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 پښتو، دری او عربي لغتونه

 د محلي ټولنې له خوا وړاندیز شوي پولیس   اربکی:

 د قتل یا نورو جرمونو د جبران لپاره د ښځې ورکول   بد:

 ې تر دریو میاشتو پورې کیدای شيهغه جرمونه چې سزا ی    قباحت:

 د مشرانو غونډه   جرګه: 

 چې واده کول ورسره مشروع نه دي نږدې خپلوان میړه، او یا بل  محرم:

و او کړنو د قوانینو مجموعه چې له قران کریم او پیغمبر محمد )ص( له ښوون  شریعت:
 څخه را اخیستل شوي وي

 محلي غونډه   شورا:

 د حکومت د استخدام رسمي جدول  تشکیل:

 ديني پوهان  علماء:

 له ودګني ژوند څخه بهر جنسي اړیکې   زنا:

حد د هللا تعالی د حقوقو او حکمونو په وړاندې هغه جرایم دي،  د کومو لپاره   حد:
چې په اسالمي شریعت کې جزاګانې تعیین شوي او جبري بڼه لري نه 

 ،، ارتدادقذفزنا، غال،  :دغه جرمونه شامل ديدودو کې اختیاري. په ح
 . و څښلشراب بغاوت، حرابه او د 

له هغو جرایمو او جزاګانو څخه عبارت دی چې د اسالمي شریعت پر ځای د   تعذیر:

 قانون له خوا تصریح او ټاکل شوې وي.
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 صالحیت

)یوناما( او د هغې د بشري حقونو څانګه د امنیت  شورا  پالويد ملګرو ملتونو  مرستندویه 
 ( پریکړه لیک له مخې واک لري چې: ۲۰۱۲) ۲۰۴۱

د خوندیتوب په موخه همغږي رامنځته کړي،  یوضعیت وڅاري، د هغود ملکیانو  
زادیو او بشري حقونو اړوند احکام چې د  احتساب ته وده ورکړي او  د  بشر د اساسي ا 

اساسي قانون  او نړیوالو میثاقونو کې چې افغانستان ی  ې غړیتوب لري   په افغانستان
راغلي دي، د بشپړ پلي کولو سره مرسته وکړي، په ځانګړي ډول  د هغو میثاقونو چې  

 د هغوی له مخې ښځې د خپلو حقونو څخه په بشپړه توګه ګ ټه اخیستلی شي.

ار کوي چې د ښځو او نجونو حقونه ټینګ ۲۰۴۱د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک   
 خوندي  او وده ورکړي  او د الندې ډول تاوتریخوالي او د سپکاوي څخه ی  ې وژغوري: 

، او د ګست د برابرۍ په اړه د شوي پرمختدغه پریکړه لیک منلې ده چې  د جنی  -۴۲
ني ترالسه شوو موخو سربیره اړینه ده چې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او دا یقی

کړي چې په افغانستان کې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د تاوتریخوالي او سپکاوي 
څخه، پرته له کوم توپیره د قانون له مساوي خوندیتوب څخه برخمن دي او ښځې په 
مساوي ډول عدالت ته السرسی ولري. سربیره پر دې دغه پریکړه لیک د ښځو او نجونو 

 ه کلکه غندي. پر وړاندې توپیر او تاوتریخوالی پ

دغه پریکړه لیک د افغانستان د دولت ژمنتوب ته ښه راغالست واي  ي ترڅو داسې  -۴۳
یوه ستراتیژي جوړه کړي چې د هغې له مخې د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون 
په بشپړه توګه پلی کړي، او همدارنګه د تاوتریخوالي څخه د زیانمنو لپاره خدمات برابر 

ډول یادونه کوي چې د ښځو د حقونو وده او خوندیتوب  د سولې، بیا  کړي. همدا
 راستنیدنې او پخالینې، نه بیلیدونکې برخې دي. 

یوناما د خپل څلورو کاري ساحو له الرې د ښځو د حقونو ګڼو اړخونو باندې کار کوي او په 
چارو کې د هغوی د  ځانګړي ډول  د  ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې  او په عامه

ګډون د ونډې پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي. په اتو ساحوي دفترونو کې د پرلپسې څارنې پر اساس 
کې پراخ په  ي درې راپورونه خپاره کړي دي چېیوناما د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوال
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د هغوی له مخې د  زیانمنونکي دودونه او همدا ډول د دولت د هغو کړنو ارزونه کړې ده چې 
 1تاوتریخوالي څخه زیانمنو ته قانوني خوندیتوب ورکړل شوی دی. 

م کال د نومبر په میاشت کې یوناما او د ملګرو ملتونو د  بشري  حقونو د عالي  ۲۰۱۱د 
ر( ایچ )او ایچ سی کمیشنرۍ 

 
تر عنوان الندې یو راپور خپور کړ چې   اوږده پرته الر" په مخ کې "  ا

کال د سپتمبر تر میاشتې پورې  د عدلي او قضاي  ي  ۲۰۱۱کال د مارچ له میاشتې  نه  د  ۲۰۱۰د 
د منع قانون د پلي کولو په اړه موندنې وړاندې  خشونتد  علیهګانونو په  واسطه د ښځو پر ار 

 2کړې.

  

                                                           
 ئ،په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ختم کړ ، چوپتیا تاوتریخوالی دی  1

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/vaw-dari.pdf 
 تطبیق،قانون  د دودونه او په افغانستان کې د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منعناوړه    

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Harmful%20Traditional%20Practices
%20and%20EVAW%20Law%20-%20Dari.pdf 

 په مخکی اوږده پرته الر: په افغانستان کی د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع قانون تطبیق،
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-
%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf 

رد بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر )یوناما او د   2
 
په مخ کې اوږده پرته الر، په  "د  (او ایچ سی ایچ ا

کال د نومبر په  ۲۰۱۱د  چی تر عنوان الندی یو ګډ راپور  "تطبیق قانون د افغانستان کې د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع
 کارول شوی اصطالح څخه مقصد هماغه پورته یاد شوی ګډ راپور دی. "یوناما راپور ". په دغه راپور کی د  شومیاشت کی خپور 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/vaw-dari.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Harmful%20Traditional%20Practices%20and%20EVAW%20Law%20-%20Dari.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Harmful%20Traditional%20Practices%20and%20EVAW%20Law%20-%20Dari.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf


v 
 

 میتودولوژی 

د ښځو په وړاندی د  ې کال تر سپتمبر پور  ۲۰۱۲تی څخه د میاشکال داک توبر  ۲۰۱۱دا راپور د 
تاوتریخوالی د  ر علیه دختلفو پړاوونو کی د ښځو پتاوتریخوالی وضعیت او د قضای  ی پروسی په م

دمنع د قانون د تطبیق  خشونتلوری د ښځو پر علیه د راپورشویو قضیو په اړه د حکومت له 
کولو، ثبتولو، ر و پروړاندی د تاوتریخوالی د پیښو د راپورو څرنګوالی بیانوی. دیوناما دفتر د ښځ

والیتونو کی د څارنواالنو، قاضیانو او د پولیسو  ۲۲تعقیبولو او همدارنګه په  عدليڅیړلو او 
دمنع د قانون د عملی کولو او د خشونت سره د مبارزی د  خشونتلخوا دښځو پر علیه د  افسرانو
ي ومات راغونډ کړ وضعیت په هکله احصائیوی اواساسی معلکمیسسونونو د کارونو د  والیتي

 3.يد

نه زیات مالقاتونه او مرکی د تاوتریخوالي د قربانی ښځو، د هغوی د  ۲۰۰همدارنګه یوناما د 
د تاوتریخوالی تورنو کسانو، د دولتی روغتونونو ډاک ټرانو، د ښځو چارو ریاستونو  دخپلوانو او 

نمایندګانو، د افغان ملی پولیسو او د جنای  ې  ریاستونو دروغتیای  ې عامی د  ،رئیسانو او نمایندګانو
څارنواالنو، د ابتدائی محکمو  ،بشر د حقونوخپلواک کمیسون افغانستان ، دتحقیقاتو ریاست

د  ملی سازمانونو، قاضیانو، مدافع وکیالنو، د حقوقی مرستو د ادارو نمایندګانو، د غیردولتي
 او د ژورنالستانو سره کړي دي.ملګرو ملتونو د ادارو 

نه  ۲۰۱۱اک توبر دعوه نه کوي چې د ښځو پروړاندی د تاوتریخوالی ټولي پیښې د ېدا راپور د د
له ډیرو مرکو او مالقاتونو څخه الس وښښ الندی راولي. په بشپړه توګه ترپ ې پور  ۲۰۱۲ترسپتمبر

دي او  ېترډیره حده پټ ېپیښد تاوتریخوالي  ېد ښځو پر وړاندته راغلی معلومات دا ښی  ی چی 
او قضای  ي ارګانونو او یا هغه کوونو  څوک ی  ې راپور نه ورکوي او هغه پیښې چې د قانون د تطبیقو

، د افغانستان په يالری جلبو لهلکو پاملرنه د رسنیو پيښې چې د وخامت له نظره د عامه خ
نظر دی  ېده . یوناما پيکو يریخوالی د ډیرو کمو پیښو نمایندګسطحه د ښځو پر وړاندی د تاوت

 ېته ضرورت دی ترڅو د ښځو پر وړاندکو معلوماتو راغونډولو یچې سختو، دوامدارو، اوسیستمات

                                                           
لغمان، ننګرهار،  ،، جوزجان، کاپیسا، خوست، کنړر والیتونه بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، فراه، غو  ۱۶  3

 پک تیکا، پک تیا، پروان، او سمنګان دی.
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 ې چار  ې علومه شی او په ښه توګه د حل الر د تاوتریخوالی د الملونو ساحه، ماهیت او اندازه م
  4ورته پیدا شي.

 ې د معلوماتو په راغونډولو کې ستونز 

سره د  ياکو سره په تماس کې ده او له دوچې یوناما په دوامداره توګه د افغان چارو دې ه سره ل
کړي خو بیا هم   ې خبر  دی،حقونو د سرغړونو څخه نظارت  ي وناما د ماموریت په اړه چې د بشر ی

نظري  ي  ېد د دوو دالیلو له مخی غلي وو: د په ځینو سیمو کې چارواکي د معلوماتو په شریکولو کې
تړلی یو شخص د  ې پور  ې ت ادار یمریک شی نو د قانون د حاککه چیرته معلومات ش شتون چې
 ثبتولو د منظم سیستم د پیښود يد تاوتریخوال ېبه قضاوت وشي. او د ښځو پر وړاندکړنو په اړه 
د تاوتریخوالي په پیښو کار کوي  ېهغو ادارو کې چې د ښځو پر وړاند توګه په ي په ځانګړ  نه شتون

 .د پیښو د معیاری او سم مدیریت د سیستم نشتوالی

د  علیهتعقیبولو او د ښځو پر  ثبت او ښو دد تاوتریخوالي د پي ېد ښځو پر وړاند په پایله کې
د منع قانون د تطبیق په اړه د مربوطه ادارو لکه د ښځو چارو د ریاست، افغان ملی  خشونت

  سطحو کې او جال جال په راز رازسره   فترد  دیوناما د څخه  ، او محکمو ۍالپولیس، څارنو
د تاوتریخوالی د پيښو راز راز طبقه بندي، او د  ېد ښځو پر وړاند ي،  دهرې ادارې له خواکار هم

و نه شوای کړای چی چې یوناما  عمده دالیل دي ېد د ې ثبت او مدیریت کولو کې ستونز  په پيښو
معلوماتو ترالسه کول  د مستقیموابتدایه محاکمو څخه ځینو  . دک تنه تر السه کړي  ههر اړخیز  هيو

 هم ناممکن وو او په داسي حاالتو کې یوناما د معلوماتو په دوهمه درجه منابعو تکیه کړی ده.

اک ثرا مدنی  يترالسه شو څخهادارو اړوندو  چې د یو کیاحصایپه دتاوتریخوالی  ېپه وړاند د ښځو
 دولت په مربوطو ادارو کی د د و  سره شامل وو.جرمون د د تاوتریخوالي ېښځو پر وړاندقضی  ی د 

 راپور و،چې د سیسټم نه پرته دا یو ستونزمن کار  ي د قضایاوو د ادار  یو مناسب او په معیار برابر
د ښځو د قضای  ی ارګانونو له خوا چې  يدا جوتو ينتیجه تعقیب شی. د یوناما ارزیابقضی  ې  شوی

ته  ېبل څخه ې ادار  ېکله چې دا قضی  ې دیوتعقیبول  وپیښراپور شویو  د تاوتریخوالی ېپر وړاند

                                                           
 ۴۰۱۰( دښځوپروړاندی دتاوتریخوالی ۲۰۱۲میاشتو)مارچ نه ترسپتمبر ۹دبشردحقونوخپلواک کمیسیون دشمسی کال په اولو   4

د ملی پولیسواو  معیارونهثبتولو د ي دي. دبشري حقونوخپلواک کمیسون دښځوپروړاندې دتاوتریخوالی قضیو پیښی ثبتې کړ 
. دبشري حقونوخپلواک کمیسون معلومات په یو څه ورته والی لری خو یو له بل سره فرق لری  سرهله معیارونو  ولو څارنوالۍ دثبت

 الندینی ادرس کې موجود دي:
--28---http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=28666:

&catid=1:title&Itemid=553 

http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=28666:---28--&catid=1:title&Itemid=553
http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=28666:---28--&catid=1:title&Itemid=553
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 يد قربانیانو لپاره د حکومت يد تاوتریخوال ېدي. دغه حالت د ښځو پر وړاند یفضع کیږی انتقال 
کې غټه تشه  هتنحقوقي ساپه  يوثرو او کافی ځواب ویلو او د هغود پراخو، م ي چارواکو له لور 
 منعکسوي.

د الس ته راوړلو لپاره یوناما د ګواښ سره مخامخ و، د کره او معتبرو معلوماتو والیتونو څخه  ۳۴د 
په ټول  سخته وه چیدا هم  والیتونو څخه د معلوماتو تحلیل وړاندی کیږی. ۲۲په دی راپور کی د 

یو شانته معلومات راټول شی دغه ستونزه د دی باعث شو دولت له هر ارګان څخه هیواد کی د 

د پرمختګ د مشترکو شاخصونو ارزونه له ګواښ  د مقایسوی تحلیلونو او واضح معیارونو لپاره چی
 سره مخامخ شی. 

معلومات  څخهله پولیسو،څارنوالیو او محکمو هغوی  دناما والیتونه چی یو هد مثال په توګه، هغ
ترالسه کړی دی، یو شانته نه دی. یوناما د پک تیا او کابل له څارنوالی څخه معلومات ترالسه کړ 
الکن د دغو والیتونو له پولیسو څخه ترالسه نه کړ. د نیمروز او کندهار والیت څارنوالی د یوناما 

وکړل، په داسی حال کی چی د دغو والیتو له پولیسو  سره د معلوماتو د شریک کولو څخه ډه ډه
څخه د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی پیښی ترالسه شوی و. سره د دی چی د کابل او کندهار له 

 ابتداییه محکمو څخه غوښتنه وشو، خو بیا هم له دوی څخه معلومات ترالسه نه شو.

او پخوانی راپور کی )په مخکی اوږده  د میتودلوژی څخه کار اخیستل شوی، په اوسنیکه څه هم 
پرته الر، په افغانستان کی د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون تطبیق( کارول شوی 
موجود او دالس رسی وړ معلومات او کارول شوی تحلیل په بشپړ ډول یوشانته نه دی چی په 

هم یوناما مخامخ کړ. سره له دی نتیجه کی د دوادو راپورونو د موندنو مقایسی له ستونزی سره 
خپل موندنو پر بنسټ، چی د دغو دوه نیمو کلونو په موده کی تر پوښښ  چی دوکوالی شو 

الندی نیول شوی دی، د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع قانون تطبیق تر مقایسی او ک تنی 
 الندی ونیسی.

او محکمو څخه معلومات راټول کړی  څارنوالیو،والیتونو لست چی یوناما د پولیسو،  11د هغو 
   دی په الندی ډول دی:

 
 .نوټ: دپه ګوته شویو والیتونوکوم مالومات ندي ترالسه شوي
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 د راپور لنډیز.  ۱

سره واده وکړ. زما ما پنځه میاشتې مخکې د انجیل ولسوالۍ د ساوا کلي د یو سړي 
خاوند او خسر زه څو وارې پرته له کوم سببه وهلې یم. پرلپسې بد چلند دې ته اړه 
کړم چې شکایت وکړم او ټولې هڅې مې په دې بیهوده والړې چې څارنوال زما په 
عریضه سترګې پټې کړې او اخطار ی  ې راکړ ترڅو له خپلې دعوې تیره شم او یا بند 

 قبول کړم.
او بیا وروسته د  وه  یشوړوښې جینۍ چې وهل او ټکول کلنه می ۱۵یوه   --

 کال د اګسټ په میاشت کې د جبري ځان ۲۰۱۲هرات په والیت کې د 
 . 5سوزونې له امله مړه شوه

کال د اګست په میاشت کې د افغانستان دولت د نورو  تدابیرو په نیولو سره د ښځو د  ۲۰۰۹د 
ولو د ښځو پر ډوړاندې د ښځو د برابرۍ څخه د مالتړ په څرګنحقونو د خوندیتوب او د قانون پر 

په دغه  6وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د منځته راوړلو له الرې خپلې قانوني ژمنې ترسره کړې.
تاریخي قانون کې د لومړي ځل لپاره په کم عمرۍ کې ودونه، جبري ځان سوزونې او د جنسي 

او د مرتکبینو  شوی دې د تاوتریخوالي  کړنې  جرم ګڼلوړان نور د ښځو پر ۱۹تیري  په شمول 
 ي دي.شولپاره ی  ې مجازات وضع 

کال د جون په  ۲۰۱۲د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون د دوراني بدلونونو پرمختګ د 
میاشت کې د توکیو د دوه اړخیزو مسؤلیتونو کاري چوکاټ په تړون کې تقویت وموند، کوم چې په 
افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخه شتون او په افغاني ټولنه کې د ښځو د 
حقونو په بیالبیلو پړاوونو کې د مخنیوي په نظری  ې ټینګار کوي. زیانمنونکي دودونه او همدارنګه 
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو د ټولنیز ژوند مخنیوی کوي چې د 

                                                           
کال د فبرورۍ په شپاړسمه نیټه  ۲۰۱۲کلنه میړوښې جینۍ ده چې د پرلپسې وهلو او ټکولو قرباني ده چې د ۱۵سعادت یوه   5

 ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۲ځان سوزونې ته اړه کړای شوې وه. هغه د درملنې لپاره د ترکی  ې هیواد ته یوړل شوه او په پای کې د 
 ما دفتر  له خوا څارل کیده. مه نیټه مړه شوه. د هغې قضیه د یونا

پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون د کمیسیون ایجاد او تنظیم  د جون په میاشت کې د ښځو ۲۰۱۰تدابیر یعنې د د دولت نور   6
کال د مارچ په میاشت کې په لوی څارنوالۍ کې د ځانګړې ریاست  ۲۰۱۰او د دې کمیسیون د والیتي څانګې جوړول، په 

کال د سپتمبر په میاشت کې د ښځو لپاره د امن کور الیحه جوړول، د دوی لپاره د تقنیني مرستو برابرول، د  ۲۰۱۱جوړول، د 
نمبر فرمان، د افغان ملي پولیسو په  ۴۵کال د جوالی په میاشت کې د اداري فساد ختمولو په اړه د جمهور ریس د  ۲۰۱۲

 ه مختلفو وزارتونو او ریاستونو کې د جندر د څانګې تشکیل.دفترونو کې د جندر د څانګې جوړیدل او همدارنګه پ
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ښځو پر د د غږ اوچتولو مخه ډب کړې  ده.  يلو او په سیاسي غونډو کې ی  ې د دوتصامیمو په نیو
ښځې ته توان ورکړی چی د یه د تاوتریخوالی د منع د قانون په تطبیق کی پرمختګ کوالی شی عل

د دوامداری سولی او اوسنۍ سولی او پخالینی په پروسه کی ارزښتناکه او اغیزناکه ونډه ولری. 
امنیت، په تصمیم نیونو کی د ښځو د برخه اخیستنی د زیاتوالی او شخړو د له منځه وړلو او 

د ښځو مساوی ونډه اخیستنه  ملګری ملتونه په کراتو په دی ټینګار کړی چیلو په موخه هوارو 
 .تضمین شی

په موده کی د عدلي او د قانون د  کال تر سپتمبر  ۲۰۱۲کال د اک توبر څخه د  ۲۰۱۱دغه راپور د 
انفاذ کوونکو ادارو له خوا د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون تطبیق تر څیړنی الندی 

چې ښځې عدالت ته د الس رسی لپاره ال هم ورسره مخامخ  هغه ګواښونه په ډاګه کویي او نیس
 ۳۴والړ دی کوم چې د افغانستان د د دی راپور تحلیلونه د هغو معلوماتو پر بنسټ الندی دی. 

د نمونی په ډول د ښځو پر  والیتونو څخه راټول شوی دی او ۲۲والیتونو له جملی څخه له 
هغو پیښو راپور ورکول، ثبتول او قضای  ی مراحل په ډاګه کوی چې د  وړاندی د تاوتریخوالی د

علیه د تاوتریخوالی د منع د  افغان ملي پولیسو، څارنوالیو او ابتداییه محکمو له خوا د ښځو پر
والیتونو څخه مفصل معلومات راټول او  ۱۶یوناما له  7قانون او جزا قانون له مخی ترسره شوی.

تحلیل کړی دی چیری چی د پولیسو، څارنواالنو او محکمو له خوا پیښی د ښځو پر علیه د 
راز دغه راپور د ښځوچارو د همدا  8تاوتریخوالی د منع د قانون په کارولو سره پ ي ګیری شوی دی.

ریاستونو او د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی د منع د کمیسیونو ارزښتناکه ونډه په نښه کوي. دغه 
په پخوانی راپور کی )چی د په مخکی اوږده پرته الر: د ښځو  کال د نومبر ۲۰۱۱راپور د یوناما د 

الندی دی( د دغی قانون د تطبیق په اړه د پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون تطبیق تر عنوان 
 نوی معلومات وړاندی کوی.موندنو په باب 

او د قانون د انفاذ کوونکې ادارې  یمیاشتو په موده کی اوسنی راپور دا وموندله چی د عدل ۱۲د 
له خوا د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون په تطبیق کی هم مثبت پرمختګ او هم 

                                                           
د افغانستان ځینو سیمو ته د الس رسی د محدویتونو، د قانون د انفاذ کوونکو ادارو له خوا د همکاری روحی  ی نشتوالی او د   7

والیتونو څخه یوناما معلومات  ۲۲والیتونو له جملی څخه یوازی د  ۳۴معلوماتو نه شتون او په راټولو کی د ستونزو له امله  د 
فغانستان کی د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی ټولی پیښی تر پوښښ الندی نه نیسی. د دی راپور 

 
ترالسه کړ. دغه راپور په ټول ا

 میتودولوژی برخه وګورئ.
لغمان، ننګرهار،  ،، جوزجان، کاپیسا، خوست، کنړر والیتونه بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، فراه، غو  ۱۶  8

 پک تیکا، پک تیا، پروان، او سمنګان دی.
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د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی  تشي شتون لري. سره د دې چې څارنواالنو او محکمودوامدارې 
دغه قانون تر زیاته حده تطبیق کړی خو بیا هم د دی قانون په  د یو شمیر زیاتو پیښو په مورد کی

مجموعی ډول ټیټه کارونه دا ښی  ي چی د دی قانون سره په استفادی سره د تاوتریخوالی څخه د 
 جونو د ساتنی لپاره ال هم په مخکی اوږده الر پرته ده. ښځو او ن

ال هم نه غواړي د خپل حالت په اړه د قانون د انفاذ اړوندو   دخشونت قرباني میرمنې او نجونې
عدلي موسسو ته د فرهنګي محدودیتونو، ټولنیزو نورمونو او رواجونو، دودیزو او مذهبي ګرویږنو 

له امله چې ښځې ماتحت حالت ته راولي، د ټولنیزداغ، استثنی کولو او ځینې وختونه حتی د 
ور ورکړي. په پایله کې د تاو تریخوالي ډیری پیښې چې د ښځو په دوي ژوند ته د خطر له امله  راپ

وړاندې ترسره شوي د هغو راپور د قانون د تنفیذ ادارو او عدلي موسسو ته نه دی وړاندې شوی. 
دبیلګې په توګه  د افغانستان د بشري حقونو دخپلواک کمیسیون د پک تیا د والیت د څانګې د 

 ډول قضي  ې ملي پولیسو او عدلي  ې ته نه دي راپورشوي. سلنه دغه ۰۰اټکل له مخې نږدې 

چی یو شمیر  پيښې په ټولیز ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخواليد دی راپور په موده کی 
. د افغانستان د چی دا ښه پرمختګ دی زیاتې شوي دي راپور شوي دي ته 9او ادارو سازمانونو 

 ۲۱تر اک توبر څخه د همدې کال د  ۲۱له  کال د مارچ ۲۰۱۲بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 
قضی  ې ثبتې کړې دي. د دې په پرتله دې  ۴۰۱۰دا ډول  په ټول افغانستان کینېټې پورې 

 ۲۱کال د مارچ له  ۲۰۱۰قضی  ې ثبتې کړي وي )د  ۲۲۹۹ټول کال کې  ۲۰۱۱کمیسیون په 
زیاتوالی ښای  ي له ورکونی د کچی دغه  راپور پیښو د  د 10پورې(. ۲۱کال د مارچ تر  ۲۰۱۱څخه د 

له خوا له ښځو سره د  او نړیوالو فعالینو حکومت ،د مدني ټولنې دې امله رامنځ ته شوي وي چې
د دغو  زیات شوي وي.  عامه پوهاوياو د ناوړو او جزای  ی پایلو په هلکه د  تاوتریخوالي په ضد
د ښځو پر کو ی چی نه منعکس  دازیاتوالی  دغه ه کیراپور ورکون پهد پیښو  دلیلونو په اساس

 وړاندی د تاوتریخوالی پیښی زیاتی شوی وی.

