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  الر په مخ کی لری  د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق اوږده وړاندیپه افغانستان کی د ښځی پر 
 

لتونو  افغانستان کی د ملګرو مپهپه هغه راپور کی چی نن خپور شو،  –  نيټه٢٣ کال د نومبر٢٠١١کابل، د 
د افغانو ښځو د   چیايیواو بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کميشنر دفتر  داسی ) يوناما(مرستندويه پالوی 

 نافذه شوی تر اوسه پوری هم د مساوات او د دوی د حقونو څخه د مالتړ په موخه هغه قانون چی دوه کاله وړاندی
 تطبيق کيږی او حکومت په دی نه دی بريالی شوی چی د ځای ځای و له خوا چارواکو کوونکپليد قانون  اوعدلی 

  .ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی په ډيرو قضيو کی دغه قانون په بشپړه توګه عملی کړی
  

د افغانستان په زياتو برخو کی، خو متاسفانه د ": وايېناوی پيلی د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنره 
ی د تاوتريخوالی په ډيرو لږو قضيو کی، د قاضيانو، څارنواالنو او پوليسو له خوا د دی قانون عملی ښځو په وړاند

 تطبيق په ښکاره ډول د سره د دی چی د دی قانون ": زياته کړهآغلی پيلی ".کيدل يو مثبت ګام او پرمختګ دی
فغانو ښځو پوره ساتنه وشی او د دی پراخيدو په حال کی دی خو بيا هم مخکی له دی چی د تاوتريخوالی څخه د ا

   ".الر پرته دهاوږده ډيره  ری د هغوی مساوات تضمين شی يوهقانون د پلی کولو له ال
 

د ماشومانو نجونو ،  کال په اګست کی نافذ شوی٢٠٠٩ چی د  کی،قانونپه  د تاوتريخوالی د منع وړاندید ښځی پر 
ی ته مجبورول ځان سوځوند ښځی پيرل يا پلورل، په بدو کی ورکول  د واده په منظور يا بهانه ،ودونهودول، جبري 

 توګه په ګډون، د جرم په و ټکولو د وهل او نور عملونه، د جنسی تجاوز١٧ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي او د 
 .ي دي مشخص شوقانون کید دی اعمالو د مرتکبينو لپاره مجازات هم په دی .  شویپيژندل

 
 د تاوتريخوالی د منع د قانون وړاندیپه افغانستان کی د ښځی پر : په مخکی اوږده پرته الر"ور د ملګروملتونو راپ

 کال تر مارچ په موده کی د دی قانون په تطبيق کی هم مثبت ٢٠١١ کال د مارچ څخه د ٢٠١وموندله چی د " تطبيق
   .نيمګړتياوی شتون لریپرمختګونه او هم ځينی 

 
نظارت پر بنسټ والړ دی چی د ښځو د  ی حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفترد بشر/د يونامادغه راپور

د قضايی، پوليس کړی او د هغو مرکو له مخی جوړ شوی چی تر سره په وړاندی د تاوتريخوالی له ديرو قضيو څخه 
 پر چارواکو له خوا د ښځې پلی کوونکو د قانون داو  دغه راپور د قضايی .او دولتی چارواکو سره ترسره شوی دی

ن د پلی کيدو د  تحليلوی چی د دی قانوشميری د تاوتريخوالی د منع د قانون د تطبيق په اړه هغه معلومات او وړاندی
په موده او دی نه وروسته د شپږو مياشتو په ) ٢٠ د مارچ تر ٢٠١١ څخه د ٢١ د مارچ د ٢٠١٠د (لومړی کال 

  . يتونو څخه راټول شوی دی وال٣١ کی د افغانستان له واوږد
 

په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د شکايتونو په اړه هر اړخيزې دغه راپور د دی يادونه کوی چی 
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د ښځو . رسمی احصايي نشته او ډيرې پيښی له راپورنو څخه پاتې کيږي

که د پيښو موجود .  پيښی ثبت کړي دي چی د دی قانون له مخی جرم ګڼل کيږی٢٢٩٩پر وړاندې د تاوتريخوالي 
 واليتونو کی د ټولو ٢٨دا وموندله چې په  ملګروملتونو د بشری حقونو چارواکو ،شميره د اساس په څېر قبوله کړو

