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    اصطالحات

AGO    ی څارنوالۍ دفتر يد لو  

AIHRC    د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون  
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CEDAW  کنوانسيون د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعيض د له منځه وړلو 

CID     تحقيقاتو رياست جناييد  

DOWA     ښځو د چارو رياست د 

EUPOL   په افغانستان کی د اروپايی اتحاديی پوليسو ماموريت  

EVAW Law  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون  

FRU   څانګه  غبرګون د کورنی 

IDLO  د قانون د پرمختيا نړيوال سازمان 

JSSP  د افغانستان د عدلی سکتور مالتړ پروګرام  

MOWA     ښځو چارو وزارت د 

NAPWA د افغانستان د ښځو لپاره ملی کاری پالن  

NGO    غير حکومتي موسسه 

OHCHR  او ايچ سی ايچ آر(د بشری حقونو لپاره دمګرو ملتونو د عالی کميشنر دفتر( 

UNAMA  يوناما(دافغانستان لپاره دملګرو ملتونومرستندويه پالوی(  

UNFPA     د نفوسو لپاره د ملګرو ملتونو پانګه 

UN Women د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره  

VaW    د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی  

  پښتو، دری او عربي لغتونه

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

  . هغه جرمونه چې سزا يې تر دريو مياشتو پورې کيدای شي  :قباحت

  د مشرانو غونډه   : جرګه

  . وان چې واده کول ورسره مشروع نه ديميړه، ښځه يا نور نږدې خپل  :محرم

  . له ښوونو او کړنو څخه را اخيستل شوي وي )ص(د قوانينو مجموعه چې له قران کريم او پيغمبر محمد   :شريعت

  محلي غونډه   :شورا

  ژمنليک    :تعهدنامه

  ديني پوهان  :علماء

  له ودګني ژوند څخه بهر جنسي اړيکې   :زنا



 

ii 

  قضايي صالحيت

] ٢٠١١[ ١٩٧۴له مخې تيار شوی چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د  مأموريتوناما د هغه دغه راپور د ي
  : پريکړه ليک په ذريعه ورکړل شوي

د افغانستان په اساسي قانون او نړيوالو تړونونو کې چې افغانستان يې غړيتوب لري د بشري حقونو او بنسټيزو ازاديو "
په بشپړ تطبيق کې مرسته  ،و چې د ښځو د بشري حقونو له پياده کولو سره اړه لريپه تېره بيا د هغو احکام ،د احکامو
  ." وکړي

قربانيانو ته د جبران ورکولو "چې  څخه یژمن د د افغانستان د حکومت پاراګراف ٣٧پريکړه ليک ] ٢٠١١[ ١٩٧۴د 
هرکلی " يوه ستراتيژي طرح کويد خدمتونو په ګډون د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د تطبيق لپاره 

  .کوی

د افغانستان له حکومت، د  )او ايچ سی ايچ آر(د بشری حقونو لپاره دمګرو ملتونو د عالی کميشنر دفتر /يوناما
ځانګړی توګه د ښځو د مدني ټولنې  ، پهافغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون او د مدني ټولنې له سازمانونو

ی يو لړ فعاليتونه پيل کوي چې هدف يې د ښځو د حقونو پرمختګ دی څو دوي له تبعيض او سره يو ځا ،ګروپونو
  . تاوتريخوالي څخه پرته ژوند وکړي

او ايچ سی (د بشری حقونو لپاره دمګرو ملتونو د عالی کميشنر دفتر  کیافغانستان  پهد بشری حقونو څانګه  يوناماد 
 عالی راپور د په هکله خپلدخپلو کړنو هر کال او  له ځانه سره لری استازيتوب کوی او بشپړ مالتړ ېی )ايچ آر

  .کویوړاندی بشری حقونو شورا ته  د کمشينر له الری



 

iii 

  ميتودولوژي

او (د بشری حقونو لپاره دمګرو ملتونو د عالی کميشنر دفتر /يونامادغه راپور په کابل او اتو سيمه ييزو دفترونو کې د 
کال د کب او  ١٣٨٩ قونو د څېړونکو له خوا په ترسره شويو څيړنو باندې والړ دی چې دد بشري ح )ايچ سی ايچ آر

