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  لنډيز
  

 لکه د ماشومانو ودول، په شخړو کی د نجونو ورکول، په کور –) يا زيان رسوونکی عنعنی او رواجونه(ناوړه دودونه 
 د دی سبب ګرځی چی په مليونونو افغانی ښځی او نجونی –سارول، بدل، او د ناموس په نامه وژنه کی په اجباری توګه اي

د داسی دودونو بنياد په افغانی ټولنه کی د ښځو د موقف او رول په هکله تبعيض آميزه . کړاو، شرم او تجريد سره مخ شی
 دا ډول ناوړه دودونه د اسالم د ناسم تعبير او تفسير په  په ګډون،مشرانوډيری افغانان، د ځينو دينی . نظريی او عقايد دی
په زيات شمير داسی حاالتو کی دا ډول دودونه د شرعی قانون او د داخلی او نړيوالو قوانينو سره . وسيله پياوړی کوی

  .مطابقت نه کوی، خو د ښځو حقوق تلف کوی
  

ناوړه دودونه او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له  " چی ټرپور ګیانڅ حقونو د ی د بشروناماي د ونو کی مخ۵۶په 
 نوميږی، ځانګړی دودونه درج کوی چی په افغانستان کی د ښځو او نجونو حقوق پايمالوی، او "منځه وړلو د قانون تطبيق

سپارښتنی يی د داسی دودونو پر وړاندی د افغانستان د اسالمی جمهوريت غبرګون او ځواب څرګندوی او د ختمولو لپاره 
 کال په ترڅ کی د ٢٠١٠د يوناما د بشری حقونو څانګی د پراخه تحقيق او ګڼ شمير مرکو له الری چی د . وړاندی کوی
 واليتونو کی د ډيری ښځو، نارينه و، حکومتی چارواکو، دينی مشرانو، د ښځو د حقوقو او مدنی ټولنی ٢٩افغانستان په 

ه شوی وی، دا جوته کړی ده چی دا ډول ناوړه دودونه د هيواد په هر ځای کی او فعالينو او ټولنيزو ګروپونو سره تر سر
رپورټ دا . ټولنو کی، او په ټولو مليتونو کی شته دی په مختلفو ټولنو کی په بيالبيلی کچی، په ښاری او هم په کليوالو

نو له حقوقو څخه ساتنه وکړی، څرګندوی چی دا ډول دودونه د دی له کبله چی حکومت نه شی کوالی چی د ښځو او نجو
رپورټ د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون پر تطبيق ټينګار کوی چی په هغی کی . ال پياوړی شوی

رپورټ دا هم په ګوته کوی چی ډيری ناوړه دودونه هم د افغانستان د . ډيری ناوړه دودونه جرم او د سزا وړ ګڼل شوی
رم ګڼل کيږی او هم د شرعی قانون سره مطابقت نه لری او په دی اړه د ښځو پر وړاندی د تاو قوانيونو له مخی ج

د مختلفو حقوقی او . تريخوالی د له منځه وړلو د قانون مربوطه مادی د شرعی قانون د مکمل کوونکو اصولو سره بيانوی
 په برخه کی د يوناما د بشری حقونو څانګی  اصولو د تحليل داسالمی ماهرينو سره مباحثی او مشوری د شرعی قوانينو

  .سره مرسته کړی
  

همدا شان د ناوړه دودونو د زيات رواج او هم له منځه وړلو په برخه کی د دينی مشرانو، د ټولنی مشرانو او سپين ږيرو 
ټولنو نظريی هم دا رپورټ د ناوړه دودونو په هکله د . او د شخړو د حل عنعنوی ميکانيزمونو رول هم په ګوته شوی دی

وړاندی کوی تر څو چی د حکومت، دينی مشرانو، ټولنو او نړيوالو مرستدويو له خوا د تدابيرو طرح او عملی کول ال ښه 
  . کړی څو چی داسی دودونه له منځه يوسی

  
 چی که  کال د اګست په مياشت کی، حکومت د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون نافذ کړ٢٠٠٩د 

د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له . ګه عملی شوی وای، نو ناوړه دودونه به يی له منځه وړای وایوچيری په بشپړه ت
منځه وړلو قانون غواړی چی ټول هغه دودونه، عنعنی او کړنی له منځه يووړل شی چی د ښځو پر وړاندی د تاو 

 کړنو سربيره، د ودا قانون د نورو زيانمنوونک. ره په مغايرت کی دیتريخوالی سبب ګرځی او د اسالم د سپيڅلی دين س
واده په مقصد د ښځو پيرل او پيرودل، اجباری واده، د قانونی عمر نه دمخه واده، اجباری تجريد او ايسارول، د ښځو 

ومول غير قانونی مجبورول دی ته چی ځان ته اور ورواچوی، تعليم، کار او روغتيايی خدمتونو ته د السرسۍ څخه محر
دا قانون د حکومت اوو وزارتونو ته وقايوی تدابير توضيح کوی چی وکړای شی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی . ګڼی

  . کميسيون جوړ او په کار واچویعالید مخنيوی لپاره 
  

په . ره کی يو ستر قدم دید ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د ښځو د قانونی حقوقو د ساتنی په ال
عين حال کی د يوناما د بشری حقونو څانګه په دی قانون کی څو ضعفونه هم په ګوته کوی، لکه د ناموس په نامه 