 محاکمو ) قضيی١۵۵( سلنه يی ٧ د څارنواالنو له خوا ثبتې شوی، ) قضی۵٩۴( سلنه ٢۶ پيښو له جملی څخه ٢٢٩٩
 د تاوتريخوالی د منع د وړاندی د ښځی پر کی ابتداييه محاکمو په )ی قضي١٠١( سلنی ۴ يوازیته سپارل شوی، او 

  .فيصله شویقانون په اساس 
  

په ځينو واليتونو : "وويلاستازی او د يوناما دفتر مشر ځانګړی رو ملتونو د سرمنشی ګستورا د ملي ديمستفانښاغلی 
دی خو بيا هم تر عدلی هڅوونکی ی سکتور له خوا د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق کی د عدل

عدلی او قضايی نظام چارواکو، جګ پوړی دولتی چارواکی او او قضايی تعقيب الندی د قضيو کموالی دا ښيی چی د 
يمييز چارواکی دی ته وهڅوی چی د ښځو په  تر څو قضايی او س ته ال هم اړتيا شتههڅو وګدنورو له خوا جدی او 

د تيرو لسو کلونو په : "ستورا زياته کړهي ښاغلی ديم".وړاندی د تاوتريخوالی په ټولو قضيو کی دغه قانون تطبيق کړی
 په تنه  ۶٩ سلنه ښوونځيو ته الس رسی لری، ٣٨، د دی په شمول چی مختګ د وضعی پرښځوافغانو جريان کی د 

 



 
 

، د دی قانون د وړتيا هم تر السه کړي پيلوټان ضور لری او حتی دا چی يو شمير ښځو د الوتکو دپارلمان کی ح
  ". کيږیهنامنظم تطبيق له امله کمزور

  
 په وړاندی د دعوی پيښود تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی د وړاندی  واليتونو کی څارنواالنو د ښځو پر ١٧په 

 قضيو په ٣۵ قضيو په ثبتولو او د ۶٨ د تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی د وړاندید ښځی پر . اقامه کړی دی
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي . رسيدګی سره د هرات واليت په هيواد کی د ټولو نه مخکښ واليت پيژندل شوی

د کابل څخه (ی دی  د ټول هيواد نيمايی قضيی ثبتی کړشاوخواسره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالۍ په کابل کی 
سره د دی دير لږ شمير قضيی ).  نورو واليتونو څخه رارسيدلی دی١٩ قضيی د ۴٧ قضيو برسيره ٢٨۵د رارسيدلی 

 ٢١ يوازی رنوالی څااختصاصی تر مارچ پوری دغه ٢٠١١ کال د مارچ څخه د ٢٠١٠محاکمو ته راجع شوی دی، د 
  . قضيی د کابل محاکمو ته سپارلی دی

  
، د جدی جرمونو په شمول چی بايد  د افغان ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی ډيری قضيی چیا موندلی دهدغه راپور د

د ملګروملتونو د بشری  .اخيستل کيزی او يا منځګړيتوب ته سپارل کيږی بيرته تر عدلی تعقيب الندی ونيول شی،
 له مخی د قتل ځينی قضيی او نور قانوند تاوتريخوالي د منع د وړاندی د ښځې پر  چېحقونو چارواکی دا موندلی 

جدی جرمونه د دی پر ځای چی د ياد شوی قانون په اساس تعقيب شی د جزا د قانون او يا د شريعت د قانون له مخی 
، د دوی اتهام ټيټ ی برائت حاصل کړوځينی وخت مجرمينيی  کی پايلهتر عدلی تعقيب الندی نيول شوی دی چی په 

تورنی شوی " خالقی جرمونو" او يا هم ښځينه قربانيانی په اي، د دوی مجازات کم شويتهم شواو په عادی جرمونو م
 په ډيرو سيمو کی پوليس او څارنواالن اوس هم د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی  چییدغه راپور دا هم موندل. دی

 تطبيق کوی او نه هم د ښځو حقونه ډيری قضيی د النجو د هوارولو هغه دوديز ميکانيزومونو ته سپاری چی نه قانون
  .ساتی

  
، د افغانستان  ښځو چارو د رياست پوليسو د کورنی غبرګون څانګی، د شکايتونه د زيات شميرد کورني تاوتريخوالي

اختصاصی څارنوالی له د د بشری حقونو خپلواک کميسيون او د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی سره د مبارزی لپاره 
که څه هم چی . منځګړيتوب د الرې حل شوي دي او ډير لږ شمير قضيی تر عدلی تعقيب الندی نيول شوی دید  خوا

