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د ښځو په  په بشپړه توګه سره یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې له افغان چارواکو څخه وغوښتل ترڅو

 کړي پلیقانون وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 

  

لګرو )یوناما( او د م پالوي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ۳۱ږدیز کال د مې د میاشتې زې ۳۱۰۲کابل، د 

د ښځو په بشپړه توګه  ،د خپلو نړیوالو ژمنو سره سمي افغان چارواکپه کابل کی ټینګار کوي چی ملتونو د ښځو چارو ادارې 

 . کړي ال ډیري و په برخه کې خپلې هڅې پلي کول دد قانون  د له منځه وړلوپه وړاندې د تاوتریخوالي 

 رد ښځو پد ملګرو ملتونو  د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ښاغلي یان کوبیش وویل:  د افغانستان لپاره

د مخنیوي او په ورځني  دودونوو په برخه کې پرمختګ د ناوړه پلي کول دد قانون  له منځه وړلووړاندې د تاوتریخوالي د 

ې د میرمنو او ځهغه زیاته کړه چې دا قانون یوا ته کوي.سره مرس توبخوندی دژوند کې له تاوتریخوالي څخه د میرمنو 

هیلې لري ترڅو د ښځو   جديدولت څخه له افغان ټولنې لپاره مهم دی. نړیواله ټولنه هم  نجونو لپاره نه، بلکې د ټولې افغان

 د حقونو درناوی چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې اغیزه لري، زیات شي.

زه له افغان  څرګنده کړه: یر دوتیسالورګ ګبینګیاافغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې استازې آغلې په 

د قانون د درناوي او پلي کولو له  له منځه وړلود ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د او پارلمان څخه غواړم ترڅو  حکومت

. دا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده ي حقونو درناوی او مالتړ وکړيپه بشپړه توګه د ښځو او نجونو د اساسالرې 

کوالی شي خپل حقونه وکاروي او په خپلو کورونو او د کار په ځای کې له هر ډول تاوتریخوالي څخه خوندي وچې ښځې 

 وي.

د اجراء ګسټ په میاشت کې اکال د زېږدیز  ۹۰۰۲دې مهم قانون کې چې د ه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پ

او پلورل، په  یرل، اجباري ودونه، د واده په موخه یا د واده تر عنوان الندې د ښځو پله وخته مخکې ودونه، د یدوړ و ګرځ

تاوتریخوالي جنسي تیري او وهلو په ګډون، د ښځو په وړاندې د بدو کې د ښځو یا نجونو ورکړه،  اجباري ځان سوزونه او د 

ترسره کوونکو ته  دې ډول ناسمو کړنو دې قانون کې ده همداراز، پدي. ي جرم ګڼل شو مواردداسې نور ۷۱زور زیاتياو 

دی ه خوا نه دا قانون د ولسمشر د یوه تقنیني فرمان پر بنسټ پلی شو او تر اوسه پورې د پارلمان لده. ې جزا هم ټاکل شو

دې قانون د بشپړ پلي  کوي، خو تر اوسه هم د یچارواکي اوس دا قانون پلقضایي او د قانون پلي کوونکي تصویب شوی. 

 . هکولو په برخه کې ننګونې شت

تر  "اوږده الر په مخکې ده: ال تر اوسه "په اړه د  قتطبید د قانون  له منځه وړلو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یوناما

ارنواالن او که څه هم څوموندله چې  بر په میاشت کې خپور شو،ل د دسمکا ۹۰۷۹چې د عنوان الندې په یو راپور کې 

دې قانون څخه ګټه اخلي، ه دونکې ډول سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدونکو قضیو کې لتیمحاکم په مخ په زیا

چې تر اوسه هم ال اوږده الره په مخ عنا دې مه ، پیږيدې قانون څخه لږه ګټه اخیستل که بیا هم تر اوسه په بشپړه توګه لخو 

 دې قانون پر بنسټ په بشپړه توګه  په افغانستان کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي څخه خوندي شي.  کې ده ترڅو د

ه "عدالت  ته د ټولو، پ ، عادالنه او شفاف تطبیق د ډاډمنولو له الرېاړیند "اساسي قانون او نورو  ټولو مهمو قوانینو د 

دې یقیني کول چې ښځې کوالی شي، په بشپړه توګه سره د  همدارنګه د"سرسي زیاتول، او د ال"  یرمنوځانګړې توګه د م

څخه ګټه پورته کړي، هغه مهمې موخې دي چې افغان دولت د  "خپلو اقتصادي، ټولنیزو، مدني، سیاسي او کلتوري حقونو

