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افغانستان :د تاوتریخوالي ښځینه قربانیانو لپاره د عدالت د تضمین په موخه اصالحاتو ته اړتیا
د ملګرو ملتونو راپور
کابل/ژنیو۹۱ ،م اپریل  -۵۱۹۲د ملګرو ملتونو یو نوی راپور په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د تاوتریخوالي
د ښځینه قربانیانو لپاره عدالت ته الس رسی پیاوړی شي .راپور وایي ،که څه هم دې ډول قضیو لپاره یو قانوني چوکاټ
شته ،خو د هغې سره سره هم زیات شمیر الملونه شته چې د ښځو لپاره عدالت ته د الس رسي او تالفي کولو په الر کې
خنډونه را پیداکوي ،په ځانګړي ډول د مدني اصولو پر بنسټ د جبران کولو د میکانیزمونو نشتوالی.
راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي
کمیشنرۍد دفتر له خوا خپور شو ،هغه الملونه په ګوته کوي ،چې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدالت ته د ښځو الس رسی
پیاوړي کوي یا یې مخنیوی کوي .راپور د  ۱۱۱تنو افغان میرمنو تجربې مستندې کړې چې د تاوتریخوالي قربانیانې شوې
او د  ۴۱۱۲د اګست او  ۴۱۱۲د فبرورۍ په موده کې یې په ټول هیواد کې د رسمي او غیر رسمي قضایي سیسټم له الرې
عدالت ته د رسیدو هڅې کړې دي.
ډیری هغه قضیې چې په راپور کې راغلې دي ،د منځګړتوب له الرې حل شوی دي او یوازې د قضیو پنځه سلنه
مجرمین تر جنایي تعقیب الندې نیول شوي او جزا یې لیدلې دي .د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي
مرستیال ښاغلي ایوان شیمونو ویچ وویل" :هغو ښځو چې مرکې ورسره شوې دي وویل چې ددې لپاره چې دوي خوندي
وي ،نو د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره یې د قضیو د منځګړتوب له الرې حل کولو ته غاړې کیښودې خو د دوي
تجربې دا هم څرګندوي چې منځګړتوب باید نور هم تقویه شي چې په دوامدار ډول او په لوړ معیار سره کار وکړي  .او
په تیره بیا د منځګړتوب پروسه پلي کیدنه باید له نژدې وڅارل شي".
د منځګړتوب لپاره د ښځو د ترجیح څو الملونه لري ،لکه د جنایي عدلي سیسټم کې نیمګړتیاوې ،د ادارې فساد ادعا ګانې،
له صالحیت څخه ناوړه ګټې اخیستنې او د مسلکي ناپوهي په ګډون ،دغه راز کلتوري او کورني فشارونه هم له دې
الملونو څخه دي .هغو ښځو چې مرکې ورسره شوې دي وویل چې د منځګړتوب په ارزښت یې ځکه ټینګار کړی دی
چې د قضیو دحل کولو لپاره یوه چټکه وسیله ده.
راپور دغه راز څرګندوي چې د ښځو اکثریت په حقوقي الرو چارو د جبران کولو لپاره اندیښمنې وې ،لکه طالق ،د
مح افظت الرې چارې یا په یوه خوندي چاپیلایر کې ژوند کول ،تر دې چې د جنایي جزا غوښتونکی شي ،ځکه په دې
صورت کې دوي له هغو اقتصادي او ټولنیزو پایلو څخه ویره لري چې ښایي دوي یې د خپلو ځانونو او د دوي د کورنیو
لپاره رامنځ ته کړي.
راپور وایي چې په افغانستان کې اوسنی قانوني چوکاټ او د محکمې د قضاوت پروسه د هغو ښځو لپاره چې له
تاوتریخوالي سره مخ دي ،محدود امکانات لري .قانوني چوکاټ په مجرم باندې د جنایي جزاګانو په تحمیلولو ټینګار کوي
او داسې قانوني احکام نشته چې د حقونو جبران وشي او یا مخه نیوونکي احکام تر السه کړي.