له واده پرته جنسی مقاربت چی د اسالمی قانون له (جرمونه، د جنسی تيری واضح تعريف چی په ښکاره توګه يی له زنا 
و د دی ضرورت چی يو مصدوم کوالی شی چی يو قضايی اقدام پيل کړی او يا دوام څخه بيل کړی، ا) مخی جرم دی

د دی انديښنو با وجود، د يوناما د بشری حقونو څانګه او ګڼ شمير د ښځو د حقوقو افغانی مدافعان په دی عقيده . ورکړی
ار کول اوس مهال ډيره بيړنۍ اړتيا دی چی د موجوده قانون په هکله پوهاوی لوړول او د دی قانون د بشپړ تطبيق لپاره ک



په عين حال کی دا هم منی چی ممکن د نوموړی قانون بيا کتنه او تعديل . ده چی د ښځو او نجونو حقوق وساتل شی
  .ضروری وی تر څو وکړای شی چی په بشپړه توګه د ښځو د حقوقو تضمين وکړای شی

  
تو کی د قانون تطبيقوونکی چارواکی نه غواړی يا نشی کوالی د يوناما د بشری حقونو څانګی وموندل چی په اکثرو حاال

چی هغه قوانين تطبيق کړی چی د ښځو د حقوقو ساتنه کوی او په حقيقت کی همدا د دوی اقدام نه کول دی چی اجازه 
 او عدلی د يوناما د بشری حقونو څانګی دا جوته کړه چی سره له دی چی پوليس. ورکوی چی ناوړه دودونه دوام پيدا کړی

ارګانونه د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون څخه خبريږی، دوی په ملی کچه د قانون د تطبيق د 
په زيات شمير کليوالو او ليری والياتو کی، ټولنی او . څرنګوالی په هکله ال زياتی الرښوونی او مرستی ته اړتيا لری

د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون په هکله معلومات نه لری او دا قانون نه حکومتی مأمورين د د ښځو پر وړاندی 
  .تطبيقيږی

  
د يوناما د بشری حقونو څانګه يادوی چی ناوړه دودونه د اسالمی الرښوونو سره مطابقت نه لری، خو د اسالمی عقايدو 

اسالم د افغانستان په اساسی قانون کی . یځانګړی تعبير څخه د داسی ناوړه دودونو د توجيه لپاره کار اخيستل کيږ
مرکزی ځای لری، او دا رپورټ دا بيانوی چی د شرعی قانون له مخی اجباری واده، د شخړو د حل په خاطر د نجونو 

د يوناما د بشری حقونو څانګه وړانديز کوی چی حکومت دی د شرعی . ورکول او داسی نور ګڼ شمير کړنی منع دی
 وړاندی کولو په برخه کی مخکښ واوسی تر څو وښايی چی هغه حقوق چی په ملی او نړيوالو قوانينو قانون د جامع تعبير

  .کی يی ضمانت کيږی د اسالم بنيادی الرښوونی بشپړوی
  

په افغانستان کی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی تر  عنوان الندی د شخړو د حل په خاطر د نجونو ورکول ترد بدو 
د يوناما د بشری حقونو څانګی وموندل چی د بدو ورکول سره له دی چی د افغانستان قوانينو له مخی .  دیټولو شديد شکل

د بدو د پراخه رواج سره سره، ګڼ شمير . غير قانونی عمل دی، په ټول هيواد کی او د ټولو ټولنو په منځ کی رواج لری
په فارياب واليت کی ښځو د .  شديد مخالفت څرګندوینارينه او ښځی چی مرکی ورسره شوی وی، د دی عمل پر وړاندی

هيڅکله د نوی کورنۍ له خوا د احترام وړ "يوناما د بشری حقونو څانګی ته وويل چی هغه انجونی چی په بدو کی وديږی 
قام او د انت. نه وی ځکه چی دوی دغه انجلۍ د هغه نارينه سره تړلی ګڼی چی مجرم دی او دا انجلۍ هم مجرمه بلل کيږی

او کله کله دا انجلۍ مجبوروی چی د څارويو سره په . اخيستلو د وسيلی په حيث د دی انجلۍ سره لکه د وينځی چلند کيږی
  ".غوجل کی و اوسی

  
د يوناما د بشری حقونو څانګی د ټول هيواد په کچه بحثونو او د ثبتو شوو دوسيو د تحليل له الری دا وموندله چی په 

اجباری ودونه په .  ودونه اجباری وی ځکه چی د ښځی آزاده او آګاهانه موافقه په کی موجوده نه ویافغانستان کی زياتره
، او د کونډو مجبورول دی ته چی د خپل مړ شوی )چی طبيعتأ اجباری وی(افغانستان کی بد، بدل، په کم عمر کی ودونه 
  .ميړه خپلوانو سره واده وکړی، په بر کی نيسی

  
خو ال .  کلنۍ کی، د افغانستان د قوانينو له مخی منع دی١۵ کلنۍ څخه دمخه، او په محدوده پيمانه په ١۶د انجونو ودول له 