                                                           
په دی کی دغه اداری او سازمانونه شامل دی: د ښځو چارو ریاستونه، د افعانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون، د   9

 حقوقی همکاریو سازمانونه، روغتونونه او د مدنی ټولنی او د ښځو د حقونو یو شمیر سازمانونه.
.  همدارنګه ۶کال د ډسمبر  ۲۰۱۲انستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون څخه الس ته راغلی معلومات، کابل، د د افغ  10

 دغه راپور هم وګورئ: په مخکی اوږده پرته الر، په افغانستان کی د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون تطبیق،
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-
%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/A%20Long%20Way%20to%20Go%20-%20Implementation%20of%20EVAW%20law%20UNAMA%20Nov%202011-Dari.pdf
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والیتونو کی څارنواالن د ښځو پر وړاندی د  ۲۲د مشاهدو په ترڅ کی یوناما وموندله چی په 
دغه شمیر د داسې قضیو په ثبت کې  11راپور شوی پیښی ثبتی کري دي. ۱۵۳۰تاوتریخوالی 

 کې دموندو تیرې دورې په یونامو د  له کړای شي چې دزیاتوالی څرګندوي که له هغه شمیر سره پرت
دورې له  اوسنۍد   13قضیو ته رسیدلي و. ۵۲۹کې یوازې  12والیتونو ۲۲ دغو دغو قضیو شمیر په
( له والیتونو پیښی ۳۳۵( او هرات )پیښی ۶۷۰قضی  ې د کابل )راپور شوی نیمای  ي څخه زیاتې 

 . چی د تیری دوری له موندنو سره مطابقت لری  څخه وو 

قضی  ې په همدې موده  ۳۷۰والیتونو ښاري محکمو )له کابل څخه پرته( په مجموعي ډول  ۲۲د 
د ښاری محکمو له خوا د ښځو پر . هغو په باب حکم صادر شوی ۲۲۵کې ثبتې کړي چې د 

  14.برابره زیاتی شوی دیڅلور  د پخوانی دوری په پرتلهوړاندی د تاوتریخوالی د پیښو ثبتول 

والیتونو کې چیرته چې په تفصیل سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د  ۱۶د یوناما له خوا په 
منع قانون د پلي کیدو په اړه د پولیسو، څارنوالۍ او ابتداییه محکمو تفصیلي معلومات د ښځو پر 

پولیسو او څارنوالۍ  ددوسی  ې اپور شوی ر  ۴۷۰وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو اړوند راټول کړي، 
 ۱۰۰پیښو کې څارنوالۍ اقامه دعوی کړې ده، چې  ۱۶۳هغې له ډلې څخه . د سره ثبت شوي

اقامه شوی قضیو له جملی  ۱۶۳د  15سلنه(. ۶۱) کې محکمو فیصلې صادرې کړي دي دوسیو
سلنه( د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون پر بنسټ ثبت شوی  ۴۴قضی  ی ) ۷۲څخه 
د تاوتریخوالي د منع قانون له  علیه سلنه( ی  ې د ښځو پر  ۷۲) ۵۲دوسیو له ډلې  ۷۲البته د دی.  

لیز یا نسبی ډول د ښځو پر چی څارنواالن په خپلو دوسیو کی په ټوکله  16.مخې فیصله شوي دي

                                                           
لغمان، ننګرهار،  ،، جوزجان، کاپیسا، خوست، کنړر والیتونه بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، فراه، غو  ۱۶  11

د اصطالح څخه معنی دا چی ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی  "پیښو"په دی راپور کی د  پک تیکا، پک تیا، پروان، او سمنګان دی.
ادعا شوی جرمونه د څارنوالیو له خوا ثبتی شوی دی. ثبتول د دی معنی نه ورکوی چی څارنوال د هری ثبتی شوی قضی  ی په اړه 

جع کړی او یا هم پیښه تر تحقیقات شروع کړی، پیښه د تحقیقاتو لپاره پولیسو یا د ښخړو د هوارولو دودیزو میکانیزمونو  ته را
تحقیق الندی نیولی دی. د پولیسو او څارنوالیو له خوا د راپور شوی پیښو د ثبتولو څخه مقصد دا دی چی دوسیه جوړه شوی خو 

 د دی معنی نه لری چی پکی تحقیق شوی دی او یا بل عدلی اداری ته راجع شوی دی.
 کال سپتمبر. ۲۰۱۱د یوناما ساحوی څارنی، د   12
پیښی چی د دغو ښاری محکمو له خوا ثبتی شوی  ۰۴د یوناما د تیری دوری ساحوی څارنی د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی   13

 وې، په نښه کړی.
بامیان، دایکندی، پروان، کاپیسا، ننګرهار، کنړ، لغمان، بلخ، جوزجان، سمنګان، فریاب، تخار، بدخشان، خوست،   14

 هرات، فراه، بادغیس، غور  ،، نیمروزپک تیا، پک تیکا، غزني
 پیښی ثبت کړی. 111والیتونو څخه  ۲۲د یوناما د تیری دوری ساحوی څارنی د دغو   15
نوری پیښې د شخړو دودیزو میکانیزمونو  ۳۰۷پیښو دعوی اقامه شوی او پاتی  ۱۶۳راپور شوی پیښو له جملی څخه د  ۴۷۰د   16

 او منځګړیتوب ته راجع شوی او یا هم بیرته اخیستل شوی.  
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دغه موندی دا ښی  ی چې د ښځو پر وړاندی علیه د تاوتریخوالی د منع په قانون استناد کړی دی، 
 د تاوتریخوالی د قضیو د تعقیب په نتیجه کی د محکمومیت حکم صادر شوی دی. 

اوتریخوالي د د ت علیهد یوناما له خوا موندنې ښی  ي چې د تیرې دورې د راپور په پرتله د ښځو پر 
څارنوالۍ د  17.څارنواالنو او لومړنیو محکمو له خوا پرمختګ شوی دید منع قانون په تطبیق کې 

د  علیهښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې قضی  ې ثبت کړي دي او ښاري محکمو د ښځو پر 
وړ تاوتریخوالي د منع قانون پر اساس زیاتې فیصلې صادرې کړي دي. دغه یو ښه او د پام 

حقونو خپلواک کمیسیون له خوا چې د ښځو پر وړاندې  ي . البته د افغانستان د بشر یپرمختګ د
 کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ ثبت شوي دي، ۲۰۱۲پیښې چې د  ۴۰۱۰د تاوتریخوالي 
د  کال د سپتمبر په موده کی ۲۰۱۲کال د اک توبر څخه د  ۲۰۱۱والیتونو کی چی  ۱۶خو په هغه 

نون پر اساس د تاوتریخوالي د منع قا علیه عدلي جریان په وخت کې ډیرې کمې پیښې د ښځو پر
 حل او  فصل شوي دي. 

د تاوتریخوالي د منع قانون له مخې د ناحقه وهلو او ټپ ي کولو  علیهیوناما له خوا د ښځو پر 
از د ناموس په نوم د جرمونه د تر ټولو زیات پیښیدونکي جرم په توګه پیژندل شوی دی، دغه ر 

وژنې په جرم کې هم زیاتوالی لیدل شوی دی. دغه راز په همدې موده کې څارنواالنو په غلطه توګه 
دې ته ادامه ورکړې چې ښځې او نجونې له کورونو څخه د تیښتې له امله چې زیاتره د تاوتریخوالي 

د تیښتې  ۶۲پولیسو داسې څخه د خالصون لپاره ترسره کیږي تر عدلي تعقیب الندې نیسي. ملي 
د افغانستان د قوانینو یا د  18 قضی  ې ثبتې کړي دي. ۹او محکمو  ۳۱قضی  ې ثبتې کړي، څارنوالۍ 

جرم نه ګڼل کیږي، خو سره له دې هم د  "کور څخه تیښته"اسالمي شریعت پر بنسټ، له 
د زنا  يپه تور توقیف کوي او دو "القي جرماخ"قانون تطبیق کوونکي چارواکي ښځې او نجونې د 

ې وزیر، د ښځو چارو د وزیرې او عدلي  کال په سپتمبر کې د  ۲۰۱۲نیسي. د  د عمل د قصد په تور 
د کورنیو چارو معین له خوا ددې عمل په ښکاره غندل د ښځو د حقونو د ملي او نړیوالو 

ي او کوالی شي چې افغاني دا ډول رسمي ویناوې ډیر ارزښت لر  19سازمانونو له خوا وستایل شول.

                                                           
قضی  ی ثبتی  ۳۳۷تاوتریخوالی والیتونو  کی څارنواالنو او پولیسو د ښځو پر وړاندی د  ۱۶د تیری دوری راپور په موده کی په   17

سلنه( قضیو کی د ښځو پر  ۳۴) ۱۹قضیو له جملی څخه په  ۵۶ی  ی د محکومیت حکم صادر شوی دی.  د دغو  ۵۶کړی چی پر 
 علیه د تاوتریخوالی د منع له قانون څخه کار اخیستل شوی دی.

 ۰کی )پرته له کابل څخه( د لمریز کال په تیرو  والیتونو  ۳۳د داخلی وزارت د کورنۍ غبرګون څانګی د احصاییو له مخی په   18
 کال نومبر. ۲۰۱۲قضی  ی ثبتی شوی دی. احصایی  ی د یوناما سره شریکي شوې، د   ۱۱۹میاشتو کی د کور څخه د تیښتي 

19
 .۱۶کال د سپتمبر  ۲۰۱۲د  کابل، د پارلمان د ښځو چارو، مدنی ټولنی او بشری حقونو د کمیسیونونو اختصاصی مجلس،  
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 نجونې او ښځې له تاوتریخوالي څخه وژغوري خو دې ته اړتیا ده چې باید په بشپړ ډول عملي شي
 . ړ ولری او سیاسی مالت

همدارنګه راپور څرګندوي چې ملي پولیس او څارنوالي دې ته ادامه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې 
ت ترسره کړي د جدي جرمونودې پر ځای چې  د تاوتریخوالي پیښو کې، د

 
 ډيرې  قانوني اجراا

 او یا الزمې مشورې ورکړي چې د قضی  ې جرګې او شورا ته راجع کوي ترڅو ی  ې حل او فصل کړي 
رسوي او یا هم د ډیر ځله د  نمنع قانون ته زیا د د تاوتریخوالي علیهدا چلند د ښځو پر  يدو

وړتیا المل ګرځي. راپورونو جوته کړې چې د ښځو خطرناکو او ناوړه دودیزو عملونو او رواجونو د پیا
حل په موخه سپارل شوی میکانیزمونو ته د  و اوتریخوالي ډیرې قضی  ې چې د دودیز پر وړاندې د ت
واکانو له خوا  میکانیزم د پریکړو مشاهدې له مخې داسې فیصلې همیشه د محلي زور دي د دودیز

ې چاو رواج، د شریعي اصولو په بنسټ د رسم په محلي سطحه د مختلفو کړنالرو له مخې فیصلې 
واکانو د تعلقاتو پر بنسټ ی  ې او د ځاي  ي زور  ېشوجال  العبیر او تشریح ی  ې په هرځای کې جت

ع شوي، فیصله شوي دي، چې په نتیجه قول او قانون سره په مغایرت کې واد شریعت اص ځینې
هم پسې قرباني شوي دي. د  کې د ټولنې محرومه قشر ی  ې ښځې او ماشومان تشکیلوي، نوره

اوږده بند محکوم کړي ولې د دودیز مثال په ډول محکمه شاید یو کس د زنا بالجبر په تور په 
دغه تورن ته د زنا د فعل د قربانی سره د واده کولو او یا هم  ښاي  يپر بنسټ  ېمیکانیزم د فیصل

 . ي ه بدو کې د بدل ورکولو فیصله وکړ پ

 دودیزو  لپارهمنځګړیتوب د  په وړاندې دتاوتریخوالي ډیری قضی  ې چې وموندله چې دښځو یوناما
 ریاستونو،ملي پولیسو چارو  ښځو چې د يداسې ډول حل شوه دي پي میکانیزمونوته سپارل شو

ده کړې چې په پایله کې ،چې کله ه څارنوالۍ له دې پروسې څخه په مناسب ډول څارنه ن او
  تاوتریخوالي له ګواښ د ځلې بیا نې شوې، ډیرست نوتهوفیصلو وروسته کور  د ښځې دمنځګړو 

 دي . ي مخامخ شو سره

تاوتریخوالي هغه  په وړاندې د کې داسې بیلګې موندلې دي چې دښځو یوناما پخپلو مشاهداتو
اړیکي  او سره تړاو مخالفینو حکومت ضد او مجرمین نه نیول کیږي چې له وسله والو

پولیس اویاپه حکومت کې یاله حکومت څخه  سیمه ایز،اربکي ،افغان ءشایلري،یاحکومتي مل
لیدلي دي چې ملي  نفوذ خاوندان وي اویاهغه کسان چې چارواکوته بډې ورکوي. یوناما بهرد

ترې  ې ي دي اویادهغوپلوي کوي ځکه چې بډپولیس په ځینوبرخوکې دمجرمینوپه وړاندې کمزور 
چې دقانون دانفاذ دچارواکوله کم غه حالت کې بې پرې نه وي . د کولو يه پلاخلي یاهم دعدالت پ
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دې ختمیږي،ترڅوپه ټول هیوادکې دښځوپه وړاندې ه رفیتي سره یوځای شي، پایلې ی  ې پظ
 خالصون اومعافیت مومي .     څخه  وتریخوالي مجرمین ډیر ځلې دجزادتا

ګڼل په توګه  خنډ یو رفیت مسله هم دښځوسره دتاوتریخوالي دقضیوپه څیړلوکې دظدپولیسود
لري چې په پولیسو کې ښځینه کدرونه ه دې امله هم  الس رسي نه کیږي. ډیرې ښځې عدالت ته ل

 نشته .   چې صالحیت ولري 

د راپورونو په اړه یوه مفصله رسمي احصائیه ال تر اوسه نشته. په  یوناما وموندله چې له ښځو سره  
دې برسیره، د معیارونو یو لست چې د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون له مخې د 

او د افغانستان د  ادارو، د ښځو د چارو د ریاستونوتیریو یو لست وي او د قانون د انفاذ له 
ون له خوا په مشترک ډول ومنل شي نشته. دغه حالت د ښځو په بشري حقونو د خپلواک کمیسی

، الملونو، خنډونو او پراخوالی په هکله ډیر ګواښونه رامنځ ته تد تاوتریخوالي د ماهی وړاندې
 ی. کوي چې کیدای شوای د چارو د حل لپاره ی  ې ګ ټورې پایلې درلودال

د خپلو صالحیتونو او دندو په اجرا  ونهد تاوتریخوالی د منع والیتی کمیسیونیوناما وموندله چې 
چې د والیتي  ،کمیسیوند تاوتریخوالی د منع عالی کې ال اوس هم ستونزې لري او په کابل کې 

یوه ښه میکانیزم ته اړتیا لري  نورو مرستو او د نظارت  له خواوي،  کمیسیونونو د کړنو څارنه ک
 تر سره کړي.  سپارل شوې دندې په ښه توګه چې وکوالی شي خپلې ور 

د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون د پلي کولو په وړاندې روانې ننګونې د هیواد د ښځو 
یو کلیدي عنصر جوړوي، دا د  (NAPWA) ۲۰۰۰ -۲۰۱۰لپاره،  د عمل د ملي پالن 

غږ کوي، چې د ښځو لپاره د  افغانستان د قانون جوړونې په چوکاټ او قضای  ي سیسټم د بیا ک تنې
او نه توپیر چې د افغانستان په اساسي قانون او د بشري حقونو په کنوانسیونونو کې ځای  ۍ برابر 

لو نړیوالو همکارانو په شوي، تضمین کړي. په دې وروستیو کې، د افغانستان حکومت د خپ
ښځو د حقونو او د  ټ له الرې دد دوه اړخیزه چوکا  (TMAF)وکیو د حساب ورکونېتمرسته د 

وکیو د حساب ورکونې دوه تکله خپلې ژمنې بیا تایید کړي. د د پلي کولو په ه ۍ ر د برابر ډجن
اړخیزه چوکاټ په پنځو مهمو سک تورونو کې چې موخه ی  ې د زیاتې پراختیا د مرستې د چوکاټ په 

یارونه په ګوته دننه کې په خپل ځان د یوه متکي افغانستان د پرمختګ او بهبود مالتړ دی، مع
کړي دي. د افغان میرمنو لپاره د عمل د ملي پالن او د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون 

د  ۍ او د قانون د حاکمیت او حکومتدار پلي کول د څو راتلونکو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو 
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دي ساحو د شاخصونو ښه کولو د یوې موخې د تر السه کولو په حیث د حکومت د کار د دوو کلی
 په څیر پيژندل شوي. 

د راپور موندنې دغه راز څرګندوي چې د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په تطبیق کې 
د دې ډول پيښو د راپور ورکولو، تحقیق کولو او ثبتولو په مراحلو کې ستونزې د عمده عواملو په 

چارو ریاستونو ثابته کړي چې د تاوتریخوالي د څیر ګڼل کیږي. په ډیرو والیتونو کې د ښځو د 
کړي، خو د  قرباني ښځو لپاره ی  ې اغیزناک میکانیزمونه برابر کړي څو هغوي خپل راپورونه ثبت

ای  ي موسساتو کې عدالت ته الس رسي د ستونزې په څیر په ځای پاتې ښځو لپاره په رسمي قض
 دی.

نع د قانون د پلي کولو په برخه کې ښه والی، او د په پایله کې، د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د م
ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پيښو په شمیر کې ټیټوالي د ښې ساتنې لپاره الرې چارې برابرې 

ي مهم نقش او فعال ګډون او او په ټولنه کې ی  ی د هغو ې ي او د ښځو حقونو ته ی  ی وده ورکړ کړ 
امنیت او سوکالي تر السه کیدای شي، غښتلې  چې پر مټ ی  ې په هیواد کې سوله، څېهغه ه
 کړي.

 مهمې سپارښتنې  

 افغان حکومت ته

 دې باندې خپل ټینګارته دوام ورکړي چې په د یلوړه کچه، د ولسمشر په ګډون، با په
دښځودحقونو پرمختګ اوساتنه دسولې اوبیا پخالینې د بهیر یوه مهمه برخه اوله 
لومړیتوبونو څخه او د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستراتیژيو د یوې مرکزي 

 ستنې په توګه وګڼل شي . 

 ګڼې  ۴۵د هوري ریاستوجما ېي  داعالم وکیوتتړاوکې،د دنړیوالو مشارکینوسره په
 پر ښځود  په موخه او پیاوړتیا توب اوښځوددمساوي  ، چې دجنډرسره سم 20فرمان

،دڅارنې  يدي اغیزمن پلي کولو لپاره ځانګړی شوعلیه دتاوتریخوالي دمنع دقانون د
 ی شي . ااونظارت دوه اخیزه چوکاټ ته وده ورکړ 

                                                           
کال د جوالی فرمان چی ټولو  ۲۰۱۲د فساد سره د مبارزی او حکومت داری مسالو ته د رسیدګی په اړه د جمهور رییس د   20

 کلیدی وزارتونو، نهادونو او ریاستونو ته الرښوونه کوی.
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 لپاره عالي کمیسیون ته تاوتریخوالي د مخنیويپه وړاندې د د ښځو چارو وزارت او دښځو 

  د ولسوالیو په کچه د ارجاعي میکانیزمونو طرح او پلي کول، د استازي د دفتر له خوا د
ترڅو د ښځو پر  ،کول همیکانیزمونو همغږ  يد یوه غړي په واسطه د دغو ارجاع هغوي

مادې په اساس د روغتیای  ي پاملرنې، حقوقي  ۱۶علیه د خشوت د منع د قانون د 
ټولنیز مالتړ، سرپناه په هکله د خدمت برابرولو یا قانون پلي کوونکو  -مرستې، رواني

ادارو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو ارجاع او تعقیب په موخه 

 ړي. اسانتیاوې برابرې ک

  غږه وال له دفترسره همناولوی څار  دکورنیوچارو،عدلي  ي وزارتونو وزارت باید دښځوچارو
قانون پلي کوونکې  ېټول رامنځته کړي چې ي ګور ک تمعیاري صنف بندي او  د  شي ترڅو

ړاندې د تاوتریخوالي د ټولو بڼو نه وکولی شي  د ښځو په و ریاستو ښځودچارو د او ې ادار 

منع د قانون  خشونت ددوسیو او د هغو جرمونو په شمول چې د ښځو پر علیه د د
 په اصطالح  او ېبیلګې په ډول د ناموس په نوم وژنالندې جرم نه شمیرل کیږي، د 

جال  سره د هغو ملکي جرمونو څخه کوم چې ښځو ته منسوب کیږي  "اخالقي جرمونه"
 شي.  یکارولګډه و او دغه ادارې هغه  دثبت لپاره په  ړي ک

 سترې محکمې ته 

  عمومي جنای  ي څانګې او د پلټنې ریاست ته الرښونه وکړي چې په ځانګړي ډول د ښځو
په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو او د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په 

 هکله د محکمې له خوا د مناسبې کارونې څار وکړي.

 د لوي څارنوال دفتر ته

  څانګو دڅارنې څخه ډاډ  واړوند ودفتر او نور  ۍوي څارنوالعمومي ریاست او د لدجزا
قانون پلي  دمنع  حاصل شي چې د  تعقیب څانګې څنګه د ښځو پر علیه د تاوتریخوال

 کوي. 
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  د مناسبو سرچینو او وړتیا لرونکو کارکوونکو له الرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د
د  نوتعقیب په والیتي دفترونو یا واحدونو کې د کمیسیونو دوسیو د تعقیب په موخه د

 جوړولو او مالتړ دوام. 

  انګو څد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په هکله د ټولو ځانګړو واحدونو او د تعقیب د
ټولو دوسیو لپاره د یوه مرکزي ډیټابیس جوړول چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د 

 لې وي. ړ تد تعقیب د څانګو سره 

 د کورنیو چارو وزارت ته

  د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په مطابقت کې د قربانیانو د اړتیاوو د
ځوابولو په برخه کې د پولیسو نقش او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په هکله د 

 پولیسو د اساسي روزنو په چوکاټ کی د حساسیت ځایول. 

  څیړنو د څانګې او د کورني غبرګون د واحد لپاره د الرښودونو د پولیسو د جنای  ي
شي، او د تعقیب په  ې د نمونو وضاحت کوم چې باید وڅیړ  جوړول، د هغو جرمونو

موخه د هغوي وړاندې کول او هغه دوسی  ی چې ښای  ي منځکړیتوب ی  ې د پولیسو له 
خوا ترسره شوي سره شي، او هغه ټولې قضی  ې چې منځګړیتوب ی  ې د پولیسو له  خوا تر

، په مناسب ډول ثبت او په يوا د منځګړیتوب په موخه ارجاع شویا د پولیسو له خ
 رسمي توګه مستند شی، ډاډ حاصل شي. 

  د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو د تعقیب او مناسب ثبت کولو لپاره موثر

یرته خپلو هغوي بمیکانیزم رامنځ ته شي، او د قربانیانو د ساتنې په هکله چې کله 
 ډاډ حاصل شي.  ،نیږی کورنیو او ټولنو ته ست

  د جناي  ي څیړنو د ریاست، د کورني غبرګون د واحد او د پولیسو د نورو اړوندو ریاستونو
ونونو سره یو ځای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو دوسیو په هکله د یوه ګر د غب

 مرکزي ډیټابیس جوړول.

 

  



11 

 

 ته  ډونرانو نړیوالو

 علیه  رپیاوړتیا،دښځوپ د مساواتو،دښځود  دجنډروکیوداعالمی  ې د پلې کولو لپاره ،تد
دتاوتریخوالي دمنع قانون او دګډ نظارت کونکي دچوکاټ په جوړولو کې دحکومت 

 کې دپرمختګ داقداماتوڅارنه وکړي.  ساحو وغد هدژمنو دپلې کولو څخه مالتړ.  ترڅو  پ

 اقداماتودښځو لپاره دملي  ۲۰۰۰-۲۰۱۰ترڅود ړ، تدافغانستان له حکومت نه مال  
دمنع قانون  علیه دتاوتریخوالي ر( اوپه ځانګړې توګه دښځوپیپالن )این ای پ ي ډبلیو ا

دټولولپاره (  پروګرام )قانون اوعدالت د ملي ستراتیژی او ملي لومړیتوبونو کولولپاره يدپل
 ګړندي پلي کولو د پالند اقداماتوښځو دملي  رفیت دلوړونې په برخه کې چې دظاود

 اقدام وشي .  لپاره 



12 

 

 شرایط.  ۲

ا د کورنۍ تاوتریخوالی له امله مېړه له خو د خپل ه"یوه ښځه چې نوم ی  ې ثریا و
 نجلۍ زیږولې."  ي  ې او ووژل شوه، چې د هلک پر ځای هځکه تر غاړې ونیول

 21کال.  ۲۰۱۲جنوری، ،والیت ، کندزڅارنوالیو  ۍولسوالد  --

په وړاندې خشونت په ټولنه او جمعیتونو کې د هغې د ټیټ دریځ، دودیز سخت او نجونو  د ښځو

او د  چلند او نورو ضررناکو عملونو څخه راپیدا کیږي چې د ښځو نقش ته په سپکه سترګه ګوري 
 . نورو ناوړو کړنو المل ګرځی

له خوا د زنا په تور په عام ن په والیت کې د طالبانو اکال د جون په میاشت کې د پرو  ۲۰۱۲د 
. برخه وګورئ( چې د حکومت ضد ۲. ۴محضر کې د یوې ښځې وژل او نور دې ته ورته راپورونه )

ي ټولنې د سازمانونو ندرسیدلي دي د ښځو د حقونو او د م ه راخعناصرو تر ولکې الندې سیمو څ
چې د ښځو له حقونو سره سره دا انديښنې راپید کړي چې په افغانستان کې محافظه کاره عناصر 

عبیه شوي چاودیدونکي د ت ۱۳مخالفت کوي، بیا ځواک تر السه کوي. د دې کال د جوالی په 
ه په عمدي ډول د لغمان د والیت د ښځو د چارو د مشرې وژل د دې پيښو بله توکي په ذریع

 22بیلګه ګڼل کیږي.

ړاندې تاوتریخوالی سیستماتیکه د ښځو د چارو فعاالنو ډیر ځلې دا خبره کړې ده چې د ښځو په و 

بڼه لري ځکه دا ډول خشونت یوازې په کورنیو او جمعیتونو پورې نه محدودیږي، بلکه له دې 
امله یوه همیشنۍ بڼه غوره کوي چې د قانون د انفاذ چارواکي د خشونت د قربانیانو شکایتونه نه 

                                                           
 .۲۰۱۲ولسوالۍ له څارنوال سره د یوناما مرکه، جنوري  ید کندز والیت د یو  21
ت طالبانو ته منسوب شوي، د ښځو د ریاست مشرې دغه راز د اروزګان د سناتور له خوا هم تهدید که څه هم د وژنې مسوولی  22

تر السه کړی وروسته له هغه چې دې د هغې ښځې له تسلیمولو څخه انکار وکړ چې په خپله خوښه ی  ې له یوه سړی سره د لغمان 
ده وکړي او د ښځو د ریاست مشرې ته ی  ې هدایت ورکړی و له والیت څخه ازدواج وکړ. سناتور غوښتل چې پخپله له هغې سره وا

چې نجلۍ ده ته تسلیم کړي، ځکه چې هغې ته د نجلۍ او د هغې د میړه د ځای پته وه. وروسته له هغه چې د ریاست مشرې له 
نکی توکی په ذریعه هدایت څخه انکار وکړ، د راپورونو له مخې سناتور هغه تهدید کړه او څو ورځې وروسته د تعبیه شوی چاودیدو

چې د دې تر موټر الندې یښودل شوې و، ووژل شوه. د ریاست د مشرې یوه نږدې خپل وویل: "هغې ته د دې د کار له امله له 
ډیرو خلکو له خوا تهدیدونه راتلل. طالبانو، د قرباني د کورنۍ غړو او وروسته د اروزګان یوه سناتو ر دا په مرګ تهدید کړې وه. د 

په ورځ موږ له دې سره د غرمې ډوډۍ خوړله چې هغې د ښځو چارو د وزارت معیین ته ټیلفون وکړ او الرښوونه ی  ې پنجشنبې 
ورڅخه وغوښته چې د سناتور له خوا د تهدید په وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. ځینو نورو حکومتي چارواکو او د ښځو چارو د 

کړي او یا ی  ې تر هدف الندې ونیسي. له هغه وروسته دوي بهر ته ووتل چې ریاست پخوانۍ مشرې هم هڅې کولې چې هغه بدنامه 
د کنړ والیت ته والړ شي، موټر وچاودیده او هغه ووژل شوه." د یوناما مصاحبه د ښځو د ریاست له یوه خپلوانو سره، جالل 

 . ۲۰۱۲، ۱۶اباد، جوالی 
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ي یا په ډیرو کلیوالو سیمو کې د رفع کوي. د جنای  ي عدالت یا د قانون د انفاذ د چارواکو کمزور 

ې د امنیتي قواوو نشتوالی د دې سبب ګرځیدلی چې حکومتی چارواکی په دې کې پاتې راغلی چ
زرګونو افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو تحقیق وکړي او هغه تعقیب کړي. دغه کمزوري د 

 نډ ایجادوي. معافیت کلتور ته وده ورکوي او د ښځو د حقونو په پرمختګ کې خ

ې په عامه ښځې له دې څخه منع کړي دي چې او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر  ناوړه دودونه
د پریکړو کولو په مجلسونو کې د دوي په نظریاتو غور نه کیږي. د ښځو پر  ژوند کې ګډون وکړي او 

ښځو ته د دې توان ورکړي چې د  علیه د خشونت د منع قانون په تطبیق کې پرمختګ کوالی شي
 اوسنۍ پروسه کې مهم نقش ولري.  هیواد د سولې او پخالینې په

که څه هم د ښځو لپاره د اسالم په دین کې ځینې حقونه تضمین شوي دي، خو د ټول 
خپره شوه هم د ښځو په  ۲د مارچ په  ۲۰۱۲د علماوو د شورا په اعالمیه کې چې د افغانستان 

د داسې دریځ یادونه کړې ده چې د افراطی مسلمانانو له دریځ سره ورته دی. په وړاندې د چلند 
او د دې خبرداري ی  ې ورکړي  نارینه وو په وړاندې ټیټ ګڼل شوی دې اعالمیه کې د ښځو موقف د
سره د دې چې افغان مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ګروپونو  23چې دغه اصل باید نقض نه شي.