 د او ايچ سی ايچ آر/يوناماد . تر منځ بشپړ شوی دیمياشتو ) سپتمبرکال د مارچ او  ٢٠١١(لړم د کال  ١٣٩٠ د
د منع قانون د تطبيق په اړه او  اليد ښځې پر عليه د تاوتريخود څارنواالنو، قاضيانو او پوليس افسرانو له خوا افسرانو 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوی په اړه د واليتي کميسيونونو د فعاليتونو په باب مفصل احصاييوي او 
 . بنيادي معلومات راغونډ کړي دي

 ۴٣، ووليس افسرانپ ۵١، وڅارنواالنتنو  ۶٧ دواليتونو  ٣٣په او ايچ سی ايچ آر د ټول هيواد /برسيره پر دی يوناما
او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک استازو تنو  ۴۵، د ښځو چارو د وزارت او د ښځو چارو د رياستونو وقاضيان

کلونو کې د ښځو ) ٢٠١١او  ٢٠١٠( ١٣٩٠او  ١٣٨٩په  1.مرکی ترسره کړی دی ٢۶١استازو سره  ١٧د کميسيون 
او د حکومتي چارواکو، غير حکومتي موسسو او د ملګرو ملتونو د رنه قضيو څاانفرادي  د پر وړاندې د تاوتريخوالي

  . سندونو بيا کتل د مرکو بهير بشپړ کړاو اړونده راپورونو  د ادارو له خوا

د ښځې د حکومت له خوا ) ٢٠١١مارچ  ٢٠ -٢٠١٠مارچ  ٢١(کال په اوږدو کې  هجری شمسی ١٣٨٩راپور د  دی
کال د اپريل څخه تر سپتمبر مودی پوری  ٢٠١١او د  لومړنۍ کال يه انون د تطبيقپر عليه د تاوتريخوالي د منع د ق

   .دهشوی باندی متمرکزه پر اضافی پلټنو 

کې  واليت په مرکزونو ٣١ دواليتونو څخه  ٣۴راپور هغه احصايي او ارقام راغونډ کړي دي چې له مخې يې له دغه 
کال تر همدې مودې  ٢٠١١کال له مارچ څخه د  ٢٠١٠(پورې کب تر  ١٣٨٩له مياشتې څخه د کب د  ١٣٨٨د 

پوليس، د څارنوالی دفترونو او ښاري  2 .د قضايي چارواکو له خوا د قانون د عملي کولو څرنګوالي څرګندوي) پورې
هغه تحليل کړي دي، که څه هم ټولو چارواکو معلومات په  او ايچ سی ايچ آر /يونامامحکمو ارقام برابر کړي او 

راپور . دې کار لپاره اماده نه وو چې دا ډول معلومات شريک کړي تيک ډول نه دي برابر کړي او يا هم  دسيستما
داسې سندونه نه دي راغونډ کړي چې د ولسواليو د محکمو او څارنوالۍ له خوا او يا د استيناف د محکمو او سترې 

  .عمومي توګه ورته اشاره شوې دهمحکمې له خوا د قانون د تطبيق په اړوند معلومات ورکړي، خو په 

راپور د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي يو شمير قضيې يادوي چې بيال بيلو موسساتو ته رسيدلي دي، لکه افغان ملي 
راپور په دې اړه څه نه وايي چې ايا . پوليس، د ښځو د چارو وزارت او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون

  .وتريخوالی په افغانستان کې مخ په زياتيدو او که کميدو دید ښځو پر وړاندې تا

کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په اړه ارقام راغونډول پيل کړي او د ) ٢٠٠۶( ١٣٨۴د ښځو چارو وزارت په 
علومات هغه په ډيتابيس کې د ارقامو زياتوالی ښايي د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د قضيو د شمير په اړه نور ښه م

، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک )UN Women(اداره ملګرو ملتونو د ښځو لپاره د يوناما،  3.برابر کړي
هغه  ټولی د ښځو چارو د وزارت د ډيتابيس په ګډون ،کميسيون، د کورنيو چارو وزارت او دافغانستان د ښځو شبکه
 . تعقيبوي هڅې تقويه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قضيې

