدی های پیآمد بلکه گردد، می ها آن جسمی آسیب و جراحات سبب تنها

 تنها مورد 21.4 تعداد به 2931 سال نخست ماه شش در مثال عنوان به. است کننده نگران خیلی خشونت از ناشی

 سبب مورد 293 در شده، فزیکی معلولیت به منجر خشونت حادثه، 2.2 در. باشد می روانی ویا ذهنی معلولیت آمار

 افتاده اتفاق قربانیان مرگ  حادثه مورد  91 مجموع در. است آورده ببار را اعضا شکستگی مورد 2 در و جراحات

. اند زده خودکشی به دست قربانیان  نیز مورد  31 در و زده سوزی خود به دست قربانی مورد  94 درحالیکه. است

 .سازد می آشکار را زنان علیه خشونت بار رقت وضعیت و بوده کننده نگران آمار این

 و اجتماعی وضعیت بر را ناپذیر جبران های صدمه زنان برابر در خشونت روانی، و جسمی های زیان بر افزون

 مبتال مورد، 911 منزل از فرار مورد، 1.1 طالق مورد، 1.1 تفریق تقاضای. سازد می وارد جامعه در زنان اقتصادی

 موارد غیره و مورد 1 مخدر د موا به شدن معتاد و مورد 1 روسپیگری مورد، 2 اعضا شکستگی مورد، 1 ایدز به شده

 .باشد می زنان علیه خشونت آشکار های پیامد که است شده گزارش واقعه 81. تعداد به

 از درصد 3449 یعنی ها، خشونت این از باالیی بسیار رقم که است این گزارش این های یافته در تر دهنده تکان نکته

 .گیرد می صورت زنان خانواده اعضای توسط و خانه داخل در زنان، علیه خشونت قضایای مجموع

 اموزشی، های کورس در مورد 2 دانشگاه، در مورد 9 مکتب، در مورد 9 کار، محل در مورد 21 موارد، بقیه میان از

 نیز دیکر مورد 11. است افتاده اتفاق کار صاحب خانه در مورد 2 سرک، در مورد 11 گاه، توقیف در مورد 1

 .است نشده مشخص
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 مورد .181 مرتکبین طوالنی فهرست در. دهد می نشان فرد ترین خشن زن به نسبت را شوهر گزارش، این نتایج

 مورد، 11مادر توسط مورد، ..9 پدر توسط آن از پس. است گرفته صورت خانواده محیط در شوهر توسط حادثه

 پسران توسط ،.. شوهر خواهر توسط ، مورد 218 شوهر برادر توسط مورد، 12 برادر توسط مورد، 34 نامزد توسط

 مادر توسط مورد، 8 پولیس توسط مورد، 23 خواهر توسط مورد، 1 ما ما توسط  مورد،  13 کاکا توسط مورد، 19

 .است گرفته صورت مورد 8 اندر

 ندارد مصوونیت زنان برای باشد، راحت و مصوون محیط باید اصوالً که خانواده محیط که دهد می نشان باال آمارها

 می زنان علیه خشونت دانستن عادی و طبیعی بیانگر ها داده این. سازد می مواجه گوناگون های خشونت با را ها آن و

 .است افغانستان جامعه در زنان باالی پذیری آسیب و پناهی بی اوج دهنده نشان مسأله این. باشد

 زنان علیه خشونت ویژه اطالعات بانک در را زنان علیه خشونت موارد هرساله افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 تأمین برای خواهی داد بلکه. شود نمی خالصه قضایا این ثبت به تنها  قربانیان از کمیسیون حمایت اما کند، می ثبت

 خشونت از شکایت قضه 2213 مجموع از. دارد قرار نهاد این کاری اهداف خط سر در قربانیان از حمایت و عدالت

 میانجگری توسط قضیه نیز مورد 2.3 در. است گرفته صورت حقوقی های مساعدت قضیه مورد .9.  به زنان، علیه

 شده معرفی دیگر های ارگان به مکتوب ذریعه مورد 89. است گرفته صورت دادخواهی مورد .21 برای و شده حل

 کمک امنیتی نیروهای و پولیس از آن مورد 14 در است، گرفته صورت مالقات دولتی مقامات با آن مورد .9 در ،

 منتقل ذیربط های ارگان به مورد .1. است شده معرفی امن های خانه به قربانیان نیز مورد 44 در. است شده خواسته

 الزم مشورهای آن مورد 84 به و شده معرفی صحی مراکز به مورد 2. است، شده ساخته مستند مورد  13 است، شده

 .است شده ارائه

 جدی و دقیق های برنامه طرح آن با مبارزه و است مسأله به مسوول مراجع جدی توجه نیازمند گزارش این نتایج

 و حقوقی تعهدات چوب چار در باید افغانستان دولت بنابرآن،. طلبد می را ها خانواده درون در خشونت با مبارزه

 و موثر اقدامات است، آمده داخلی قوانین در هم و شده تصریح بشر حقوق المللی بین اسناد در هم که خود، قانونی

 .بردارد زنان حقوق وضعیت بهبود جهت در را عملی
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 بخش اول

 مفاهیم و کلیات

 

 مدخل: .2

یکی از اهداف و برنامه های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت و انکشاف حقوق زنان در کشور 

است. به طور طبیعی خشونت علیه زنان به عنوان جدی ترین معضل در برابر حقوق زنان، یکی از مباحث محوری در 

بانک اطالعات ویژه برای جمع آوری و بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون می باشد. کمیسیون یک 

 ثبت قضایای خشونت علیه زنان دارد که این گزارش نیز بر مبنای آن تهیه و تدوین گردیده است. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را از طریق دفاتر ساحوی و والیتی خود، 

های عدلی و قضایی خواهان رسیدگی  انیان، از طریق ارجاع چنین قضایا به ارگاندریافت نموده و برای حمایت از قرب

ها  نماید. کمیسیون، نظر به نوعیت قضیه به مراجعین، شاکی قانونی شده و تا آخرین مرحله برای قربانیان دادخواهی می

زند. در  ضرورت می و جانبین قضیه مشوره حقوقی داده و برای حل قضایا دست به میانجیگری و مساعی مورد

ها را به منظور گرفتن وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع  صورت ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی، آن

1کند. های حقوقی معرفی می و یا سایر سازمان
                                                  

آموزشی و آگاهی دهی عمومی در پی ایجاد تغییر در نگرش های افزون براین، کمیسیون از طریق برنامه های 

ها،  خشونت پرور و تحقیر آمیز نسبت به زنان در جامعه است. از این رو حقوق زنان را در مکاتب، دانشگاه

ها و مراکز آموزشی نظامی ترویح نموده و تالش دارد تا تغییرات نگرشی و رفتاری را در میان مردم به  دارالمعلمین

های  وجود آورد و در نهایت خشونت علیه زنان را کاهش دهد. هم چنین بخش حمایت از حقوق زنان به ایجاد شبکه

دادخواهی و ابتکارهای مشترک با دولت و جامعه مدنی اقدام نموده و در روند قانون گذاری با ارائه نظریات و 

                                                           
شر: . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(، سال ن1

 21، ص. 2931
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به طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه و  گیرد. از سوی دیگر، بخش حمایت از حقوق زنان ها سهم می مشوره

                                                                                                        2کند. مراکز امن زنان به منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان به طور مداوم و منظم نظارت می

های تحقیقی در رابطه با حقوق زنان تالش دارد تصویر دقیق تری از  طریق تهیه و نشر گزارشهمچنین کمیسیون از 

وضعیت حقوق زنان در کشور ارایه کند. کمیسیون در طول چند سال گذشته، چندین گزارش تحقیقی را در مورد 

دولت افغانستان و  حقوق زنان تهیه و نشر نموده و پیشنهادات مشخصی را برای بهبود وضعیت حقوق زنان، به

های تحقیقی منتشر شده عبارتند از وضعیت  های ملی و بین المللی مطرح کرده است. شماری از گزارش سازمان

حقوق زنان بیوه در کشور، وضعیت زنان شاغل درافغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت زنان معتاد در 

عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب، بررسی علل وعوامل های خانوادگی علیه زنان،  افغانستان، خشونت

های سیاسی در  قاچاق زنان و اطفال در افغانستان و وضعیت مشارکت و حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیت

های ویژه  افغانستان و بررسی علل و عوامل تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(. گزارش

3یه زنان در افغانستان نیز بخشی از این فعالیت ها است که معموالً هرساله تهیه و نشر می گردد.خشونت عل
                                           

عالوه براین ها، دیگر بخش های کمیسیون نیز توجهی ویژه به حقوق زنان دارند. از این رو به زنان به عنوان یکی از 

آسیب پذیرترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این توجه ویژه در گزارش 

ر در افغانستان، وضعیت اطفال در افغانستان، وضعیت های دیگر کمیسیون از قبیل گزارش های وضعیت حقوق بش

 حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و غیره نیز بازتاب می یابد. 