په ډیرو سختو ټکو سره غندلی دی، خو د ولسمشر کرزی له خوا هیڅ  د دغې اعالمی  ې موقف
ډیرو ښځو یوناما  24رسمي دریځ ښکاره نه شو او دغه سند د ده په رسمي ویب پاڼه کې پروت دی.

کړې دي او فکر کوي چې د تیرو لسیزو ته انديښنه څرګنده کړې چې دغو پيښو دوي ډیرې متاثره 
ي د ی  دوي ویره څرګنده کړه چې حکومت ښاسه و نه وځي. بریاوې ی  ې بیرته له ال نیمګړې 

د  ضافغانستان په ټولنه کې له محافظه کارو عناصرو سره د جوړ جاړي او سیاسي بریاوو په غر 
 دوي حقونه قرباني کړي. 

خشونت وینا کې ولسمشر کرزي کورنی  يي  په یوه راډیو ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۲که څه هم د 
وغانده او له دیني پوهانو او قومي مشرانو څخه ی  ې وغوښتل چې د دې "اجتماعي بدغونې حادثې" 

                                                           
دغه راز فرع دی، ښځې اصل او لی په نظر کې نیولو سره، سړی د سورت النساء د لومړی او څلور دیرشم ایاتونو د څرګندوا  23

نسب هم له سړی څخه راپیل کیږي. له دې امله د داسې کلمو او اصطالحاتو کارول چې د مبارکو ایتونو سره په تضاد کې واقع 
 کیږي، په جدي ډول منع دي. 

http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english-translation-of-Ulema-councils-declaration-
about-women/. 

د علماوو دشورا شرایطو ته ژمن دی او له یوه مطبوعاتی کنفرانس څخه وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې هغه   24
 کابل. ۲۰۱۲، ۷زیاته ی  ې کړه: "دا زموږ د ملت دیني نظر دی او په افغانستان کې ټول مسلمانان دې ته ژمن دي." د مارچ 

 http://www.khaama.com/karzai-support-ulemas-declaration-on-gender-segregation-814. 

http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english-translation-of-Ulema-councils-declaration-about-women/
http://afghanistananalysis.wordpress.com/2012/03/04/english-translation-of-Ulema-councils-declaration-about-women/
http://www.khaama.com/karzai-support-ulemas-declaration-on-gender-segregation-814
http://www.khaama.com/karzai-support-ulemas-declaration-on-gender-segregation-814
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په ضد په تبلیغ کې مرسته وکړي، ځکه چې دغه پيښې د اسالمی الرښوونو او د هغو بشري حقونو 
غږ الفت لري چې ښځو ته ورکړل شوي دي. ولسمشر په خبري رسنیو او راډیو خاو ارزښتونو سره م

 25وکړ چې داسې پروګرامونه خپاره کړي چې د کورني خشونت په وړاندې پیغامونه خپروي.

د افغاني مدني ټولنې سازمانونو، د ښځو د حقونو غیر حکومتي سازمانونو او د افغانستان د بشري 
ت سره خپلې مجادلې ته ادامه ورکړې او د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې له خشون

چې د خپلو قضیو په اړه راپورونه  ناسب شرایط او چاپیریال برابر کړی قربانیانو لپاره ی  ې مو ښځ

چیرې چې مدني ټولنې د ښځو ورکړي او عدالت ته الس رسي ولري. د بامیانو والیت یوه بیلګه ده 
کړې او په دې باب ی  ې مهم  ی  ې په وړاندې د خشونت د پيښو په اړه د تحقیق او تعقیب غوښتنه

کار  ېپر بنیادي   او د پلوۍدرلودلی دی. له بامیانو څخه د یوه څارنوال تبدیلی چې د تعصب  نقش
کاوه او په فساد اخته و، داسې یوه بیلګه ده چې د مدني ټولنې د دفاع او فعالیت اغیزې 

 هلته فعاله مدني ټولنه یوه او یو با ثباته والیت دی په نسبی ډول که څه هم بامیان  26څرګندوي.
چې د ښځو د حقونو لپاره  فعالیتونه غیر حکومتي موسسې یوازینی  یوېد په کاپیسا کی هم ، هو

غوي د تعقیب په اړه ډیر نو او د هووه، د ښځو په وړاندې د خشونت د قضیو د راپور ای  ې کار ک
  27.ارزښتناکه وو 

رزښتناک ډیر اکې و هم د ښځو په وړاندې د خشونت د پيښو په ښکاره کولو یافغان خبري رسن
اړولی دی. د خشونت د ښځینه قربانیانو  را نقش درلودلی دی او دې خوا ته ی  ې د خلکو ډیر پام
شوی دی چې بې له خبري رسنیو به  ینپه قضیو کې چې رسنیو خپرې کړي دي، عدالت تام

په کابل کې یوه قضای  ي هیئت په کندز کې  ۰په  د نومبر ۲۰۱۲ د مثال په توګه دممکن نه وای. 
د جنسي تیري له امله مجرم وګڼل او څلور تنه پولیس افسران په یوې اتلس کلنې نجلۍباندې 

د همدې کال په جوالی کې د یوې پنځلس  28کلونو حبس د جرم حکم واوراوه. ۱۶هغوي ته د 
میاشتو زیاته په  ۵یدله او تر کلنې نجلۍ په قضیه کې، چې د خپلې خوسرګنۍ له خوا شکنجه ک

مان په لسو کلونو حبس محکوم ې تنه مجر ر ئیه محکمې دتشناب کې ساتل شوې وه، د کابل ابتدا

                                                           
. د ولسمشر په رسمي ویب پاڼه کې پروت دی: ۲۰۱۲نومبر  ۲۹د ولسمشر کرزي راډیوي  ي وینا،   25

11http://president.gov.af/en/news/151 
 . ۲۰۱۲اک توبر،  ۷د بامیانو لوي څارنوال له خپلې دندې څخه ایسته شو، د یوناما ساحوي څارنې.   26
 . ۲۰۱۲د یوناما څارنې، اک توبر   27
28  http://www.nytimes.com/2012/11/08/world/asia/afghan-militia-members-found-guilty-in-rape.html 

http://president.gov.af/en/news/15111
http://president.gov.af/en/news/15111
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د قرباني میړه، چې  باید وویل شي چې وکړل. د استیناف محکمې هم دغه حکم تایید کړی، خ
 29دی، نه دی محکوم شوي.اصلي تورن کس 

ندې د خشونت ډیرې دي. د ښځو په وړا ې ږ ده، چې داسې مثبتې نتیجې ډیرې ل د یادونې وړ 
کي د عدالت د تامینولو لپاره تر فشار ارنې وړ نه ګرځي، چې کوالی شي چارو لمقضی  ې د عامه پا

لپاره په دې تکیه وکړي  ینپه عین وخت کې، ښځې قربانیانې نه باید د عدالت د تامالندې راولي. 
م ډول خپرې شي. د عدالت تامینول د حکومت او د ځای  ي چارواکو چې قضی  ې ی  ې په عا

نه فرمان ته معطل  مشر یا وزیرانوسد ولاو د هرې قضی  ی د حل کولو لپاره باید  مسوولیت دی
 . شي

 قانوني چوکاټ   .۱. ۲

ت په مخ کې لاو د عدا "د ښځو په وړاندې د خشونت مجرمین باید ونیول شي
ودریږي، ځکه چې نه اسالمی الرښوونې او نه د بشري حقونو قوانین خلکو ته د 
دې اجازه ورکوي چې د نورو انسانانو په وړاندې، خاصتا د ښځو په وړاندې خشونت 

 لدرو ووکړي. مجرمین که هر څوک وي باید د قوانینو له مخې ونیول او عدالت ته 
 شي." 
 ۲۰۱۲30دز د والی مرستیال، اګست حمید هللا دانشي، د کن --

د بشري  (د ښځو د حقونو په ګډون۲۰۰۴د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون )
چې د اسالم د دین په خالف  او دا اړتیا ی  ې پیژندلې د ساتنې او پرمختیا لپاره احکام لري  حقونو

په افغانستان کی ناوړه دودونه او د کل د ډسمبر راپور " ۲۰۱۰دودونه باید محوه شي. د یوناما د 

" چې له مذهبي پوهانو سره د مشورو پر بنیاد  ع د قانون تطبیقی پر علیه د تاوتریخوالی د منښځ
قوانینو او د  ستان دنه یوازې د افغان ناوړه دودونه هاو تحلیل باندې جوړ شوي، ویلی دي چې ډیر 

 ي. له شرعي قوانینو سره هم مغایرت لر  بلکهبشري حقونو د نړیوالو قوانینو سره مخالفت لري، 

                                                           
 . ۲۰۱۲اک توبر  د یوناما د ساحوي څارنې راپور،  29
 کندز  ۲۰۱۲اګست،  ۲۰د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو په اړه د والیتي کمیسیون غونډه،   30
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 د ښځو پر علیه د خشونت د منع قانون. ۱. ۱. ۲

کال په اګست کې په افغانستان  ۲۰۰۹د منع د قانون نافذیدل د  تاوتریخوالیپر علیه د  ید ښځ
کې له ښځو سره د دودیزو زیانمنونکو کړنو او د خشونت د نورو شکلونو د له منځه وړلو په الر کې 

دغه قانون په هدفونو کې "د هغو دودونو، رواجونو او عادتونو او دنی مهم قانوني ګام دی. مړ لو
م د دین په خالف د خشونت سبب ګرځي" او د ښځو په وړاندې د اسال کړنو په ضد مبارزه چې د
 31والی منع کول او تعقیبول شامل دي.خښځو په وړاندې د تاوتری

 :کارونه شمیرلي دي چې ارتکاب ی  ې د ښځو په وړاندې خشونت جوړوي ۲۲ماده  ۵د دې قانون 
زهری او یا نورو زیان رسوونکو  ،اور ورته کول یا د کیمیاوی ؛فحشاء ته مجبورول ؛جنسی تیری 

؛ د مجنی علیها د هویت ضبطول او ثبتول او د هغه خپرول په داسی توګه چی موادو استعمالول
مجروحول یا  ؛ځان سوځولو یا ځان وژنی ته محبورول د هغی شخصیت ته زیان ورسوی؛

)د یوې  رکولپه بدو کی و  ؛د واده په منظور یا بهانه پیرل او پلورل ؛وهل ټکول ؛معلولول
د واده له حق او یا د زوج د غوره  ؛اجباری نکاح کشالې د رفع کولو په موخه د ښځو ورکول(؛

تحقیر او  ،ښکنځلی ؛د قانونی سن له بشپړیدو د مخه نکاح کول؛ کولو له حق څخه منع
 د مخدره موادو اعتیاد ته د ښځی ؛اجباری یوازی پریښودل )انزوا( ځورول یا تعقیبول؛ ؛تخویف

کار او روعتیای  ی خدمتونو  ،تحصیل ،د ښوونی ؛په ارث کی له تصرف څخه منع کول ؛مجبورول
ماده کی د درج  ۰۶د مدنی قانون په  ؛ اواجباری کار ؛ته د الس رسۍ له حق څخه منع کول

 32.شوی حکم له په پام کی نیولو پرته، له یوی څخه له زیاتو ښځو سره واده کول

اشخاصو لپاره د جزا ورکول الزم ګڼي چې د دغو عملونو مرتکب ګرځي او نوموړی قانون د هغو 
حق ورکړي او ډیر ژر  بووي چې "د خشونت قضی  ې ته د لومړیتمحکمه او څارنوال ته الرښوونه ک

دغه قانون ملي پولیسو ته دنده ورکوي چې د تاوتریخوالی له قربانیانو سره  33په هغه عمل وکړي"
رادو حقونه او ازادۍ خوندي وساتي او جرمونه کشف کړي، له هغو سره مبارزه فمرسته وکړي، د ا

خشونت شکایتونه د وکړي، د هغو تحقیق وکړي او پولیس په دې مکلف کوي چې له ښځو سره  

                                                           
 ماده. ۲د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون   31
خص مالي . کله چې ش۲. کله چې د ښځو په منځ کې د بې عدالتۍ بیره نه وي، ۱ماده داسې تصریح کوي:  ۰۶د مدني قانون   32

. کله چې قانوني ۳توان ولري چې ښځې وساتي، یاني که هغه غذا، جامې، مناسب کور، او روغتیای  ي پاملرنه ورته برابرولی شي، 
 ضرورت موجود وي، یانې کله چې لومړنۍ ښځه اوالد و نه لري او یا له داسې رنځ څخه ځوریږي چې درمنله ی  ي ګرانه وي.  

 ( ماده.۴) ۷د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون   33
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و د ښځو چارو وزارت له واخلي او ثبت ی  ې کړي، له هغو سره د قانون په مطابق چلند وکړي ا
 34.ونو څخه خبر کړي تیخپلو فعال

نوموړی قانون دغه راز حکومت ته دنده ورکوي چې د قربانیانو په ګ ټه محافظتي او مرستندویه 
او د ښځو په وړاندې د  تونه په خاصو مسوولیتونو مکلف کړي ه وزار و اقدمات وکړي. قانون او 

 ۳۴کمیسیون ایجاد کړي چې د افغانستان په  عالیخشونت د محوه کولو لپاره ی  ې په ملي کچه 
 د ښځو پر علیه د خشونت د منع حکومت ګمارلي چې په والیتی کچه  محلی ونو کېوالیت

 نه جوړ کړي. نوکمیسیو

 . د ښځو پر علیه د خشونت د منع په قانون کې کمزورتیاوې۲. ۱. ۲

دغه قانون له دې امله تر نیوکې الندې نیولی چې په دې نه دی د ښځو د حقونو مدافعینو 
نامه الندې جرمونو لپاره بیله جزا وټاکي او نه ی  ې ځنې نور جرمونه په توانیدلی چې د "عزت" تر 

ښکاره ډول تعریف کړي، لکه جنسي تیری او د اجبار مساله چې د خپلې خوښې له زنا )له ودګني 
ژوند څخه بهر جنسي اړیکې( څخه توپیر لري. د انفرادي قضیو په څارنه کې، یوناما د ډیرو نجونو 

ازدواج له وجې ی  ې  مخامخ شوې چې د کورني تاوتریخوالی او یا د جبري  او ښځو له قضیو سره
ي او بیا نیول شوي دي او په معمول ډول د "زنا د قصد په تور" تورنې او کورونه پرې ایښ

محکومې شوي دي، چې په عام ډول یو "اخالقي جرم" ګڼل کیږي. له کورونو څخه تېښته د 
ی. د جزا په قانون کې هیڅ داسې یو حکم نشته چې دغه افغانستان په قانون کې کوم جرم نه د

. خو سره د دې هم د قانون د انفاذ نه په شریعت کې جرم ورته ویل شوی کار جرم وګڼي او
 چارواکي ډیر ځله نجونې د دې "اخالقي جرم" تر نامه الندې نیسي او تعقیبوي ی  ې.

چې د اجباري ازدواج او یا کورني  د ښځو پر علیه د خشونت د منع قانون د ښځې یا نجلۍ لپاره
، هیڅ مخافظت نه برابروي. دغه صون لپاره له کورنو څخه تیښته کويخشونت څخه د خال

 رمونو" په تور دحالت د هغو زیات شمیر ښځو په حال کې لیدل کیږي چې د "اخالقي ج
 محبسونو کې توقیف دي.  ستان پهافغان

رزي د اسالم د پیغمبر د زیږیدو په ویاړ یو فرمان په لومړۍ نېټه ولسمشر ک د فبرورۍ  ۲۰۱۲د 
صادر کړ چې له مخې ی  ې زیات شمیر بندیان له بند څخه خوشې شول او په دې کې ښځینه 

                                                           
( ماده او د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون ۲) ۲۹مادې، د جزای  ي اجرااتو د مؤقت قانون  ۲۶او  ۵د پولیسو د قانون   34
 ماده وګورئ. ۱۳
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" له امله بندیانې شوې وې. بل فرمان چې تیښتېنو څخه د "وبندینانې هم شاملې وې چې له کور 
ه اړه و هم د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په خاص ډول د ښځو بندیانو د بند د کمولو او بخښلو پ

صادر شو چې په خاص ډول وای  ي: "هغه ښځې چې د خپلو والدینو  ۰کال د مارچ په  ۲۰۱۲د 
ي چې د خپلې خوښې سړي سره ازدواج وکړي او یا ی  ې د خپلې ه ی  ې د دې لپاره پري ایښنوکور 

 35" خوښې له سړی سره ازدواج کړی وی باید بې له شرط څخه خوشې شي.

ې سره له دې هم، لکه څنګه چې وویل شول او که څه هم افغان چارواکو په وروستیو وختونو ک

 کیږي او توقیف کیږي.  ونو  د پریښودلو له امله نیولېکور  دغه عمل غندلی دی بیا هم ښځې د

ړي د دې قانون په اړه بله انديښنه دا ده چې قانون له قرباني څخه یا د هغې له خپلوانو څخه غوا
که چیرې یو  ېقدام وکړي. د دې مانا دا ده چاچې شکایت وکړي، پخوا له دې چې دولتي موسسې 
حکومت ،ي یا ویرې له امله شکایت و نه کړ قرباني خپل شکایت بیرته اخلي او یا د کورني فشار 

په دې مکلف نه دی چې د ښځو په وړاندې د خشونت جرم تعقیب کړي او په اړه ی  ې تحقیقات 
شکایت کوونکی ته اجازه ورکوي  بند( ۲ماده ) ۳۹ښځو پر علیه د خشونت د منع قانون  وکړي. د

د قضای  ي پروسې په هره محله کې خپل شکایت بېرته واخلي. دغه الندې جرمونه په دې اړه  ېچ
و اجباري فاحشه ګري، ا استثنی ګڼل شوي لکه جنسي تیری، اجباري ځان سوځونه یا ځان وژنه

کول، د کیمیاوي موادو سوځول یا کارول چې د دولت له خوا باید  ءافشاد قرباني د هویت 
تعقیب او عملي شي، بې له دې چې د جرم قرباني د هغه په ثبتولو کې بیرته پاتې شي او یا خپل 

( بند د دې قانون تر ټولو زیات ۲مادې ) ۳۹شکایت واخلي. د یوناما څارنې ښودلې ده چې د 
ډیری شکایتونه، د هغو جرمونو په ګډون بېرته اخیستلو څخه  هغه حکم دی چې له امله ی  ې

 مستثنی دی، او ډیر ځله ښځې د کورني او ټولنیز فشار تابع ګرځوي. 

په داسې حال کې چې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون بیا ک تنه ضروري ده څو د ښځو 
چې که چیرې اوسنی  باور ديا او د ښځو ګروپونه په دې حقونه په بشپړ ډول تضمین شي، یونام

او هغو ته لوړتیا ورکړي او قانون په اغیزناک ډول تطبیق شي کوالی شي چې د ښځو حقونه وساتي 
 په هغو عملونو کې کموالی راولي چې میلیونونو افغان ښځو او نجونو ته زیان رسوي. 

                                                           
تنو د دې فرمان له امله د دوي د بند په  ۴۰۳ښځینه بندیانې خوشې شوي دي او  ۳۰د محبسونو د عمومي ریاست په وینا   35

 موده کې کموالی راغلی.
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 . نړیوالې قانوني ژمنې او مسوولیتونه ۳. ۱. ۲

مکلفیت لري چې د قانون په وړاندې  36حقونو د نړیوال تړون له مخېد افغان حکومت د بشري  
د ښځو لپاره برابر حقونه تضمین کړي او ښځې په برابر ډول د قانون تر ساتنې الندې ونیسي. د 

ون وښی  ې او د ګنړیوال قانون له مخې حکومت باید له ښځو سره د خشونت په وړاندې جدي غبر 
د دولت د استازو، یا انفرادي اشخاصو او سازمانونو له خوا هغې مخنیوي وکړي، که دا خشونت 

  37کیږي.

حکومت په مختلفو تړونونو کې دا ژمنه تایید کړې ده چې د ښځو حقونه ساتي او هغو ته پراختیا 
ورکوي او په سیاسي ساحه کې او د سولې په اوسنیو خبرو کې د هغوي ګډون به تضمینوي. د 

الن یوه تطبیق د افغانستان د ښځو لپاره د عمل د ملي پقانون  دښځو پر علیه د خشونت د منع 
 کې د ژورو بدلونونو غوښتنه کوي څوسیسټم او قانوني چوکاټ  ياي  کلیدي برخه ده، چې په قض

ل شوي وسنجاو برابري  په نړیوالو تړونونو کې عدم تبعیض،په اساسي قانون او د بشري حقونو 
کنفرانس کې ژمنه کړې ده چې د جنډر په  کال د کابل په ۲۰۱۰حقونه تضمین کړي. حکومت د 

حقونه تضمینوي او د څو ملي لومړیتوبونو په څیر لکه "د ښځو لپاره د عمل د  اساس به د برابرۍ 
 ملي پالن د تطبیق لپاره د ظرفیت لوړول"  به دغه ژمنې عملي کوي چې هدف ی  ې د اړونده

د تطبیق د پالیسۍ  لپاره د عمل د ملي پالن څو د ښځو حکومتي موسساتو د ظرفیت لوړول دي
او د ارزونې په پروسه کې شامل  و، راپور ورکولې، څارنولو، طرح کولو، تمویلولپه جوړولو، پالنو

 38کړي.

                                                           
افغانستان د الندنیو بشري حقونو د تړونونو غړی هیواد دی: د سیاسي او مدني حقونو بین الملی تړون، د اقتصادي، ټولنیز او   36

نو نړیوال تړون، د نژادي تبعیض د ټولو شکلونو د محوه کولو تړون، د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو شکلونو د کلتوري حقو
محوه کولو تړون، د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني او توهینونکو چلند او سزا ګانو  په ضد تړون، او د ماشوم د حقونو 

 تړون. 
. دغه راز وګورئ د عمومي اسامبلې اعالمیه له ښځو سره د خشونت په ۱۹۹۲، ۱۹ره، وګورئ د سیدا د کمیټې عمومي تبص  37

)ج( ماده چې دولتونه باید "پوره هڅې وکړي چې د ښځو په ضد د ملي قوانینو په مطابق د  A/RES/48/104 ۴، ۱۹۹۳ضد، 
ت له خوا او یا د انفرادي کسانو له خشونت د عملونو مخنیوی وشي، د هغو تحقیق وشي او جزا و ویني، که څه دغه جرم د دول

 خوا اجراء شوی وي." 
د ملي لومړیتوبونو پروګرامونه، د افغانستان د ملي پرمختیای  ي ستراتیژي په چوکاټ کې شامل د افغانستان د حکومت د   38

رډ د ملي لومړیتوب کال د کابل کنفرانس ژمني پلي کړي، د همغږۍ او څارنې د ګډ بو  ۲۰۱۰لومړیتوبونو پروګرامونه دي چې د 
نیټه    ۱۹داک توبر په   ۲۰۱۱پروګرام ) این پ ي پ ي پروګرام( د افغانستان د  ښځو لپاره د عمل ملي پالن  دتطبیق  په موخه د 

 تصویب کړ. 
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له په وروستیو وختونو کې د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې په چوکاټ کې د افغان حکومت 
ورونو کې هدفونه په ګوته کړل چې د نځو اساسي سک ټنړیوالو همکارانو سره په همغږۍ کې په پ

مرستو د عمومي چوکاټ په دننه کې د په خپل ځان متکي افغانستان لپاره د بیا ودانونې او 
پالن او د ښځو پر علیه د  پرمختګ پروګرامونه پلي کوي. دوي د افغان ښځو لپاره د عمل د ملی

ښې  د ونه په افغانستان کې. دغه هدفخشونت د منع قانون په تطبیق باندې ټینګار کړی 
بشري حقونو د ساتنې په الر کې د حکومت د اجرااتو په اړه د او  ، د قانون د واکمنۍحکومتدارۍ 

 39کلیدي شاخصونه ګڼل شوي.

 د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون د تطبیق په اړه موندنې  . ۳

 د خشونت د قضیو ثبتول په وړاندیښځو  د. ۱. ۳

د ښځو په وړاندې د خشونت د قضیو شمیر چې راپور ی  ې ورکړل شوی دی د په عمومي ډول 
 تر سپتمبر پورې زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو ۲۰۱۲له اک توبر څخه د  ۲۰۱۱
څخه د همدې کال د اک توبر  ۲۱د مارچ له  ۲۰۱۲کمیسیون د اوو میاشتو په موده کې د  خپلواک

ښې د دې ډول ثبتې کړي دي. دغه شمیر د تیر کال په ټوله موده کې )د پی ۴۰۱۰پورې  ۳۱تر 
 په نووور پد را 40پيښې وي. ۲۲۹۹پورې(  ۲۱کال د مارچ تر  ۲۰۱۱څخه د  ۲۱د مارچ له  ۲۰۱۰

ښای  ي له دې امله وي چې په عام ډول د مدني ټولنې او حکومت له خوا له شمیر کي زیاتوالی 
ښځو سره د خشونت او د زیانمنو کړنو د پایلو او په عموم ډول د ښځو د حقونو په اړه لوړه شوې 
وي. د همدې دلیلونو په وجه د قضیو په شمیر کې زیاتوالی ښای  ي د دې څرګندوی و نه اوسي چې 

 په شمیر کې زیاتوالی راغلی وي. په حقیقي ډول د قضیو 

یوناما وموندله چې د ښځو په وړاندې د خشونت د قضیو د ثبت په باب معلومات یا نه و موجود 
او یا په ځینو سیمو کې الس ته نه راتلل او یا په غیر منظم ډول د الس رسي وړ و. د نورستان، 

او یا د حکومتي موسساتو د نشتوالی زابل، هلمند او اروزګان په والیتونو کې د محدود الس رسي 
والیتونو کې یوناما د هغو معلوماتو د ریښتینوالی  له کبله معلومات الس ته را نه غلل. په څو نورو

                                                           
 . ۲۰۱۵ -۲۰۱۲پالن، د افغانستان حکومت، اګست  د توکیو د ژمنو د تطبیق  39
. دغه راز وګورئ، ۲۰۱۲، ۶ن څخه الس ته راغلي معلومات، کابل د ډسمبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیو  40

 د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون تطبیق اوږده پرته الر، په افغانستان کې کې په مخ
-http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA

law_ENG.pdf-EVAW-of-ntationon Impleme-Report-Joint-OHCHR. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on%20Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on%20Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf
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ه کې ستونزې درلودې چې د قانون د انفاذ له چارواکو څخه ی  ې الس ته کړي وو، رخد ارزونې په ب
ثال په ډول په لوګر او میدان وردګ درلود. د مځکه چې له حقیقي وضعې سره ی  ې مغایرت 

څخه د اک توبر  ۲۰۱۱چې دوي د  یلي ديچارواکو یوناما ته و کې د پولیس او د څارنوالۍوالیتونو 
تر سپتمبر پورې د ښځو په وړاندې د خشونت یوه قضیه هم نه ده ثبته کړې. د ښځو  ۲۰۱۲ د

په وړاندې د خشونت قضی  ې ثبتې دي چې دوي د ښځو  یليچارو ریاستونو په دواړو والیتونو کې و
 41کړي دي.