سره له دی چی رسمی . هم د ډيرو کم عمره انجونو ودول د هيواد په ټولو برخو کی او په ټولو مليتونو کی ډير عام دی
د .  کلنۍ څخه وديږی١۵نيمايی افغانی انجونی مخکی له ارقام موجود نه دی، د يوناما د بشری حقونو څانګه ښئی چی 

ماشومانو د ودولو د پراخه دود سره سره، ټولو نارينه او ښځو چی د دی رپورټ په موخه د يوناما د بشری حقونو څانګی 
  .ورسره مرکی کړی، د ماشومانو ودول په هيواد کی د يو جدی ناوړه دود په توګه وپيژندل

  
شوی دی چی د ماشومانو د ودولو پايلی د دوی روغتيا، تعليم او نورو ښيګڼوته زيان رسوونکی وی په پراخه کچه ښودل 

افغانستان په نړۍ کی د ميندو د مړينی تر ټولو لوړه کچه ښئی او . چی دا زيان بيا د اوږدی مودی لپاره اثر غورځوی
  . کم عمر کی واده شوی وی کلونو څخه١۶داسی مړينی زياتره په هغو ميرمنو کی واقع کيږی چی له 

 
زيات شمير افغانانو دا موضوع چی کورنۍ بايد د خپلو زامنو د واده لپاره لوړ ولور ورکړی، د يو ناوړه دود په توګه 

د افغانستان د شديد فقر په اوسنی حالت کی لوړ ولور د اجباری ودونو، د انجونو پلورلو او د کورنی تاو . وپيژندل
کله کله نارينه د دی له کبله چی د واده د قرضونو د خالصولو لپاره بايد د کلونو کلونو . بب ګرځیتريخوالی لوړی کچی س

  .لپاره کار وکړی، د نا اميدۍ احساس کوی



  
د يوناما د بشری حقونو څانګی هيڅ قانونی او دينی بنسټ د ښځو د ګرځيدو راګرځيدو په برخه کی محدوديت په هکله چی 

ما ته اخطارونه راکړل شول چی بايد کار و "د ولسی جرګی يوه غړی وايی چی . نه دی موندلید ښځو حقوق نقض کوی، 
کومه تنخواه چی زه اخلم هغه . نه کړم، ځکه چی له کور څخه بهر د ښځو کار کول ناروا دی او د شريعت له مخی منع دی

  " حرامه ده او زه بايد کور کی کښينم
  

موس تر نامه الندی وژنو قضيی درج کړی دی چی معموأل وژل شوی کسان ښځی وی د يوناما د بشری حقونو څانګی د نا
هغه څه چی . چی د يو يا څو تنو خپلوانو له خوا چی په دی باور دی چی کورنۍ ته يی شرم اړولی دی، وژل شوی دی

پورټ سپارښتنه کوی چی د دا ر. شرم ګڼل شوی اکثرأ د ښځو تيښته له اجباری واده يا د کوم نارينه سره نا روا اړيکی وی
  .افغانستان د جزاء قانون کی دی د ناموس تر عنوان الندی وژنو د سزا کمول حذف کړای شی

  
د ناوړه دودونو تر ټولو خواشينی کوونکی پايلی د ځان سوزولو پيښی دی چی د افغانستان په ځينو سيمو کی مخ پر 

و ناروغانو د يواځينی اختصاصی روغتون مشر دی توضيح کوی هغه ډاکټر چی په افغانستان کی د سوزيدل. زياتيدو دی
کم عمره انجونی زړو نارينه و ته واده کيږی، يا ورباندی پلورل . "چی د ځان سوزولو اساسی علت اجباری ودونه دی

کله مال يا د د خاوند يا خواښی له خوا د فشار له امله دوی کله ... کيږی او يا هم د ميږو او حتی اپينو سره تبادله کيږی
  ."ټولنی شورا ګانو ته ورشی او له هغوی نه مرسته وغواړی، خو هلته هم هغوی د شرم او ښکنځلو سره مخ شی

  
پوليس او قضايی ارګانونه اکثرأ د هغه قانون په تطبيق کی پاتی راځی چی د ښځو حقوقو ته درناوی کوی، او د دی پر 

دوی اکثرأ داسی قضيی تعقيبوی چی په هغی . صی کړنالری اختيارویځای چی په بيطرفه توګه عدالت تأمين کړی، خا
کی ادعا کيږی چی ښځو پر ټولنيزو نورمونه تيری کړی دی او کله چی ښځی دی ارګانونو ته د تاو تريخوالی يا د 

دا وضعيت د ګڼ . دی" خصوصی معاملی"ماشومانو د ودولو په هکله رپورټ ورکوی، نو دوی وايی چی دا د خلکو 
کله چی فرهنګی او . په نامه بنديانی دی" د اخالقی جرايمو"مير هغه ښځو له خوا بيان شوی چی په زندانونو کی د ش

ټولنيز شرايط ښځو ته د دی اجازه نه ورکوی چی د ناوړه دودونو پر وړاندی مخالفت وکړی، او يا له تاو تريخوالی څخه 
خو سره . د افغانستان د قوانينو له مخی جرم نه دی" کور څخه تيښتهله . "خالصی شی، نو دوی کله کله له کور څخه تښتی