  

 حدود این گزارش: .1

( مورد تجزیه و تحلیل قرار 2931گزارش کنونی وقایع ثبت شده خشونت علیه زنان را در شش ماه اول سال جاری)

رد تصویر روشن تری از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور به دست دهد. مبنای می دهد و از این طریق تالش دا

شاکی قضیه خشونت علیه  2213مورد خشونت علیه زنان ترتیب گردیده که از مجموع  4214این گزارش برمبنای 

والیت  11 زنان به دست آمده است. این قضایا در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از

کشور به ثبت رسیده است. روشن است که خشونت علیه زنان پدیده ای رایج در سراسر افغانستان است، ولی بنابر 

والیت کشور در کمیسیون به ثبت رسیده  11محدودیت ها و مشکالت مختلف، قضایای خشونت علیه زنان تنها از 

 است. 

 سته تنظیم گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است:در این گزارش، قضایای خشونت علیه زنان در پنج د
                                                           

 . همان. 2
 . همان. 3
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 خشونت فزیکی و جسمی؛ .2

 خشونت جنسی؛ .1

 خشونت زبانی و روانی؛ .9

 خشون اقتصادی؛ .4

 گونه های دیگر خشونت؛ .1

هریک از دسته های باال، با ذکر آمار و ارقام دقیق بررسی شده و تقسیم بندی های جزئی تر از انواع خشونت علیه  

کدام از عناوین باال صورت گرفته و با ذکر آمار و ارقام، میزان شیوع هریک از آن ها نشان داده زنان نیز در ذیل هر

 شده است.

برای ارائه تصویر دقیق تر و شفاف تر از مسأله مورد بحث، تالش شده نمونه هایی از قضایای خشونت علیه زنان در 

ار و تکان دهنده خشونت علیه زنان در کشور می متن گزارش درج گردد. این قضایا نیز نشان دهنده وضعیت ناگو

 باشد. 

همچنین در این گزارش نظری گذرا و مختصر به مبانی حقوقی و قانونی حمایت از حقوق زنان و تعهدات دولت برای 

 مبارزه با خشونت علیه زنان نیز می اندازد. 

نیز برای بهبود وضعیت حقوق زنان و در پایان این گزارش، یک جمع بندی مختصر صورت گرفته و پیشنهاداتی 

 مبارزه با خشونت علیه زنان نیز ارایه گردیده است.

 

 روش شناسی: .9

داده های این گزارش، با استفاده از فُرم ویژه خشونت علیه زنان، توسط کارمندان دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون 

وری گردیده است. این داده ها مبنای توصیف ماه نخست سال جاری جمع آ .مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان 

ها و تحلیل های آماری این گزارش می باشد. همچنین شرح قضایای خشونت علیه زنان و مشاهدات کارمندان 

 کمیسیون منابع دیگر داده های این گزارش می باشد.

اشد. این گزارش تنها قضایای و با این حال، این گزارش نمی تواند مشتمل بر همه موارد خشونت علیه زنان در کشور ب

 اطالعات ثبت شده در دفاتر کمیسیون را تحت پوشش قرار می دهد. 
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چالش های متعددی مانع دسترسی به همه موارد خشونت علیه زنان می باشد. بخشی از این چالش ها، خطرات و 

پنداشتن بسیاری از انواع خشونت علیه محدودیت های امنیتی، عدم دسترسی زنان به دفاتر کمیسیون، عادی و طبیعی 

فرهنگی در برابر زنان برای مراجعه به مراجع و -زنان در جامعه و از جمله برای خود زنان، و نیز محدودیت های سنتی

 ارگان های حمایتی می باشد.

 

 مبانی حقوقی و قانونی حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان: .4

و مبارزه با خشونت علیه زنان پشتوانه های حقوقی و قانونی روشنی دارد. این پشتوانه ها هم در حمایت از حقوق زنان 

اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی آمده است. در اینجا به طور مختصر به بعضی از آن ها پرداخته می 

 شود.

 

 الف. اسناد بین المللی حقوق بشر

اسی افغانستان، دولت افغانستان مکلف است  که منشور ملل متحد، معاهدات بین قانون اس 1براساس حکم ماده 

 4الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ها ملحق گردیده و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.

حقوق بشر، کنوانسیون بین شماری از مهمترین اسنادی که افغانستان به آن ها پیوسته است عبارتند از: اعالمیه جهانی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو همه 

اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعالمیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون منع 

 ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و کنوانسیون حقوق اطفال. شکنجه و سایر مجازات و برخوردهای

در اسناد متذکره احکام مشخصی وجود دارد که بر حمایت از حقوق زنان، منع تبعیض و خشونت علیه آنان حکم می 

 کند. 

تدابیر برای حمایت ، بر رفع تبعیض علیه زنان و اتخاذ «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»به عنوان نمونه، 

از حقوق آنان و تأمین برابری زنان با مردان و رفع خشونت علیه زن تأکید کرده است. این مسایل نوعی مکلفیت 

 کند:  ماده دوم این کنوانسیون حکم می 5های عضو عنوان گردیده است. قانونی دولت

                                                           
 7(، ماده 2981. قانون اساسی افغانستان)4
 17. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همان، ص 5
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ند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از نمای دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می»

 شوند: زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف، موارد زیر را متعهد می

الف: گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه ی هر کشور، چنان چه تا 

 عملی این اصل به وسیله ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق 

 ب: تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛

در مقابل  ج: برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان

 صالح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛  آمیز از طریق مراجع قضایی ذی هرگونه اقدام تبعیض

آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و   د: خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض

 مؤسسات دولتی؛

 های خصوصی؛  هر شخص، سازمان، و یا شرکتهـ: اتخاذ کلیة اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط 

های موجود که  سخ قوانین، مقررات، عرف یا روشفو: اتخاذ تدابیر الزم از جمله وضع قوانین به منظور اصالح یا 

 آمیز اند؛  نسبت به زنان تبعیض

 6«شود؛ ز: فسخ کلیه ی مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می

خشونت »نماید. مبتنی بر این تعریف،  المیه محو خشونت علیه زن، خشونت علیه زن را تعریف میماده اول اعهمچنین 

آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان  علیه زنان به معنی هر عمل خشونت

، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه

 7«آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

 در ماده دوم این اعالمیه نیز برخی از موارد خشونت علیه زنان نام برده شده است:

 :تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد»

ها در  افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می -الف

خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، 

 خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

شونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء خ -ب

                                                           
 1(، ماده 2373. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان)6
 2(، ماده 2337ت علیه زن). مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه محو خشون7
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استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی 

 اجباری،

 8«د یا نادیده گرفته شود.خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شو -ج

های عضو، در برخورد با پدیده خشونت علیه زنان تأکید نموده است.  های دولت ماده چهارم این اعالمیه به مسؤولیت

ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا  دولت»در ابتدای این ماده تصریح شده که 

های  ها باید با استفاده از تمام شیوه وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتمالحظات مذهبی را برای 

 9«مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.