النو چارو ریاست، ملي پولیس او څارنواد پنجشیر په والیت کې ټولو اړوندو چارواکو لکه د ښځو 
ي موسسې دغه ډول یوه قضیه هم نه ده له یوناما سره په ناستو کې ویلی دي چې هیڅ یوې قضای  

ثبته کړې. خو یوناما له نورو سرچینو څخه خبر تر السه کړی چې دغه ډول پيښې رامنځ ته شوي 
او بې له دې چې قضای  ي موسسه یا د ښځو چارو وزارت په کې ګډون کړی وي هغه د جرګې له 

 الرې حل شوې دي. 

څخه ملي  42والیتونو ۲۲چې له  تر السه کړې یجه د موجوده معلوماتو پر بنسټ یوناما دا نت
له اک توبر څخه د  ۲۰۱۱قضی  ې د  ۷۴۰پولیس په ټولیز ډول د ښځو په وړاندې د خشونت 

تر سپتمبر پورې ثبتې کړي دي )د کابل والیت څخه پرته(. دا حقیقت څرګندوي چې له  ۲۰۱۲
پخوانیو او د یوناما له  ښځو سره د خشونت د قضیو ثبتول د پولیسو له خوا په ټیټه کچه کې وي

والیتونو څخه پولیس د ښځو په وړاندې د خشونت  ۲۲له همدې ) موندنو سره یو شانته وختې
 قضی  ې ثبتې کړې دي(.  ۷۲۷

ې ي  قضی  ې چې راپور  ۳۱۲ته معرفي کړې دي.  ٪( څارنوالۍ ۵۴دا ډول قضی  ې ) ۴۰۱ ملي پولیسو
د حل دودیزو میکانیزمونو ته راجع  و شخړ ٪( یا بیرته اخیستل شوي یا د  ۴۳ورکړل شوی و یا )

ې وزارت حقوقي څانګې ته لیږل شوي دي، یا ی  ې منځګړیتوب شوی او تر عدلي  شوې او یا د 

                                                           
له مارچ څخه تر سپتمبر پورې پنځه د ښځو په  ۲۰۱۲د ښځو چارو ریاست په میدان وردک والیت کې یوناما ته ویلي دي چې د   41

وړاندې د خشونت قضی  ې ورته رسیدلې دي او یوه قضیه ی  ې پولیسو ته راجع کړې چې د جلریز په ولسوالۍ کې د خپل میړه له 
د ملي پولیسو افسر دی، د ښځې د وهلو قضیه وه. د دې قضی  ې تحقیق د پولیسو له خوا معطل شوی. د لوګر په والیت  خوا، چې

ی  ې د وهلو او جسماني بدې استفادې قضی  ې  ۹داسې قضی  ې ورته رسیدلې دي، چې  ۱۷کې د ښځو د چارو ریاست خبر ورکړ چې 
ځو پر علیه دخشونت د منع د قانون الندې راځي. دې ریاست په اوو دي او دوه نورې ی  ې د اجباري ازدواج قضی  ې دي چې د ښ

قضیو کې منځګړیتوب، څلور قضی  ې ی  ې د حقوقو څانګې ته حواله کړي څو منځګړیتوب ی  ې وکړي، یوه قضیه ی  ې پولیسو ته 
 حواله کړې ې په دوستانه ډول حل شوې او پنځه نورې قضی  ې له دې ریاست سره پاتې دي.

ا دي: بدخشان، بادغیس، بامیان، بلخ، دایکندي، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، جوزجان، کندهار، والیتونه د ۲۲  42
 کاپیسا، خوست، کنړ، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پک تیا، پروان، سمنګان او تخار. 
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٪( د پولیسو له خوا د  ۳قضیو په اړه چې راپور ی  ې ورکړل شوی و ) ۲۷پروسس الندې وي. د پاتې 

 وګورئ(.  ګرافاقدام په اړه معلومات موجود نه و. )الندې 

 

ون څانګې په کابل کې له ښځو رګچې د کورنیو چارو په وزارت کې د کورنۍ د غبد یادونې وړ ده 
والیتونو له مرکزونو څه ی  ې راغونډې کړي  ۳۳قضی  ې ثبتې کړي دي چې د  ۰۵۲سره د خشونت 

چارو د رانغاړي. د کورنیو  له مارچ څخه تر اک توبر پورې موده ۲۰۱۲دي )د کابل څخه پرته( او د 

 ۷۳۰والیتونو څخه د ښځو په وړاندې د خشونت  ۳۴ر ریاست له رت د بشري حقونو او جنډوزا
له مارچ څخه د دې کال تر اک توبر پورې ورکړی دي. دا حقیقت په احصائیو کې  ۲۰۱۲راپورنه د 

 یوه بله بې نظمي ښی  ې چې د یوه ریاست له بیال بیلو څانګو څخه را ټول شوي دي. 

قضی  ې د خشونت راپور ورکړی. دغه رقم د دې ډول قضیو په  ۱۵۳۰څارنوالي  43والیتونو ۲۲د 
 ۲۲والۍ په همدې لی ښی  ې، چیرې چې څارناندنو په پرتله زیاتووثبت کې د یوناما د پخوانیو م

                                                           
ا خوست، کنړ، بدخشان، بادغیس، بامیان، بلخ، دایکندي، فراه، فاریاب، غزني، غور، هرات، جوزجان، کابل، کاپیس  43

 لغمان، ننګرهار، پک تیکا، پک تیا، پروان، سمنګان، تخار. 
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والیتونو کی د پولیسو له خوا د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی ثبتی شوی قضی  ی او د غو قضیو  ۲۲په 
 په اړه د پولیسو اجراات چی د یوناما له خوا راټول شوی دی

 کال تر سپتمبر پوری  ۲۰۱۲څخه د  برواک ت کال د  ۲۰۱۱د 
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نیمای  ي زیاتې قضی  ې له د اوسنۍ دورې لپاره تر  44دا ډول قضی  ې ثبتې کړي وي. ۵۲۹ونو کې تیوال
پیښې( چې له پخوانیو نتیجو سره ی  ې سمون  ۳۳۵( او په هرات کې )قضی  ې ۶۷۰) کابل څخه وې
 وې.  یوازې کابل او هرات ته منسوب شوې ی  ې ۳۵۳قضیو څخه  ۵۲۹درلود ځکه د 

د اقداماتو په باب  هغو په اړه د څارنوالۍ ۱۹۹څخه د  قضیو له ډلې ۱۵۳۰شویو  ي ثبتود مجموع
٪( ی  ې له محکمې سره  ۴۶) ۷۰۰يښو څخه پ ۱۵۳۰شوي. له  ه الس تر  هیڅ معلومات نه دي

٪( ی  ې بیرته اخیستل شوي، او په ډیری قضیو کې د ښځو پر علیه د خشونت  ۲۲) ۳۴۲ثبتې وي 

٪( تر پروسس الندې وي او  ۱۰قضی  ې ) ۱۴۷مادې ګ ټه پورته شوې. پاتې  ۳۹د منع د قانون له 
ي. یوازې په یوه قضیه شوی  ې وزارت د حقوقو مدیریت ته راجع ل٪( د عد ۹.۵هغی)  ۱۴۶نوری 

قضی  ې دودیزي جرګې ته حواله شوي  رې والیتونو څخه د ۲۲کړی او له  بوکې څارنوالۍ منځګړیت
یوناما په دې باور ده چې زیاتې قضی  ې چې راپور ی  ې ورکړل شوی و یا د منځګړیتوب په ذریعه دي. 

چې دا یو عام روش  کړې ه ذریعه حل شوي. څارنې څرګنده او یا دودیزو جرګو ته د راجع کولو پ
 . دی ګرځیدلی

قضی  ې په همدې موده  ۳۷۰په مجموعي ډول ښاري محکمو )له کابل څخه پرته(  45والیتونو ۲۲د 
ته  اوه قضی  ې بیرته څارنوالۍ ،٪( ۵۹ه باب حکم صادر شوی )هغو پ ۲۲۵کې ثبتې کړي چې د 

رته اخیستل ٪( بی ۹.۵قضی  ې ) ۳۶دي،  ٪( خالصې شوې ۱۱قضی  ې ) ۴۳،(٪۲)راجع شوي 
٪(  ۹) ۳۳یوناما و نه شو کوالی چې د پاتې  ٪( تر پروسس الندې وي. ۹قضی  ې ) ۳۳شوي او 

 .قضیو په هکله معلومات ترالسه کړی 

قضی  ی ثبتی شوي  ۰۴د پخوانی راپور د مودی په پرتله چی د ښځو په وړاندی د خشونت  یوازی  
 خوا د قضیو ثبتول څلور برابره شوی دید ښاري محکمو له وي د اوسنی راپور مودی په بهیر کی 

 وګورئ(.  ګراف)الندې 

                                                           
 . ۲۰۱۱د یوناما ساحوي څارنه، سپتمبر،    44
بامیان، بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکندی، فراه، غزني، غور، هرات، جوزجان، کاپیسا، خوست، کنړ، لغمان، ننګرهار،   45

 نیمروز، پک تیکا، پروان، سمنګان او تخار. 
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د یوناما مشاهده څرګندوي چې په عمومي ډول د ښځو په وړاندې د خشونت د قضیو راپور، او 
تحقیق کولو شمیر د دغو قضیو د هغه شمیر په پرتله کم وخوت چې د افغانستان د بشري حقونو 

  خپلواک کمیسیون په
 
د ملي پولیسو په اړه. دا حقیقت  پاتې موده کې ترسره کړی و، خاصتا

له خوا د قانون په تطبیق کې ښه والی لیدل کیږي، خو  رګندوي چې سره د دې چې د څارنوالۍڅ

انون د انفاذ په موسساتو پور ورکولو په برخه کې د قازیاتې ننګونې ال اوس هم د قضیو د ثبتولو او ر 
 برخه وګوئ(. ۴راپور  لپاره د ديفصیل ت د ال زیاتکې شته )
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والیتونو کی د څارنواالنو او ابتداییه محکمو له خوا د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی ثبتی شوی  ۲۲په 
 قضی  ی او د غو قضیو په اړه د دوی اجراات چی د یوناما له خوا راټول شوی دی

 کال تر سپتمبر پوری  ۲۰۱۲څخه د  برواک ت کال د  ۲۰۱۱د 
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ع د قانون خوا د ښځو پر علیه د خشونت د من . د څارنواالنو او ښاري محکمو له۲. ۳
 تطبیق

ړنیو محکمو څخه احصاي  ې مله دفترونو او لو ې یوناما په تفصیل سره د څارنوالۍوالیتونو ک ۱۶په  
له خوا د دې قانون د تطبیق په اړه مفصل معلومات  ادارو ضای  ي راغونډې کړي دي څو د دغو ق

 46برابر کړي. 

او لومړنیو محکمو له خوا د ښځو پر  د تیرې دورې په پرتله د څارنوالۍ د یوناما موندنو ښودلې چې

 47په تطبیق کې پرمختګ شوي دی. علیه د خشونت د منع د قانون

النو او ښاري محکمو څخه د ښځو پر اوالیتونو څخه چیرې چې یوناما له پولیس، څارنو ۱۶له 
علیه د خشونت د منع د قانون د تطبیق په اړه تفصیلي معلومات راغونډ کړل، پولیسو او 

 ۴۷۰نه ورکړل چې له ښځو سره خشونت په کې شوی و. د ود داسې حادثو راپور  ۴۷۰ وڅارنوالي
ي دي چې د هغو له هغو لپاره صورت دعواوې برابرې کړ  ۱۶۳قضیو له ډلې څخه څارنواالنو د 

 ۱۶۳٪(. د  ۶۱جملې څخه سل صورت دعواوې په محکمه کې په جرم محکومې شوي دي )
ی  ې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د  ۷۲صورت دعواوو څخه چې دوسی  ې جوړې شوې وي 

٪( ی  ې په محکمه کې د  ۷۲) ۵۲صورت دعواوو څخه  ۷۲قانون پر بنیاد ترتیب شوې وي. د دغو 
 د حکمونو پر بنیاد په جرم محکومې شوي دي.یاد شوي قانون 

او لومړنیو  ع د قانون په تطبیق کې د څارنوالۍدغه موندنې د ښځو پر علیه د خشونت د من
چې د  نور راپورونه څرګندوي 48محکمو له خوا د تیرې مودې د راپور په پرتله پرمختګ شوی دی.

صورت دعواوې د دې قانون پر بنیاد په محکومیت باندې ختمي  څارنواالنو له خوا جوړې شوې
شوي دي. خو که چیرې هغه ټول شمیر د قضیو په نظر کې ونیول شي چې د افغانستان د بشري 

                                                           
بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، فراه، غور، جوزجان، کاپیسا، خوست، کنړ، لغمان، ننګرهار، پک تیکا، پک تیا،   46

 پروان او سمنګان. 
اوږده پرته الر: په افغانستان کې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون تطبیق، نومبر  کې د یوناما راپور وګورئ: په مخ  47

. که څه هم میتودولوژي، موجوده معلومات او تحلیل چې یوناما په دوو راپورونو کې ورڅخه کار اخیستي دی یو شانته نه ۲۰۱۱
شو چې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون عمومي دي او له دې امله مقایسه کول ی  ې امکان نه لري، خو یوناما وکوالی 

 مقایسه او مشاهده وکړي چې د دې دفتر د دوو نیمو کلونو په موده کې په الس ته راغلو موندنو باندې والړه ده. 
بتې کړي قضی  ې له ښځو سره د خشونت په اړه ث ۳۳۷والیتونو څخه په پخوانیو راپورنو کې څارنواالنو او پولیس  ۱۶له همدې   48

 ٪( د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون پر اساس محکومې شوي دي.  ۳۴) ۵۶دي چې 
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دا ډول قضی  ې  ۴۰۱۰له مارچ څخه تر اک توبر پورې  ۲۰۱۲حقونو د خپلواک کمسیون له خوا د 
 ندو، موندثبتې شوي وي چې له ښځو سره خشونت په کې څرګ

ږي چې د دغو پيښو یو ډیر کم شمیر ی  ې پروسس، ثبتې، تحقیق او تعقیب ینې دې نتیجې ته رس

 شوي او د محکمو له خوا په جرم محکومې شوي دي. 

 
مجموعي شمیر له صورت دعواوې د هغه  ۱۷۰له تکرار څخه د مخنیوی لپاره، د پولیسو له خوا څارنوالي ته راجع شوي   نوټ:

موده کې د پولیسو او څارنواالنو په ذریعه ثبتې  سپتمبر تر منځ د  ۲۰۱۲اک توبر او د  ۲۰۱۱د حادثو څخه را وتلي دي چې 
 شوي دي. 

 نور مثالونه

والیتونو کې نه دی شامل چې یوناما په کې د نمونې په ډول د ښځو پر  ۱۶د هرات والیت په هغو 
ء . دغه والیت یوه استثناون د تطبیق په اړه معلومات راغونډ کړي ديعلیه د خشونت د منع د قان

٪( چې  ۴۳) هغې تعقیب کړي دي ۱۴۴شویو قضیو څخه  ثبت ۳۳۵د  ده، ځکه چې څارنوالۍ
ټولې ی  ې د دې قانون د احکامو پر بنیاد ترسره شوي دي. دغه راز د فاریاب له والیت څخه 

ثبت شویو قضیو  ۳۲قضی  ې تعقیب شوي دي: د  خبرونه ښی  ې چې د دې قانون پر بنسټ ډیرې 
 هغې ی  ې تعقیب شوې دي.  ۲۷څخه 
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والیتونو کی د څارنواالنو او محاکمو له د ښځو پر علیه د تاوتریخوالی د منع د قانون د تطبیق  ۱۶په 
 په اړه د یوناما د پخوانی او اوسنی راپور د موندنو مقایسوی تحلیل

 د پخوانی راپور موندنی د اوسنی راپور موندنی
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دغه تمایل په نورو والیتونو کې نه دی لیدل شوي. د بامیانو والیت یو مثال دی چیرې چې د 
تر کار الندې نیول شوي او  قضی  ې د څارنوالي له خوا ثبتې شوې  ۵۳ښځو په وړاندې د خشونت 
قضی  ې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون الندې پيژندل  ۴۴دي د هغو له جملې څخه 

کیدل او وهل( په بدو کې ورکول، په بدو کې  بشوي دي. په دې کې وهل )ژوبلیدل یا معیو
ورکړل شوې قضی  ې، جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری، جبري ځان سوځونې، بیرول او د 

تعقیب کړای شوي او  49ازې شپږ قضی  ېلفظي تیري قضی  ې شاملې دي. خو باید وویل شي، چې یو
 کې د نوموړي قانون الندې راغلې دي.  هپه ابتدائیه محکم

یوازې څلور قضیو له جملی څخه چی پولیسو ته راپور ورکړل شوی  ۰۵د  د ننګرهار په والیت کې
عدالت قضی  ې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون پر بنسټ فیصله شوې دي. غیر رسمی 

مادې پر بنسټ د قربانیانو له خوا د  ۳۹راجع کول، د دې قانون د د قضیو میکانیزم ته 
شکایتونو بیرته اخیستل، د مجرمینو په نیولو کې د ملي پولیسو ناتواني یا نه غوښتل د یوناما په 

 نظر هغه عمده الملونه دي چې د دې قانون د نیمګړي تطبیق شاته پراته دي. 

 قطبید جزا د قانون ت

موندنو دا هم څرګنده کړې چې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون تطبیق کول د دې مانا 
زا له ج، د په ځینو قضیو کې 50نه لري چې محکمو تل د ښځو قربانیانو په ګ ټه فیصلې کړې دي.

 تاخیستل شوی دی، خاصکار قانون څخه د قربانیانو په ګ ټه 
 
د جنسي تیري په قضیه کې، ځکه  ا

چې دغه جرم د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون په پرتله د جزا په قانون کې ښه تعریف 
مادې الندې  ۲۲شوي دی. دغه راز د وهلو د جرم )د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون د 

                                                           
یوناما په دې باور ده چې حقیقي شمیر ښای  ي له دې څخه لوړ وي، ځکه چې د همکارۍ لپاره ستونزې شته، او دغه راز دقیق   49

 ر و. معلومات نه ساتل کیږي او د دقیقو معلوماتو الس ته راوړل ګران کا
د ډله ییز جنسي تیري په قضیه کې په بامیانو والیت کې چې د یکاولنګ له ولسوالي څخه د لسم ټولګي په یوه نجلۍ باندې د   50

دوو تنو تورنو تیري کوونکو )د څارنوالي له خوا د تنکیو ځوانانو په ډول لیدل شوي( له خوا ترسره شوي او یوه بله ښځه چې 
توقیف شوې او صورت دعواوې ی  ې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون پر بنسټ د جنسي تیري مرسته ی  ې ورسره کړې ده، 

خوشي کړل.  ۱۰د سپتمبر په  ۲۰۱۲کوونکو او له تیري کوونکو سره د مرستیال په توګه برابرې شوي. ابتدائیه محکمې درې واړه د 
لو د محکمې په فیصله باندې اغیزه کړې وي، ځکه چې یوه انديښنې له دې امله زیاتې وي چې ښای  ي په محکمه کې بډې اخیست
یوناما د قرباني له پال څخه یو غوښتنلیک تر السه کړ او  ۳۰قاضي، چې په اقلیت کې و، تورن کسان مجرم ګڼلي دي. د سپتمبر په 

بتدائیه محکمې په مرسته ازاد وای  ي چې: "دغو کسانو جنسي تیری کړی دی او د دې غیر اسالمي او غیر قانوني کار په مقابل کې د ا
ګرځي. موږ غواړو چې افغاني او شرعي قانون پلی شي او که نه وي موږ به دغه ځای پریږدو." د یوناما ساحوي څارنه، سپتمبر، 

۲۰۱۲ . 
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په  51ی  ي منع کړي( کولټ او لمادې الندې چې وه ۲۳چې ژوبله یا معیوبیت رامنځ ته کوي یا تر 
 کله چې په ژوبلیدو باندې تمام شي. صتااڅرګند احکام لري، خاړه هم ښه 

په ځینو نورو قضیو کې، د جزا له قانون څخه استفاد د قربانیانو په زیان تمامه شوې. د ښځو په 
 ینضد د خشونت ځینې مجرمین چې د ښځو پر علیه د خشونت د منع د قانون الندې مجرم

وا ورته جوړه شوې، هغوي یا خوشي ل شوي، کله چې د جزا تر قانون الندې صورت دعپيژند
او/یا قربانیان د "اخالقي جرم" په  ی  ې لیدلېسزا  هږ ا په معمولی جرم تورن ګڼل شوي، لوي، یش

 52ارتکاب تورن شوي.

ترجیح یوناما همدارنګه  داسې راپورونه تر السه کړي دي چې دهغو له مخې څارنواالن دې ته 
ورکوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عامالن د افغانستان د جزا د قانون د الندې محاکمه 
کړي نه داچې د ښځو پر علیه  د خشونت د منع د قانون د الندې ؛ څو چې په دې توګه دوي 
 وکړای شي هغوي ته دا امکان برابر کړي چې د جمهور رییس د عفوې څخه برخمن شي. دا کار په 

کال په  ۲۰۱۱داسې حال کې او د دې حقیقت د شتون سره تر سره کیږي چې سترې محکمې د 
لغو کړه چې  ټولې هغه معافیانې او  53ماده ۴۲جوالی کې د ښځو پر علیه  خشونت د منع د قانون 

جزا کمونې چې د دغه قانون له مخې وضع شوي وي ممنوع کوي او د دې لپاره په دې استناد 
جمهور رییس د اساسي قانون له مخې د عفوې د ورکولو د امتیازي صالحیت سره کوي چې دا د 
دغه بیخبری او لیږ معلومات د دغه تشې بله بیلګه ده چی د  د قضاي  ي چارواکو 54په ټکر کې ده.

                                                           
هغه شخص چی ښځه تر ضرب او  (۱) ماده ۲۲،  ټپ او معلولیت سبب ګرځیدلد د ښځو پر علیه د خشونت د منع قانون:   51

څخه تر  ۴۰۷جرحی الندی ونیسی، له احوالو سره سم او د جرم د شدت او خفت له په پام کی نیولو سره د جزاء د قانون په )
فقره کی درج شوی اعمال، د مجنی علیها  ۱که چیری د دی مادی په  (۲)( مادو کی د درج شوو حکمونو مطابق مجازاتیږی. ۴۱۰

( مادو کی درج په اټکل شوی جزاء ۳۹۹څخه تر  ۳۹۶ام شی، مرتکب له احوالو سره سم د جزا د قانون په )په مړینه تم
هغه شخص چی ښځه تر وهلو او ټکولو الندی ونیسی خو پر ټپ ی کیدو یا معلولیت ی  ی تمام  ماده: ۲۳ ،وهل او ټکول محکومیږی.

 زیات نه وی، محکومیږی. نشی، له احوالو سره سم په لنډ حبس چی له دری میاشتو څخه
تر  ۲۰۱۱کال له مارچ څخه د  ۲۰۱۰د یوناما له خوا د انفرادي قضیو څارنه چې د ښځو په وړاندې له خشونت سره تړاو لري د   52

 سپتمبر پورې. 
ترسره شوي  تاوتریخوالي په برخه کې دهغو جرمونو سزا چې د مجرمانو له خوا د"ماده د مجازاتو دعفوې او کمښت په اړه:   ۴۲  53

 " .راشي عفوه او یا هم کمه کړای شي دي نه شی کیدالی چې په ځنډ کې
]..[ د هغې غوښتنې له مخې چې د " ( . ۵/۵/۱۳۹۰نیټې تصویب ) ۲۷کال د جوالی د میاشتې د  ۲۰۱۱د سترې محکمې د   54

رییس د عفوې او د مجازاتو د تخفیف د مادې په اړه شوې ده هغه د جمهور  ۴۲ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د 
فرمانونو د تطبیق په برخه کې ستونزې رامنځته کوي نو ځکه د سترې محکمې عالي شورا د دې وضاحت کوي چې د بندیانو عفوه 
او دهغوي د مجازاتو تخفیف د جمهور رییس د اساسي قانون له مخې د ورکړل شوو صالحیتونو څخه دي او هغه ي  ې په هره توګه  
تطبیقوالی شي. له همدې امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون دغه ماده د افغانستان داساسي قانون سره په 

 "تناقض کې ده. د قانون په توګه هغه نه شي کوالی د اساسي قانون پورته و اوسي نو ځکه هغه ملغی ده او د پلی کولو وړ نه ده. 
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د حقوقی پالیسی او بیا کنتی اقداماتو په هلکه ارتباط کابل او د ولسوالی قضای  ی ادارو تر منځ 
 شتون نه لری. 

يو ناما په دې نظر ده چې په پراخه پیمانه د جزا د قانون پلي کول او د ښځو پر علیه د خشونت د 
منع د قانون کمه کارونه به د دې المل شي چې په پای کې د دغه قانون د پلي کولو په الره کې 
 خنډ را منځته شي. د دغو دواړو قوانینو همغږه کول په دې موخه اړین دي چې په کې د ښځو 
تحفظ تر اعظمی بریده شي. لکه چې د یوناما په پخوانیو راپورونو کې ي  ې وړاندیز شوی دی، په کار 

ده چې په زیاته پیمانه د څارنواالنو روزنه د ولسوالیو په کچه تر سره شي او د لوي  ې څارنوالۍ له 
منع قانون خوا په پرلپسې توګه نظارت او څارنه وشي چې په دې توګه د ښځو پرعلیه د خشونت د 

پلي کول زیات شي، په تیره بیا د ښځو په وړاندې د جدي او سختو جرایمو د سرته رسونکو او 
 برخه وګورئ(. (ج) ۴.۳عامالنو په وړاندې ) همدارنګه ددې راپور 

 دښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو جریانونه، نمونې او ډولونه. ۳.۳

کال تر سپتمبره  ۲۰۱۲کال د اک توبر څخه د  ۲۰۱۱د هغو ساحوي پلټنو له مخې چې یوناما د 
پورې کړي دي او همدارنګه د نورو هغو اسنادو له مخې چې د افغانستان د بشري حقونو د 
خپلواک کمیسیون له اړخه دي داسې لیدل کیږي چې تاو تریخوالی د ښځو په وړاندې همدارنګه 

چې د ښځو په وړاندې شتون لري په هغو په پراخه کچه پاتې دي.هغه د تاوتریخوالي پراخ ډولونه 
کې وهل ټکول،د غړو پریکونې، جنسي تاوتریخوالی او زیان رسوونکي عملونه او کړنې لکه په 
تنکي عمر کې ودول چې زیاتره د ځان سوځونې المل ګرځي،په بدو کې ورکول ) د شخړو د 

  "عزت او ویاړ "او په اصطالح د  "جرم "هوارۍ لپاره د نجونو واده کول(، د کور څخه دتیښتې 
 په نوم وژنه چې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي په قانون کې نه دي راغلي، شامل دي.