له دی هم د قانون پلی کوونکی چارواکی اکثرأ هغه انجونی چی له کور څخه وتښتی ونيسی، تر عدلی تعقيب الندی يی 
په زندانونو کی ډيری مطالعی رپورټ ورکوی چی . ولګوی" د زنا قصد لرل"راولی او بنديانی يی کړی او اتهام ورباندی 

  .تورنی دی" اخالقی جرايمو"په )  تنه٣٠٠تخمينأ (نيمايی بنديانی ښځی 
  

 کلنه انجلۍ هغه وخت ونيوله او بندی يی کړه چی هغه يی د يوه هوټل په ١٧د بيلګی په توګه، په جالل آباد کی پوليس يوه 
د يوناما د بشری حقونو څانګی دا . د يی درلوديوه خونه کی يواځی وموندله او پر هغی يی دا تور ولګاوه چی د زنا قص

 کلنۍ کی واده وکړی او له تعليم څخه محرومه شی، ١٣وموندله چی هغه انجلی دی ته مجبوره کړای شوی وه چی بايد په 
او بيا د خسرانو له خوا ورسره بد چلند کيده او ورته اجازه نه ورکول کيده چی له کور څخه بهرالړه شی او حتی خپله 

  .ورنۍ ووينیک
  

د يوناما د بشری حقونو څانګی د حکومت له خوا د ناوړه دودونو پر وړاندی غبرګون په برخه کی ځينی پرمختياوی هم 
د . دولتی چارواکو کله کله د داسی انجونو حمايت کړی چی د اجباری واده پر وړاندی يی اعتراض کړی. ثبت کړی دی

 کلن ۶٠ کلنی انجلۍ د هغی پريکړی سره مخالفت وکړ چی هغه يو ١٢ يوی  کال په دسمبر کی٢٠٠٩بيلګی په توګه، د 
لس کاله وروسته کله چی هغه سړی وغوښتل چی نوره دی خبره رسمی .  کلنۍ په عمر کی ورکړل شوی وه٢سړی ته د 

ن سړی ښځه  کل٧٠شی او انجلۍ دی هغه ته ورواده کړی، نو انجلۍ انکار وکړ او ويی ويل چی هغه نه غواړی چی د يوه 
کورنۍ هغه پيسی چی سړی دوی ته د دی معاملی لپاره ورکړی وی بيرته ورکړی او پوليس دواړو ته اخطار ورکړ . شی

  .چی دوی نه شی کوالی چی انجلۍ په زوره واده کړی
  

ه کوی، د يوناما د بشری حقونو څانګی وکتل چی سره له دی چی ناوړه دودونه د اسالمی بنسټيزو عقايدو سره مطابقت ن
ګڼ شمير افغان نارينه و او ښځو چی د دی رپورټ . ځينی د ټولنی مشران او دينی رهبران داسی ناوړه دودونه تقويه کوی

په موخه ورسره مرکی وشوی، وويل چی د ناوړه دودونو د ختمولو لپاره تر ټولو ښه الره دا ده چی دينی مشرانو ته تعليم 



د دينی مشرانو دروند او د احترام وړ غږ کوالی شی چی کليوالو ټولنو ته توصيه دوی وويل چی . او ټريننګ ورکړای شی
  .وکړی چی ناوړه دودونه د ښځو پر وړاندی يو تبعيض دی او د اسالمی قانون سره مطابقت نه کوی

  
بت په  کال کی ښځو د نړيوالی ورځی په مناس٢٠١٠په . ځينو دينی مشرانو د ښځو د حقوقو په پلوۍ هم خبری کړی دی

 تنو علماو وويل چی بايد علما د ناوړه دودونو په برخه کی ١۵جالل آباد کی يو جوړ شوی کنفرانس کی د ننګرهار واليت 
د يوناما د بشری حقونو څانګی داسی دينی علماء هم وموندل چی د بدل په توګه ودول او د . عامه پوهاوی ته وده وړکړی

  .لوړ ولور اخيستل يی تقبيح کول
  

و پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د مناسب تطبيق لپاره بايد د قانون پلی کوونکو ادارو د پرسونل د ښځ
د ښځو پر وړاندی د تاو . ظرفيت لوړولو او زيانمنو شوو وګړو ته د خدماتو رسولو په برخه کی زياته پانګونه وشی

و متهم کول او سزا ورکول ښايی له داسی اعمالو څخه د دوی د منع تريخوالی د له منځه وړلو قانون پر اساس د عاملين
د . په عين حال کی، بايد د افغانستان خلک په دی خبر شی چی داسی قانون شته او ناوړه دودونه جرم ګڼی. کولو سبب شی

مدنی .  لوړول هم الزمی دیناوړه دودونو د ټولنيزو منفی او ناوړه پايلو په هکله د هيواد په کچه د افغانی ټولنو د پوهاوی
مرستی  فعاليتونو په برخه کی advocacyټولنی سره بايد د داسی مسائلو د څارنی، عامه پوهاوی او عدالت غوښتنی يا 