بر  عالوه براین ها، در کنوانسیون های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ، و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز

ها، اسناد دیگری نیز هستند که به حمایت از حقوق  حمایت از حقوق زنان تأکید صورت گرفته است. عالوه براین

 پردازند که عبارتند از:  زنان می

 ( ،23میالدی، مطابق  2348دسامبر  .2اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عموی سازمان ملل متحد 

 شمسی(؛ 2911قوس 

 در خصوص حمایت از افراد در جریان مخاصمات 2343اگست  21ارگانه ژنو، مورخ های چه کنوانسیون ،

 ها؛ آن 2311های الحاقی  مسلحانه و پروتکل

 (،مارچ  12کنوانسیون منع قاچاق انسان و بهره کشی جنسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 به این کنوانسیون ملحق شده است.( 2381می  12، افغانستان در .231

 ( 2314جوالی  1اجرا:  2319مارچ  92عهدنامه حقوق سیاسی زنان ) 

  اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه، مجمع عمومی سازمان

 (، 2314دسامبر  24مورخ  9928( 13ملل،)قطعنامه )

  (2331اعالمیه کنفرانس جهانی پکن )سپتامبر 

  رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، )قطعنامه پروتکل اختیاری کنوانسیون

 (؛2333اکتبر  21مورخ  4/14

                                                           
 1. همان، ماده 8
 4. همان، ماده 9
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 گیری، توقف و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مصوب مجمع عمومی سازمان  پروتکل پیش

 10میالدی( ...1ملل متحد،)دسامبر 

 

 

 ب. قوانین ملی

نستان در بیش از ده سال اخیر، خلق پشتوانه های قانونی در قوانین ملی این کشور برای یکی از دستاوردهای مهم افغا

حقوق بشر و حقوق زنان است. قانون اساسی افغانستان در چندین ماده بر حقوق زنان تأکید ویژه کرده و دولت را 

آن دولت را به رعایت  1ی  ماده سازد که به بهبود وضعیت زنان موثر باشند. هایی می مکلف به طرح و اجرای برنامه

نماید که توسط دولت امضاء شده یا تصویب گردیده است. تعهداتی که شامل  اسناد و تعهدات بین المللی مکلف می

های بین المللی حمایت کننده حقوق زنان، مثل کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،  ها و میثاق کنوانسیون

ه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اعالمیه منع خشونت علی

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، »قانون اساسی آمده است:  1چنانچه در بند اول ماده  11گردد. می

  درماده 12«کند... عایت میهاى بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را ر میثاق

این قانون برابری جنسیتی به صراحت تسجیل گردیده و هرنوع تبعیض بین اتباع کشور ممنوع و غیر قانونی عنوان  11

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون »گردیده است: 

 13«جایب مساوى می باشند.داراى حقوق و و

خانواده رکن »قانون اساسی نیز بر حمایت از خانواده و به خصوص حمایت طفل و مادر تأکید می کند:  19ماده 

اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سالمت جسمی و روحی 

براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم ، تدابیر الزم  خانواده باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و

 14«اتخاذ می کند.

به تصویب رسید. اما این قانون هنوز با  3..1قانون منع خشونت علیه زن است که در سال سند قانونی مهم دیگر 

گذشته تصویب آن در پارلمان چالش های سنتی فراوانی از سوی نیروهای سنتی جامعه مواجه است. چنانچه در سال 

                                                           
 13-18-. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همان، صص10
 19. همان، ص. 11
 7(، ماده 2981. قانون اساسی افغانستان)12
 11. همان. ماده 13
 19. همان. ماده 14
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با مخالف شدید این نیروها مواجه شد. با این حال، این قانون را باید یکی از مبانی مهم به خاطر جلوگیری از خشونت 

 علیه زنان به شمار آورد. 

عرف و این قانون، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم،  1  ماده

گردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند  عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می

بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه زن، را به عنوان اهداف 

 15این قانون معرفی می کند.

موجب صدمه به شخصیت، جسم، »ن را تعریف نموده و تصریح کرده که اعمالی که این قانون خشونت علیه ز 9ماده 

این قانون نیز موارد مهم خشونت علیه زنان  1خشونت علیه زن قلمداد می شود. در ماده « مال یا روان زن می گردد.

( 4قربانی،  ( ثبت و انتشار هویت9( مجبور نمودن به روسپیگری، 1( تجاوز جنسی، 2چنین مشخص کرده است: 

(  مجبور نمودن به خودسوزی ویا خودکشی ویا استفاده زهز ویا سایر 1سوختاندن، پاشیدن تیزاب و سایر مواد سمی 

(  بد 3( فروش زنان به مقصد ازدواج، 8( ضربه زدن و پاره نمودن،   1(  مجروح ویا معلول نمودن، .مواد سمی، 

( 29( ازدواج در خورد سالی، 21( جلوگیری از حق ازدواج، 22( وادار نمودن به ازدواج اجباری، .2دادن، 

( 28( محرومیت از میراث، 21( عدم نفقه، .2( انزوای اجباری، 21( آزار و اذیت، 24بدرفتاری، تحقیر و تهدید، 

(کارشاقه، 12( ممانعت از تحصیل و کار، .1( ممانعت از دسترسی به دارائی شخصی، 23اجتناب از پرداخت مهریه، 

 16(  ممانعت از روابط با دوستان.19قانون مدنی و  .8( ازدواج با بیشتر از یک زن بدون در نظر داشت ماده 11

های تحقیق، اجرای  این قانون، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد نموده که از صالحیت 21  ماده

نت، پیشنهاد تعدیل یا وضع مقررات که در تطبیق های آگاهی دهی، تأمین هماهنگی بین نهادهای مبارزه با خشو برنامه

 این قانون مؤثر باشد و... برخوردار است.

ها را در  های هریک از آن این قانون نهادهای حمایتی از زنان در برابر خشونت را معرفی نموده و مسؤولیت 21تا  8  ماده

ه مسایل جزایی جرایم خشونت علیه زن پرداخته رابطه به رفع خشونت علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانون ب

 است.

کند در صورتی که احکام این قانون با سایر قوانین  آن است که تصریح می 49ی  های این قانون ماده یکی از مهم ترین ماده

 17شود. عادی کشور، در مغایرت باشد، به احکام این قانون ارجحیت داده می

                                                           
  1(، ماده 2988. قانون منع خشونت علیه زن)15
 1. همان. ماده 16
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(، سال نشر:  .17

 11، ص. 2931
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 بخش دوم

 خشونت علیه زنان داده هایتحلیل 

 

 :علیه زنان انواع خشونت. 2

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه های   بر اساس یافته های آماری

انواع ن انواع خشونت که در بانک اطالعات کمیسیون ثبت گردیده است شامل یمختلف وجود دارد. رایج تر

از انحا با عرف و عنعنات ناپسند  یکه به نحو یهای های جسمی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و خشونت خشونت

 . ، می شودارتباط دارد

با آمار انواع  مراجعه می کنند،که بصورت انفرادی در کمیسیون  ی خشونت علیه زنانقضایاشاکیان مار آدر حقیقت 

هنگام مراجعه به کمیسیون از خشونت علیه زنان زیرا هر قربانی  رد،تفاوت دا های ثبت شده در کمیسیون، خشونت

رد که در نتیجه آمار انواع قضایای خشونت علیه زنان را نسبت به آمار شاکیان چندین نوع خشونت شکایت دا

 خشونت باال می برد.