 دغه راپور موندلی ده چی چارواکی تل  بيا هم خوشکايت کوونکی ښځی ځينی وخت منځګړيتوب ته ترجيح ورکوی
  .تخاب کړی چی خپل شکايت بيرته واخلی او يا هم منځګړيتوب اناچویپر ښځو باندی فشار 

 
هڅې کوي چې خپلې دندې چی د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی د منع واليتی کميسيونونه کی ويل شوی راپورپه دی 

 د الزيات مالتړ او مرستو ته اړتيا ونهسرته ورسوي او د واليانو، د ښځو چارو وزارت او نورو حکومتي ارګانون
 کميسيونونه ١۶قانون له انفاذ څخه راهيسی جوړ شوی يوازی ی د واليتی کميسيونو له جملی څخه چی د ٢٨د . لری

  .فعال او خپلی غونډی دايروی
  

 تاوتريخوالیتر څو پوری چی د ښځو په وړاندی : "ايی ومشره جورجيت ګنيان د يوناما د بشری حقونو د څانګی 
ی د ښځو د حقونو په اړه ښی او روان دی او د معافيت فرهنګ د دوی بشری حقونه تر پښو الندی کوی په افغانستان ک

 لکه د سولی او پخالينی د  ښځو د حقونود افغان": آغلی ګنيان زياته ګړه" .ي وی کمېاغيزمنی الس ته راوړنی به ډير
بايد ه ډاډمن کيدل خ څ فرصتونهیړی او کار مساوپروسی په شمولی په عامه ژوند کی برخه اخيستنه او د زده ک

تدبيرونو په بڼه پر کاغذ باندی نه وی بلکه د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د منع قانون هم يوازی د حقوقی ساتندويه 
  ."بايد په جدی توګه او په چټکی سره تطبيق شی

 
تطبيق لپاره يوناما او د بشری حقونو لپاره د ملګروملتونو د د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون د ښه 

په دغو .  سپارښتنو وړانديز شوی٣٢خوا د افغانستان حکومت او نړيوالو همکارانو ته د شنر دفتر له يعالی کم
سپارښتنو کی د دی وړانديز هم شوی چی د ښځو، نارينه وو او په ټولو کچو کی د دولت په منځ کی د دی قانون په 

 شی چی صادر ه خوا هدايتهکله پوهاوی زياته شی او؛ د ستری محکمی، د کورنيو چارو وزات او لويی څارنوالی ل
 اغيزمنه او چټکی سره عملی کړی؛ او د دی قانون د تطبيق د څرنګوالی په هکله ،ټول مسؤولين دغه قانون په سمه

د دغه راپور پر نړيوالو تمويلوونکو باندی غږ کوی چی . پوليسو، څارنواالنو او قاضيانو ته روزنه ورکړل شی
ه پوره خ څ د پروګرامونو"د قانون او عدالت د ټولو لپاره" او) ٢٠١٨-٢٠٠٨ (النافغانستان د ښځو لپاره د عمل ملی پ

  .مالتړ او هغه تمويل کړی
 
 
 
 
 



 
 

 
  د راپور څخه ځينی نمونی

  
 : په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون د تطبيق مثالونهد ښځو

 
 

 ماده ٣٩۵ ماده او د جزا د قانون ٢٢نون  د تاوتريخوالي د منع د قاوړاندی څارنواالنو د ښځې پر د هرات واليت
 کلنې د هرات واليت د کرخ ١٧ او ١۵دوه خويندې . تطبيق کړې چې له مخې يې د دووه ګوني قتل قضيه تعقيب کړي

 کلنې نجلۍ د دې څخه ١٧د راپور له مخې .  قتل شوېکی)  جواليپه ٢٠١٠ د(چنګاښ په  ١٣٨٩په ولسوالۍ کې د د 
پنځوو تنو د هغې د راتلونکې ميړه د .  واده وکړي وو شخص سره چې کورنۍ ورته غوره کړیانکار درلود چې د هغه

 کال د ١٣٨٩ تنه د ۵پوليسو دغه  . خپلوانو او دوو نورو کسانو په شمول پر دوي بريد وکړ او په کور کې يې ووژلې
نه خوشې کړل خو د دوو نورو د استنياف محکمې وروسته درې ت.  ونيولپه مياشت)   کال د اکتوبر٢٠١٠د (تلې  