  . وشی
  

د يوناما د بشری حقونو څانګه په دی باور ده چی تر هغی چی ښځی او انجونی د داسی کړنو سره مخ دی چی هغوی ته د 
شرم سبب ګرځی او اساسی بشری حقونه يی نقض کوی، د ښځو د حقوقو د تحقق په برخه کی به ډير لږ زيان، تحقير او 

 لکه د سولی، پخالينی او بيا پيوستون روانی –د افغانو ښځو د حقوقو تحقق . پرمختګ ممکن وی چی تدوام ولرالی شی
 دوی برخه اخيستل، په کافی اندازه روغتيايی خدماتو او د تعليم او کار کولو پروسی په شمول په ورځنيو چارو کی د

 يواځی د کاغذ پر مخ قانونی او بنيادی تحفظ نه غواړی بلکه په کافی اندازه تطبيق او په –فرصتونو ته د دوی السرسی 
غان حکومت، دينی مشرانو، ټولنو، د يوناما د بشری حقونو څانګه پر اف. عمل کی دا ډول تحفظ يی تر هغی ال هم مهم دی

مدنی ټولنی او نړيوالو مرستدويو غږ کوی چی د ناوړه دودونه له منځه وړلو او بی له کوم تأخير څخه د ښځو پر وړاندی 
  .د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د تطبيق لپاره دی ټول ممکنه تدابير ونيسی

 
  سپارښتنیاساسی 

  
په لوړه کچه، د جمهور رئيس په شمول، په ښکاره او دوامداره توګه تأکيد بايد ت د افغانستان اسالمی حکوم •

 چی د ښځو د حقوقو پرمختګ او ساتنه په ټول افغانستان کی د سولی، بيا پيوستون او پخالينی يوه نه وکړی
 .بيليدونکی برخه او د هيواد د سياسی، اقتصادی او امنيتی ستراتيژيو مرکزی ستن ده

 د ښځو پر  دی، په ځانګړی توګهکړید افغانستان د ښځو لپاره د ملی کاری پالن تطبيق تسريع د حکومت باي •
 د يو .عملی يی کړی او ورکړیوړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون لپاره يوی ملی ستراتيژی ته وده 

له "هغه ښځی او نجونی چی ره فرمان صادر کړی چی  کوالی شی سم له واجمهور رئيسبيړنی اقدام په توګه، 
معموأل هغه ( په جرم بنديانی شوی دی خوشی کړی چی د افغانی قوانينو له مخی جرم نه دی "تيښتید کور څخه 

 ).ښځی چی له کوره وتښتی د زنا په نيت لرلو متهمی کيږی
ښځو پر  دی ټولو محاکمو او څارنواليو ته دی هدايات صادر کړی چی د ستره محکمه او لويه څارنوالی •

پوليس او څارنواالن بايد د قانون سره سم د ناوړه . وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون تطبيق کړی
دودونو په برخه کی ټول هغه شکايتونه درج کړی چی د د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو 

 .لټنی او عدلی تعقيب سم له واره پيل کړیقانون له مخی جرم ګڼل شوی، او څارنوالۍ دی د داسی قضيو پ
دی د ښځو په وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی لپاره عالی کميسيون سره يو ځای د قانون د عدليی وزارت  •

تطبيق کوونکو ټولو مأمورينو ته د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د تطبيق په برخه 
نو ودونو او د شخړو د حل په مقصد په بدو کی د انجونو د ورکولو د تشخيص، کی، د اجباری او د ماشوما

 .پلټنو او عدلی تعقيب په شمول، د ظرفيت د لوړولو په خاطر روزنيز پروګرامونه برابر کړی
ښځو چارو وزارت سره يوځای دی د ماليانو، امامانو او دينی ښونکو دی د حج او اوقافو او د دينی مشران  •

ځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون په هکله د پوهاوی زياتولو روزنيز پروګرامونه لپاره د ښ
دينی مشران او علما بايد د ناوړه دودونو په هکله چی د اسالمی هداياتو او اصولو سره مطابقت نه . جوړ کړی



و د حقوقو په هلکه آزاد لری عوامو ته خبری وکړی او د شريعت متخصصينو سره دی د اسالم او د ښځ
 .بحثونه پيل کړی

دی د حکومت او مدنی ټولنی هغه ابتکارونه پياوړی کړی چی موخه يی د ښځو پر وړاندی نړيوال مرستندويان  •
د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون تطبيق او د افغانستان د ښځو لپاره د ملی کاری پالن د تطبيق لپاره هڅی 

   .دی

  

  ټولی سپارښتنی
  

  د افغانستان اسالمی حکومت ته
  

په لوړه کچه، د جمهور رئيس په شمول، بايد په ښکاره او دوامداره توګه تأکيد وشی چی د ښځو د حقوقو  •
پرمختګ او ساتنه په ټول افغانستان کی د سولی، بيا پيوستون او پخالينی يوه نه بيليدونکی برخه او د هيواد د 

 .يژيو مرکزی ستن دهسياسی، اقتصادی او امنيتی سترات
د هغو ناوړه دودونو عدلی تعقيب او څارنی په شمول چی د قانون له مخی د سزا وړ ګڼل شوی، د ښځو پر  •

وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو د قانون په کافی اندازه تطبيق؛ د زيانمنو شوو وګړو لپاره  د خدماتو او د 
 . کميسيون پياوړی کولعالیښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی 

د افغانستان د ښځو لپاره د ملی کاری پالن د تطبيق تسريع کول، په ځانګړی توګه د ښځو پر وړاندی د تاو  •
 .عملی کولتريخوالی د له منځه وړلو قانون لپاره يوی ملی ستراتيژی ته وده ورکول او 

د له کور څخه "ښځی او نجونی چی جمهور رئيس سم له واره کوالی شی چی فرمان صادر کړی چی هغه  •
معموأل هغه ښځی چی ( په جرم بنديانی شوی دی خوشی کړی چی د افغانی قوانينو له مخی جرم نه دی "تيښتی

 ).له کوره وتښتی د زنا په نيت لرلو متهمی کيږی
د بشری جمهور رئيس کوالی شی په ملی کچه د مباحثو يوه لړۍ پيل کړی چی د شرعی قانون او د افغانستان  •

 .وړاندی کړیحقونو نړيوالو مسئوليتونو جامع تفسير او تعبير 
  

  د عدليی وزارت
  

د داخله وزارت په مرسته دی ډاډ ورکړی چی پوليس او څارنواالن د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له  •
ولو شکاياتو د منځه وړلو قانون، د هغه ناوړه دودونو په هکله چی د قانون له مخی د سزا وړ ګڼل شوی د ټ

 .درج کولو، او د مؤثرو پلټنی او عدلی تعقيب له الری، تطبيق کړی
د ښځو په وړاندی د تاو تريخوالی د مخنيوی لپاره عالی کميسيون سره يو ځای د قانون تطبيق کوونکو ټولو  •

 اجباری او د مأمورينو ته د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د تطبيق په برخه کی، د
ماشومانو ودونو او د شخړو د حل په مقصد په بدو کی د انجونو د ورکولو د تشخيص، پلټنو او عدلی تعقيب په 

 .شمول، د ظرفيت د لوړولو په خاطر روزنيز پروګرامونه برابر کړی
و د تاو تريخوالی هغو ښکار شوو وګړو ته دی حقوقی مرستی برابری کړی چی د ښځو پر وړاندی د تا •

 .تريخوالی د له منځه وړلو قانون له مخی خپل شکايتونه درج کوی
 ماده، چی د ناموس په نامه وژنو ته سزا ته ٣٩٨سپارښتنه دی وکړی چی ولسی جرګه دی د جزاء د قانون  •

 .تخفيف ورکوی، بيرته وګرځوی
 خاوند او ميرمن د ستری محکمی او ولسی جرګی سره دی د واده اجباری راجستر کول په نظر کی ونيسی چی •

 .څخه غواړی چی بايد د يوی ثبت کوونکی مرجعی حضور ته د واده لپاره حاضر شی
 ١٨ولسی جرګی ته دی سپارښتنه وکړی چی د نارينه او ښځو دواړو لپاره د واده قانونی سن تعديل او حد اقل  •

 .کاله يی وټاکی چی د بشر د حقونو د برابرئ د نړيوال ستاندارد ضمانت کوی
تری محکمی او د لوی څارنوالۍ سره دی د هغو قوانينو بيا کتنه په نظر کی ونيسی چی د ښځو حقوق د س •

په هر ډول . متأثره کوی تر څو چی د دی قوانينو مطابقت د ملی او نړيوالو ستانداردونو سره ډاډمن کړای شی
ی بيا کتنو څخه وروسته دی د هغو د داس. بيا کتنه کی دی د افغانستان د مدنی ټولنی برخه اخيستنه ډاډمنه کړی

 .قوانينو تعديل يا بيرته ګرځول وغواړی چی د بشری حقونو د ډاډمنولو سره مطابقت نه کوی



د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون بيا کتنه او د هغی د تطبيق د وړتيا ارزونه دی پيل  •
 مادی تعديل ته دی پاملرنه ٣٩د بيلګی په توګه، د . یکړی تر څو د ممکنه تعديلونو ځای تشخيص کړای ش

وکړی چی مشخص کوی چی عدلی تعقيب د متضرره شوی شخص د شکايت پر اساس پيل کيږی، په داسی 
 .حال کی چی بايد څارنوال ته هم اجازه ورکړل شی چی يوه قضيه پيل کړای شی

لکه (و د حل غير رسمی ميکانيزمونو ډاډ دی وړکړی چی هغه قانون چی د رسمی عدلی سيستم او د شخړ •
تر منځ د اړيکو مشخص کولو لپاره وړاندی شوی دی، د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له ) جرګه او شورا

منځه وړلو قانون په شمول د ملی قوانينو سره مطابقت ولری او دوديز ميکانيزمونه د بشری حقونو څخه 
 .سرغړونی ته پری نه ږدی

  
  او لويه څارنوالیستره محکمه 

  
ټولو محاکمو او څارنواليو ته دی هدايات صادر کړی چی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو  •

قانون تطبيق کړی او ورسره دی د دی قانون څخه د استفادی په هکله، د جرايمو د نورو قوانينو سره د دی 
 .قانون د د اړيکو په شمول، مشخصی الرښونی وکړی