قضایای شان را به  شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده و 2213 ،در نیمه نخست سال جاری

 2.11تعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده بودند به  2932ثبت رسانده اند. در سال 

 درصد افزایش را نشان می دهد. 21مورد می رسید. مقایسه این دو رقم، نزدیک به 

در شش ماه  علیه زنان، که از قضایای ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان خشونتانواع مار آمجموع همچنان 

  9992به  2932در شش ماه نخست سال  رقمرسد. این  مورد می 4214به  به دست آمده است، 2931نخست سال 

شش ماه  خشونت علیه زنان دربینیم که  مورد رسیده بود. اگر یک نگاه اجمالی به تفاوت این ارقام داشته باشیم، می

 درصد افزایش داشته است که رقم بسیار نگران کننده می باشد. 1441جاری نسبت به شش ماه اول سال قبل  سال اول

آن را، که مشتمل بر  مورد 2143  ،2931که در جریان شش ماه نخست  سال  علیه زنان مار خشونتآ از مجموع

درصد  49.که دیگر نیز مورد  1.1بالغ بر  دهد. درصد کل موارد می شود، خشونت های فزیکی تشکیل می  9.42
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کل درصد   1941که دیگر نیز مورد  .31بوده و  جنسی های خشونتشامل انواع  ،دهد کل موارد را تشکیل می

مورد که  8.1 می باشد. همچنین لفظی و روانی های خشونت ، شاملدهد را تشکیل می خشونت علیه زنان موارد

 مورد 8.1 انواع خشونت علیه زنان می شود، خشونت های اقتصادی بوده است. بقیه درصد کل موارد 1.48شامل 

  علیه زنان می باشد. سایر موارد خشونت دیگر مشتمل بر درصد 2344 دیگر که

به  2932و  2931 سال های انواع خشونت علیه زنان را در شش ماه نخستآمارهای مجموع  جدول و گراف زیر

 :دهد مینشان صورت مقایسه ای 

درصد به نسبت مجموع آمار سال 

 مربوطه

 فراوانی

 انواع خشونت

 2931سال  2932سال  2931سال  2932سال 

 خشونت جسمی 1249 889 30.1% 26.7%

 خشونت جنسی 262 256 6.3% 7.7%

 خشونت زبانی و روانی 976 808 23.5% 24.3%

 خشونت اقتصادی 862 715 20.8% 21.5%

 سایر انواع خشونت 805 663 19.4% 19.9%
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 خشونت جسمی خشونت جنسی خشونت زبانی و روانی خشونت اقتصادی سایر انواع خشونت

 1391و  1392آمار مقایسه انواع خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال های 

1392 1391
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گراف و جدول باال نشان می دهد که خشونت علیه زنان در هرنوع خود در نیمه نخست سال جاری افزایش داشته 

این افزایش قابل توجه ممکن است ناشی از عوامل مختلف از قبیل محدودیت دسترسی زنان به ارگان های است. 

مراجع عدلی و قضایی کشور و ضعف حاکمیت قانون و گسترش عدلی و قضایی، عدم رسیدگی قضایی توسط 

ناامنی در مناطق مختلف کشور باشد. همچنین ممکن است این افزایش ناشی از اعتماد بیشتر مردم به دفاتر کمیسیون 

ین مستقل حقوق بشر باشد که باعث شده بیشتر از سال های قبل قضایای شان را به دفاتر آن ارجاع دهند. به هرحال، ا

 ارقام تصویر نگران کننده ای از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور ارایه می کند.

های آن را مورد بررسی قرار و پیامدآن  ، جغرافیایان آن، مرتکبعلیه زنان در بخش های ذیل انواع مختلف خشونت

 می دهیم. 

 

 خشونت فزیكی -2.2

افغانستان، گسترده ترین نوع خشونت علیه زنان خشونت مبتنی بر یافته های  آماری کمسیون مستقل حقوق بشر 

خشونت  از انواع مورد 2143 چنانچه قبالً هم تذکر رفت، در نیمه نخست سال جاری،باشد.  فزیکی و جسمی می

 را تشکیل میعلیه زنان کل موارد خشونت درصد  9.42که  علیه زنان در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است فزیکی

که  مورد رسیده بود 883به   ارقام مربوط به خشونت جسمی 2932که در شش ماه نخست سال  حالی. در دهد

مقایسه این دو رقم، نشان می  .درصد کل موارد خشونت جسمی در نیمه نخست سال گذشته را شامل می شد 1.41

 .4ال قبل بیش از دهد که خشونت فزیکی و جسمی علیه زنان در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه نخست س

  درصد افزایش داشته است.

با توجه به آنکه خشونت جسمی از برهنه ترین و خشن ترین انواع خشونت علیه زنان است، این افزایش می تواند 

 .2.1 ،و فزیکی  مورد خشونت جسمی 2143از مجموع بسیار نگران کننده باشد. خصوصاً وقتی توجه کنیم که 

 22 بوده، ب جوشآشامل سوختاندن با  نیز مورد 21 بوده،گ و کلوخ نلی، سیبا لگد، سشامل لت و کوب  آن مورد

خشونت جسمی با  آن دیگر مورد 48 بوده است. همچنینمسمومیت  نیز مورد 9 ، وکندن موها از نوع دیگر نیز مورد

شامل  بقیه مورد 28 ت.صورت گرفته اسقطع اعضای بدن  نیز مورد 1 در .بوده استسالح  و کارت، چاقواستفاده از 

 وقوع پیوسته است. ه غیره موارد ارقام خشوت علیه زنان بوده که درجریان شش ماه گزارش دهی  در برابر زنان ب

 :در سطح کشور استخشونت فزیکی علیه زنان  انواعنمایانگر  زیر نمودار
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زنان در کشور است که به خودی خود بسیار ارقام باال نشان می دهد که لت و کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه 

تکان دهنده می باشد. اما موارد خشن تر و وحشیانه تر خشونت علیه زنان از قبیل سوختاندن، مسموم ساختن و زنان با 

چاقو، کارت و احیاناً سالح های گرم و حتا قطع اعضای بدن در ارقام باال، نشان دهنده وضعیت اسفناک خشونت 

 ی تواند منجر به مرگ قربانی شود. ن است. این خشونت های در موارد زیادی مجسمی علیه زنا

کمیسیون مستقل حقوق یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنان می شود، قتل ناموسی است. 

بشر افغانستان در جریان تحقیق ملی در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی در سال گذشته دریافت که قتل زنان با 

را از دست توجیهات حیثیتی ناموسی یکی از موارد حادّ خشونت علیه زنان است که در اثر آن زنان قربانی حیات شان 

مورد از قضایای قتل ناموسی مستند گردیده بود که در فاصله زمانی آغاز  149می دهند. در جریان تحقیق متذکره، 

  18اتفاق افتاده بودند. 2931تا پایان ثور  .293سال 

 در زیر چند نمونه از قضایای خشونت جسمی علیه زنان درج گردیده است:

:2قضیه   

                                                           
. رجوع کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق 18

 2931نشر:  ملی(، سال

1043 

17 

111 

3 

48 

2 
18 

لت و کوب با 

چوب، لگد،  سیم،

سلی، سنگ و 

 کلوخ 

سوختاندن با اب 

 جوش 

استعمال کارت،  مسمومیت کندن موها 

 چاقو و سالح 

 و غیره قطع اعضای بدن 

 1392انوع خشونت فزیكی و جسمی علیه زنان در نیمه نخست سال 
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هم  پسر یک دختر ویک کردم  ازدواج قبل سال 22 که هستم خانم»قربانی جریان وقوع قضیه را چنین بیان میدارد 

.  دهد می قرار وکوب لت مورد را من همواره و کند نمی کار و شده  معتاد شوهرم سو بدین چهار سال سال دارم. از

  شوهرم پودر پول .دهد می برادرهایم را ام مصارف وتمام باشد نمی من نففه پرداخت به حاضر خواهد می پول من از

 نمی دیگر . منکند می فرار ببرم شفاخانه به را او خواستم اگر .کند می ام وکوب لت ندهد اگر دهد می برادرم را

 «بگیرم. را ام اطفال خواهم می مهرم حق بخشش بدل در و بگیرم تفریق خواهم می ؛کنم گی زنده وی با خواهم

 :1قضیه 

اردواج  ولد....... 19اسامی...... با ام پیش ازدواجسال  22 مدت. »دارد می بیان چنین را اش قضیه وقوع جریان قربانی

 قرار کوب لت مورد شوهر فامیل و شوهر طرف از همیشه . با این حال،باشد می طفل شش ام ازدواج ثمره  و کردم

می دهد. وی  قرار جنسی اذیت و آزار مرا مورد همیشه و بوده عیاش و پودری شخص یک  ام شوهر می گیرم.