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راپور همدارنګه د ښځو اتکا او د هغوي د ملکیت کمزورې حقوقي ساتنه او نور حقونه د مهمو الملونو په حیث په ګوته
کوي ،د له تاو تریخوالي څخه روغو پاتې شوو ښځو لپاره د سرغړونکو په وړاندې د اقدام کولو څخه منع کوي .د بیلګې
په توګه ،یوه ښځه چی د تاوتریخوالي په اړه چارواکو ته شکایت کوي،نو هغه دې ته اړ ایستل کیږي چی د خسر کور چی
د هغې د میړه ملکیت دی ،پریږدي او اکثرا د اوسیدو لپاره داسې بل ځای نه لري چې دا ورشي.
افغانستان ته د یو رسمي سفر پر مهال شیمونوویچ وویل"،هغه درکونه او اندیښنې چی ښځو د دغه راپور له الرې څرګندې
کړې دي ،باید د هغو کړنالرو او اداري اصالحاتو په ښه کولو او ترغیب کولو کې مرسته وکړي چې د هغوي د ساتنې
لپاره اړین دي او همدارنګه په افغانستان کې عدالت ته د هغوي السرسی ښه کړی".
دا راپور وړاندیز دادی چې د افغانستان دولت باید په قانون ،ادارو او پالیسو کې اصالحات راولي چې هغه ښځې چې د
تاوتریخوال ي سره مخ دی ،هغوي په ال نور ښه ډول خوندی شي .په دغو وړاندیزونو کې د موجوده مدني اصالحاتو
غزول ،د جنایې عدلي سیستم د ظرفیت پیاوړي کول چې موخه یې د ژغورل شویو کسانو ساتنه ده ،منځګړتوب د عمومي
معیارونو له الرې سمول او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره د  ۴۱۱۲کال د قانون پلي کول شامل
دي .راپور همدارنګه د ښځو او نارینه وو دواړو د استخدام او روزنو وړاندیز کوي چې د له تاو تریخوالي څخه د ژغورل
شویو کسانو سره په مسلکي توګه ،په درنښت ،په حساس ډول او په درناوي ورسره چلند وشي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ښاغلي نیکوالس هیسم وویل"،لکه
څر نگه چې په افغانستان کې د منځګړتوب له الرې د عدالت لپاره غوښتنې په زیاتیدو دي ،دولت باید خلکو ته ډاډ ورکړي
چې د منځګړتوب فعالیتونه په بشپړ ډول د قربانیانو د حقونو ساتنه کوي .پر ښځو د تاوتریخوالي د دوسیو منځګړیتوب له
پاره مالتړ او څارنې ته اړتیا ده چې د رضایت ،خوندیتوب ،بې پریتوب او شمولیت اصولو له الرې مخته بوتلل شي".
نوموړي ټینګار وکړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غټ جرمونه باید د منځګړیتوب له الرې نه بلکه د جنایې
عدلي پروسو له الرې او د افغان قوانینو او د هیواد د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو سره سم تر عدلي تعقیب الندې ونیول
او فیصله شي.

* د "عدالت د افغانو ښځو له نظره :د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی قضیی چی د منځګړیتوب او د محاکمو د پریکړو له الری تر
رسیدګی الندی نیول شوی" راپور په الندی پته موندالی شی:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Afghan_Women15April2015.docx
د زیاتو معلوماتو او یا هم د مرکی د غوښتنی لپاره ،لطفا الندینی شمیرو سره اړیکه ونیسئ:
کابل :دومینیک میدلی ()medleyd@un.org /+93 79 000 6386
ژنیو :روینا شامداسانی (()rshamdasani@ohchr.org / +41 22 917 9769
سیسلی پویلی ()cpouilly@ohchr.org / +41 22 917 9310
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