 

                                                            
  . سره مرکه وکړی او ايچ سی ايچ آر ونه شوای کوالی دهلمند له چارواکو/د السرسی د محدويتونو له کبله يوناما  1
. لی لریدافغانستان هر واليت يوه قضای حوزه او ګڼ شمير ولسوالی قضای حوزی لری چی زياتره يی په خپل تشکيل کی حد اقل يوه محکمه او يو څارنوا  2

هکله ځينی معلومات په ننګرهار  د نورستان په. په دی راپور کی د لوګر، نورستان او وردګو په هکله معلومات د محدوده الس رسی له وجی بشپړه نده
  . واليت کی د نورستان د چارواکو سره د مرکو په ترڅ کی ترالسه شوی

د دی وزارت ). www.mowa.af.gov :په دی پته موجودی(قضيی ثبت کړی دی  ۴١٠٣هجری شمسی کال په اوږدو کی د ښځو چارو وزات  ١٣٨٩د  3 
  .ځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د قضيو د ثبتولو مفصل معيارونه د جوړيدو په حال کی دی او د دی راپور د ليکلو په وخت کی اماده نه وهد ښ



 

1 

  د راپورلنډيز -١

، پخوانی دود او شنیښاندامنيت پوری اړوند . ما د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی يوه قضيه هم نه دی ثبت کړی
  .ښځی نه پريږدی چی محاکمو ته الری شی )شرم او ويره لکه( روانی خنډونه  دستور او

  4رواکی، د خوست واليتد واليتی محکمی چا        

کې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون ) اګستپه  ٢٠٠٩ د(په زمري مياشت  ١٣٨٨ن حکومت د د افغانستا
دې مهم قانون په . په انفاذ سره د ښځو او نارينه وو د برابرۍ او د ښځو د حقونو په ساتلو کې يو ستر ګام پورته کړ

ج، په جبري ډول د ځان سوځونه، او د ښځو پر لومړی ځل په افغانستان کې د ماشومانو نجونو ودول، جبري ازدوا
وپيژندل او د هغو مرتکبيونو ته  توګهد جرم په  ، د جنسی تجاوز په ګډون،نور عملونه ١٩وړاندې د تاوتريخوالي 

تر  ٢٠١١د د مارچ څخه  ٢٠١٠( کال تر لړم  ١٣٩٠د وری څخه د کال  ١٣٨٩دغه راپور د . ټاکلوسزاګانې 
قانون تطبيق کوونکو ادارو له خوا په ټول افغانستان کې د ښځې پر د د قضايي چارواکو  او پورې موده کې ) سپتمبر

عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون تطبيق تر کتنې الندې نيسي او په دې برخه کې ټول پرمختګونه او تشې په ګوته 
   5.کوي

په "خپور شوي راپور کې ) کال د ډسمبر ٢٠١٠ د(کال د غبرګولي  ١٣٨٨يوناما له خوا د /او ايچ سی ايچ آرراپور د 
. راغلي موندنې، پوره کوي "او د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون تطبيق دودونهافغانستان کې ناوړه 

د منع  د ښځې پر عليه د تاوتريخواليتثبيت او په ګوته کوي چې  دودونهوړاندې ناوړه  رنوموړی راپور د ښځو پ
وړاندې له تاوتريخوالي سره په مبارزه کې يوه ښه وسيله ده، ځکه خشونت او تاوتريخوالي په هغو  رقانون د ښځو پ

دوديزو کړنو او روشونو کې ژورې ريښي لري چې ښځو ته مساوي حقونه نه ورکوي او په کورنيو کې د ننه له ښځو 
له  څارنواالنو، پوليسو اوپه تېره بيا د   چې د حکومت،، موندلې ده دا همراپور دغه . سره په نارواوو پرده غوړوي

  . کمزروي هڅې شوې دي او دې ته اړتيا شته چې دغه هڅې ګړندۍ شي د قانون په تطبيق کې خوا