 شش با ا مر و نیست من از طفل این که گوید می ،است ام بطن در که یطفل هم اکنون تهمت می زند.همچنین به من 

 مورد وارم در امید .کنم می گیزند پدرم فامیل با که شود می ماه 1 مدت فعالً من است. کرده اخراج خانه از ام طفل

 «کنید. کمک مرا ام اطفال سرنوشت

 :9قضیه 

به خاطر اینکه از رابطه نامشروع خانم برادرش  ،از والیات در یکیساله  ساکن  21................ بنتدختری به نام........ 

ن دو به قتل می رسد. سپس متهمین قصد آ............  مطلع شده، توسط به نام............ با شخصی به نام............. ولد....

می کنند و یکی از  متهمین به جرم خود اعتراف ،تحقیقات پولیسداشتند قضیه را خودکشی جلوه دهند ولی در 

 . کند می ویزٱ...............  بعد از اعتراف به قتل در نظارت خانه پولیس خود را حلق متهمین به نام

 

 خشونت جنسی -1.2

قربانی این  زیادی هر سالهخشونت جنسی یکی از جدی ترین مشکالت زنان در سطح کشور است. زنان و دختران 

با وجود آنکه آمارهای موجود از خشونت جنسی بسیار نگران کننده است و . می گردندجنایت وحشیانه 

هرازچندگاهی مواردی از این گونه قضایا در رسانه ها نیز منتشر می شود، ولی این آمارها رقم واقعی این معضل را 

افغانی، حالت تابویی دارد و پرداختن به آن ها کراهت  نشان نمی دهد، زیرا مسایل جنسی در بستر سنت های جامعه

                                                           
 استفاده شده است.»......« . نام های خاص در این گزارش، به دلیل محرمیت، حذف شده و به جای آن از عالمت 19
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آور قلمداد می شود. این مسأله همچنین با حیثیت و آبروی خانواده و قبیله پیوند داده می شود و در نتیجه تالش می 

شود که از رسانه ای شدن آن جلوگیری شود و کتمان گردد. از این رو، موارد زیادی از خشونت های جنسی علیه 

 نان ثبت نمی گردد و در نتیجه مورد پی گردد نیز قرار نمی گیرد. ز

سیون یکم مورد از قضایای خشونت جنسی علیه زنان در دفاتر 1.1با همه محدودیت ها، در نیمه نخست سال جاری، 

ه زمانی در فاصلکل موارد خشونت علیه زنان را  درصد 49.به ثبت رسیده است. این رقم، مستقل حقوق بشر افغانستان 

 علیه زنان جنسی در ارقام ثبت شده خشونت مورد .11سال گذشته  این رقم در نیمه نخست. متذکره شامل می شود

 . بود

، توهین و تحقیر و بی حرمتی نامعمول جنسی، روابط چون تجاوز جنسیهمخشونت جنسی به شیوه های مختلف 

اتفاق می افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران جنسی، و روسپی گری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره 

آن تجاوز جنسی بوده است که  مورد 82 کننده خشونت جنسی در افغانستان است. از میان آمارهای خشونت جنسی،

تحقیق ملی کمیسیون در مورد  درصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل می شود. 92نزدیک به 

مورد تجاوز جنسی را به ثبت رسانده بود که در فاصله زمانی  2.9و قتل ناموسی در سال گذشته نیز،  تجاوز جنسی

  20اتفاق افتاده بود. 2931تا پایان ماه ثور  .293آغاز سال 

نامعمول تقاضای روابط جنسی عالوه بر تجاوز جنسی، از میان آمارهای خشونت جنسی در نیمه نخست سال جاری، 

 همچنین .است مورد 24 نیز مشتمل بر و بی حرمتی جنسیو تحقیر ،  توهین می شود مورد 81 نیز شامل از قبیل لواط

 29 و اجباریجنین سقط مورد  9روابط  جنسی خارج  ازدواج، مورد  91  ،گیری اجباری روسپی مورد دیگر .2

می سایر شیوه های خشونت  جنسی  شاملمورد دیگر این آمارها  29  بوده است.تماشای اجباری فلم های برهنه مورد 

 . باشد

های ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را باالی زندگی زنان افغانستان به همراه دارد. پیآمدها این نوع خشونت 

زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند با دشواری های جدید نه تنها جراحات مستقیم جسمی بلکه تاثیرات 

همچنین خشونت های جنسی نقض کننده کرامت باشند.  تال شدن به ایدز و باداری ناخواسته روبرو میروانی، خطر مب

انسانی زنان است و بر شأن و حرمت آنان تأثیرات ناگواری به جا می گذارد و حتا فرصت های زندگی آزادانه و 

درمورد تجاوز جنسی بلند نمایند به  زنانی که صدای شان رااز این رو، جایگاه اجتماعی را از آنان سلب می کند. 

اقتصادی  و ی شوهر، محرومیت از حقوق اجتماعیچون لکه بدنامی، ترک شدن از سوهم یخطرات و تهدید های

                                                           
. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(، سال نشر: 20

 .98. ص 2931
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این مسأله فرایند دسترسی  مواجه شده و در معرض تخطی های بیشتر حقوق بشری و وخامت صحی قرار می گیرند.

 ی سازد.زنان به عدالت را نیز بسیار محدود م

 خشونت جنسی در برابر زنان در سطح کشور است. انواعنمایانگر نمودار زیر 

 

 در زیر یک نمونه از قضایای خشونت های جنسی علیه زنان درج می گردد:

 قضیه:

یک دختر هفت ساله، شاگرد صنف اول مکتب در راه بازگشت از مکتب توسط یک راننده رکشا در یکی از »

انجام این جنایت  طفل را  در ابتدا  اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. مرتکب پس ازوالیات افغانستان 

در یک مخروبه رها نمود. یک نفر رهگذر صدای گریه این طفل را از تعمیر مخروبه شنید و او را به خانه اش منتقل 

برد. پس از معاینات،  زد داکتر قابله میوی را بصورت فوری ن می بیند،کرد. زمانی که مادرطفل خود را به آن حالت 

 «تجاوز جنسی قرار گرفته است.داکتر تصدیق نمود که طفل مورد 

 

 :و روانی زبانیخشونت   -9.2

, سقط جنین اجباری 13, موارد دیگر
تماشای اجباری فیلم  3

 13, های پورنو

روابط جنسی خارج 
 37, از ازدواج

روسپی گری 
 16, اجباری

توهین و تحقیر و بی 
 14, حرمتی جنسی 

درخواست روابط 
 85, جنسی نامعمول

 81, تجاوز جنسی
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به عنوان خشونت مورد توجه قرار می باشد که کمتر  می علیه زنان خشونتموارد شایع از  نیز و روانی زبانیخشونت 

از اشکال  روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید بر منفی زیادیپیامد گیرد. این نوع خشونت ها نیز 

جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد و پیآمد های نا  اتتواند تاثیر می رایج این نوع خشونت های می باشد که

انزوا و کم جرئتی، سرخوردگی،  که سرانجام آن ها را به گذاردبرا بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها به جا  یگوار

این حالت، آن ها را در مقابل اظطراب و استرس، ناامیدی و خود حقیر بینی و حتا عقده نسبت به دیگران دچار سازد. 