پرې هوکړه کې چوکاټ چارپه  حساب ورکولو متقابلکال د جوالی په میاشت کې د توکیو د  ۹۰۷۹د نړیوالې ټولنې سره 
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بشپړ او د قانون له منځه وړلو دې موخې مهم شاخص د مدني ټولنې سره په ګډه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د  وکړه. د

 تطبیق دی. عملي 

فعالیت مین په برخه کې اادارې، چې د ښځو د پیاوړي کولو او جنسیتي انډول د تیوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو 

، له نړیوالو مرسته کوونکو څخه وغوښتل ترڅو د جنسیتي انډول، د ښځو د پیاوړي کولو او د ښځو په وړاندې د لري

اټ د رامنځته کولو له الرې چې د قانون د پلي کولو په برخه کې د څارنې د یوه ګډ کاري چوک له منځه وړلوتاوتریخوالي د 

دوه  توکیو د د دې برخه کې په پرمختګ پورې تړلې وي،ه او پرمختیایي مرستې پ هکې د پرمختګ مشخص شاخصونه شته پ

 .افغان دولت سره مرسته وکړي دهکی پوره کولو  پهد ژمنو  اړخیزه حساب ورکولو د چوکاټ

د بشري حقونو، په تیره بیا د ښځو او افغان چارواکي رو ملتونو د امنیت شورا تمه لري ترڅو نړیواله ټولنه او د ملګ

 ماشومانو د حقونو په برخه کې د خپلو ملي او نړیوالو مکلفیتونو او قانوني نورمونو درناوی او هغوی ته پراختیا ورکړي.

کال د مارچ په میاشت کې  ۹۰۷۲تي پرېکړه لیک کې چې د د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل وروس

دی، خو بیا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده  منله چې که څه هم د ښځو د حقونو په برخه کې یو څه پرمختګ شویتصویب شو، و

زور ترڅو د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او یقیني کړل شي چې په افغانستان کې ټولې میرمنې او نجونې د هرډول 

ه خوندي دي، د قانون په رڼا کې له مساوي خوندیتوب څخه برخمنې دي او عدالت ته خزیاتي او تاوتریخوالي، ناوړه چلند څ

و د توکیو په د امنیت شورا همداراز له افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو څخه وغوښتل ترڅمساوي السرسی لري. 

  ي. ژمنو درناوی وکړ یوناسته کې د ترسره شو

د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه  ،رعایت یې کړينور نړیوال سندونه چې له قانوني پلوه افغانستان اړ دی چې 

دې الیحې پر بنسټ،  د. ته ورته دی یوه نړیوالې الیحېښځو د حقونو  د ډېره ترچې دی،  (CEDAW)وړلو کنوانسیون 

اندې د هر ډول تبعیض د پایته رسولو لپاره یو لړ اقدامات تر الس الندې و د ښځو په وړهیوادونه ژمنه کوي ترڅو غړی 

 نیسي.  

، عرفي تبو، نورمونود کلتوري محدودیتونو، ټولنیزو  تر اوسه یښېپه افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پ

او زور زیاتي  ه وړاندې پراخه تاوتریخواليد ښځو په وړاندې د داسې تبعیض له کبله چې د هغوی پاو دیني عقایدو،  عادتونه

.  یږيپټې پاتې کپه پراخه کچه  مواردو کې ژوند ته د ګواښونو له امله یراو په یو شم منزوي کیدلاو  ګننته الره هواروي، 

د  دی. مخنیوی کړیی حاکمیت نور هم رسمي عدلي ادارو ته د ښځو د السرسي روزاو د قانون کمپراخه ناامني 

او  یږيتر قضایي او قانون پلي کوونکو چارواکو پورې رس ماهیت له کبله خپل زړه بوګنونکيد  چې یښېخوالي هغه پتاوتری

 وړه برخه ده.  پراخو تاوتریخوالو یوازې یوهد واد کې د ښځو په وړاندې یپه ټول ه ،د خلکو ورته  پام اوړي

 ۹۲افغان دولت او خپلو نړیوالو همکارانو ته راپور کې کال د دسمبر په میاشت کې په خپل خپاره شوي  ۹۰۷۹یوناما د 

یقیني کړي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب او د سولې او سپارښتنې وکړې او له هغوی څخه یې په کلکه و غوښتل ترڅو 

 . ستراتیژیو یوه مهمه برخه دهواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي د هڅو او د هی ترویج بیاپخالینې
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