څېړنې څرګنده کړې چې قضايي چارواکو د هيواد په ډيرو برخو کې د  او ايچ سی ايچ آر/د دې راپور لپاره د يوناما
دی، خو د هغې تطبيق کول په فيصدي لحاظ کم شمير داسې هڅې دي چې وښيې دې قانون په تطبيق کولو پيل کړی 

د ښځې پر  او ايچ سی ايچ آر موندلې ده چی/يوناما .وړاندې د تاوتريخوالي قضيې حل کوي رحکومت څنګه د ښځو پ
مزل په مخ  هعليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له الرې له خشونت څخه د ښځو د بشپړې ساتنې په الر کې ال اوږد

  .پرته دهکې 

 پيښیپه اړه هر اړخيزې رسمی احصايي نشته او ډيرې شکايتونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د 
د مارچ له  ٢٠١٠د ( په کال کی ١٣٨٩د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د . له راپورنو څخه پاتې کيږي

، چی د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون د تطبيق لومړنۍ کال )پورې ٢٠تر  د مارچ ٢٠١١د  څخه ٢١
د پيښو  که .له مخی جرم ګڼل کيږیقانون دی چی د  ثبت کړي ديپيښی  ٢٢٩٩د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي  دی،

واليتونو له جملی  ٣۴د  چې دا وموندلهڅيړنې  او ايچ سی ايچ آر/يوناماد  ،شميره د اساس په څېر قبوله کړو موجود
 ٧، شویثبتې  له خوا څارنواالنود  ]قضی ۵٩۴[ سلنه ٢۶پيښو له جملی څخه  ٢٢٩٩ د ټولو واليتونو کی ٢٨څخه په 

له خوا د ښځی و کماابتداييه محباندی د ] قضيو ١٠١[سلنی  ۴ پراو ، یشو محاکمو ته سپارل] قضيی ١۵۵[ی ه يسلن
  6.اساس پريکړه صادر شوی دی نون پهپر عليه د تاوتريخوالی د منع د قا

                                                            
  ).١٨د اپريل  ٢٠١١د ( ٢٩د وری  ١٣٩٠او ايچ سی آر مرکه، د /د خوست د واليتی محکمی د چارواکو سره د يوناما  4
 ٢٠١د (کال ١٣٨٩څنګه چی د دی راپوړ د ميتودولوژی په برخه کی يادونه شوی، د .  ريکارډونو کی لمريز کال کاروی افغانستان په خپل ټول رسمی  5

تر مودی پوری د ) د اپريل څخه د سپتمبر ٢٠١١د (کال د وری څخه د لړم  ١٣٩٠مفصل احصايی او د) ٢٠کال د مارچ ار  ٢٠١١څخه د  ٢١کال د مارچ 
کوونکی ارګانونو له خوا د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون د تطبيق په باب عمومی معلومات يه دی راپور کی شامل قضايی او د قانون د پلی 

  .دی
 .ه نه دیدافغانستان بشری حقونو خپلواک کميسيون د قضاياو د ثبت معيارونه د پوليسو او د څارنوالی د معيارونو سره شباهت لری خو کټ مټ يو شانت  6

بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، باميان، دايکندی، فراه، فارياب، غزنی، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، : واليتونه عبارت دی له ٢٨دغه 
ان په واليتونو کی د کاپيسا، سمنګان، سرپل او ارزګ. خوست، کنړ، کندز، لغمان، لوګر، ننګرهار، نيمروز، پکتيکا، پکتيا، پنجشير، پروان، تخار او زابل
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د عملی کيدلو بهير اميد بخښوونکی  قانوند د منع  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالياو ايچ سی ايچ آر /که څه هم يوناما
د ښځو په وړاندی د  دولت ال تراوسه هم چیڅرګنډوی  داوينی، د عدلی تعقيب الندی د شکايتونو او قضيو ټيټه کچه 

    . پراخه توګه عملی کړی نه دیدغه قانون په  ه قضيو کیتاوتريخوالی پ

اقامه  یو په وړاندی د دعوقض و د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی دواليتونو کی څارنواالن ١٧په  
سيدګی قضيو په ر ٣۵قضيو په ثبتولو او د  ۶٨د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی د  7.کړی دی
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د  .هرات واليت په هيواد کی د ټولو نه مخکښ واليت پيژندل شوی سره د