مشاهدات  چالش ها، محدودیت ها و سختی های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بسیار آسیب پذیر می سازد.

تواند منتج به خودسوزی و عقده های سرکوفته در زندگی  میحتا روانی متداوم  دهد که خشونت لفظی و نشان می

 زنان شود.

ار و اذیت آزبه شکل توانند در داخل خانواده و هم در محالت عامه  خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می

قرار دهد. بانک اطالعات کمیسیون نشان دهنده  یوقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواره خیابانی ب

کل موارد  درصد 1941خشونت زبانی و روانی علیه زنان در نیمه نخست سال جاری می باشد که بالغ بر  مورد .31

بود. مقایسه این مورد    8.8گذشته  این رقم در نیمه اول سال  در دوره زمانی متذکره می گردد.خشونت علیه زنان 

 درصدی خشونت زبانی در نیمه نخست سالی جاری می باشد.  1.48ن دهنده افزایش دو رقم نشا

اما اکثر زنان نیز بسیار کمتر از مقداری است که در واقعیت به وقوع می پیوند.  ها این نوع خشونتموارد ثبت شده از 

این دالیل می تواند شامل ترس از  .دننمای ن خود داری میآفشای بنا به دالیل مختلف تحمل می کنند و از  ا را نآ

 عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد. عادی و طبیعی پنداشتن آن و یاپیامدهای آن، 

 دادن طالق و یا هدید به ازدواج مجددت آن مورد 3.، موارد خشونت زبانی و روانی نیمه نخست سال جاری از مجموع

دیگر نیز  مورد .11 و به ثبت رسیده خر و سخنان تحقیر آمیزتمس دیگر نیز مورد 9.8 از سوی همسر بوده است.

مورد تهدید به قتل ثبت شده است.  .21مورد تهدید به بی سرنوشتی ثبت شده است.  .1. بوده استنسبت دادن اتهام 

 دیگر نیز مورد 43مورد تهدید به اخراج از منزل ثبت شده است و  19مورد تجاوز بر اقارب ثبت شده است.  21

 دهد.  وارد خشونت لفظی و روانی در برابر زنان را تشکیل میم

 .خشونت لفظی و روانی در برابر زنان در سطح کشور استانواع نمایانگر زیر  نمودار
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 در زیر یک نمونه از قضایای خشونت زبانی و روانی درج می گردد:

 قضیه:

سال قبل ازدواج نمودم و پس از بدنیا آمدن دومین طفلم شوهرم کشته شد. بعد از فوت شوهرم از همان به  .1 حدود»

د. آنها ده و دشنام می می کنند خانواده شوهرم  همیشه مرا لت و کوباعضای نمایم. ولی  بعد از اطفالم مواظبت می

خواهم یک جای بود وباش پیدا کرده و  خود بسازند. مین آتا میراث شوهرم را از  ندچندین بار قصد کشتن مرا داشت

 «.کنمیگر با پسرانم زندگی خواهم د منزل را ترک نمایم. نمی

 

 :خشونت اقتصادی  -4.2

شوهران شان سبب شده تا زنان در  هب نان آعدم استقاللیت اقتصادی زنان در محیط خانواده و وابستگی اقتصادی 

د. از طرف دیگر این نبرخوردار باش نسبت به مردانمحیط خانواده و همچنان در سطح اجتماع از موقعیت نازل تر 

نان در مدار آچگونه اراده یر امور خانواده به دور بماند و هوضعیت سبب شده تا زنان از موقف تصمیم گیری د

دیده قدر نگریسته نشود. خشونت اقتصادی علیه زنان به گونه های ه اده تمثیل نشده و بها در امور خانو تصمیم گیری

 بر جوامع افغانستان به شکل شدید ظهور می حاکمهای نا هنجار ا برسنت ها و عملکردبنو  اتفاق می افتدمتفاوت 

 نماید. 
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که در جریان شش ماه نخست سال جاری به  دده نشان می مستقل حقوق بشر افغانستان یافته های آماری کمیسیون

از مجموع  درصد  1241که  قضایای خشونت اقتصادی در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است مورد 8.1تعداد 

  121به  این رقمسال گذشته نیمه نخست در  .دهد تشکل می در دوره زمانی مورد نظرموارد خشونت علیه زنان را 

 1.41خشونت های اقتصادی علیه زنان در نیم سال جاری دو رقم نشان می دهد که  مقایسه این مورد رسیده بود.

  درصد افزایش داشته است. 

 آنمورد  ..1که بنام خشونت اقتصادی در بانک اطالعات کمیسیون به ثبت رسیده است  باالاز میان کل موارد 

کل موارد خشونت های اقتصادی علیه زنان  درصد 1841این رقم بالغ بر  باشد. محرومیت زنان از دریافت نفقه می

در بسا حاالت، زمانیکه زنان تقاضای  می گردد که نشان دهنده محدودیت باالی دسترسی زنان به نفقه می باشد.

  متوسل می شوند. های زبانی نیز د و خشونتد مردان به تشدّننمای حقوق شان را می

 می شود. مورد  111 مورد دیگر از خشونت اقتصادی است که مشتمل بر عدم صالحیت در مصارف خانواده

 14 نیز و مخصوصا زیوراتشخصی فروش ملکیت های با ارزش  است. مورد 19 نیز شامل محرومیت از حق میراث

 غصب معاش و دستمزد زنان مورد است و 1 مشتمل بر ، جلوگیری از کار و اشتغال زنمورد را به خود اختصاص داده

که به صراحت ذکر نشده  باشد مورد دیگر شامل سایر خشونت های اقتصادی می .9 را دربر می گیرد. مورد 24 یزن

 است.

 در برابر زنان در سطح کشور است. موارد خشونت اقتصادیانواع نمایانگر  نمودار زیر
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 در زیر یک قضیه به عنوان نمونه از خشونت های اقتصادی علیه زنان درج می گردد:

  :قضیه

سال سن داشتم. پدرم مرا به زور به عقد کسی در آورد که قبل از  21چهار سال پیش ازدواج نمودم. هنگام ازدواج »

رو شوهرم قادر نبود که نفقه مرا مهیا سازد. زمانی که از او  ازدواج با من، خانم دیگر با دو طفل نیز داشت. از این

لت و کوب مینمود.  یک هفته قبل او این منطقه  را ترک نمود و مرا با دو میخواستم تا مصارف مرا بپردازد، او مرا 

 .«ا  رفته است. لطفا مرا کمک کنیدطفلش در حالت بی سرنوشتی گذاشت. حاال نمیدانم او به کج

 

 :علیه زنان یر موارد خشونتسا  -1.2

باشند،  بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود  خشونت در برابر زنان در افغانستان محدود به شیوه های یادشده فوق نمی

توانیم جستجو نمائیم.  حق تعلیم و آموزش، حق  دارد که ریشه های آن را در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جامعه می

یط در اد است که زنان و اطفال واجد شراافر  ازدواج و حق دسترسی به تسهیالت صحی از جمله حقوق اساسی

توانند به مکتب بروند. در  یط نمید شرار دالیلی از آن محروم اند. و تعداد زیاد از دختران واجافغانستان هنوز هم بناب

دهند. همین الگوهای نا پسند فرهنگی بیشتر  های شان را از دست می از مادران در هنگام والدت جان یصد باالی

گیرد، فراهم ساخته است. در نظر  زمینه ازدواج های زود هنگام، بد، بدل را که همگی بصورت اجباری صورت می

ویژه ه نگرفتن سن قانونی برای ازدواج، اغلب ناشی از حاکمیت سنت ها وعنعنات نامطلوب است که کودکان ب

بار آورده است. آرامش و فراغت دوران ه منفی فراوان را ب  هایر وضعیت دشوار قرار داده و پیامددختران را د

گردد. کودکان با زناشوئی زود هنگام و بارداری زود تر از  تداوم تحصیل شان می گیرد. مانع کودکی را از آنها می

د که بعضا نگرد د. و حتا دچار عوارض روحی، روانی و جسمی مینمان موقع، از رشد جسمی، روحی و فکری باز می

 تا پایان عمر همچنان دامنگیر شان خواهد بود. 