 

 

 

 کولټپ ی وهل ټکول او د

وهلم، زه ي  ې په یوه خونه کې بنده و ویستل، زه ي  ې په تسمه زما میړه زما ویښته و 
 لپاره یوه کوچنۍ ټوټه د ډوډۍ راکوله. وکړم او ماته ي  ې د ژوندي پاتې کید
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.....  د بدخشان د والیت د... ولسوالۍ څخه د یوه خوځنده روغتیاي  ی ټیم له  --
باد ته د څیړنې او درملنې په 

 
خوا په يوه بنده خونه کې ومیندل شوه او فیض ا

   ۲۰۱۲.55موخه ولیږدول شوه. اک توبر 

د تاوتریخوالي د منع د قانون له  علیهد ښځو په د تیریو او تاوتریخوالي د هغو پیښو څخه چې 
مخې دجرم په توګه ثبت شوي دي یوناما دې پایلې ته رسیدلې چې د وهلو ټکولو، د بدن د غړو د 

  ۰۹۶پریکونې  موارد په هغو قضیو کې چې پولیسو او څارنوالیو ته ي  ې راپور ورکړل شوی دی او 

دي ترټولو زیات دي )د هغو احصایو په شمول  هغه شکایتونه چې د څارنواالنو سره ثبت شوي
څخه څارنوالی په کابل کی د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی سره د مبارزی لپاره د اختصاصی  چې

 .   (تر السه شوي دي

 د ناموس په نوم وژنې 

 ۲۰۱۲پولیس په دې کې پاتې راغلل چې تورن مجرم ....  چا چې خپله  میرمن د 
نیټه د نوي بغالن په ولسوالۍ کې د دې له امله په ډزو و وژله  ۲۹کال د اپریل په 

چې ورته و ويل شو چې د ده لور دخپل نامزد سره د ده دمیرمنې په همکارۍ په پټه 
وتښتیدله. پولیس واي  ي چې مجرم ورک دی په داسې حال کې چې ما هغه بله ورځ د 

 ولسوال دفتر ته نږدې ولیده.
 56کال د سپتمبر میاشت. ۲۰۱۲ال، د دبغالن د والیت یو څارنو --

کال د مارچ  ۲۰۱۲پیښې د  ۶۰دافغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه 
او اګست د میاشتو ترمنځ ثبتې کړي دي چې دا د راپورونو ډیر زیاتوالی او د دغه ډول پیښو د 

دغه  ۲۰پرتله چې ټولې کال د همدغه مودې په  ۲۰۱۱چې د  –رامنځته کیدو ډیروالی جوتوي 
هغه معلومات چې یوناما ته د قانون د نافذ کوونکو  57ډول پیښې په کې راپور شوې وې، دی.

کال تر اک توبره پورې را رسیدلي دي د دې  ۲۰۱۲کال د سپتمبر څخه د  ۲۰۱۱ادارو له خوا د 
بتې شوې دي پیښې د ناموسي وژنو ث ۲۹ښکارندوي دي چې د افغانستان د ملي پولیسو سره ټولې 

نورې پیښې په څارنوالیو کې  ۳۹پیښې د فاریاب د والیت څخه دي(،  ۱۵) په دې کې یواځې 

                                                           
 نیټه. ۱۴کال د اک توبر  ۲۰۱۲د بدخشان د والیت د فیض اباد د ښار په یوه روغتون کې د یوه قرباني سره د یوناما مرکه ، د   55
 نیټه. ۵کال د سپتمبر  ۲۰۱۲د بغالن په والیت کې د یو څارنوال سره د یوناما د ټیلیفون د الرې مرکه، د   56 

یون د ښځود حقونو، تحفظ او انکشاف په برخه کې د کمیشنرسره د یوناما د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیس  57
 کال د سپتمبر میاشت، کابل.۲۰۱۲غونډه، د 
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پیښې د محکمو سره  ۲۷په هرات کې(،او  ۱۵پیښې د پک تیا په والیت کې او  ۱۲ثبتې شوې دي ) 
 ثبتې شوې دي.

 جنسي تیری 

 ۲۴.. په شمول د نومبر په .د ورور . .... زه د دریو ټوپک والو له خوا د قوماندان
نیټه هغه مهال د ډله ییز جنسي تیري الندې راغلم چې زه ي  ې یو نامعلوم ځای ته 

او د مجرمانو له خوا په یو ه ټکسي کې کښینول شوم او هغوي ] مجرمان[ زما  بوتلم
لغړ عکسونه واخیستل او بیاي  ی د ټکسي ډریور دې ته اړ کړ چې زما ترڅنګ و 

تردې  وي زما تصویرونه د ټکسي د ډریور سره هم واخیستل.دریږي او بیا هغ
وروسته ي  ې زه هلته دټکسي ډریور سره پریښودلم او بیا د هغه سره بیرته خپل کلي 
ته راغلم. زه غواړم چې دغه مجرمان ژر تر ژره محاکمه شي، تردې پرته زه به خپل 

 ځان و وژنم.
ییزجنسي تیري قرباني، نومبر .... ولسوالۍ څخه د ډله  د بغالن د والیت د --

۲۰۱۱ .58 

د جنسي تیري پیښې چې په کې ډله ییز جنسي تجاوز او اجباري فحاشی هم شامل دي، زیاتې 
دي. د دغو قضیو په اړه د ملي او نړیوالو رسنیو له خوا توجه شوې ده او په پایله کې ي  ې مجرمان 

څخه د لعل بي بي قضیه یوه له دغو  اوعامالن تر عدلي تعقیب الندې راغلي دي. د کندز د والیت
قضیو څخه ده چې د تښتونې او جنسي تیري په اړه ور په کې عدلي تعقیب تر سره شوی دی. 
یوناما دا مشاهده کړې ده چې د دغه ډول ډیرو قضیو یا خو تحقیق نه دی شوی او یا هم د عدلي 

ي  ې یادونه شوې ده شاته غورځول تعقیب د بیالبیلو الملونو له مخې چې د دې راپور په لومړیو کې 

 شوی دی.

د جنسي  ۹۳او  ۶۳والیتونو کې په ترتیب سره  ۲۲ملي پولیسو او دلوي  ې څارنوالۍدفترونو په 
والیتونو په محکمو کې د راپور ورکونې د  ۲۲تیري قضي  ې ثبتې کړي دي، په داسې حال کې چې د 

قضي  ې ترکار الندې نیولي او دوسیه کړي دي. د جنسي تیري یو  ۶۴دغه مهال لپاره د جنسي تیري 
قضي  ې د زنا په قضیو اړول شوي، په ځانګړي ډول د محکمې په کچه او دا هم زیاتره د الزم  شمیر

                                                           
 نیټه. ۲۰کال د نوومبر  ۲۰۱۱د بغالن په والیت کې د یو قرباني سره د یوناما مرکه، د  58
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دودیزو باورونو، د قانون نا سم پلي کولو او همدارنګه د مجرمانو او یا دهغوي  ،ثبوت د نشتوالي
 59له امله ترسره کیږي. ې د پلویانو د ځواک او اغیز 

 "اخالقي جرمونه"

و زما کورنۍ زه د کلي د یو بل شخص سره نامزده کړم . ... زه د... سره مینه لرم خ
  هغه او ما پریکړه وکړه چې د] خپلې[ ولسوالۍ څخه ] بل[ والیت ته وتښتو.

نیټه ونیولو او څارنوال  ۶کال د جون په  ۲۰۱۲په ]دغه[  والیت کې د  پولیسو موږ 
زموینې لپاره دعامې روغتیا ] ډاک ټر[ ته واستولم.  ما ډاک ټر ته وويل چې زه زه د طبي ا 

 معصومه او بې ګناه یم او ما هيڅ ډول ګناه نه ده کړې. خو ډاک ټر زما غوښتنه رد
کړه او زه ي  ې معاینه کړم او دې نتیجې ته ورسید چې زما وینا سمه وه او د جنسي 

 جماع هيڅ ډول نښې نه وې.
ې له کلنه نجلۍ چې وروسته د ابتدایه محکم ۱۷د بدخشان د والیت څخه  --

  60کال د اګست په میاشت کې خوشې شوه. ۲۰۱۲خوا د 

دښځو او نجونو دغیر قانوني نیونې او عدلي تعقیب دود او کړنې چې هغوي د خپلو کورونو څخه د 
کورني تاو تریخوالي اویا نورو زیان رسوونکو اعمالو په نتیجه کې تښتیدلي دي، همغه شان ادامه 

قضي  ې ثبتې کړي  ۹قضي  ې او محکمو  ۳۱قضي  ې، څارنواالنو  ۶۲ "ښتیدنې " تلري. ملي پو لیسو د
 دي.

د ښځو په وړاندې  ی عالی شورانیټه د لوي څارنوال ۴کال د اپریل په ۲۰۱۲دیادونې وړه ده چې د 
حکم او الر ښود صادر کړ او په هغه کې  سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی ته د خشونت

 ته الندنۍ الرښوونې ورسوي: ي  ې هدایت ورکړ څو چې څارنواالنو

يو متحدالمال باید ترتیب او د ټولو اړوندو د څارنوالیو د دفترونو سره په مرکز او والیتونو 
کې شریک کړای شي او په هغه کې څارنواالنو ته الرښوونه وشي چې د کور څخه د تیښتې 
تر نامه الندې غیر مشروعې دوسی  ې چې هغه د افغانستان د قوانینو له مخې جرم نه بلل 

مو کې د هغو استماع نه کیږي ترتیب نه کړي او د بې اساسه تحقیقاتو د کیږي او په محک

                                                           
 .۲۰۱۲سپتمبر  -۲۰۱۱، اک توبر څارنهد یوناما ساحوي   59
 

نیټه. دغه قرباني د راپور له مخې د ابتدایه  ۹کال د جون  ۲۰۱۲د بدخشان په والیت کې د قرباني سره د یوناما مرکه، د   60
 .۲۰۱۲کال د جوالی په میاشت کې خوشې شو. د یوناما ساحوي نظارت، سپتمبر ۲۰۱۲محکمې له خوا د 
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سرته رسولو څخه دې ډډه وکړي. نورحاالت او شرایط چې په هغو کې اشخاص د کوره 
 تښتي او هربل ډول جرم او جنایت تر سره کوي د دې الرښود د الندې نه راځي.

افغانستان د اسالمي جمهوریت  دغه موضوع تاسو سره په تفاهم کې راغله څو چې تاسو د
 61د لوي  ې څارنوالۍ د دفتر دعالي شورا د الرښوونې له مخې اقدامات وکړئ.

د ښځو په وړاندې د خشونت سره د تر کومه بریده د لوي  ې څارنوالۍد دفتر دا واضحه نه ده چې 
د دغه الرښود د تطبیق لپاره کار کړی دی او ایا هغوي په دې  مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی

په حواله په کابل، ننګر هار، بلخ،  62اړوند د شکایتونو نظارت تر سره کړی دی. د ځینو سرچینو
او پروان کې د څارنوالیو دفترونو دغه سند تر السه کړی ولې ورسره نور الرښود شتون نه  63هرات
 لري.

د افغانستان د قانون له مخې جرم نه دی. د جزا د قانون هیڅ  "تښتیدنهد کوره  " او "تیښته" 
حکم دغه مسله تر غور الندې نه نیسي او نه هم هغه د شریعت د قانون له مخې کوم جرم دی ؛ 

اوهغه تر  تر نامه الندې نیسي"جرم" خو بیا هم د قانون د انفاذ ادارې اک ثره وخت نجونې د دغه 
 دالندې راولي.  عدلي تعقیب او محاکمې

په رسمي عدلي سیسټم کې ښځې اونجونې چې د کورونو څخه تښتي، ځينې وختونه په دې تور 
په تور تونې " وړاندې څخه دزنا قصد"ي  ې ګواکې درلود او یاهم د " او قصد "ارادهچې د زنا کولو 

]زنا یو جرم دی چې د اسالمي قانون له مخې دحدودو په چوکاټ کې راځي او که چیرې د  کیږي 
حدودو د جرم په توګه ثابت نه شي نو بیا د افغانستان د جزا د قانون له مخې د تعزیری جرم په 

 .[توګه ور سره معامله کیږي، داد واده څخه د باندې د جنسي جماع جرم دی

د جزا د قانون او نه هم د شرعي قانون له مخې یو واضح جرم دی.  د زنا قصد نه د افغانستان
د استدالل دالندې او د قانونیت پرته د تیښتې د عمل څخه  "ښتې"تییوناما په دې باورده چې د 

د قصدي زنا د جرم د ثابتولو لپاره کار اخیستل پخپله د جزا د قانون او شرعي قانون غلطه او 
 ناسمه کارونه ده.

                                                           
چې دغه الرښود د کوره د تیښتې د قضیو په اړه دی چې د  د افغانستان د لوي  ې څارنوالۍ د دفتردالرښود انګلیسي ژباړه  61

 کال د اپریل میاشت. ۲۰۱۲افغانستان د قوانینو له مخې باید جرم ونه ګڼل شي. د 
 کال داګست میاشت. ۲۰۱۲له خوا شریک کړای شوي معلومات، کابل د  (IDLO) نړیوال سازمان انکشاف د قانون د  62
ښځو څخه  ۱۳۷د ښځو د بندي کیدنې لوړه سلنه لري. د هرات د والیت په اناثیه محبس کې د  هرات د کوره د تیښتې له امله  63
مادې، څپرکی )  زنا،لواط اود ناموس پایملول( له مخې محکومې شوي دي. د یوناما  ۴۲۷ي  ې د افغانستان د جزا د قانون د  ۹۶

 .  ۲۰۱۲، اک توبر څارنهساحوي 
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مادې  ۱۳۰کال داګست په میاشت کې د سترې محکمې عالي شورا د اساسي قانون د  ۲۰۱۰د 
 کوره د "دکې څارنواالنو ته الرښوونه وکړه چې څه ډول  64ګڼه پریکړه ۵۷۲په استناد پخپله 

دوسی  ې او قضی  ې وڅیړي. د دغه الرښود مطابق محکمې باید دا و ارزوي چې د کوره  "ښتېتی
تښتیدونکې میرمن مجرده وه او که واده شوې، د تیښتې المل او انګیزه او هغه ځای چې ورته 

دې لپاره تښتي چې دغه ښځه ورغلې ده )د خپلوانو کور او که پردی کور(. که چیرې یوه میرمن د 
د ازار اواذیت څخه د ځان ژغورلو په موخه وي او د کوره وځي او دخپلوانو کور ته د کورنۍ د غړو 

چې مشروع محرم دی ورځي ) یو نږدې د وینې له مخې نارینه محرم او یا هم بل مشروع بدرګه 
، نو په دې صورت کې باید دغه  عمل له شرعی ځي کوونکی( او یا هم عدلی مقام او موسسې ته

ل شي. د دې پرته که چیرې دغه میرمن پردي کورته ورځي که څه هم د کوره د لحاظه جرم و نه ګڼ
تیښتې المل د ناوړه سلوک او اذیت څخه تیښته ده په دې صورت کې الرښود د دې وضاحت 

 ند نور تجاوزونه"ړو "زنا او ورسره اکوي چې هغه په دې کار سره ځان د نورو جرمونو سره لکه 
ا په باور د شریعت له مخې غیر مشروع او ناروا دي نو ځکه هغه مخامخ کوي چې دا د عالی شور 

 ممنوع او دمجازاتو وړدي.

دغه الرښود په لومړي سرکې داسې وښودل شو چې د هغه له مخې د هغو نجونو د توقیفولو او 
نیولو د روش عام شوی عمل پای ته ورسیږي چې هغوي د کوره تښتي؛ په دې مانا چې که یوه 

نو کور، عدلي موسسې او یاهم بل ځای ته تښتي باید بندي نه شي او داچې د میرمن د خپلوا
 پولیسو له خوا دغه ډول نیونې به محدودې شي.

په عمل کې دغه الرښود د دې لپاره کارول کیږي چې دودیز عمل ته ال مشروعیت ورکړي او د 
که چیرې ال هم  ښځو پرخوځښت او حرکت باندې محدودیتونه راولي او ازادي ي  ې محدوده شي.

پخپل سر او یا هم د پولیسو او څارنواالنو له خوا د قانون انتخابي تطبیق په داسې توګه وشي نو 
دا به د ښځو اونجونو هغه بنسټیز حقونه چې د افغانستان او نړیوالو قوانینو له مخې تضمین 

ازادي، د شوي دي چې په کې د ژوند کولو حق، فردی او شخصي مصوونیت، د نقل او حرکت 
روغتیا حق شامل دي هغه به د دوي په خصوصي ژوند، کورنۍ او کور کې د پخپل سره او نا 

 قانونه مداخلوله امله تر پښو الندې اونقض شي.

                                                           
د مفاهمې په ځواب کې د  (IDLO) عقیب په اړه د قانون د انکشاف د نړیوال سازماندجرم د عدلي ت  "کوره د تیښتې "د  64

ګڼې مصوبې یا الرښود وضاحت  ۵۷۲کال د اګست د لومړۍ نیټې په لیک کې د  ۲۰۱۰افغانستان د سترې محکمې عالي شورا د 
 ۲۰۱۰ه د اصالح په ورځپاڼه کې په شوی دی. دغه رسیدلی ځواب د یوناما سره شریک کړای شوی دی. دغه متحدالمال همدارنګ

 نیټه نشر شوی دی. ۲۵کال د اګست په 
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نیټه د عدلی  ې وزیرحبیب هللا  ۱۶کال د سپتمبر په  ۲۰۱۲په یوه غونډه کې چې په هغې کې د 
د کورنیو چارو د وزیر مرستیال مرزا محمد یارمند غضنفر، او حسن بانوغالب، د ښځو چارو  وزیره 

په نوم د ښځو او نجونو بندي کول  65ښتې،" کوره د تیګډون درلود ټولو په کلکه په غلط ډول د
وغندل. یوناما په دې باور ده چې دغه ډول د رسمی چارواکو وضاحت د دې لپاره خورا ډیر 
اهمیت لري چې د ډیرو هغو افغانو میرمنو او نجونو تحفظ او ژغورنه باوري شي چې دې ته اړې 

باید د هیواد په کچه د دي چې د تاو تریخوالي او خشونت څخه وتښتي. خو دغه ډول بیانونه 
ټولو رسمي چار واکو له خوا په بشپړ  او د پولیسو او عدلي ارګانونو له خوا په عمل کې پلي شي او 

 د دې سره باید په  بشپړ ډول د لوړې کچې سیاسي مالتړ شتون ولري.

ي پیښې د هغو ښځو ترمنځ تر ټولو په لوړه کچه کې دپه اجباري او تحمیلي ډول د ځان سوځونې 
 ۳۴چې هغوي د ډیر وحشیانه تاو تریخوالي سره مخ شوي دي. ملي پولیسو دغه ډول 

 قضي  ې ثبتې کړي دي. ۱۷ښاري محکمو  ،قضی  ی ۳۴قضي  ې،څارنوالیو 

 اجباري او د کم عمر ودونه

زما تره غواړي چې ما خپل زوي ته واده کړي او دا زما دهغه ملکیت د السته را 
م پالر څخه را پاتې دی، خو زه  واده نه غواړم، وړلوپه موخه چې ماته دخپل مرحو

 بلکې زه غواړم چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم او دخپلې مور سره و اوسیږم.
 ۲۰۱۲کلنه زده کوونکې، اپریل  ۹د بغالن په والیت کې د درېیم ټولګي  --

  66کال.

ودونه چې یو له ډیرو ژورو لکه چې یوناما ته ی  ې راپور ورکړل شوی دی، اجباری او د کوچني عمر 
او سترو منفی او زیانمنونکو دودونو او کړنو څخه دی همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 
تاوتریخوالی دی چې ال په پراخه پیمانه دوام لري. که څه هم دغه جریان په هغو احصاییو کې نه 

د چارو د ریاستونو او د افغانستان دی راغلی چې د قانون دانفاذ د ادارو او نورو سرچینو، د ښځو 
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په شمول ورکول کیږي، خو راپورونه داجوتوي چې دغه 
ډول تاو تریخوالي او سرغړونې زیاتې پراخې دي. د دغه ډول سرغړونو لږ راپور ورکول د فرهنګي او 

تقام اخیستنې، ژوند ته د ګواښ او راپور ورکولو ستونزه د ان نه د دودیزو عواملو له امله دي، د
                                                           

کال د  ۲۰۱۲هغه ځانګړې غونډه چې د ملي شورا د ښځو ، بشري حقونو او مدني ټولنې د کمیسیون له خوا په کابل کې د  65
 نیټه جوړه شوه.  ۱۶سپتمبر په 

  نیټه. ۱۴کال د اک توبر ۲۰۱۲د بغالن په والیت کې د قرباني سره د یوناما مرکه، د  66
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په تور تر اتهام الندې جرمونو  " او زنا دورڅخه د تیښتې" کددې ډار له امله دي چې هغوي به د 
 راشي.

 په بدو کې ورکول او د بدل ودونه 

یوناما په بدو کې او دبدل لپاره په واده کې د ورکولو پیښې ثبتې کړي دي او دا په داسې حال کې 
مادې له مخې دغه ډول کړنې جرم ګڼل  ۲۵د منع د قانون د تاوتریخوالی چې د ښځو پر علیه د 

کال د فبرورۍ په میاشت کې د لوي څارنوال دفتر یو  ۲۰۱۲کیږي. دا د یادونې وړ ده چې د 
کې ورکول او اجباري ودونو عاملین او  ښود صادر کړی دی چې د زیانمنونکو کړنو؛  لکه په بدوالر 

د  تاوتریخوالیتسهیل کوونکي تر عدلي تعقیب الندې ونیسي چې په دې ډول د ښځو پر علیه د 
که څه هم دا واضحه نه ده چې د دې د تعقیب لپاره  67منع د قانون تطبیق او تنفیذ تر سره شي.

ه ډول میکانیزم د صادرونکي مقام له خوا وضع شي، او دا باوري کړای شي چې دغه ډول به څ
الرښودونه د ولسوالیو او په لیرې پرتو سیمو کې  توزیع او د کښتنیو مقاماتو له خوا عملي کړای 

 شي.

                                                           
، چې دا اک ثره وخت د کورنۍ په راتلونکې کې د تاو تریخوالي المل کیږي لکه چې د اوس "ي ودونه او په بدو کې ورکول " اجبار  67

ته شوي او په پراخه پیمانه د رسنیو له خوا تر پوښښ الندې مهال هغه خواشینونکې پیښې چې د هیواد په بیال بیلو برخو کې رامنځ
نو ځکه د دې الرښوونه شوې ده چې په دغو پیښو کې راغلي دي چې هغه د شریعت او نورو نافذه قوانینو له مخې ممنوع دي. 

، ۲۶، ۲۵قانون د ) ښکیل کسان ) منځګړي، شاهد اود نکاح صادرونکی( باید تر پوښتنې اود ښځو پر علیه د خشونت  د منع  د
 نیټه.   ۲۴کال د جنورۍ ۲ ۲۰۱، د لوي  ې څارنوالۍ الرښود، د ( مادو له مخې تر عدلي تعقیب د الندې راشي ۲۰او 
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 .نه دید تناسب د نه لرلو له امله د وهلو او ټکولو د قضیو شمیر په دغه ګراف کی شامل شوی : نوټ

 د ښځینه قربانیانو عدالت ته رسیدنه  .۴

زه د ښځینه قربانیانو په وړاندې د خشونت څخه ډیر خواشینی یم چې هغوي  
روغتون ته د درملنې لپاره راځي. که څه هم هغوي په دې پوهیږي چې د کورني 
تاوتریخوالي قربانیانې دي خو هغوي یواځې دا واي  ي چې له زینو پریوتلي دي او یا 
ي  ې پښه بنده شوې ده او پریوتې دي، او داسې نور، او دا ځکه چې هغوي نه 
 غواړي څو د عامالنو هویت څرګند کړي او نه غواړي کورنۍ اړیکي ي  ې ویجاړې شي.

   ۲۰۱۲.68د تخار د روغتون ډاک ټر، جنوري  --

د یوناما موندنې دا جوتوي چې د خشونت ښځې اونجونې قربانیانې همغه شان د بیالبیلو عواملو  
له کبله عدالت ته د رسیدنې په الر کې د ننګونو سره مخ دي. دخشونت قرباني ډیری میرمنې او 

                                                           
 نیټه. ۱۶کال د جون  ۲۰۱۲د تخار په والیت کې د محلي ډاک ټر سره د یوناما د ټیلیفون له الرې مرکه، تخار د  68
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والیتونو کی د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه د یوناما له خوا راټول شوی  ۲۲په 
 معلومات

 کال تر سپتمبر پوری  ۲۰۱۲کال د اک توبر څخه د  ۲۰۱۱د 

 محکمی څارنوالی پولیس
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نجونې نه غواړي د خپل حالت په اړه د قانون د انفاذ اړوندو عدلي موسسو ته د فرهنګي 
تونو، ټولنیزو نورمونو او رواجونو ، دودیزو او مذهبي ګرویږنو له امله چې ښځې ماتحت محدودی

حالت ته راولي، د ټولنیزداغ، استثنی کولو او ځینې وختونه حتی د دوي ژوند ته د خطر له امله  
راپور ورکړي. په پایله کې د تاو تریخوالي ډیری پیښې چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي د هغو 

ور د قانون د تنفیذ ادارو او عدلي موسسو ته نه دی وړاندې شوی. دبیلګې په توګه  د راپ
افغانستان د بشري حقونو دخپلواک کمیسیون د پک تیا د والیت د څانګې د اټکل له مخې نږدې 

 شوي. ته نه دي راپور  ادارو  دغه ډول قضي  ې ملي پولیسو او عدليسلنه  ۰۰

قربانیان او د هغوي کورنۍ عدالت ته د رسیدنې څخه منع  نور عوامل چې د دې المل ګرځي چې
کوي هغو کې پر ملي پولیسو، څارنواالنو، د ښځو د چارو په ریاستونو  باندې د باور نشتوالی، او 
په ځینو ځانګړو سیمو کې د امن د خونو، مدني ټولنې د موسسو، او یا هم د افغانستان د بشري 

د منع  تاوتریخوالیاو د قانوني تحفظ )د ښځو پر علیه د  حقونو دکمیسیون د دفتر نه شتون،
په اړه د پوهاوي نشتوالی او د ښځو په وړاندې د خشونت د قربانیانو د مالتړ د  قانون(

 میکانیزمونو )د ښځو د چارو ریاستونه، د امن خونې( څخه نا خبرتیا شامل دي. 