تر نامه الندی د ښځو نيول، عدلی " اخالقی جرايمو" مادی په نظر کی نيولو سره دی د ١٣٠ اساسی قانون د د  •
له کور څخه "د ستری محکمی عالی شورا بايد د . تعقيب او سزا ورکولو قانونی بنسټ ته بيا کتنه وکړی

د اساسی قانون د تضميناتو، ملی په هکله خپله قضايی فيصله تجديد کړی تر څو چی دا فيصله " جرم"د " تيښتی
 .قوانينو او شريعت او د دولت د بشری حقونو د نړيوالو مسئوليتونو سره برابره شی

  
  د ښځو د چارو وزارت

  
ښځو ته دی مشخصی مرستی ورسوی چی د پوليس او څارنواليو سره د ناوړه دودونو په هکله خپل شکايتونه  •

 .درج کړی
لی د مخنيوی ملی او واليتی کميسيونو ته دی کافی مرستی ورسوی؛ په ټولو د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوا •

والياتو کی دی واليتی کميسيونونه جوړ کړی او د هغوی په مؤثره توګه فعاليت لپاره دی د ټريننګونو برابرولو 
 .په شمول الزم تدابير ونيسی

 پوهاوی زياتولو په خاطر دی په ملی کچه د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون په هکله د •
د ښځو او نارينه و سره کمپاينونه په الر واچوی تر څو چی خلک د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی او د ښځو د 

 .حقونو په برخه کی حساس او ويښ شی او په دی کی دی کليوالو سيمو ته ځانګړی توجه وکړی
 ټولنيز حمايت، طبی درملنی او –ځای دی د سرپناه ، روانی د عامی روغتيا او معارف وزارتونو سره يو  •

تعليم ته السرسی د برابرولو له الری هغو ښځو او انجونو ته مرستی برابری کړی چی د ناوړه دودونو له کبله 
 .زيانمنی شوی دی

  
  د کورنيو چارو وزارت

  
 په وړاندی د غبرګون واحد پياوړی د ښځينه پوليسو د جذبولو په شمول دی په پوليسو کی د کورنيو د ستونزو •

 .کړی
  

  د حج او اوقافو وزارت
  

ماليانو، امامانو او دينی ښوونکو ته دی د ښځو د حقوقو او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو  •
 .قانون په هکله د پوهاوی د زياتولو په موخه روزنيز پروګرامونه جوړ او تطبيق کړی

ياد دی داسی مواد ترتيب او وړاندی کړی چی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه د شرعی قانون پر بن •
 .وړلو قانون تکميل کړی او مالتړ يی وکړی

  
  د اطالعاتو او فرهنګ وزارت



  
پر کليوالی ټولنو د ځانګړی تمرکز سره دی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون، د ښځو پر  •

تاو تريخوالی او د هغی د نتايجو په هکله د عامه پوهاوی د زياتولو په موخه راډيويی او ټلويزيونی وړاندی 
 .پروګرامونه توليد او خپاره کړی

  
  د عامی روغتيا وزارت

  
د هغو ښځو او انجونو لپاره دی چی د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی څخه زيانمن شوی ځانګړی پروګرامونه او  •

 .ر کړیوړيا عالج براب
د ودولو د اثر په برخه کی دی معلومات ) د کم عمر انجونو(د ميندو او ماشومانو پر مړينه باندی د ماشومانو  •

 .راغونډ او تحليل کړی
  

  د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه
  

شان د د هلکانو او انجونو ښونځيو لپاره دی داسی نصاب او مواد جوړ او ترتيب کړی چی د ماشومانو ودولو په  •
 .ناوړه دودونو قانونی منع کولو په شمول، د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی په ګوته کوی

 .کورنيو سره د مادی مرستو کولو په شمول په ښونځيو کی د انجونو د ساتلو پروګرامونه پياوړی کړی •
  

  د ماليی وزارت
  

 معارف او لوړو زده کړو وزارتونو د ښځو چارو، حج او اوقافو، عدليی، عامی روغتيا، اطالعاتو او فرهنګ، •
ته دی په کافی اندازه مالی امکانات برابری کړی تر څو چی دوی وکړای شی چی د ښځو پر وړاندی د تاو 

  .تريخوالی د له منځه وړلو قانون له مخی خپل مسئوليتونه سر ته ورسوالی شی
  

  دينی مشرانو ته
دی د ماليانو، امامانو او دينی )  د حج او اوقافو وزارتلکه د ښځو چارو او(د مربوطه وزارتونو سره يوځای  •

ښوونکو لپاره د ښځو د حقوقو او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون په هکله روزنيز 
 .پروګرامونه جوړ کړی

لی د له منځه د شرعی قانون پر بنياد دی داسی مواد ترتيب او وړاندی کړی چی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوا •
 .وړلو قانون تکميل کړی او مالتړ يی وکړی

د ښځو چارو وزارت سره يوځای دی د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون، د ښځو پر  •
وړاندی تاو تريخوالی او دهغی پايلو په هکله د پوهاوی زياتولو ملی کمپاين کی مرسته وکړی او په دی کی دی 