 ،افزایش آمار طالق و از عوامل مهم فرار از منزل، قتل های ناموسیتحقیقات کمیسیون نشان داده که امروزه یکی 

قومی  یبوده  که بیشتر در سنین کودکی صورت گرفته است. جرگه ها و شوراها و زودهنگام ازدواج های ناخواسته

های  تصمیم گیریها نقش کلیدی دارد که اغلبا تحت سیطره مردان قرار دارد و زنان در  در بقا و تداوم این ناهنجاری

ها و جلوگیری از فیصله های  این جرگه ها نقشی ندارند، این استیال و همچنین عدم نظارت صحیح دولت بر این برنامه

 ها زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق زنان و کودکان را در سطح کشور فراهم می نماید. غیر قانونی آن
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در شش ماه نخست سال  مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیوندر بانک اطالعات خشونت علیه زنان آمار ثبت شده 

دیگر را نیز شامل می شود که مشتمل بر  مورد 8.1، عالوه بر گونه خشونت علیه زنان که در باال ذکر شد، جاری

خشونت هایی از قبیل اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل 

 ن، ممانعت از حق تحصیل و غیره می باشد. داد

 91بد دادن، نیز مورد  1بدل نمودن،  دیگر مورد 92ممانعت از حق تعلیم،  آن مورد .9  مورد باال، 8.1از مجموع 

مورد طالق  .9مورد ازدواج اجباری،  2.9انتخاب همسر،  سلب حقمورد  19مورد ممانعت از ترک نمودن خانه، 

مورد  .8می باشند. مورد اخراج از منزل  112  مور طویانه های گزاف، .21دواج قبل از وقت، مورد از 2.اجباری، 

 .آمده است« موارد دیگر»دیگر به طور دقیق مشخص نشده و تحت عنوان 

ارقام باال بیانگر میزان نگران کننده ای ازدواج های زودهنگام و اجباری، طالق های اجباری، بدل و بد، اخراج از 

 سلب حق انتخاب همسر، ممانعت از حق تعلیم و غیره می باشد.  منزل،

از مجموع این قضایا در دفاتر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت مورد  2..نیمه نخست سال گذشته،  در

 درصد افزایش را در سال جاری نسبت به سال قبل نشان می دهد. 11رسیده بود که مقایسه این ارقام، نزدیک به 

 نمودار زیر شرح جزئیات این موارد خشونت علیه زنان است: 
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 قضیه:

ساله بودم مدت یکسال  21در حالیکه طفل »دارد:  قربانی در یکی از والیات کشور، جریان وقوع قضیه را چنین بیان می

یکی از مساجد ( ساله که یک شخص روحانی ومال امام 41قبل پدرم بدون اینکه مادرم مطلع باشد مرا با یک مرد )

(( پنجصد هزار افغانی.  وقتی به پدرم گفتم چرا مرا به مثل یک .....1میباشد نامزد نموده است البته در مقابل ))

مواشی به فروش رسانیدی؟  برایم گفت بسیار با من دالیل مگو واز خود دفاع مکن ورنه ترا به قتل میرسانم نامزدی ات 

صاب ام خراب بود وبار دیگر اگر اعصاب ام خراب شد ترا به قتل میرسانم فعال در حالی صورت گرفته است که من اع

من به بهانه مهمانی از خانه فرار نموده وبه خانه مادر کالن مادری خود امده ام مدت دوروز قبل برایم گفت که اگر به 

ل ناشایسته پدرم چندین بار من اقدام خانه نیاید ترا به زور پولیس به منزل اورده وتسلیم نامزدت مینمایم به اساس اعما

 «نموده ام که دست به خود کشی بزنم. امید وارم کمیسیون درقسمت حل مشکل با من همکاری نماید.

 

 

 :علیه زنان خشونت هایعواقب و پیامد.  1

 

زنان رفاه وضعیت زندگی و و  ، حرمت و شأن اجتماعی،پیامد های ناگوار باالی صحت اعمال خشونت علیه زنان

که خشونت  گردد. از آنجائی ی آنان میانزوا باعثشده و نان آانکشاف و رشد  . عالوه براین، خشونت مانعدارد

باشد. خشونت در  های آن نیز گسترده و متفاوت می مدا، پیمی افتد اتفاقعلیه زنان در افغانستان به گونه های مختلف 

های روانی را نیز به همراه دارد. آمار  پیآمد ، بلکهآنها می گرددجراحات و آسیب جسمی برابر زنان نه تنها سبب 

به تعداد  2931ل در شش ماه نخست سا. به عنوان مثال نگران کننده استآسیب های روانی ناشی از خشونت خیلی 

ه، در حادثه، خشونت منجر به معلولیت فزیکی شد 2.2باشد. در  می ویا روانی مار معلولیت ذهنیآمورد تنها  21.4

مورد حادثه  مرگ   91مورد شکستگی اعضا را ببار آورده است. در مجموع  2مورد سبب جراحات و در  293

قربانیان دست به   نیز مورد  31مورد قربانی دست به خود سوزی زده و در   94قربانیان اتفاق افتاده است. درحالیکه 

 سازد.  قت بار خشونت علیه زنان را آشکار میر وضعیتخودکشی زده اند. این آمار نگران کننده بوده و 

افزون بر زیان های جسمی و روانی، خشونت در برابر زنان صدمه های جبران ناپذیر را بر وضعیت اجتماعی و 

مورد، مبتال  911مورد، فرار از منزل  1.1مورد، طالق  1.1سازد. تقاضای تفریق  اقتصادی زنان در جامعه وارد می
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مورد و غیره موارد  1مورد و معتاد شدن به موا د مخدر  1مورد، روسپیگری  2مورد، شکستگی اعضا  1شده به ایدز 

 باشد. واقعه گزارش شده است که پیامد های آشکار خشونت علیه زنان می 81.به تعداد 

 

 

 :خشونت علیه زنانی جغرافیا. 9

 

زمینه دسترسی در مستند سازی قضایای خشونت علیه زنان بر اساس تقسیمات جغرافیائی چندین عامل نقش دارد. 

، عرف و الگو های فراگیر اجتماعی که فراروی زنان های حمایت کننده و ارگان های عدلی و قضاییزنان به نهاد

ی ثبت شده خشونت علیه زنان در والیات امن، از این رو، آمارها قرار دارد، امنیت و آگاهی زنان از حقوق شان.

مراکز شهرها  و مناطقی که دسترسی به مراجع حمایت کننده آسان تر است، بیشتر می باشد. اما این آمارها نمی تواند 

 به معنای وضعیت دقیق خشونت علیه زنان در والیات باشد. 