د کابل څخه د (په کابل کی تقريبا د ټول هيواد نيمايی قضيی ثبتی کړی دی  مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالۍ
سره د دی دير لږ شمير قضيی . )ه رارسيدلی دینورو واليتونو څخ ١٩قضيی د  ۴٧برسيره  وقضي ٢٨۵رارسيدلی 

يوازی  رنوالیڅا اختصاصیدغه  تر مارچ پوری ٢٠١١کال د مارچ څخه د  ٢٠١٠ دمحاکمو ته د راجع شوی دی، 
  . محاکمو ته سپارلی دید کابل قضيی  ٢١

و ښځو د ځان سوځونی يو او ايچ سی ايچ آر د افغانستان په جنوبی او جنوب ختيځو سيمو کی د مايوسو نجونو ا/يوناما
شوی په داسی حال کی تحقيق  و له خوا نه دیپوليسيی د  د دغو قضيو اکثريت. زيات شمير قضيی هم ثبت کړی دی
  .مادی له مخی ځان سوځونی ته مجبورل جرم پيژندل شوی ٢١قانون د  منعچی د ښځی پر عليه د تاوترخوالی د 

د ښځې پر چی  چی که څه هم د قتل او نورو جدی جرمونو ځينی قضيی ددا هم موندلی ده  او ايچ سی ايچ آر/يوناما
جزا د د  شیله مخی جرم ګڼل شوی د دی پر ځای د ياد شوی قانون په اساس تعقيب  قانون د د منع عليه د تاوتريخوالي

د دوی  ،ځينی وخت مجرمين برائت حاصل کړیدی چی په نتيجه کی  تر عدلی تعقيب الندی نيول شویله مخی قانون 
" خالقی جرمونو"اتهام ټيټ او په عادی جرمونو متهم شوی، د دوی مجازات کم شوی او يا هم ښځينه قربانيانی په ا

  8.تورنی شوی دی

ل وموندلې ده چې د ښځو پر وړاندې د خشونت ډيرې قضيې چې پوليس او څارنوالۍ ته يې خبر ورکدغه راپور دا 
د منځګړيتوب، د شکايتونو بېرته اخيستل، او د  -تر غور الندې نيولی کيږيکيږي له رسمي قضايي سيسټم څخه پرته 

د کورني تاوتريخوالي ډيرې  او ايچ سی ايچ آر/يوناما. مشرانو له خوا د شخړو د حل کولو د دوديزو طريقو په ذريعه
پوليسو د د قضيې وموندلې چې د منځګړيتوب له الرې حل شوي په دې کې داسې موسساتو منځګړيتوب کړی لکه 

  .څانګه، د ښځو چارو وزارت او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون غبرګون کورنی

په منځګړيتوب باندې تکيه کول تر يوې اندازې هغه ميالن څرګندوی چې ډيرې ښځې چې شکايتونه ثبتوي، خصوصا 
ي يا فشار ورباندې اچوي چې خپل د خپلو ميړنو په مقابل کې، خو چارواکي په نامناسب ډول دوي ته سال ورکو

د ښځې پر  نړيوالو د ښو کړنو او شکايتونه بېرته واخلي او د دې لپاره د منځګړيتوب له ميکانيزم څخه استفاده کول
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مجرمين  عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له روحيې او متن سره تضاد لري، چې

  .د نور تاوتريخوالي مخه نيسي او د خشونت قربانيان ساتي، ،ې نيسيتر عدلی تعقيب الند

واليتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي کميسيونونه جوړ شول  ٢٨، په راهيسید قانون له انفاذ څخه 
او /يوناما 9.کړيدې قانون له تطبيق سره مرسته و ،چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخې بايد د

ډيری يی د قربيانيانو . کميسيونونه فعال دي او په منظم ډول غونډې لري ١۶وموندله چې اوس مهال  ايچ سی ايچ آر

                                                                                                                                                                                         
او ايچ سی ايچ آر ونه شوای کوالی چی د نورستان او /يوناما. څارنواالنو د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون په اساس پيښی ثبتی کړی نه دی