 نوی انک د
 
شاف دی او اک ثره وخت د تاو تریخوالي ښځو لپاره دامن خونې په افغانستان کې نسبتا

قربانیانو ښځو د لنډمهاله کوربتوب د الرې د هغوي د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي. د 
نیټه د ښځو د ژغورنې او تحفظ دمرکزونو  ۵کال د سپتمبر په  ۲۰۱۱افغانستان د وزیرانوشورا د 

ره د دغه  ډول خدمت د برابرولو پر په اړه د لومړي ځل لپاره یوه مقرره تصویب کړه. نوموړې مقر 

اهمیت ټینګار کوي چې د امن خونې ي  ې یا د دولت اویا هم نا دولتي موسسو له خوا برابروي او 
په دې موخه  دهغو د فعالیت لپاره معیارونه ټاکي چې د هغو د اوسیدونکو د حقوقو او ویاړ 

لپاره یو دایمي او همیشنی حل نه  ساتنه وکړي. که څه هم دا د تاو تریخوالي دښځینه قربانیانو
دی خو د دغه مقرراتو انفاذ او په هغو سیمو کې د امن د خونو جوړول چیرته چې هغه شتون نه 

د منع  د تاوتریخوالیلري کیدالی شي چې ډیری ښځو ته د دې امکان برابرکړي چې د ښځو پر علیه 
 څخه مصوونیت تر السه کړي. الیتاوتریخود قانون له مخې زیات تحفظ ،په تیره بیا د کورني 

دغه ننګونې چې د خشونت د جرمونو په لړ کې عدالت ته د رسیدنې په الرکې ورسره ښځې 
په الندنیو برخو کې د توضیحي قضیو سره یوځاي تفصیل  هم په اړوندقضیو  ومخامخې دي ال نور 
 ورکړل شوی دی.
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 ځواکمنید دودیزو عدالتي میکانیزمونو   .۱. ۴

په اک ثره کلیوالو سیموکې په تیره بیا د هیواد په جنوب ختیز، جنوب اوختیزو برخو کې د عدالت 
دودیز میکانیزمونه ) شورا ګانې او جرګې( درسمي محاکمو پرځای زیات ځواکمن دي او د شخړو د 

و هغو په لیرې پرت 69حل او عدالت ته د رسیدنې  په الر کې د زیاتو وګړو لپاره اساسي نقش لوبوي. 
کې چې په کې اک ثریت وګړي پښتانه دي ټولنه د فرهنګي نورمونو له مخې اداره کیږي چې د  سیمو

دې سره د ښځې نقش حاشي  ې ته ځي او په دې توګه هغوي نه شي کوالی چې د خپلو ټولو قانوني 

حقونو څخه ګ ټه واخلي. یوناما دا مشاهده کړې ده چې عنعنوي او دودیز قانون په دغو سیمو کې 
لوبوي، اک ثره وخت د شریعت د اصولو څخه هم پورته ځي. په دغو سیمو کې ټولنه  اساسي نقش

دي چې په تحمیلي توګه د دغو مقرراتو له مخې  و استازي داسې جوتیږي دې ته اړد رسمی ادار او 
د شریعت او د افغانستان د نورو قوانینو په  د ښځو حقونو ته کې چی په ځینو مواردو عمل وکړي 

 فظت او تحفظ برابروي. دغه ډول حالت د دې زمینه برابروي چې په عمومي ډول دلږ محا پرتله
 له خوا د نافذه قوانینو د پلي کولو څخه ډډه وشي. ادارو محلي 

د یوناما د پلټنو او نظارت له مخې دا جوته شوې ده چې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي په 
و د چارو ریاستونو او د افغانستان د بشري حقونو ډیری پیښو کې ملي پولیسو، څارنواالنو، د ښځ

خپلواک کمیسیون هم د دودیزو میکانیزمونو له مخې مشورې کړي دي. د دغو میکانیزمونو 
پریکړې لکه چې لیدل شوي دي ډیری وخت په محل کې د با نفوذه نارینه وو له خوا ترتیب شوي 

د اسالمي قانون په  هغو کې دودونه، دي چې په کې بیال بیل طرزالعملونه کارول شوي دي چې 
اړیکي شامل دي. یوناما ته جوته شوې ده چې اک ثره پریکړې د قانون  تفسیرونه او محلي ځواکمنې

سره په سمون کې نه وې او یا هم دا چې د دیني اصولو سره په مخالفت او تناقض کې وې. په 
ه اک ثره وخت ال زیات د قربانۍ سر پایله کې د ټولنې زیانمنونکي قشرونه لکه ښځې او ماشومان 

مخ کیږي. د بیلګې په ډول یوه محکمه کوالی شي چې یو تن جنسي تیری کوونکی د بند په سزا 
محکوم کړي او په عین وخت کې ټولنیز میکانیزم کیدالی شي پریکړه وکړي چې جنسي تیری 

 ره غږ پورته کړي.کوونکی باید د قرباني سره واده وکړي او یا هم دا چې د بدو د بدل لپا

                                                           
ي  ې د جرګود الرې حل  ۱۷قضي  ې ثبتې شوي دي چې د هغو څخه  ۵۲ارو د ریاست سره د ننګر هار په والیت کې د ښځو د چ 69

شوي دي. هغه احصاي  ې چې د ملي پولیسو، د ښځو چارو د ریاست، او د افغانستان دبشري حقونودخپلواک کمیسیون،څخه د 
 کال د اګست په میاشت کې راټول شوي دي. ۲۰۱۲یوناما له خوا د 



40 

 

د دودیزو عدالتي میکانیزمونو زیاتره کارول له دې امله کیږي چې ټولنو ته د نږدې څخه رسیدنه  
کیږی او دا ګرویږنه چې د دغه میکانیزم له مخې په اسانۍ، چټکۍ، ارزانۍ او په فرهنګي لحاظ د 

 منلو وړ چارو او پریکړو ته رسیدنه کیدالی شي.

 په ځینو سیمو کې د شورشیانو د کنترول او ناامنۍ  زیاتوالی    .۲. ۴

که چیرې د افغانستان موسسې د خپل ځان دفاع نه شي کوالی نوهغوي څنګه زما 
   70ساتنه کوالی شي؟

پراخه نا امني، د حکومتي کنترول نشتوالی او یا هم کمزوري، د قانون کمزوری حاکمیت او د 
فعالو محکمو نشتوالی ال هم د دې المل شول چې ځینې ټولنې د عدالت پر دودیزو میکانیزمونو 
باندې تکیه وکړي چې هغه اک ثره د محافظه کارو مذهبی مشرانو له خوا اداره کیږي چې هغوي په 

ه کې د ښځو د دریځ پرخالف د وروسته پاتې روشونو څخه کار اخلي. یوناما ته معلومه شوې ټولن
ده چې دغه جریان په هغو والیتونو او ولسوالیو کې شتون لري چې د دولت د ضد عناصرو له خوا 

، ړغزنی، خوست، زابل، اروزګان، کن 72پک تیا 71هلته کنترول زیاتیږي لکه نورستان، پک تیکا 
کې. د  74ولسوالیو کې( لوګر، میدان وردک، او فراهاو دکوه صافي په  73سیاګرد، شینواري پروان  ) 

دغو والیتونو په ځینو ولسوالیوکې د طالبانو متوازي محکمې، جرګې او دودیز میکانیزمونه 
 یواځیني چارواکي دي چې حکومتداري او د قانون حاکمیت برابروي.

                                                           
 .۲۰۱۲او سپتمبر  ۲۰۱۱و سیمو کې د ښځو سره د یوناما غونډې. د یوناما ساحوي نظارت، اک توبر په ختیزواو سهیل ختیز   70
نیټه د پک تیکا په والیت کې د استیناف د محکمې د رییس سره  ۵کال د سپتمبر په  ۲۰۱۲د یوناما سره په یوه غونډه کې چې د   71

د تشکیل له مخې بشپړدي او دا هم د دولت د کمزوري کنترول سلنه  ۱۰وشوه هغه ووييل چې د محکمې او څارنوالۍ  دفترونه 
کال د سپتمبر د میاشتې   ۲۰۱۲له امله دي چې په کې د دغه والیت مرکز د ښرنې ښار هم شامل دی. په یوه بله غونډه کې چې د 

یرو محدودو وسایلو کار کوي رسمي عدالتي سیسټم په ډ "نیټه وشوه د پک تیکا د والیت د والیتي شورا یو غړي داسې ووییل:  ۶په 
او محلي چارواکو ويیلي دي چې د شورشیانو زیاتیدل او د کمو معاشونو شتون هغه دوه لوي خڼدونه دي چې د پک تیکا په والیت 
کې عدلي سیسټم ورسره مخامخ دی. وګړي د شورشیانو له خواد ګواښونو سره مخ دي چې دا په مستقیم ډول په دې اغیزه کوي 

 ."دالت د رسمي الرو څخه کار واخلي، چې اک ثره هغوي په فساد کې ښکیل ګڼل شوي دي چې خلک د ع
سلنه اړوندې قضي  ې  ۰۰د پک تیا د والیت د بشري حقونو دخپلواک کمیسیون د ښځو د چارود څانګې دمشرې په وینا لږ تر لږه   72

 .۲۰۱۲په والیت کې غونډه، سپتمبر ملي پولیسو او عدلي مقامونو ته نه دي راپور شوي. د یوناما سره د پک تیا 
  

نیټه د پروان والیت د شینوارو په ولسوالۍ کې د زنا په تور د طالبانو له  ۰کال د جوالی په  ۲۰۱۲د نامعلومو سرچینو له خوا د 73
 خوا د يوې میرمنې د اعدام  د موبايل ټیلیفون کلیپ .

سلنې ډک دي. عدلي چارواکي د  فراه د والیت د مرکز څخه  ۵۰ترڅخه   ۲۰دفراه  په والیت کې عدلي مقامونه یواځې د   74
 کال د سپتمبر لپاره د یوناما د ساحوي دفتر راپور. ۲۰۱۲فعالیت کوي او هلته فعالې محکمې شتون نه لري. د 
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کې طالبانو په عامه محضر کې یوه په پک تیا والیت کال د مئ په میاشت  ۲۰۱۲بیلګې په توګه د  د
میرمن د زنا په تور سنګ باران کړه. هغوي د هغه سړي په لټه کې شول چې ګواکې هغه په دغه 
جرم کې ملوث و او هغه هم باید دغه ډول مجازات او سنګ باران شوی وای خو نوموړی تښتیدلی 

 75لتي چارواکو په دغه والیت کې د دغې پیښې په اړه نا خبري وښودله.و. دو

په نورو سیمو کې چیرته چې د خشونت ښځینه قربانیانو وکوالی شول چې د رسمي موسسو د 
الرې عدالت ته رسیدنه ولري، د دولتي ضد عناصرو د فعالیتونو زیاتوالي د ملکي وګړو د نقل او 

ه کړي دي او د ولسوالیو اولیرې پرتو سیمو د ښځو په وړاندې ي  ې حرکت په وړاندې ستونزې رامنځت
خورا زیات مشکالت رامخې ته کړي دي چې په دې ډول هغوي دولتي دفترونو ته الس رسی نه 
شي درلودالی. د بیلګې په ډول یوناما ته د دې معلومات رسیدلي چې وروسته له هغې پیښې چې 

یسه و وژل شوه یواځې دوو قربانیانو په مهترالم کې د په کې د لغمان د والیت د ښځو چارو ری
کال د جوالی د میاشتې څخه وروسته مراجعه کړې ده اوخپل  ۲۰۱۲ښځو چارو ریاست ته  د

دا د دې ښکارندوي ده چې ښځينه قربانیانې د دې څخه اندیښنه   76شکایت ي  ې وړاندې کړی دی.
 ر هدف د الندې به راشي.لري چې په دغه دفتر پورې اړوندې به وګڼلې شي او ت

کله چې افغاني موسسې خپل ځانونه نه شي ساتالی نو هغوي  "ښځينه قربانیانو یوناما ته وویل:
همدا ډول د لغمان د والیت د ښځو د چارو ریاست کارکوونکو یوناما ته  "به ما څنګه وساتي؟

ساسوي او د تیرو څلورو وويل چې هغوي د خپلو کارونو د سرته رسولو پر مهال ځانونه ارام نه اح
 77میاشتو راهیسې د دغه ریاست د دفتر چارې ډیرې زیاتې اغیزمنې شوي دي.

" زنا د د دې څخه ویره چې هغوي به د ملي پولیسو له خوا د زنا په تور ونیولې شي او بیا به د 
الندې تر عدلي تعقیب او محاکمې تور په  "د کور څخه د تیښتې"او د نا محرم سره قصددرلودلو"

راشي  دا یو بل تهدید دی چې ښځینه قربانیانې د هغه په اړه اندیښنې لري او دا د دې پریکړې 
 کولو لپاره یو عامل ګڼل کیږي چې ایا هغوي د شکایت کولو لپاره د خپل کوره ووځي او کنه.

                                                           
 کال د اک توبر په میاشت کې ي  ې یوناما ته راپور ورکړل شوی دی. ۲۰۱۲هغه فضیه چې د   75
 کال د سپتمبر په میاشت کې د ښځو د چارو په ریاست کې د یوناما غونډه. ۲۰۱۲د لغمان په والیت کې د   76
 پورتنی مرجع.  77
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 د ملي پولیسو، عدلي تعقیب او محکمې سره ننګونې  ۳. ۴

ې په توګه ملي پولیس او څارنواالن د خشونت د ښځینه د تماس او اړیکو د لومړنئ سرچین
د منع د قانون د سمې پلي کونې لپاره کلیدي تاوتریخوالی قرباینانو د ژغورنې او د ښځو پر علیه د 

نقش لوبوي. که څه هم د یوناما پلټنې د افغانستان د ملي پولیسو د تحقیقانو د کچې سره د بې 
ن او تشه په نښه کوي چې د هغه له امله د ډیرو جدي قضیو ک فایتۍ، فساد او نیمګړتیاوو شتو

عدلي تعقیب مختل کیږي او هغه پړاو ته دغه تعقیب نه رسیږي چې له مخې ي  ې د ښځو پر علیه د 

 د منع قانون پلی شی.تاوتریخوالی 

ونې چې د افغانستان د ملي پولیسو او عدالت ته د رسیدنې په برخه کې شتون هغه عمومي ننګ
غه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا د بامیانو په والیت کې په يو لري ه

ناما د یو  78نیټه په ټولیز ډول بیان شولې. ۱۰کال د جوالی دمیاشتې په  ۲۰۱۲کنفرانس کې د 
ونې چې د افغانستان دبشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا مشاهداتو وښودله چې هغه ننګ

د ټولو والیتونو لپاره یوه نمونه ده: د قضیو د دوسیو دڅیړلو پرمهال د شفافیت  ښودل شوي دي
د قضیو د اوږدې مودې لپاره د څیړلو  ځنډتیاوې  چې په کې زیات  -د اصل په پام کې نه نیول 

وخت کلیدي اسناد ال درکه کیږي او د ډیرو اوږدو طرزالعملونو موجودیت، کمزوري تحقیقات، د 
عین قضیو کې د  نیمګړو بیانونو راټولول چې په دوسیو کې ځای کیږي، پهشهودو څخه د 

مظنونینو او تورنو کسانو په وړاندې نا مرتبطه روش، په تیره بیا په هغو قضیو کې چې په کې با 
نفوذه او لوړ پوړي کسان د تورنو کسانو په توګه شامل وي، د پولیسو د جوړښتونو تر منځ د 

 تیره بیا د ښځو سره د پولیسو تبعیضي سلوک دغه ډول ننګونې دي. احتساب نه شتون او په

 نورې ځانګړې اندیښنې په الندې ډول طرح شوي دي:

 الف. منځګړیتوب اود شکایت بیرته اخیستل 

د یوناما د وړاندنیو موندونو سره په تړاو کې د افغانستان ملي پولیس او څارنواالن د قانون په پلي 
ې طرفه عمل نه کوي او دود دستور تعقیبوي چې د قانون د حاکمیت  سره کولو کې بې پرې او ب

په مخالفت کې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي قضي  ې څیړي. لکه چې پورته وویل شول په ځینو 
حاالتو کې ملي پولیس او څارنواالن دوسی  ې جرګو او شورا ګانو ته استوي څو چې په کې د هغوي 

                                                           
 د بامیانود والیت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دسیمه ییز دفتر مطبوعاتي بیانیه، دري:   78
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خت د دې سره زیان رسونکې کړنې تر سره کیږي چې په هغو کې جدي مشورې واخلي چې اک ثره و
جرمونه هم شامل وي او دا د دې پرځای چې په دغه شان حا التو کې قانوني طرزالعملونه  تعقیب 

 79کړای شي.

په ټو لو والیتونو کې منځګړیتوب همیشه د اقداماتو د پیل نقطه وي. کلیدي موسساتي فعالینو دا 
ې منځګړیتوب د ښځې او میړه د خپل منځي کورنیو النجو او شخړو د حل لپاره واضحه کړې ده چ

یو مناسب میکانیزم او وسیله ده. ډیری قضي  ې چې د ښځو د چارو ریاستونو  او افغان ملي پولیسو 

دې چې څارنوالیو او محکمو ته و رسیږي د منځګړیتوب  لهته ي  ې راپور ورکړل شوی دی، وړاندې 
 ۳۹د منع د قانون د تاوتریخوالی و د بیرته اخیستو سره د ښځو پر علیه د له مخې د شکایتون

مادې پر بنسټ پاي ته رسیدلي دي. د جوزجان په والیت کې که څه هم دڅارنوالۍ دفتر د دې 
وضاحت کوي چې هغه د قربانیانو له خوا د دوسیو بیرته اخیستل نه هڅوي خو د استیناف د 

 80لي تعقیب پر مهال د دوسي  ې او قضي  ې خارجول ډیر عام دي.څارنوالۍ مشر دا مني چې د عد

يو ناما ته دا جوته شوې ده چې د ښځو پر علیه د خشونت زیاتره قضي  ې چې هغه دودیزو او 
عنعنوي میکانیزمونو ته ارجاع شوي دي هغه پرته له دې چې د ارجاع کوونکي مرجع لکه د ښځو 

خواي  ې نظارت او څارنه وشي حل او فصل شوي  د چارو ریاست، ملي پولیسو او څارنوالیو له
منځګړیتوب( په صورت کې بیرته خپلې کورنۍ ته د بریالي ) دي. په پایله کې کله چې یوه میرمن

                                                           
کلنې نجلۍ قضیه  پلټل شوې چې د اجباري نامزدۍ له امله د یو سړي  ۱۰د  یوناما له خوا د ننګرهار په والیت کې د یوې     79

چې هغه هم ددې نجلۍ سره یوځای و. د افغانستان سرحدي پولیسو وړاندې تر دې چې هغوي پاکستان ته ورسیږي  سره تښتیدلې
دغه جوړه ونیوله. دغه نجلۍ د امن یوې خونې او سړي جیل ته واستول شو. دغه قضیه یوې جرګې ته حواله شوه چې هغې 

ې ده  باید  یوه نجلۍ  د دې ښځې کورنۍ ته او یوه نجلۍ هغه بل پریکړه وکړه چې دغه سړي چې قرباني نجلۍ  ي  ې د ځان سره بول
امریکاي  ي ډالره کیږي باید د   ۶۰۰۰کلدارې چې نږدې  ۶۰۰۰۰۰سړي ته په بدو کې ورکړي. د دې سربیره د دغه سړي کورنۍ باید 

کړه ځکه جې د هغوي د جرګې هغه سړي کورنۍ ته چې دغه نجلۍ ي  ې غوره کړې وه ورکړي. د ولسوالۍ پولیسو په دې کې مداخله و 
پریکړه غیر قانوني بلله. که څه هم ټول تورن کسان جې دخیل وو ونیول شول خو بیا هم ملي پولیسو د بلې جرګې د راغوښتلو 
پریکړه وکړه. نوې پریکړه دا وه چې د ښځې کورنۍ باید د هغه سړي کورنۍ ته چې دغه نجلۍ ي  ې غوره کړې وه  بله نجلۍ  او مبلغ 

امریکاي  ي ډالره( د جبران په توګه ورکړي. د نجلۍ کورنۍ دا اراده څرګنده کړه چې خپله لور  ۳۰۰۰کلدارې ) نږدې  ۳۰۰۰۰۰
ووژني. که څه هم جرګې پریکړه وکړه چې دغه نجلۍ باید هغه سړي سره چې ورسره تښتیدلې وه واده وکړي او د دې تضمین ي  ې د 

رسوي. ملي پولیسو تر اوسه هغوي نه دي ګرفتار کړي . د یوناما د بشري کورنۍ څخه غوښتی و چې هغې ته به تاوان نه 
 حقونوڅانګې ته قرباني داسې راپور ورکړي دی:

چې زه پنځه کلنه وم زما کورنۍ زه د یوهلک سره چې د همدغه کلي څخه دی نامزده کړم.  خو ما د هغه سره واده کول نه  کله “
سپین ګیرو یوه جرګه وشوه . هغوي پریکړه وکړه چې د دغه سړي کورنۍ باید زما د بلې نهه  ۱۰۰غوښتل... په پای کې هلته دکلي د 

. او زما کورنۍ د دې سربیره باید یو څه پیسې هم ورکړي. اوس زه دلته د ښځو د امن په خونه کلنې خور سره په بدو کې واده وکړي 
کې یم او نږدې وخت به کور ته ځم.  د دې وروسته به هغه سړی چې زما خوښ دی په رسمي ډول زما د واده کولو غوښتنه وکړي 

 ”د کورنۍ لپاره د شرم خبره نه وي.او په پای کې به زه د هغه سره واده وکړم. په دې توګه دا به زما 
 کال د سپتمبر میاشت. ۲۰۱۲د جوزجان په والیت کې د استیناف د محکمې د رییس سره د یوناما مرکه، د   80
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راستنه شوې ده نو هغه بیرته د تاو تریخوالي سره د مخامخ کیدو د خطر سره مخ ده. په داسې 
دخیلې وې او چیرته چې د ښځو چارو حاالتو کې چیرته چې د ښځو امن خونې په دې کې 

له الرې د هغو  ریاستونه فعال وو نوځينې محافظتونه د نظارت او څارنې د منظمو لیدنو ک تنو
ښځو لپاره رامنځته شوي دي چې بیرته خپلو کورونو ته استولې شوې دي. یوناما ته دا معلومه 

نا کافي وې چې د هغوي بشپړ  شوې ده چې دغه ډول څارنې او کړنې ډیرې نادرې او د دې لپاره
 تحفظ تامین کړي.

ځینې وختونه هغه منځګړیتوب چې د ښځو د چارو د ریاستونو او ملي پولیسو له خوا ي  ې هڅه 
شوې ده د عدلي پروسې د ځنډتیا المل ګرځیدلي او په پایله کې ښځې اړې شوي دي چې داوږد 

قربانیانې دخپلو ماشومانو څخه رمنې مهال لپاره په امن خونو کې پاتې شي. که څه هم ډیری می
جال کړای شوي دي او هغوي یو محدود ژوند ته تللې دي، امن خونې د هغوي لپاره د پناه میندنې 
یواځینی انتخاب و او کله چې هغوي بیرته خپلو کورونو اوټولنو ته راستنیږي نو هغوي بیا د زیاتو 

 ژوند ورسره تړلی دی، مخ دي.ستونزو سره چې د دوي مصوونیت او ځینې وخت د دوي 

 ځواک عدم تعادل او هغه فساد چې د معافیت المل کیږي  ب. د

یوناما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عامالنو او مجرمینو د نیولو په برخه کې د عمل نه کولو 
لت نمونې مشاهده کړي دي چې دغه عامالن د وسله والو نا قانونه ډلو سره تړلي دي اویا هم د دو

ضد عناصرو، د دولت پلوه ملیشاء ګانو، اربکیانو، د افغانستان د محلي پولیسو ،  د دولت 
دننه او یا د باندې د با نفوذه اشخاصو سره په تړاو کې دي، او یا هم هغه کسان دي چې کوالی 
شي رشوت ورکړي. یوناما دا هم مشاهده کړې ده چې په ځينو سیمو کې د افغانستان ملي پولیس 

عامالنو او مجرمانو په وړاندې بې توانه دي اوپه داسې حال کې چې په ځینو نورو سیمو کې د 
داسې جوتیږي چې هغوي د عامالنو سره د فساد او د عدالت د پلي کولو په برخه کې د نه بې پرې 
توب له کبله یو ځاي کیږي او دهغوي پلوي کوي. دغه پدیده د ظرفیت د کمښت له امله د دې 

رابروي چې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي د مجرمانو لپاره د هیواد په کچه معافیت ب شرایط
 پراخ شي. خورا 

دغه مسله دهغې قضي  ې له مخې واضحه شوې چې د یوناما له خوا د فراه په والیت کې تعقیب 
کال داپریل په میاشت کې دافغانستان ملي پولیسو د یوې میرمنې د پالر  ۲۰۱۲شوې ده. د 

څخه شکایت تر السه کړ چې لور ی  ې دخپل میړه له اړخه بندي شوې او ورسره ناوړه سلوک شوی 
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حواله دغې میرمنې د خپل میړه د لومړني واده څخه د پاتې لور سره کور پرې  و. د سرچینو په
ایښی څو چې د خپلې سخرانې د ظلمونو څخه ځان وژغوري. ملي پولیسو په دې برخه کې کوم 
اقدام ونه کړ او د هغې پالر ته ي  ې مشوره ورکړه چې قضیه سپين ږیرو ته راجع کړي، دغه پیښه په 

وه چې د شورشیانو په کنترول کې و. د راپورونو له مخې يو څه موده  هغه کلي کې پيښه شوې
 81وروسته ښځه دهغه مجرم د لور سره يوځاي و وژل شوه او مجرم همغه شان ازاد دی.

کلنه میرمن د بلخ په والیت کې د خپل میړه  ۲۱په بله پیښه کې چې یوناما مستنده کړې ده یوه 

او دغه مجرم نه دی نیول شوی. دهغه ناوړه سلوک له  له خوا چې اربکی پولیس و و وژل شوه
امله چې د دې میرمنې سره ي  ې دوام درلود دغه میرمن اړه شوه چې د کوره وتښتي او د خپل پالر 
کورته والړه شي. د هغې میړه د میرمنې د پالر کورته ورغی او هغه ي  ې د خپلې کورنۍ د غړو سره په 

و مور ي  ې ټپ ي شوه(. د راپور له مخې دغه میرمن د ټپونو له امله ډزو  و ویشتله ) دهغې پالر مړشو ا
وریږي. مجرم تښتیدلی او ځنوره نه شي کوالي اوالد ولري او د رواني خفقان او پریشانۍ څخه 

 82سرچینو وییلي دي چې د هغه سره ملي پولیسو مرسته کړې ده.

تو کې خورا پراخه دي چیرته یوناما داهم مشاهده کړې چې سستي او نه اقدام کول په هغو حاال
  83چې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي  تورن مجرمین او عامالن پخپله دملي پولیسو غړي دي.

فساد او بې ک فایتي هم هغه عوامل دي چې د قانون د حاکمیت په الره کې زیات نقش لري. یوناما 
وي بې وزله دي او نه شي دا مستنده کړې ده چې د ډیری میرمنو او کورنیو شکایتونه چې هغ

کوالی چې چارواکو ته رشوت ورکړي نو ځکه ي  ې دوسی  ې د عدلي چارواکو له خوا په سمه توګه نه 
کال د  ۲۰۱۲دي څیړل شوي. د دې يوه بیلګه د بامیانو د والیت د یکاولنګ په ولسوالۍ کې د 

ي د کورنۍ څخه د جوالی دمیاشتې پیښه ده چې په هغې کې څارنوال د جنسي تیري د یوې قربان
قضي  ې د تحقیق، دمجرمانو د عدلي تعقیب او مجازات کولو لپاره د رشوت غوښتنه کړې وه. دغه 

کال د اګست په میاشت کې د ملي امنیت او  ۲۰۱۲څارنوال د رشوت د دغې قضي  ې سره د 
ونه دعامه امنیت د څارنوالۍ له خوا  ونیول شو، خو د رشوت غوښتنې د نورو قضیو په اړه راپور 

 نه شته.

