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ساالنه  0022زن در افغانستان دست به خودکشی می زنند

حکومت افغانستان برای اولین بار گزارش وضعیت زنان اين کشور را به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
ارايه کرد .اين گزارش توسط وزارت خارجه و با همکاری نهادهای مختلف حکومتی و بین المللی تهیه شده است .
افغانستان در سال  3002به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ملحق شد .قرار بود افغانستان گزارش مقدماتی
خود را يک سال پس از پیوستن به اين کنوانسیون و گزارش دوره ای خود را چهار سال بعد به ملل متحد ارايه کند ،اما
به دلیل نبود ظرفیت کافی و ناامنی اين کار صورت نگرفت .
جاويد لودين ،معین سیاسی وزارت خارجه روز سه شنبه 32 ،حوت  03 /0230مارچ 3003در محفل نشر اين گزارش
در کابل ،گفت« :کار آسانی نبود ،کاری نبود که سابقه داشته باشد .اين گزارش تهیه شده و ما امروز رسما آن را نشر می
» .کنیم

کمیسیون حقوق بشر از کاهش حضور زنان در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده است
در اين گزارش آمده است که  7.6درصد ازدواج ها در افغانستان به صورت اجباری صورت می گیرد و چنین ازدواج
هايی منجر به افزايش خشونت علیه زنان می شود .همچنان در گزارش گفته شده که بیش از  72درصد زنانی که با
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اجبار ازدواج کرده اند ،با خشونت های فزيکی مواجه شده اند .اما میزان خشونت در بین زنانی که با رضايت خودشان
ازدواج کرده  27درصد بوده است .
براساس اين گزارش سطح خشونت علیه زنان در روستاها نسبت به شهرها باالتر می باشد چنانچه بیش از  48درصد
زنانی که در روستاها زندگی می کنند حداقل يکی از اشکال خشونت فزيکی ،روانی يا جنسی را تجربه می کنند ،در
حالی که در شهرها سطح خشونت ها علیه زنان به  73درصد می رسد .
در گزارش آمده است« :افسردگی شديد و يا بیماری های روانی مسبب اصلی خودکشی میان زنان بوده و متاسفانه رقم
خودکشی میان زنان رو به افزايش است» .براساس اين گزارش نزديک به دو میلیون زن افغان از افسردگی شديد رنج
می برند و اين  34درصد کل زنان افغان را تشکیل می ده .
در اين گزارش در مورد آمار خود کشی زنان گفته شده که ساالنه در حدود  3200تن از زنان و دختران افغان دست به
خودکشی از جمله خود سوزی می زنند .اين گزارش می گويد  30درصد خشونت ها علیه زنان به فرار از منزل منجر
می شود .
حسن بانو غضنفر ،وزير امور زنان افغانستان در اين محفل گفت اين گزارش جامعه جهانی را به تعهدات افغانستان در
قبال محو تبعیض علیه زنان باورمند می کند
خانم غضنفر گفت حکومت افغانستان در راستای تامین حقوق سیاسی ،اقتصادی و سیاسی زنان تالش می کند و در ده
سال گذشته دست آوردهايی نیز داشته است

زنان افغان با انواع خشونت های فیزيکی ،روانی و جنسی رو به رو هستند .
وزير امور زنان افغانستان گفت« :ما يکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان و تقويت نقش زنان را بلند بردن سطح
آگاهی جامعه به خصوص خود زنان می دانیم .طرح برنامه های صحی ،تعلیمی و اقتصادی از راهکاری هايی است که
» .خشونت علیه زنان را کاهش می دهد .ما به تامین مشارکت زنان در سطوح رهبری سیاسی باور کامل داريم
وزير امور زنان افغانستان افزود با وجود تالش های ده ساله برای بهبود وضعیت زنان هنوز هم چالش های زيادی در
برابر تامین حقوق زنان وجود دارد .
کاهش نقش زنان
اين در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر اخیرا با نشر گزارش حقوق سیاسی زنان در افغانستان از کاهش نقش
آنها به خصوص در اداره های دولتی ابراز نگرانی کرد .
براساس اين گزارش ،نقش زنان در ادارات دولتی در ده سال گذشته سیر نزولی داشته است ،چنانچه زنان در ابتدا
حضور  25درصدی در اداره های دولتی داشتند اما حاال اين رقم به  04درصد کاهش يافته است .
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