 . کلونو زندان محکوم کړل١۶ پهلپاره چې يو يې د وژل شوې نجلۍ کيدونکی ميړه او بل يې خسر و 
 
 د جوزجان په واليت کې، د ولسوالۍ محکمې د افغان ملي پوځ يو په مياشت)  د مارچ٢٠١١د ( کال د وری ١٣٩٠د 

ټپي او ناتوانه پخواني سرتيري ).  ماده١٨ (وو په خاطر مجرم وشميرپخواني سرتيري بدلمنۍ ته د خپلې ښځې د اړ کول
د نوموړې . د کرايې په بدل کې د هغوي د کور د خاوند سره د جنسي رابطې د نيولو لپاره خپلې ښځې ته ويلي وو

مې د ښځې ميړه په خپله کړنه اعتراف کړی او د محک. ښځې د دې خبرې څخه انکار کړی او قضيه يې درج کړې ده
 . کلونو ته لوړ کړی٧له خوا په دريو کلونو بند محکوم شوي؛ د استيناف محکمې د مجازاتو حکم 

  
 يوه ښځه د خپلی لور د جبری ځان وژنی ته د اړ باسلو راپور پوليسو د په مياشت)  د مارچ٢٠١١د ( د کب ١٣٨٠د 

 امريکايي ۶۶٠٠( افغانيو ٣٠٠٠٠٠ر د  کلنۍ په عم٢۵د نجلۍ کورنۍ خپله لور د . کورني غبرګون څانګې ته ورکړ
د نجلۍ مور وايي چې د نجلۍ خسرګنۍ په دوامداره توګه نوموړې نجلۍ سرزنش . په بدل کې ورکړي) ډالرو معادل

ستا مور او پالر زموږ څخه ډيرې پيسې اخيستي دي، ته اوس مجبوره يې چې دغه پيسې موږ ته بيرته د خلکو . "کړې
 ١٠د )  فبرورۍ٢٠١١( د غبرګولي په مياشت کې ١٣٨٩په پای کې، د ."  له الرې راکړيپه کورونو کې د کار کولو

کلن واده نه وروسته، د نجلۍ کورنۍ نوموړې نجلۍ ته وويل چې هغه بايد د دريو نارينه وو سره څوک چې د کورنۍ 
. ل ځان ته اور واچاوهيوه مياشت وروسته، نوموړې ښځې په خپله خونه کې خپ. څخه ليدنه کوي جنسي اړيکه ونيسي

ما به هغې ته ويل چې له ځانه زغم : "د نجلۍ مور وويل. نوموړې به تل ويل چې يوه ورځ به خپل ځان ته اور واچوي
پوليسو د ښځې د مور شکايت درج کړ خو د ". ښکاره کړه، دا ژوند دی او يوه ورځ به ښه روښانه راتلونکې ولرې

 د تاوتريخوالي د منع قانون الرښوونه کوي چې وړاندید ښځې پر . ترسره کړیڅيړنې په موخه يې هيڅ اقدام نه دی 
اجباري ځان سوځونه د يو شمير جرمونو له جملې څخه شميرل کيږي چې د شکايت کوونکي د نه شتون سربيره هم 

 .بايد د پوليسو او څارنواالنو له خوا تعقيب شي
 

په .  دییيخوالی په جدی قضيو کی د حل دوديز ميکانيزمونه کارولښځی په وړاندی د تاوتر د په دايکندی کی چارواکو
هغه ښځه ژوندی پاتی .  څو څو واری په چاړه وهلی٢١ کال د نومبر په ٢٠١٠دی قضيه کی يو نارينه خپله ښينه د 

 خو يو څو ورځی وروسته چارواکو وويل چی دغه قضيه.  ونيوهمجرمشوی وه په روغتون کی بستری شوه او پوليسو 
د دوی حل د هغه سړی له خوا دا وعده يا . د غير رسمی عدلی سيسټم له الری د ټولنی د مشرانو په مرسته حل شوه

څارنوال له مسؤوليت اخيستلو څخه انکار وکړی او پړه يی پر پوليسو . تعهد و چی هغه به خپله ښينه آرامه پريږدی
 .واچوله چی هغوی دا قضيه محلی مشرانو ته استولی ده