                                                           
 کال د اپریل په میاشت کې پلټل شوې ده. ۲۰۱۲هغه قضیه چې د یوناما له خوا د فراه په والیت کې د   81
نیټه  ۱۶کال د سپتمبر په  ۲۰۱۲نډر پر بنسټ د تاو تریخوالي د ډلې غونډې ته  چې د دغه قضیه د بلخ په والیت کې د ج   82

 جوړه شوه راپور شوې ده.
 کال ترسپتمبره پورې. ۲۰۱۲کال د اک توبر څخه د  ۲۰۱۱د یوناما ساحوي نظارت د   83
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دغه ډول نورې موندنې د شمالي سیمو څخه تر السه شوي دي.  دمحلي سرچینو په وینا  د سرپل 
او جوزجان په والیتونو کې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي د قضیو څیړل دلوړې کچې د فساد د 

د مفسد  کلي کې هشتون له امله عملي جنبه نه لري. د بیلګې په ډول د سرپل د والیت په یو
څارنوال له خوا یوه قضیه څیړل شوې چې په کې هغه د میرمنې د کورنۍ څخه رشوت تر السه 

چې د هغې کورنۍ نوموړې پر فحاشۍ تورنه کړې وه.  کړی او هغه ي  ې د زنا په جرم تورنه کړې دا
محکمې که څه هم د ښځې په ګ ټه هغه مهال پریکړه وکړه چې د هغه والیت د ښځو د چارو 

ي  ې پر یو کال بند محکوم  میړههغې طالق ي  ې د میړه څخه واخیست او  مداخله وکړه  )دریاست 
 84کړ(.

مشر د وینا له مخې هلته اک ثره وخت زورواکان د  د سمنګانو د والیت د څارنوالۍ دفتر د
څارنوالۍ په چارو کې مداخله کوي.  خو د دې سره د هغه د وینا له مخې د څارنوالۍ ریاست د 

په پالن کار کوي څو چې د فساد سره د مبارزې لپاره  د جمهوري ریاست د وروستني اصالحاتو 
 85ګڼه فرمان د تطبیق زمینه مساعده شي. ۴۵

یوناما دا هم ارزولې ده چې په ډیرو څارل شوو قضیو کې د افغانستان ملي پو لیسو په سمه توګه 
ی.  د قربانیانو او نورو دخیلو تورن کسان نه دي نیولي او د هغوي څخه ي  ې سم تحقیق نه دی کړ 

سره مرکو وښودله چې که څه هم هغوي په وار وار د ملي پولیسو څخه غوښتنه کړې ده  و خواو 
چې هغوي د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي قضي  ې وڅیړي، ملي پولیسو دتحقیقاتو د نوعیت او 

مولو او نیولو په هکله څرنګوالي په اړه چې د هغوي له مخې ي  ې د تورنو کسانو د ځای د معلو
وي، معلومات نه دي ورکړي. د دې سربیره یو شمیر قضي  ې ال هم د ملي پولیسو د تحقیق د 
الندې دي که څه هم د هغو د پیښیدو څو میاشتې پرته له دې چې په قضیه کې الزم پرمختګ 

ړی دی چې باینانو او دهغوي ملګرو یوناما ته د دې راپور ورکشوی وي، تیرې شوي دي. ځینو قر
یوناما په دې ونه  خود ملي پولیسو تر منځ فساد د نه عمل کولو د اساسي الملونو څخه دی. 

 د وړاندې شوو مدرکونو څخه پرته ثابت کړي. ادعاګانیتوانیدله چې دغه 

                                                           
 ۱۲کال دسپتمبر  ۲۰۱۲وې ده، د دغه قضیه د سرپل د والیت د ښځو د چارو د رییسې له خوا  د یوناما سره شریکه کړای ش  84
 نیټه

 .۱۲کال د سپتمبر  ۲۰۱۲د  سمنګان والیت د څارنوالی د رییس سره د یوناما غونډه،د    85
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 ج. د مهارتونو، ظرفیت او صالحیت نشتوالی

لپاره د هغوي د حقونو د  یوناما ته جوته شوې ده چې د تاو تریخوالي سره د مخ کیدونکو ښځو
تحفظ او ساتنې په موخه د شکایت وړاندې کول ستونزمن کاردی. اک ثره وخت قربانیان هغو 
دفترونو ته راجع شوي دي چیرته چې هغوي بې واکه وو او نه ي  ې شوای کوالی چې د ښځو په 

محکمې. د  وړاندې د تاو تریخوالي دجناي  ي قضیو په لړ کې د پریکړې صالحیت ولري لکه کورنۍ
بیلګې په ډول د ننګر هار په والیت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو 

 ۱۵قضي  ې کورنۍ محکمې ته راجع کړي دي. د هغو څخه یواځې د  ۴۵په وړاندې د تاو تریخوالي 
قربانیانو قضي  ې چې ډیری ي  ې جناي  ي قضي  ې وې ثبتې کړې چې دهغو لپاره هم دغې محکمې د دې 

الحیت نه درلود چې په کې الزم تصمیم ونیسي. کورنۍ محکمې باقي قضي  ې د څارنوالۍ دفتر ص
په دې توګه یوناما ته دا معلومه شوې ده چې ښځینه قربانیانې په پرلپسې ډول  86ته محولې کړې.

بیال بیلو مراجعو ته د راجع کیدنو څخه نا هیلې شوي او د دې ارداه ي  ې پرې ایښې چې د عدالت 
 نې په هڅه کې شي.موند

د منع د قانون لپاره په ځانګړي ډول د با صالحیته څارنواالنو د تاوتریخوالی د ښځو پر علیه د 
ټاکنې موضوع ځڼدول شوې چې د دې سره د قضیو د راجع کولو په برخه کې زیات مغشوش والی 

  87راغلی دی.

د ښځو د چارو د ریاست  له خوا  د یوناما موندنې دا هم په ډاګه کوي چې د پولیسو، څارنوالیو او
د قضیو د سیستماتیک ثبت د یو شان او معیاري سیسټم  او ديوې عدلي ادارې څخه بلې ته د 
قضیو د راجع کولو لپاره د دغو موسسو له خوا د قضي  ې د الزم تعقیب هيڅ ډول باوري میکانیزم 

راغلي دي د قضیو دشمیر نشته. نږدې په ټولو هغو والیتونو کې چې د پلتڼې تر پوښښ الندې 
لنډې احصاي  ې، د جرمونو نوعیت، او د هغوي د اړوندو فعالیتونو پایلې شتون نه لري. دغو 
موسسو ارقام او احصاي  ې تیتې کړي دي او یواځې دهغه  شخص او یا چارواکي په تاریخي حافظه 

 باندې تکیه کوي چې د دغو قضیو دوسی  ې ي  ې څیړلي دي.

                                                           
 کال د سپتمبر میاشت. ۲۰۱۲د کورنۍ محکمې د مشر سره د  یوناما د بشري حقونو دڅانګې غونډه ، د   86
له خوا تر السه شوي دی د ښځو په وړاندې  د  ( IDLO)دهغو معلوماتو له مخې چې د قانون د پرمختیا د نړیوال سازمان  87

( له خوا ي  ې مالتړ کیږي د کابل، بلخ، هرات، بدخشان او ننګر هار په والیتونو کې  (ILDOڅانکړی تاو تریخوالی واحدونه چې د 
ای شوي او په تشکیل کې دي او د کاپیسا، پروان، او بامیانو لپاره د غور د الندې دي. د دې د څارنوالیو د دفترونو سره یوځای کړ 

له خوا نه  ILDOسربیره د کندهار او کندز په والیتونو کې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي کمیسیونونه په تشکیل کې دي خو د 
  نیټه. ۱۲بر کال د نوم ۲۰۱۲سره د یوناما مفاهمه د  ILDOمالتړ کیږي. د 
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هم د ښځو  قضی  یې په ښځو پورې اړوندې دي لکه دطالق او نفقې ددې سربیره مدني قضي  ې چ
په وړاندې د تاو تریخوالي د قضیو په توګه ډله بندي شوي دي. په ځینو والیتونو کې لکه بامیان، 
نږدې ټولې قضي  ې چې په کې ښځې شاملې وې د قانون د تنفیذ د ادارو د چارواکو، دښځو د چارو 

بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا  دښځو په وړاندې د تاو  د ریاستونو او د افغانستان د
تریخوالي د پراخې ک تګورۍ په لړ کې ثبتې شوي دي. د یوناما له خوا د غوره شوو قضیو د ځانګړو 
شرایطو ارزونه د دغې ک تګورۍ د الندې د هغوي د ثبتولو او راوستلو مالتړ نه کوي. د مثال په 

کې د وهلو ټکولو هغه قضي  ې چې په کې نارینه او ښځې قربانیانې شاملې توګه د بامیانو په والیت  
وې او هغه د مدني او ځمکې د شخړو د خپریدا په پایله کې رامنځته شوې وې هغه هم د ښځو په 

 وړاندې د تاو تریخوالي د الندې ثبتې شوې وې.

د منع قانون پخپل ذات تاوتریخوالی يوناما دا یادداښت کړې ده چې که څه هم د ښځو پر عیله د 
کې ځانګړي حاالت او د جرم لپاره نیت او اراده د جرم لپاره د یوجز په توګه په پام کې نه نیسي 
چې دا د استدالل له مخې په دغه قانون کې یو محدودیت دی. د مثال په ډول د افغانستان د 

بیلې د ډیرو سرغړونو او  بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او د ښځو چارو د ریاستونو له خوا بیال
تاوتریخوالو ک تګورۍ چې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالي په لړ کې ثبتې شوي دي د ښځو پر 

د منع د قانون د الندې د جرمونو په لړ کې نه دي راغلي لکه د ناموس تر نامه  تاوتریخوالی علیه د 
موخه د کوره تیښته او د ښځو او الندې وژنې، تاو تریخوالي او اجباري ودونو څخه د خالصون په 

د منع د تاوتریخوالی نجونو په غلطه توګه قرباني ګرځول. دغه ډول حالت د ښځو پر علیه د 
قانون د الندې د تاو تریخوالي د پیښو او جرمونو د ثبت او ډله بندۍ د عام منل شوي او شریک 

 کوي.کړای شوي سیسټم د ودې او پرمختیا په الر کې پیچلتیا را پیدا 

د پولیسو د ظرفیت موضوع ال هم د یوې ستونزې په توګه چې باید ورته توجه وشي پاتې ده. د 
ځواکمنو او پیاوړو ښځینه پولیسو کار مندانو نه شتون چې باید د تفتیش د برخې د کار کوونکو په 

انو په کې ذکر شوی دی. د نړیوالو همکار  حیث په کار وګمالې شي په زیاتو ارزونو او راپورونو
مرسته د کورني غبرګون واحدونه د هیواد په کچه ځواکمن اوپراخه شوي دي. خو بیا هم د لیرې 
پرتو سیمو پوښښ محدود پاتې دی او د دوي عملي ظرفیت د ښځو په وړاندې د هر ډول تاو 

 تریخوالي د قضیو  چې په کې ستر جرمونه هم شامل دي د حل لپاره الهم جوړیدل غواړي.

وړاندې د تاو تریخوالي شکایتونو ته د رسیدنې په موخه د ښځینه پولیسو نقش  د ښځو په 
دافغانستان په شرایطو کې له پامه غورځیدای نه شي چیرته چې ښځې دې ته ترجیح ورکوي چې د 
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خپل شخصي ژوندانه د اړوندو مسلو او ستونزو په برخه کې د ښځو سره خبرې وکړي. د کورنیو 
ښځینه پولیسو دجزوتام لپاره غوښتنه  ۵۰۰۰کال لپاره د  ۲۰۱۴کې د چارو وزارت ستراتیژۍ 

شوې ده خوپه دې لړ کې هم یو شمیر ستونزې شتون لري چې د دغې موخې په الره خنډ دي. 
 هغه خنډونه چې د ښځینه پولیسو د استخدام او ساتنې په لړ کې موجود دي په دې ډول دي:

ځواک کې د ښځو د ګډون سره مرسته نه کوي، د سواد هغه دودونه او رواجونه چې د پولیسو په 
د کچې ټیټوالی؛ د امنیت نشتوالی؛ د ماشومانو د مراقبت ستونزه؛ د دولتي ضد عناصرو له خوا 

تهدیدونه او د انتقام اخیستنې ویره او تر ټولو مهم د پولیسو په صفوفو کې په پراخه پیمانه د 
 88 .ادعاګانی ازار  جنسي اذیت او

عمومي صورت د تفتیش او تحقیقاتو د سرته رسولو لپاره د الزمو مهارتونو نه شتون همدارنګه د په 
ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په حرفوي ډول د حل او فصل په الر کې خنډونه راوستي 
دي. دا په واضحه توګه داجباری ځان سوځونې په قضیو کې مشاهده کیږي چې په هغو کې د 

 نشتوالي له کبله اک ثرهد ټولو د د مدارکو  او تحقیق د الزمو ک تنو، د جرم د صحنېعدلي طب 
 89 پیښو په توګه څیړل شوي دي.عادي دځان وژنی د  وخت  دغه قضی  ې

 د. تبعیضي روشونه او په لومړیتوب کې وروسته والی

. څارنوال برید ترسره شوي ورکه کړې  په چا چېڅارنوال د.... د قضی  ی دوسیه 
دقضیو د ښځو په وړاندې د خشونت د  اسنادو د ساتلو او د تبریه کړي. دا د مرتکب
 .په برخه کې بی تفاوتی څرګندوي محاکمی
 دچاه اب ولسوالي، تخار والیت،اګست  ،دافغان ملی پولیسو کارکونکی --

 90کال ۲۰۱۲

 خشونت دوسی  ېله د ښځو په وړاندې د کونکي چارواکي کله نا ک وندلې چې د قانون پليیوناما م
جدي نه نیسی او د هغو په هکله ډیر ورو عمل کوي. د چارواکو په هکله راپور موجود دی چې 

                                                           
 د منع د قانون پلي کول. تاوتریخوالیې اوږده الر؛  په افغانستان کې د ښځو پر علیه د ک مخ پهوګورئ    88

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-
OHCHR-Joint-Report-on Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf. 

 ۲۰۱۲سپټمبر  -۲۰۱۱ی نظارت، اک توبر ود یوناما  ساح 89
کال د  ۲۰۱۲د ، مرکه يیلفونټسره د یوناما  يد ریاست د یوه کارکونک جنای  ی تحقیقاتود  ۍد تخار د والیت د چاه اب د ولسوال 90
 .۵ تاګس

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on%20Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/November%2023_UNAMA-OHCHR-Joint-Report-on%20Implementation-of-EVAW-law_ENG.pdf
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ې دي او دې مسلو ته باید د لا ډول قضی  ی په کورنیو مسایلو پورې تړلي مساویلی ی  ی دي چې د
په کچه ځواب وویل شي. د ښځو په وړاندې د خشونت د قضیو د مرتکیبینو  کورنۍ او ټولنې

یت کې ، تعقیب اک ثرا د قضای  ی چارواکو لپاره یو لومړیتوب نه وي. د بیلګی په توګه، د بلخ په وال
توقیف  ه شي کوالی نويله امله دوي ن چارواکو ویلی چې په بندي خانو کې د زیاتی ګڼې ګوڼې

ه ښځو پ د ریاست څارنوالیکې ، د شوي کسان په بند کې وساتی. په دې ترتیب، په ځینو مواردو 
چې د ښځو په وړاندې د خشونت مرتکیبین  ړه کړې واحد پریک سره د مبارزی  وړاندې د خشونت
م شخص بندي کول ښای  ی د یوناما ته په مکرر ډول ویل  شوي چې د مته 91توقیف نه کړي.
 په اقتصادي لحاظ د ستونزو سره مخ کړې. هغوي کورنۍ

 کې یوه څارنوال ویلي چې د ښځو پیاوړي ه خوا په یوې ترسره شوې مرکه په میمنه کې د یوناما ل
د ښځې  . نوموړي د خپل موټر چلونکيکول ښای  ی د زیات طالق اخیستلو لپاره الر هواره کړي 

بدله نه  یوې کوچنۍ شخړې پر سر چې په سختۍ ښځې د ضی  ی ته اشاره وکړه چیری چې نوموړې ق
د ځان په ګ ټه د قانون  شوه خپل میړه پریښود. نوموړې همدارنګه وویل چې ښځې هڅه کوي څو

څخه ناوړه ګ ټه پورته کړي او شکایت کوي چې قانون د هغو نارینه وو د ساتنی لپاره چې د ښځو 
 92برابر کړي. ه دیخوا ترټل کیږي تحفظ نه ل

په  تاوتریخوالیقانون او د ښځو په وړاندې د د د منع  تاوتریخوالیعلیه د  د ښځو پر ه.
 هکله کمزوری درک  

، افغان ملی پولیسو، څارنواالنو او قاضیانو د چې د ښځو د چارو ریاست مشاهده کړې یوناما 
نقشونو او مسولیتونو نه روښانه درک کوم چې د ښځو په وړاندې د خشونت د دوسیو سره معامله 

ک عدالت ته د د منع د قانون نه مناسب در  تاوتریخوالیرنګه د ښځو پر علیه د اکوي، او همد
 سره مخ کوي. ستونزو  ښځو السرسی له

د منع د قانون د مقررو څخه  تاوتریخوالییوناما مشاهده کړي هغه چارواکي چې د ښځو پرعلیه د 
د قانون الندې جرم شمیرل  د منع تاوتریخوالیځینی هغه موارد چې د ښځو پر علیه د  و خبر نه و 

، او د دې په نتیجه کې ه دي نیوليکیږي او د ښځو په وړاندې د خشونت المل کیږي په پام کې ن

                                                           
کال د اک توبر په  ۲۰۱۲د ، د مشر سره د یوناما مرکهد تاوتریخوالی سره د مبارزی لپاره  اختصاصی څارنوالی د ښځو په وړاندې  91
۲۱ 
 .۰اګسټ  کال ۲۰۱۲، میمنه، څارنوال سره د یوناما مرکه یو د  92
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ځینو جرمونو ته د بیلګی چې  ه دي محاکمه شوي. یوناما تشخیص کړې د دې عملونو مرتکیبین ن
خشونت، اجباری او د بدل د ودونو او د ماشومانو د ودونو په شمول د  کورنيد وهلو، د په توګه 

و پر علیه د ښځ د چارواکو له خوا د جدي جرمونو په سترګه نه ک تل کیږي او لکه څنګه چې
تعقیب په موخه اړوندو ادارو ته نه سپارل  عدليد منع د قانون الندې په کار ده د  تاوتریخوالی

تعقیب اوڅیړنی  چوکاټ محدود درک د اجرا وړ قانون الندې د یوه جرم د حقوقي. د اجرا وړ یږي ک
 رنت دوسیو ته التوان د خطر سره مخ کوي او دا د ښځو په وړاندې د خشو په چارو کې د هغوي

 چې د پیژندل شوي جزا قانون الندې معامله کیږي. ېهواره وی کوم

په کچه  یو شمیر هغه متهمین چې د ولسوالۍ د فاریاب په والیت کې سرچینو یوناما ته ویلی چې
د ښځو په وړاندې د خشونت په دوسیو کې ښکیل دي اک ثرا څارنواالنو ته د پیسو د ورکولو وړاندیز 

د منع د قانون پر ځای هغوی د جزا د قانون الندې متهم  تاوتریخوالیکوي څو د ښځو پر علیه د 
 93څخه برخمن شي. ېکړي څو په راتلونکی کې د ولسمشر د عفو

ملونو یوناما مشاهده کړي چې دا مسله د دوو ال ،قاضیانو سره د مرکو پر بنسټد څارنواالنو او 
د منع د قانون نه تصویب او بله  تاوتریخوالیخوا د ښځو پر علیه د ه د پارلمان ل لپاره واقع کیږي: 

د منع د قانون الندې یو شمیر جرمونه د جزا په قانون کې  تاوتریخوالیدا چې د ښځو پر علیه د 
اتو ته ترجیح ورکوي. د عموميګړتیاوو پرځای انمل دي. ځکه نو قاضیان او څارنواالن د ځهم شا

موجودیت  او جزا قانون کې د ورته مقررو ګډ د منع د قانون تاوتریخوالیښځو پر علیه د 
مغشوشوالی رامنځ ته کړي او کیدای شي په قضای  ی سیستم کې د ښځو د حقونو د ساتنی او د نا 

 د منع د قانون الندې تاوتریخوالی و پر علیه دتحلیل لپاره الر هواره کړي. د ښځ تکمیل او دقیق
دې مانا نه ده چې په یوه ځانګړی قضیه کې د ښځو د ه ړه حتمی پپه هکله پریکدوسیو  لیږ شمیر

ده شوې ، کیدای شي د جزا د قانون الندې هم د ځینو قضیو په هکله ه حقونو څخه ساتنه ن
مخه یادونه وشوه د ښځو په وړاندې د  دي  ې  دې راپور کې ه څنګه چې پ پریکړه وشي. لکه

زا قانون په کار جد د منع د قانون او  تاوتریخوالیخشونت په دوسیو کې باید د ښځو پرعلیه د 
د حقونو  ه دې توګه د ښځو او د هغويپه نظر کې ونیوله شي څو وکوالی شي پ اچونه کې همغږي 

 شي او عدالت ته السرسی پیدا کړي. ېوژغورلساتنه وشي، د خشونت څخه 

                                                           
 .کال جون ۲۰۱۲ ه، د میمن، د د یوه غړی سره د یوناما مرکهحڅارنوالی د ریاست د څیړنو د واد فاریاب والیت د   93



52 

 

 نهنووکمیسی د خشونت د منع علیه رد ښځو پ . ۵

ول په چې په سمبولیک ډ منع د کمیسیون زیاتره غړي د  خشونتد ښځو پر علیه د 
دې لپاره سره  د د ښځو په حقونو باور نه لري. هغوي یواځېناستو کې حضور لري 
کړي. ځکه نو د ښځو  ي او خپل وخت تیری  بل ته ځانونه وښ یو ځای کیږي څو یو

په وړاندې د خشونت د کچې د کمولو په برخه کې د سیاسی ارادې شتون یو حتمی 
لیت دی چې خپل ټول اړوند ریاستونه و مسو  ر دی او د والیت په کچه دا د واليکا

 .ول وګڼيمسو 
 94د بغالن د ښځو د چارو د ریاست  یو کارکونکی. --

کال د اګسټ په میاشت کې د ښځو  ۲۰۰۹عالی کمیسیون، د  منعخشونت د  ر علیه دځو پد ښ
کال کې تاسیس شو او د ښځو پر  ۲۰۰۹د منع د قانون الندې تنظیم او په  تاوتریخوالیپر علیه د 
ه د منع د قانون د ټولو اړخونو د ودې لپاره د یوه جامع میکانیزم په حیث دندتاوتریخوالی علیه د 

خوا کیږي او د خپلو اختیاراتو په ه ل ترسره کوي. د عالی کمیسیون مشري د ښځو د چارو د وزیرې 
 دغه عالی کمیسیونه دې وروستیو کې . پیلو کې فعاله برخه اخیستې دهدننه کې ی  ی په مهمو مسا

 .کړلنهای  ي والیتی کمیسیونونو د دندو او وظیفو الیحه اړوندو  د خپل او د

جملی  لهوالیتونو  ۳۴فغانستان د اکمیسیونونه یو متنوع انځور وړاندې کوي. د  تيوالیله بلی خوا 
ښي چې د هیواد  ابيارزی د یوناما وروستۍ 95دي.والیتونو کې کمیسیونونه جوړ شوي  ۲۰څخه په 

ګه فعالیت نه کوي. دي او یا خو په موثره تو ه په اک ثرو والیتونو کې یا خو دغه کمیسیونونه فعال ن
ر د نقش په هکله ورته والی موجود نه دی، په یو شمیر والیتونو کې د ښځو پ ریاست د څوکۍد 

ستیو کې د وکال په ور  ۲۰۱۰خوا د ه د عالی کمیسیون د سکرتریت ل منعد خشونت د  علیه

ه، حال خوا ترسره کیده ریاست د ښځو چارو د ریاست ل ادر شویو الرښودونو سربیره د څوکۍص
د خشونت د مخنیوی او غبرګون په  ر علیهوای. د ښځو پ په غاړه باید د والي ابهغه مشرتدا چې د

، حمایت او فعال ا د انفرادي عالقېخوه کمیسیونونو نقش د اړوندو ریسانو ل والیتيبرخه کې د 
میانو په والیت کې د . د بیلګی په توګه د باه په زیاته اندازه مشروط پاتی شویمالتړ له امل

خوا ترسره کیږي او د ښځو په وړاندې د خشونت د دوسیو د ځوابولو ه ل ي د واليکمیسیون مشر 

                                                           
 .۱۶مبر پتکال د س ۲۰۱۲د ، بغالن، د ښځو د چارو د ریاست د یوه کارکونکی سره د یوناما مرکه 94
دي فعال شوي هغه د هلمند، کابل ، کندهار،نورستان، پک تیکا او زابل ه والیتونو کې چیری چې کمیسیونونه ن ۶په هغو  95

 والیتونه دي.
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ثابته شوې. یوناما مشاهده کړې په حیث  د قانون د رعایت په برخه کې د یوې موثرې وسیلېاو 
کمیسیون زیات وړاندیزونه وړاندې کړي او د عمل ټکی  ،چې کله والي په غونډو کې برخه اخیست

 ی  ی په فعال ډول تعقیب کړي.   

د میدان وردګو،غزنی، فاریاب، کندز او سرپل د والیتونو  کمیسیونونه چې مشري ی  ې والیتينور 
دي. ه دي ترتیب کړي او کارونه ی  ی منظم نه ن وي منظمی غونډېخوا ترسره شوې هغه د والیانو ل
کمیسیونونه د  والیتيسیمو، دبیلګی په توګه په خوست،غزنی او پک تیا والیتونو کې په نورو 

او  ولو په برخه کې زیاته ونډه اخیستېد لوړ  ې د ښځو د حقونو په هکله د پوهاوياسالم په دننه ک
. په یو شمیر زیاتو والیتونو کې ته چې جنجال ی  ی کم دی توجه اړولې د ښځو هغو مسلو
ه هم ن او کاري پالن نه لري او منظمې ناستې دندو یوه منظمه الیحهه هم د وسکمیسیونونه تر ا

یتونو په لد فعا ترسره کوي. چیری چې ناستی دایرې شوې د هغوي د انفرادي غړیو څخه د هغوي
 موثره مخنیويپه وړاندې د خشونت د او د ښځو  په هغه ی  ی تمرکز کړی  او لومات غوښتيعهکله م

ویلی او نه هم د  ه دیلو ته ځواب ند جوړښت مسامسایلو او  د پالیسۍاړتیا وړ او غبرګون لپاره د 
ې چې د دوي ښځو په وړاندې د خشونت د پیښو د تعقیب په موخه د هغو قضیو په هکله کوم

 کوم میکانیزم نه لري. توجه ته راغلي

عالی کمیسیون له  ښځو پر علیه د خشونت د منع د کمیسیونونه د والیتيیوناما یادونه کړې چې 
ه دې پ ه دې توګه هغوياړخه زیات مالتړ او د نظارت ښو میکانیزمونو ته ضرورت لري څو پ

 96کولو او اجرا په برخه کې موثر ثابت شي. وتوانیږي چې د خپل ستونزمن ماموریت د پلي

 د ښځو چارو ریاستونه .۵.۱

خشونت د  د ښځو په وړاندې د غونډېالبیلو ریسانو سره د یوناما د ښځو د چارو د ریاستونو د بی
او ننګونو  رخه کې د هغوی  د دوامداره مبارزې او خدمتونو دبرابرولو په ب قربانيانو لپاره د ساتنې

په یو سیمو  لویدځواو  ختیځ،جنوب ختیځ، شمال یشمال ،مرکزی جګو سیمو دڅرګندونه کوي. 
د ښځو چارو ریاستونه په فعال ډول د ښځو د حقونو، د ښځو په وړاندې د  کیشمیر والیتونو 

                                                           
ماده د کمیسیون دندې بیانوی، د خشونت د دوسیو څیړنه او د مخه نیونکو  ۱۶قانون  تاوتریخوال د منعد ښځو په وړاندې د  96

په  ې پروګرامونه، د خشونت سره د مبارز  يعامه پوهاو دکې شامل دي، د خشونت ضد اشتهار شرح اوه تدبیرونو تړون هم پ
سو ، یاړه د مالوماتو راغونډول، د پول، د احصای  ی او د خشونت د دوسیو په ي یتونو همغږ لموخه د دولتی او نا دولتی فعا

ندې د خشونت د له منځه وړلو د قانون د ښه تطبیق لپاره د طرزالعملونو منل او اکمو په شمول، او د ښځو په وړ حڅارنواالنو او م
 د مقرراتو وړاندې کول.
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د منع د قانون په هکله د پوهاوي د  تاوتریخوالیخشونت د له منځه وړلو او د ښځو پر علیه د 
سره مرکې  اړوندو کسانوچې د  لوړولو په برخه کې ښکیل دي. په هغو ځینو والیتونو کې چیرې 

د لوړولو هڅو د ښځو په وړاندې د خشونت د پیښو د ال  د پوهاوي یلي چېو ترسره شوي هغوي
 زیاتو ثبت او راپور ورکولو د هڅو سره مرسته کړې.