  .ودګو د واليتونو په باب کافی معلومات الس ته راوړی
  ان، دايکندی، فراه، فارياب، غزنی، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کنړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، پکتيابدخشان، بلخ، بامي: واليتونه عبارت دی له ١٧دغه   7

  .او تخار
د همدی [، اور اچونی او د کيمياوی موادو د استعمالولو ]فقری) ٢(او ) ١(مادی  ١٧د ښځی په ړواندی د تاوتريخوالی د منع د قانون د [د جنسی تجاوز   8

له امله د مړينی په قضيو باندی څارنوال بايد د ښځی په وړاندی د ] فقره) ٢(مادی  ٢٢د دی قانون د [، او ټپ او معلوليت ]فقره) ٢(ی ماد ٢٠قانون د 
. دی "د زنا قصد" او "د کور څخه تيښته"، )له ودګنی ژوند څخه بهر جنسی اړيکی(په اصل کی زنا  "اخالقی جرمونو" .تطبيق کړی نتاوتريخوالی د منع قانو

افغان . د افغانستان په قوانيو کی جرم نه دی "د زنا قصد" او "د کور څخه تيښته"خو  شريعت د قانون له مخی جرم ګڼل کيږی د جزا د قانون اوزنا د 
  .هم کویپه جرم مت "د زنا د قصد درلودلو"د زنا يا يا هغه نجونی او ښځی چی له کور څخه تښتی  چارواکی اکثرا د جنسی تجاوز قربانيانی

  .او زابل نورستان، پکتيکاکندهار، کابل، هلمند، : واليتونه چی کميسيونونه يی تراوسه فعاله شوی نه دی په الندی ډول دی ۶هغه   9
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کميسيونونه  تقريبا ټول. سره مرسته کوی او د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون په هکله پوهاوی ورکوی
د الزيات واليانو، د ښځو چارو د وزارت او نورو حکومتي چارواکو  د او سرته ورسوي هڅې کوي چې خپلې دندې

  . مالتړ او سرستو ته اړتيا لری

دغه راپور په لکه څنګه چې  خو د منع قانون د عملي کيدلو په حال کې دی، د ښځې پر عليه د تاوتريخواليکه څه هم 
 ، د دی قانون غيرمنظم تطبيق کيدلونو بې خبريد ښځو او نجد دغه قانون له حمايتی مقرراتو څخه ، مستند شوی دی

او د ناوړو کړنو دوام د دې مانا لري چې ښځې له جبري ازدواجونو او تاوتريخوالي څخه تښتې، خو لږه ساتنه يې 
د افغانستان د . د مؤقتي ساتنې لپاره د ښځو ژوند ژغوري ، چی په افغانستان کی نوی دی، د ښځو پناه ځايونه. کيږي

په هيواد کې دښځو د ساتنې د مرکزونو په اړه )  ۵د سپتمبر په  ٢٠١١د ( ١۴د وږی په  ١٣٩٠شورا د  وزيرانو
دغه قواعد هغه مهم خدمات په پام کې نيسي چې په حکومتي او غير حکومتي مرکزونو کې . قواعد تصويب کړي دي

د . نکو د حقونو او کرامت ساتندوي ديبايد ترسره شي، د دوي  د فعاليتونو لپاره معيارونه وضع کوي چې د اوسيدو
دې قواعدو انفاذ او د پناه ځايونو له ايجادولو سره يو ځای په هغو ځايونو کې چې ال تر اوسه نه دي ايجاد شوي، ښايي 
  .ډيری ښځو ته د دې امکان برابر کړي چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له حمايت څخه برخمنې شي

 ملي پالن عملد  لپاره وړاندې اوسني ګواښونه د افغانستان د ښځو رليه د تاوتريخوالي د منع د قانون پد ښځې پر ع
يو بنيادي عنصر دی چې د افغانستان د قانونی چوکات او قضايي سيسټم بيا کتنه غواړي څو په  )٢٠٠٨-٢٠١٨(

د کابل په  .تسجيل شوي اصول وساتل شياساسي قانون او نړيوالو کنوانسيونو کې د ښځو د برابرۍ او عدم تبعيض 
د افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملی " خپلو ژمنو باندی يو ځل بيا تاکيد وکړ او پرکی دولت ) ١٣٨٩(نړيوال کنفرانس 