 .ته ځانګړی توجه وکړیکليوالو سيمو 
 . د مباحثو يوه لړۍ پيل کړیپر اسالم او د بشر حقونو  په ملی کچه سره دی مرسته وکړی چیجمهور رئيس •
پر ستره محکمه دی غږ وکړی چی د هغو ښځو د نيولو، عدلی تعقيب او جزا ورکولو قانونی بنياد ته بيا کتنه  •

په هکله دی خپل هدايت بيا نوی " جرم"د " ور څخه تيښتیله ک"تورنی وی، او " اخالقی جرايمو"وکړی چی په 
 .کړی

  ته) د بشری حقونو او ښځو سازمانونه، او د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون(مدنی ټولنی 

د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون تطبيق دی تشويق کړی، او د عدلی تعقيب په شمول دی  •
ارو له خوا د دی قانون د تطبيق د څرنګوالی کتنه او څارنه وکړی او په هکله دی يی په عامه کچه د حکومتی اد

 .رپورټ ورکړی

ښځو ته دی مشخصی مرستی ورسوی چی د پوليس او څارنواليو سره د ناوړه دودونو په هکله خپل شکايتونه  •
 .درج کړی



وماتونو، د حج او اوقافو وزارت، او د ښځو چارو د ټولنيزو رسنيو، مشرانو او شورا ګانو سره يوځای دی د ج •
وزارت له الری دينی مشرانو او د ټولنو رهبرانو ته د ښځو د حقوقو، د ښځو پر وړاندی تاو تريخوالی، او ناوړه 

 .دودونو په هکله روزنيز پروګرامونه عملی کړی

ی د ښځو پر حقوقو اثر غورځی، د په هره حکومتی پروسه کی چی هدف يی د قوانينو بيا کتنه وی او په هغی ک •
 . مدنی ټولنی فعاله برخه اخيستنه دی ډاډمنه کړی

 ماده بيرته وګرځوی چی د ناموس په نامه وژنی په صورت ٣٩٨حکومت دی تشويق کړی چی د جزاء د قانون  •
 .کی د جرم حکم له منځه وړی

ر عنوان الندی نيول شوی ت" اخالقی جرم"حکومت دی تشويق کړی چی ټولی هغه ښځی خوشی کړی چی د  •
 .بولی" جرم "، "له کور څخه تيښته"دی، او هغه قضايی فيصله دی نوی کړی چی 

  نړيوالو مرستندويو ته

د چارواکو د روزنی، په ملی کچه د عامه پوهاوی کمپاينونو، او د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه  •
 حکومت هغو ابتکارونو مالتړ ال زيات کړی چی موخه يی د وړلو واليتی کميسيونو سره مرستو په شمول دی د

 .ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون تطبيق دی

د افغانستان د ښځو لپاره د کاری پالن د تطبيق په برخه کی دی د حکومت مالتړ وکړی، په ځانګړی توګه د  •
 د تطبيق لپاره د ملی ستراتيژی د ودی او عملی کولو په ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون

 .برخه کی

د والياتو څارنواليو سره د تخنيکی مرستو پروګرامونو ته دی وسعت ورکړی، په ځانګړی توګه د ښځو پر  •
 .وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون د تطبيق په موخه

منځه وړلو په موخه دی د حکومت او مدنی ټولنی ابتکارونو ته د ماشومانو ودولو او نورو ناوړه دودونو د له  •
 .مشخصی مرستی برابری کړی

د ښځو پر وړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون له مخی د ناوړه دودونو د غير قانونی والی په هکله دی  •
 .د عامه پوهاوی پراخه کمپاينونو سره مرستی وکړی

ړاندی د تاو تريخوالی د له منځه وړلو قانون په هکله د نارينه و د پوهاوی د د ښځو د حقوقو او د ښځو پر و •
 .زياتولو لپاره پروګرامونو سره دی مرستی وکړی

ماليانو او دينی ښوونکو لپاره پر شريعت، بشری حقونو او ناوړه دودونو له منځه وړلو باندی دی د حکومت او  •
 .مدنی ټولنی تعليمی پروګرامونو حمايت وکړی

هغو پروګرامونو ته دی وسعت ورکړی چی له کورنيو سره مادی مرستی کوی چی انجونی يی په ښوونځيو کی  •
 .پاتی شی

ډاډمنه دی . هغو پناه ځايونو سره دی مرستی زياتی کړی چی د تاو تريخوالی ښځينه مصدومينو ته پناه ورکوی •
يت د خونديتوب تضمين کوی چی ورسره کړی چی د ټولو پناه ځايونو ښه مديريت کيږی او د هغو ښځو د حيث

 .مرسته شوی ده

) له محاکمی څخه مخکی او يا مجرمی ګڼل شوی(پر جمهور رئيس دی غږ وکړی چی ټولی هغه ښځينه بنديانی  •
 .د ارتکاب په تور نيول شوی دی" اخالقی جرم"خوشی کړی چی د 

 بيا کتنه وکړی چی د ښځو حقوق چی د هغو ملی قوانينو) ټولی حکومتی اداری( پر حکومت دی غږ وکړی  •
 .متأثره کوی تر څو د بشری حقونو د ملی او نړيوالو ضمانتونو سره يی مطابقت ډاډمن کړی
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