چیری چې یوناما د ښځو په وړاندې د خشونت د پیښو د ځوابولو په برخه کې د ښځو چارو د 
ارنګه د دې ، هلته یوناما همدمشاهده کړي  تونو د نقش په برخه کې ډیرې مثبتې بیلګېریاس

ر ډیره بریده د هغو کسانو په شخصي ژمنو یادونه کړې چې د ښځو د چارو د ریاستونو موثریت ت
و پر مخ بیای  ی. په یو شمیر زیاتو سیم مشرتابهتړاو لري څوک چې د دغو بیالبیلو دفترونو   پورې 

ت د چې قربانيان د ال زیات راحت او د خپل غمجن حال کې، د ښځو چارو ریاستونو چیرې 
ې د ښځو د چارو ریاستونه ینو مواردو کخه کې د خوندیتوب احساس کوي، په ځشریکولو په بر 

کلنې  ۹ینو سرغړونو مخنیوی وکړي. د بیلګې په توګه د بغالن په والیت کې یوې چې د ځ توانیدلي
د نوموړې تره د یاد والیت د ښځو چارو د ریاست سره تماس نیولی څو مالومات ورکړي چې  نجلۍ

د  97زوی ته واده کړي. خپل ېځمکې د ترالسه کولو لپاره هغ پالن لري څو د نوموړې د میراثي
رخه کې مرسته وکړه اقدامونو په ب حقوقيمحکمی کې د  والیتيسره په  ښځو چارو ریاست د هغې

توګه وټاکله. د سرپرست په  ټه د میراث پریکړه وکړه او مور ی  ې د هغېپه ګ  او محکمی د هغې
ده په هکله پالنونه د سر نه تره ته هم حکم وکړ څو د اجباری او ماشوم د وا نوموړې  محکمې د
 وباسي.

وو سان د فساد په ادعاګانو کې ښکیل ئی، د ښځو چارو د ریاستونو ر په یو شمیر نورو مواردو کې
. د ښځو چارو د ې اچويتور دی چې د خشونت د ښځېنه قربانيانو ژوند ال په خطر ک او په هغوي

 داسې د یوه پیښه چې د یوه قرباني په مړینه پای ته ورسیده دیاست د مشر د ادعا شوي فسار
 98د اړتیا غوښتنه کوي. څوکیو لپاره د نوماندانو د مناسبې بررسۍمهمو او اساسو 

                                                           
خپل مرحوم پالر  ته د چې ما ه دهپه موخ هغه ملکیت د السته را وړلو زما تره غواړي چې ما خپل زوي ته واده کړي او دا زما د"  97

 ."زه  واده نه غواړم، بلکې زه غواړم چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم او دخپلې مور سره و اوسیږم څخه را پاتې دی، خو 
سره د  زده کوونکېنجلۍ او د دریم ټولګی  ېکلن ۹یوې د والیت د خنجان له ولسوالۍ څخه  د بغالنر.ا.، په پل خمری کی  --

 .۱۴اپریل  کال  د  ۲۰۱۲یوناما مرکه د 
 ءخوا د ادعاه کلنه ښځه د خپل میړه ل ۲۰کې یوه  ۍ، د پک تیا د والیت د احمد اباد په ولسوال۱۰په  ۍ کال د فبرور  ۲۰۱۲د  98

 ې خوا پر ه او د خپل خسر ل ېخشونت څخه د مخه تښتیدل کورنيقرباني  د  ېپه توګه ویشتل او وژل کیږي. د راپورونو له مخ
، د ښځو د چارو د ې غوښتنه کړ  ېڅخه د مرست ې په پک تیا کې د ښځو د چارو د ریاست د مشر  ې جنسی تیری شوی او نوموړ 

چې ګویا  ې ته اطالع ورکړ  ۍکورنی ښځی د قربان ېپه توګه ی   ءاو د ادعا ېساتل ېورځ ۶هغه په خپل کور کې  ې نوموړ  ې ریاست مشر 
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و مناسب خوا د ښځو په وړاندې د خشونت د دوسیو ثبت اه د ښځو چارو د ریاستونو د دفترونو ل
د  ېحیث په خپل ځای پاتی دي. د بیلګې په توګه په بغالن ک په وې ننګونېریکارډ جوړول د ی

دی جوړ ه ښځو چارو د ریاست دفتر د ښځو په وړاندې د خشونت د دوسیو یو منظم ریکارډ ن
، د چارو ریاست د جدي جرمونو په شمولدې هکله یوناما ته راپور ورکړي. د ښځو ه کړي چې پ

. په ل کې د منځګړیتوب یا ارجاع کارونې ته دوام ورکړی و په مقابمکانیزمون و شخړو د حل د دودیز 
ښځو چارو ریاست یوناما ته ویلي چې د تیرکال په ترڅ کې چې کومې دوسی  ې دغه  نیمروز کې د

او زنا په شمول یا خو ځای  ی  دفتر ته رسیدلي، د قتل، جنسی تیري، اجباری ځان سوځونې
 تاوتریخوالیخوا وساطت شوی او دا د ښځو پر علیه د ه ل ته راجع شوي  او یا ی  ې د هغويمشرانو 

 .الندې موازینو سره په تناقض کې ديد منع د قانون 

 ېپایل . ۶

د منع د  تاوتریخوالییوناما د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو او د ښځو پر علیه د 
 ژمنو ستاینه کوي . په عین وخت کې قانون د ښه تطبیق په برخه کې د ا فغانستان حکومت د

یوناما په دی نظر هم دی چی ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی سره د مبارزی لپاره په قوانینو، 
 ې دي.په خپل ځای کی پات ېجدي اندیښنپالیسیو او دچارواکو په اقداماتو کی الهم 

څارنوال دفتر د قانون د  ويد ل ېنافذیدو راهیس لهد منع د قانون تاوتریخوالی د ښځو پر علیه د 
جبری ودونه او  دودونو )لکه ناوړهپه چې  په هکله تعقیب عدليکسانو هغو ؛ د په اړه ښه تطبیق

څخه مخنیوی په هکله  تعقیب عدلي بی موردښځو د او د هغو  ؛ښکیل ديپه بدو کی روکول( 
درې چی د کور څخه د تیښتې پر مهال د زنا یا د زنا د نیت په تور تعقیب کیږی 

                                                                                                                                              
چې په هغه ناسته کې چې  ېشو ءادعا .ي غواړ  ۍپ رو  ۍپاکستان ۶۰۰،۰۰۰خالصون په بدل کې  او د ېلور یاغیانو تښتول يد هغو

ته  ۍکورن ید هغ ی ښځهیسو د ترالسه کولو وروسته قربانپد  ې د ښځو د چارو د ریاست مشر   ېکې شو دفترد دې ریاست په 
ریاست په  جنای  ی تحقیقاتوپولیسو او د ه پک تیا کې خوا وژل کیږي . په وروسته قرباني شخص د خپل میړه ل ېسپارلی. څو ورځ

میړه او خسر  ې ده. پولیسو د نوموړ ه په وژلو کې ښکیله نی شوی ښځی ښځو د چارو د ریاست مشره د قربانچې د  ې ډاګه کړ 
و  چارو  د ښځ دا خبره تایید کړ چی . د پک تیا د والیت د والی مرستیالېته سپارل شو ېاو دوسیه ابتدایه محکم ي توقیف کړ 
د  ې سپارلی د ښځو  چارو ریاست د مشر ي  ې  ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ته د وه لیک په ترځ کې چې يخوا د ه وزارت ل

لیت په غاړه و سرپرست مشر ددې دفتر د دندو مسو  ينیټه، نو ۱۴په  ېبر د میاشتت. د سپړای شویدندې څخه ګوښه ک
ریاست، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون او د والیتی پولیسو د جنای  ی تحقیقاتو او د  څارنهواخیست. د یوناما 

 .ېناستد یوناما  شورا او د ښځو د شوراګانو د غړیو سره
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خوا د دغو الرښودونو ه د هیواد په کچه د څارنواالنو ل 99دي.صادر کړي  /حکمونههوندالرښو
چې که څه هم دا ښی  ي  او پرک دي. دیوناما السته راړونېموثره تطبیق خال خال او تیت 

د منع قانون په زیاته کچه  تاوتریخوالیکې د ښځو پر علیه د و په خپلو صورت دعواوو واالنڅارن
د قانون د پلی  د هغو ټولو قضیو یوه ټیټه سلنه جوړوی کوم چی خو بیاهم دغه شمیرپلی کوي، 

د ښځو پر عیله د په محکمو کې  دی. ادارو او د ښځو چارو د یاستونو له خوا الس ته راغلی وکوونک
 تر دې ال هم ټیټ دی. کچه تطبیقد  قانون د منع د تاوتریخوالی

سازمانونو او په ځینو  مدني ټولنېد دیز کوي چې د ښځو د حقونو او وړان د یوناما موندنېهمداراز 
ه د پیښو پر راپور ورکونه خوا د پوهاوي د لوړولو نوښتون هوالیتونو کې د ښځو چارو د ریاستونو ل

ښځو پر وړاندی د خشونت یو شمیر زیاتی قضی  ی د قانون د پلی کوونکو ادارو کی اغیزه کړی او د 
چارواکو، د ښځو چارو ریاستونو او د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون دفترونو ته 

د دې هڅو سربیره، عدالت ته د قرباني شخص السرسی په زیاته اندازه محدود  دي. راپور ورکړل
مانع کیږي. د څیړنو او  ،دې راپور کې شویه پ ه واسطه چې ذکر ی  ېورونو پدی او دا د یو لړ فاک ټ

دا  په برخه کې ښځې د زیاتو ننګونو سره مخ کیږي، ب په پړاونو کې عدالت ته د السرسيتعقی
د تاوتریخوالی  په حیث د ښځو پر علیه د ه خوا د بحث وړ ټکيت دی چې د محکمو لیعهغه واق

د  تاوتریخوالیکولو په برخه کې اک ثرا دا پوښتنه مطرح کوي. د ښځو پر علیه د  منع د قانون د پلي
و او څارنواالنو په کچه د ښځو په وړاندې د خشونت نون د ښه تطبیق په موخه د پولیسمنع د قا

د ښځو د دوسیو د څیړنو، ثبت او ال ښه راپور ورکولو لپاره نورو هڅو ته ضرورت لیدل کیږي. 
په کچه د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی محکمو  یهاو ابتدای یوو، څارنوالو، پولیسچارو د ریاستون

د قضیو د راپورورکولو، ثبتولو او څیړلو د پرمختګ لپاره ال زیاتو هڅو ته اړتیا ده څو د ښځو پر 
 .يعلیه د تاوتریخوالی د منع د قانون په تطبیق کی ښه والی او پرمختګ راش

د بهتر درک کولو لپاره چی نت د الملونو د شدت، ماهیت او پراخوالی د ښځو پر وړاندی د خشو
ینده کی د اصالحاتو او د حل الرو په الر کی اغیزمن ثابت شی، 

 
د ښځو چارو د کوالی شی په ا

ریاستونو، پولیسو، څارنوالیو او محکمو له خوا د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی د قضیو منظم او 

                                                           
 ۱۰-۱۰-۹۰ -د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو د قانون د پلی کولو په هکله د لوی څارنوال د دفتر الرښودونه (۱)  99

  ۱۵۵/۵۳ر شمیره: ، د صدو 
 ۲۹۱۲/۱۰/۲۴-د انفرادي اشخاصو د تعقیب په اړه د لوی څارنوال د دفتر الرښودونه( ۲)
څارنوال د دفتر  ي، د لوید کورونو څخه د تیښتی د نه تعقیب په هکله کوم چې د افغان قوانینو الندې حرم نه د (۳)

 . ۴کال د اپریل  ۲۰۱۲الرښودونه،
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پر دی برسیره، د قانون د پلی کوونکو ادارو د . ضروری ګڼل کیږي سیستماتیک ثبتول ډیر 
د تطبیق څخه د څارنی  د منع د قانون تاوتریخوالید ښځو پرعلیه د چارواکو د ظرفیتونو لوړول، 

ته د دی قانون په خلکو  ود عاماو  لوړول توانمندیو د مدني ټولنې د سازمانونو د پوهاویلپاره 
 د ټولو سطحو په کچه د یوه دوامداره تمرکز په حیث پاتی شي. ېهلکه روزن

یوناما تمه لري چې د توکیو د حساب ورکونې د دوه اړخیزه چوکاټ الندې د بیا نویو شویو ژمنو په 
نظر کې ساتلو سره به د افغانستان حکومت د نړیوالو شریکباڼو په مالتړ د ښځو پر عیله د 

  ت د قربانيانو لپاره د ښې ساتنېطریقه د ښځو په وړاندې د خشون د منع د قانون لهتاوتریخوالی 
. یوناما د ه خاطر  زیاتې هڅې الرې ته واچويد ډاډ پ  ښځو د حقونو څخه د ال زیات درناوياو د 

د خشونت څخه د منع د قانون د ښه تطبیق د مالتړ په موخه او د  تاوتریخوالی ښځو پر علیه د 
 په موخه د الندې سپارښتنو وړاندیز کوي. اتنېد ښځو د ښې ساو  خالصون

 سپارښتنې . ۷

 افغان حکومت ته

   ونو دې ټینګار چې د ښځو د حقه ډول پ و کچو، د ولسمشر په شمول، په عامپه لوړ
ستنه او ګانو  یوه مرکزی  ساتنه او وده د هیواد د سیاسي،اقتصادي او امنیتي ستراتیژي 

 مهم لومړیتوب او یوه بشپړه کونکې برخه ده . د هیواد په کچه د پخالینې او سولې

 لیتونو د درک په هکله د و د مسو  ه خوا والیانو ته د هغويد ولسمشر د دفتر ل
نو رهبري په غاړه کمیسیونو والیتي د منع دد خشونت د الرښودونو صادرول څو 

و هم الرښودون په د عالی کمیسیون منع خشونت د څرنګه چی دغه موضوع د ،واخلي
 ي.تصریح شوی د

 ۴۵کې د توکیو په اعالمیه کې د ژمنو او د ولسمشر د  ره په نږدیواليس الې ټولنېد نړیو 
د منع تاوتریخوالی د  د ښځو د غښتلتیا او د ښځو پر علیه ،فرمان چې د جنډر د تساوی

 شوی، د یوه نظارتی چوکاټ جوړول. کولو ته ځانګړی  د قانون موثره پلي
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 عالي کمیسیون ته خشونت د منعاو د  د ښځو چارو وزارت

 انیزم جوړول او د له کار څخه د کنترول په موخه د نظارت د میک نود والیتي کمیسیونو
لیتونو د ترسره کولو لپاره د و پالنونو د جوړولو او د هغوي د مسو  هغوي سره د کاري 

 اړتیا وړ مهارتونو او پوهې ترالسه کول.

  ونو د ک تونکو په حیث د مدني ټولنې، د ښځو د حقد عالي کمیسیون غونډو ته د
د مرکزونو د مدیرانو او نړیوالو شریکانو د ګډون بلنه، څو  انجوګانو، د امن او سرپټونې

 په ځانګړو مسئلو راپور جوړ کړي او په فعاله توګه د کمیسیون د کار څخه مالتړ وکړي.

 د هغوي د غړو د جملې د تطبیقمیکانیزمونو طرح او  د ولسواليو په کچه د ارجاعي ،
د  قانون ر علیه د تاوتریخوالی د منع ، او د ښځو پیوه استازي د دفتر له طریقه همغږي 

ټولنیز مالتړ او سر  -روانی ،مرستې حقوقي، مادې پراساس د روغتیای  ی پاملرنې ۱۶د 
ښځو  په هکله د خدمتونو د وړاندې کونکو یا د قانون د تطبیق اړوندو نهادونو ته د هپنا

 تعقیب په موخه د اسانتیاوو برابرول.د په وړاندې د خشونت د قربانيانو ارجاع او 

   چې د ښځو په د منځګړیتوب د کارولو په منظور د یو الرښود د جوړولو په اړه بحث
وزارت د  ېعدلي  څارنوالیو او د  وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره د اختصاصي

 د قربانيانو بشپړه ساتنه وشي. وکارول شي تر څو د تاوتریخواليوا حقوقو د ریاست له خ

  ې د وزارتونو او د لوي څارنوال د دفتر سره په عدلي  د ښځو د چارو وزارت د داخلی او
جوړول څو د ښځو په  همغږۍ کې د معیاری صنفبندۍ او داسې معیاري ک تګوریو

 استونو او د قانون د پليچارو د ری نت د ټولو بڼو دثبت لپاره د ښځووړاندې د خشو
ر علیه د تاوتریخوالی د منع د خوا، د هغو په شمول چې د ښځو په کونکو ټولو ادارو ل

الندې جرم نه شمیرل د مونو الندې لکه د ناموس په نوم وژنې او یا د اخالقی جر قانون 
 وکارول شي.په ګډه  تړاو د ملکي دوسیو څخه جال شوي ويکیږي، د ښځو په 

 وزارت تهې عدلي  د 

  قي روزنو د داخلي مرکز سره، د ښځود عالي کمیسیون او د حقو خشونت د منعد 
پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په هکله د قضای  ي چارواکو لپاره د روزنو 
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باید  و و  بریالي چې د یاد قانون په تطبیق کې ابرول. هغه قاضیان او څارنواالنبر 
 .نورو ته روزنه ورکړي 

 موندلو لپاره  هر قانون چې د رسميل شي چې د شخړو د حل الرو د ډاډ حاص 
عدالت د سیسټم او عنعنوي میکانیزمونو)د جرګو او شوراګانو( ترمنځ اړیکې 
تعریفوي، د ټولو داخلي قوانینو، د ښځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په 

رمونو د ځوابولو شمول په خپل اجابت کې ښه والی رامنځ ته کړي او د جدي ج
  .څخه د هغوي مخنیوی وکړي 

 ستری محکمی ته

 سره په  پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون د مقررو او د افغان قوانینو  د ښځو
د هغوي د کارونې په شمول محکمو ته توضیحات او الرښودونه صادر تړاو کې 

 .کړي 

  قانون په ډاډ حاصل کړي چې قاضیانو د ښځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع د
د روزنیزو پروګرامونو یو  هکله روزنه حاصله کړي وي او دا چې دغه قانون د دوي

 .الزامی جزء وګڼل شي

  وان او د قضای  ی تفتیش ریاست ته الرښوونه څو د ښځو په وړاندې یجزا د عموميد
پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په هکله د  ځوکې د ښد تاوتریخوالي په قضیو 

 محاکمو د مناسبې کارونې څخه نظارت وکړي.

 چې  ېمحکمو په دننه کې د څانګو  جوړول کوم د هیواد په کچه د ښاري او کورنۍ

. په دغو محکمو کې د خشونت جرمونو ته اختصاص شوي وي د ښځو په وړاندې
دعوو د  حقوقيد  دیوان عمومياو دا به د جزا به قاضیان تخصص ترالسه کړي 

 100د ازدحام د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي.ثبتولو د دفتر 

                                                           
مادې ته مراجعه. که چیرې  (۲) ۶۱د افغانستان د اسالمی جمهوریت د قضا د قانونی واک او جوړښت په هکله د قانون د   100

اړتیا وي ستره محکمه ښای  ی د ولسمشر د منظوری وروسته د والیتی ابتدای  ی محکمی په دننه کې نورې محکمې تاسیس کړي. که 
 شر کوالی شي په موقته توګه د یوې محمکې غړی بلې محکمې ته ولیږي.چېری اړتیا وي ، د والیتی ابتدای  ي محکمی م
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  په  "ناموس" چې د همادې د روښانه تفسیر وړاندې کول کوم ۳۹۰د جزا د قانون د
نامه د وژنو په جزا کی تخفیف راولی څو د دغی مادی د ناوړه کارونی څخه مخنیوی 

 وشي او د هغه د لغو کولو لپاره هم کار وشی.

 د لوی څارنوال دفتر ته

  ړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره اختصاصي څارنوالۍپه کابل کې د ښځو په و 

څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د  ړی،وک ته د مسؤولیت او دندې په سپارلو غور 
دغه قضی  ی تعقیب کړي. دغه  ټولو قضیو څخه چې سترې محکمې ته رسیږي، نظارت او

 شي. په تشکیل کې مشخصې ۲۰۱۳یدای شي د ک اختصاصي څارنوالۍ

  نورې اړوندې څانګې د  جزا څارنوالي او د لوي  ی څارنوالۍ عموميډاډ حاصل شي چې د
پر علیه د تاوتریخوالی د منع قانون څنګه  ي چې څارنوالۍ د ښځوڅخه نظارت وکړ دې 

  .کاروي

  جوړولو  واحدونو یا کمیسیونونو د مالتړ او یو په دفترونو کې د داسېڅارنوال والیتيد
د مناسبو سرچینو او وړ  لپاره د هڅو دوام، او د دې واحدونو او کمیسیونونو له الرې 

 کارکونکو  په درلودلو د ښځو په وړاندې د خشونت  د دوسیو تعقیب .

  د ښځو په وړاندې د خشونت په هکله د څارنواالنو د ټولو دفترونو او ځانګړو واحدونو
ډیټیابیس جوړول  د ټولو ډولونو لپاره د یوه مرکزي  لپاره د ښځو په وړاندې د خشونت

اداره کولو په هکله د سرته  دوسیو د . د داسېيرنوالیو سره تړلی وکوم چې د ټولو څا
له  څارنواالنو تر منځ د کار د ستاینېد  رسونې د یوه شاخص د اضافه کولو له الرې 

 هڅول. د خشونت د قضیو د تعقیب او مناسبې څیړنېطریقه د ښځو په وړاندې 

 کورنیو چارو وزارت تهد 

 ر ښځو پاو د  الیود ښځو پر وړاندی د تاوتریخه څیر د د بنسټیزو رزونو د یوی برخی پ
د قانون سره په مطابقت کې د قربانيانو د اړتیاوو په ځوابولو علیه د تاوتریخوالی د منع 

 په هکله د پولیسو حساس کول.  نقشد کې د پولیسو 

  د کورني غبرګون د څانګې په شمول د پولیسو د جنای  ي تحقیقاتو د ریاست لپاره د
شي او د تعقیب  ېالرښوونو برابرول، د هغو جرمونو د نمونو واضح کول چې باید وڅیړل
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په موخه وړاندې شي او هغه قضی  ی چې ښای  ي د پولیسو له خوا د منځګړیتوب له الرې 
ټولې قضی  ې چې د منځګړیتوب له الرې حل شي. او همدارنګه ډاډ حاصل شي هغه 

ګړیتوب په موخه راجع شوي په مناسب ډول شوي او یا د پولیسو له خوا د منځ هوارې 
 ه رسمي توګه دوسیه یا مستندې شي.ثبت او پ

  د هغو ټولو پولیسو لپاره کوم چې د کورني غبرګون د څانګو سره کار کوي د ښځې پر
 علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون په هکله د ځانګړو روزنو برابرول. 

 پولیسو ماموریتونو ته ځي د  مرستی د غوښتنی لپاره ډاډ حاصل شي هغه ښځې چې د
 وکوالی شي په فوري توګه د کورني غبرګون د څانګې سره سال مشورې ترسره کړي. 

  ریاست برخه عمومی ډاډ حاصل شي چې د کورني غبرګون څانګه د جنای  ي تحقیقاتو د
زنو څخه ي د څیړنیزو تخنیکونو په هکله د رو او د دی څانګی کارکوونک پاتې شي،
خشونت، جنسي تیري او د ښځو په  کورنۍهمدارنګه وکوالی شي د  .برخمن شي

 وړاندې د خشونت په نورو پيښو کې د تحقیقاتو په موخه په بشپړه توګه ګډون وکړي. 

 و ترفیعپه مسلکي دندو وګمارلې شي او د ودې ا ېډاډ حاصل شي چې ښځېنه پولیس  
 ته ورکړل شي.  لپاره مساوي فرصتونه دوي

 ړیتوب شوی د تعقیب او ې د خشونت د دوسیو د کومو چې منځګد ښځو په وړاند
 چې یزم جوړول څو د قربانيانو د ساتنې څخه کلهمناسب ثبت لپاره د یوه موثره منکان

 ډاډ حاصل شي. کیږی،ستانه  خپلو کورنیو او ټولنو ته هغوي

  څو د  یوه مرکزی ډیټابیس جوړول لپاره دپیښو د ښځو په وړاندې د خشونت د ټولو
نهادونو د پولیسو د نورو اړوندو جنای  ی تحقیقاتو د ریاست د کورنۍ غبرګون څانګو او 

 الس ته راغلی معلومات پکښی درج شی.څخه 

 رته رسونې د یوه شاخص د د سې د خشونت د اداره کولو په هکله د ښځو په وړاند
له طریقه د ښځو په  تر منځ د کار د ستاینې پولیس افسرانود  اضافه کولو له الرې 

 هڅول. د خشونت د قضیو د تعقیب او مناسبې څیړنېوړاندې 
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 نړیوالو ډونرانو ته

 او د ښځو د غښتلتیا او د جنډر د  تطبیقد قانون  منع تاوتریخوالید  علیه رد ښځو پ
ې د پراختیای  ی نو په وړانداعالمی  ی الندې د ترسره شویو ژموی په هکله د توکیو د تسا

د پلی کولو په برخه کې د حکومت  کولو له طریقه د توکیو د اعالمی  ې د چینلمرستو 
لومولو لپاره عه د پرمختګ د ممالتړ، او په دغو ساحو کې د ځانګړو شاخصونو په مرست

 جوړول. د ګډ نظارتی چوکاټ

 ( ۲۰۱۰-۲۰۰۰د افغانستان د ښځو لپاره د عمل د ملي پالن ) په برخه کې د د پلی کولو
پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون د پلي  کومت مالتړ، په ځانګړې توګه د ښځوح

کولو په برخه کې د یوې ملي ستراتیژۍ ترتیب او جوړول، او د لومړیتوب د ملي پروګرام 
"د ټولو لپاره قانون او عدالت" څخه مالتړ، او د عمل ملی پالن د چټک تطبیق لپاره 

 وده ورکول.  ظرفیتونو ته

  د هغو پروګرامونو غځول او د تخنیکي مرستو او مالتړ برابرول چې موخه ی  ې د والیتي
پر علیه د تاوتریخوالي د منع د قانون  او محکمو لپاره په خاص ډول د ښځو څارنوالیو

 پلی کول دي. 

 چې د خشونت د  څخه ال زیات مالتړ پناه ځایونو او مرکزونو هغو د ښځو د ساتنې د
 ځېنه قربانيانو لپاره د امن ځای برابروي.ښ

 