د  موخه دا دی چید دی پروګرام . ملی پروګرام ته وده ورکړ" پالن د چټک تطبيقولو په منظور د ظرفيت جوړولو
د  ؛د پالنونو او پروګرامونو د طرح کولو ؛ادونو د ظرفيتونو د لوړلو له الری د پاليسی جوړولواړوندو دولتی نه
 د عمل دغه پالند فعاليتونو د عملی کولو او نظارت، راپور ورکونی او ارزونی په وخت کی  ؛بوديجی د ترتيبولو

 ګرام، چې په ملي کچه د لومړيتوب حق لريد افغانستان د قانون او عدالت د ټولو لپاره پرو  10.تطببق ته ځای ورکړی
محکمې، او د عدليې وزارت د له لوي څارنوالۍ، سترې   له خوا تصويب کيږی،بورد مشترک همفږی او د نظارت او 

د منع قانون په انفاذ کې زياته مرسته وکړي او له نړيوالو  د ښځې پر عليه د تاوتريخواليڅخه غوښتنه کوي چې 
  . الي مرستو غوښتنه کړې دهدونرانو څخه يې د م

د ښځو پر وړاندې ناوړه دوديزو کړنو او تاوتريخوالي ښځې په عامه ژوند کې له ګډون څخه منع کړې دي او د فيصلو 
د منع قانون په تطبيق کې  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي. په نيولو او په مجلسونو کې د دوي اواز نه اوريدل کيده

  . کې مهمه ونډه ولري پخالينی په اوسنی پروسهورکوي چې د سولې او  پرمختګ ښځو ته ددې توان

، چې دغه راپور کوالی شي د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون تاکيد کوی په دې  او ايچ سی ايچ آر/يوناما
ی کوي يا هغه د تطبيق په ارزونه کې د يوه بنسټ مثال ولري، د هغو عواملو ښه پيژندنه وشي چې د تعقيب مخنيو

رهبري کوي، د هغو ستونزو اندازه څرګندوی چې ښځې عدالت ته درسيدو په الر کې ورسره مخ دي او د پوهاوي د 
  .سطحې د لوړولو او روزنيزو پروګرامونو په ارزونه کې مرسته کوي

ځ په ښاري او له حکومت څخه غواړي، چې د ښځو او نارينه وو ترمن او ايچ سی ايچ آر/يوناماد دې هدف لپاره 
 ستره محکمه، د کورنيو چارو وزارت. کليوالو سيمو کې او د حکومت په ټولو کچو کې د پوهاوي سطحه لوړه کړي

د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع بايد خپلو کارمندانو ته په ټولو کچو کې الرښوونه وکړي چې څارنوالي  هيلواو 
په ډيرو سيمو کې پوليس، څارنواالن او قاضيان هم دې ته اړتيا لري . په اغيزناک، سم او چټک ډول پلی کړي قانون

  .روزنه واخليالزياته چې د قانون د پلې کولو په اړه 

                                                            
) ٢٠١٠(لومړيتوب لرونکی ملی پروګرامونه د افغانستان د ملی انکشاف ستراتيژی په چوکاټ کی د دولت هغه پروګرامونه دی چی د کابل په کنفرانس   10

کال د تلی په  ١٣٩٠د افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملی پالن په اړه دغه پروګرام د نظارت او همغږی مشترک بورد له خوا د . کی د تطبيق ژمنه شوی دی
موخه  د نظارت او همفږی د لندن د موافقتنامی او د افغانستان د ملی انکشاف  ستراتيژی د تطبيق همغږی په . تصويب شو)  ١٩د اکتوبر په  ٢٠١١د ( ٢٧

  .کی تاسيس شو) په جنوری ٢٠٠۶د (کال په مرغومی  ١٣٨۴د افغانستان د دولت او نړيوال ټولنی له خوا د ) JCMB(مشترک بورد 
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موجوده پروګرامونو څخه پوره مالتړ وکړی چی د ښځو په وړاندی د تاوترخوالی سره مبارزه  نړيوال دونران بايد
زياتی مرستی او همکاری وکړی او  له حکومت سرهکی  تطبيق پهانون د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د ق ،کوی