ی دهد که بسیاری از قضیه ها نشان می وق بشردر کمیسیون مستقل حق اطالعت ثبت شدهبه همین خاطر آمارها و 

 در کابل اتفاق افتاده است. خشونت علیه زنان
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 علیه زنان: مرتكبین و محل خشونت. 4

 

دفاتر ساحوی و والیتی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به وضوح  نشان میدهد  داده ها و اطالعات ثبت شده در

 صورت گرفته است.  در داخل خانواده قربانی علیه زنان خشونتکل قضایا  درصد 3449مورد یعنی  9321که 

 ،مورد در کورس های اموزشی 2مورد در دانشگاه،  9مورد در مکتب،  9، مورد در محل کار 21از میان بقیه موارد، 

کر نیز دی مورد 11 اتفاق افتاده است. مورد در خانه صاحب کار 2مورد در سرک،  11گاه،  مورد در توقیف 1

  مشخص نشده است.

وابستگان نزدیک دهد که مرتکبین عمده خشونت ها معموالً  عمومی، یافته های این گزارش نشان می تصوربرخالف 

مورد حادثه توسط شوهر در محیط خانواده  .181باشد. در فهرست طوالنی مرتکبین  می و اعضای خانواده قربانی

 12مورد، توسط برادر  34مورد، توسط نامزد  11مورد، توسط مادر ..9صورت گرفته است. پس از آن توسط پدر 

مورد،    13مورد، توسط کاکا  19، توسط پسران ..مورد ، توسط خواهر شوهر  218مورد، توسط برادر شوهر 

 صورت گرفته است. مورد 8مورد، توسط مادر اندر  8مورد، توسط پولیس  23مورد، توسط خواهر  1توسط ما ما 

 صورت گرفته است. افراد سایر توسط دیگر نیز رد مو 231
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 آمار خشونت علیه زنان با تفكیک والیت
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 نمودار زیر نشان دهنده این مسأله می باشد:

 

آمارها باال نشان می دهد که محیط خانواده که اصوالً باید محیط مصوون و راحت باشد، برای زنان مصوونیت ندارد 

طبیعی و عادی دانستن خشونت علیه زنان می  و آن ها را با خشونت های گوناگون مواجه می سازد. این داده ها بیانگر

 باشد. این مسأله نشان دهنده اوج بی پناهی و آسیب پذیری باالی زنان در جامعه افغانستان است.

 

 :ی خشونت علیه زنانبه قضایا مستقل حقوق بشر افغانستان نوع رسیدگی کمیسیون. 1

 

هد که حمایت کمیسیون از قربانیان  تنها به ثبت قضایا  د یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

شود. بلکه داد خواهی برای تأمین عدالت و حمایت از قربانیان در سر خط اهداف کاری این نهاد قرار  خالصه نمی

مورد قضیه مساعدت های حقوقی صورت گرفته است که  .9. که به دهد دارد. بانک اطالعات کمیسیون نشان می

 مورد دادخواهی صورت گرفته .21 برای ،حل شده مورد توسط میانجگری 2.3ول قرار دارد. سپس در صدر جد

ن با مقامات دولتی مالقات صورت آمورد  .9دیگر معرفی شده ، در  های مورد ذریعه مکتوب به ارگان 89 است.

به خانه  نیز قربانیان مورد 44 است. در و نیروهای امنیتی کمک خواسته شدهن از پولیس آمورد  14در  گرفته است،

 2مورد مستند ساخته شده است،.   13، مورد به ارگان های ذیربط منتقل شده است .1های امن معرفی شده است. 

 ارائه شده است.ای الزم ن مشورهآمورد  84معرفی شده و به مورد به مراکز صحی 
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 این مسأله در نمودار زیر نشان داده شده است.
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 بخش سوم

 جمع بندی و پیشنهادها

 

 . جمع بندی:2

چنانچه در این گزارش نشان داده شد، آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در طول شش ماه نخست سال جاری به رقم 

مورد رسیده است. این رقم نسبت به آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال  4514تکان دهنده 

ی تواند ناشی از باالرفتن اعتماد مردم نسبت درصد افزایش را نشان می دهد. این افزایش هرچند م 51قبل نزدیک به 

به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر باشد، ولی می تواند ناشی از عوامل دیگر از قبیل افزایش حوادث خشونت علیه 

زنان و بی اعتمادی مردم نسبت به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز باشد. در هر صورت، این رقم باالی افزایش 

ن در نیمه نخست سال جاری بسیار قابل تأمل و تکان دهنده است. خصوصاً وقتی دقت کنیم که رقم خشونت علیه زنا

درصدی آن خشونت های جسمی، خصوصاً لت و کوب با سیلی، لگد و سنگ بوده است، مسأله نگران  03باالی 

درصد از  3.0همچنین کننده تر می شود، زیرا خشونت جسمی صورت برهنه تر و عریان تر خشونت علیه زنان است. 

مورد ثبت شده خشونت های جنسی  535مورد از  15مجموع موارد خشونت علیه زنان، خشونت های جنسی بوده و 

 نیز تجاوز جنسی بوده است. این آمارها وضعیت تکان دهنده وضعیت خشونت علیه زنان در کشور را نشان می دهد. 

درصد از مجموع  34.0رقم بسیار باالیی از این خشونت ها، یعنی نکته تکان دهنده تر در این گزارش این است که 

قضایای خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده زنان صورت می گیرد. نتایج این گزارش، شوهر را نسبت به زن 

خشن ترین فرد نشان می دهد. این به معنای آن است که زنان در محیط خانواده نیز مصوونیت خود را در برابر 

 ونت از دست می دهد. خش

نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسوول به مسأله است و مبارزه با آن طرح برنامه های دقیق و جدی 

تعهدات حقوقی و دولت افغانستان باید در چار چوب مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابرآن، 

اقدامات موثر و  المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است،قانونی خود، که هم در اسناد بین 

جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در نظر داشت مشکالت در عملی را 

 نماید. یشنهاد میموارد زیر را جهت بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پ ،موجود در عرصه حقوق زنان
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 . پیشنهادها:1

  بلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان به خصوص

های گسترده  جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی، بوسیله تدوین و اجرای برنامه

اوقاف، عدلیه، امور زنان و سایر  صیالت عالی، حج وهای معارف، تح و دوامدار آموزشی توسط وزارت

 های سکتوری؛ وزارت

 های استقالل مالی و از بین بردن  های کار درآمد زا برای زنان به هدف تأمین زمینه ها و زمینه ایجاد فرصت

 ؛ های شدید مالی زنان نسبت به مردان خانواده وابستگی

 االی ادارات و نهادهای ملی و خصوصی و سهیم ساختن آنان های اداری برای زنان در سطوح ب ایجاد فرصت

های دایمی حمایت از نقش  های کالن ملی، به هدف تأمین ضمانت ها و سیاست گذاری در تصمیم گیری

 ؛زنان در زندگی اجتماعی

   ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان را متضرر

 ؛ کند ه و تداوم فرهنگ مردساالری را حمایت میساخت

 های سالم، متعهد و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ  تأمین ظرفیت

 ؛ کنند معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت را حمایت می

  در تمام والیات و جبری  ونل این سارنوالیگسترش سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرس

 ؛نامه ساختن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح

 تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای تطبیق این قانون؛ 

  تعدیل و باز نگری بعض از ماده های قوانین نافذه کشور که با ارزش های حقوق بشر و مخصوصا حقوق

 ؛ض قرار داردزنان در تعار

 ق خشونت مانند قتل  ناموسی و تجاوز جنسی، در قوانین نافذه کشور مخصوصا یاز مصاد یجرم انگاری بعض

 ؛قانون منع خشونت و قانون جزا

 هار حقوق بشر  بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در زمینه آموزش معیار

 ؛ احترام به حقوق بشر جهت تقویت روحیه مسولیت پذیری و

  امضا و تصویب پروتکل پالرمو در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، به منظور مبارزه با قاچاق انسان و به خصوص

 قاچاق زنان و بهره برداری های جنسی از زنان؛
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   ایجاد سهولت هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و والیات به منظور

 برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت های قانونی؛

 