د روزنی، نظارت او پوهاوی د لوړولو لپاره زياتی منابع برابر کړی تر څو دغه قانون چټکتيا سره تطبيق او ښځی له 
  .تاوتريخوالی څخه وساتل شی

  بنسټيزې سپارښتنې

   دفتر ته د لوي څارنوال

صادرول او هغوي ته روښانه کول چې د ښځو پر وړاندې د خشونت کوم ډول  ټولو څارنواالنو ته هدايت •
 . قضيې بايد تر جنايي تعقيب الندې ونيولې شي او کوم ډول يې منځګړيتوب ته وسپارلې شي

 .تعقيب تضمين شي عدلید ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د ټولو جدي جرمونو لپاره بايد  •

کارونه و ارزول  یڅارنوالاختصاصی  د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپارهد ښځو په وړاندې د په کابل کې   •
شي څو پيدا شي چې ولې له ثبت شويو قضيو څخه يوازې څو تعقيب شوي او څنګه کيدای شي د دوي کار 

 . شيويه قتنور 

  د کورنيو چارو وزارت ته 

ه ګډون او د جرمونو هغه ډولونه د څانګې پغبرګون ته هدايت وشي، د کورنيو د رياست د جنايي تحقيقاتو  •
ورته ښکاره شي چې د ښځو پر وړاندې له تاوتريخوالي سره وي او په باره کې يې تحقيقات وشي چې يا 

 . څارنوالۍ ته وسپارلې شي او يا د منځګړيتوب لپاره ګوښي شي

دلې قضيې په د دې يقين ورکړی چې پوليس افسران د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په اړه دوي ته رسي •
مناسب ډول ثبتې کړي، د هغو قضيو په شمول چې منځګړيتوب په کې شوی دی يا د منځګړيتوب لپاره راجع 

 . ماده کې د هغې يادونه کوي ٧شوي وي، لکه څنګه چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په 

د يوې برخې په ډول د تخنيکي رياست د څانګه د جنايي تحقيقاتو غبرګون د دې ډاډ ورکړي چې د کورنيو د  •
تحقيقاتو په ټولو روزنو کې شامله وي او د کورني تاوتريخوالي، جنسي تيری او د خشونت نورو ټولو قضيو 

 . په تحقيقاتو کې ګډون ولري

د دې ډاډ ورکړي چې ټولې ښځينه پوليس افسرانې مسلکي وظيفو ته ګمارل شوي او د دوي د ترفيع لپاره په  •
 . ډول پاملرنه کيږي مساوي

  سترې محکمې ته 

ته الرښوونه وشي چې د محکمو له خوا د ښځې پر عليه د  رياستتفتيش د قضايی او  جزا ديوان عمومی د •
 . تطبيق څارنه وکړي، کله چې د ښځو پر وړاندې د خشونت قضيې څيړل کيږي تاوتريخوالي د منع قانون د

  کميسيون ته  خشونت د منع عالید ښځو چارو وزارت او د ښځو پر وړاندې د 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د واليتي کميسيون لپاره د وظايفو د اليحې برابرول، د دوي د  •
 . د قضيو د ثبت او تعقيب په اړه الرښوونې خشونتغړو په شمول او ښځو پر وړاندې د 
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 و د مديرانو او د نړيوالو همکارانو په ګډونځايونامن د  ،د ښځو د حقونو د غير حکومتي موسسو د استازو •
بلنه ورکړل شي چې د عالي کميسيون په غونډه کې د مشاهدينو په ډول برخه واخلي، چې د  مدني ټولنې ته

 . په اړه راپور ورکړي او د کميسيون کارونه په فعاالنه ډول تقويه کړيمسئلو خاصو 

  نړيوالو دونرانو ته 

د : لکه(ابتکاراتو څخه په منظور د دولت د هڅو او د تطبيق  قانوند د منع  اليد ښځې پر عليه د تاوتريخو •
 ،پوهاوی ملی کمپاينونه، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع د واليتي کميسيون سره د مرستې او روزنې

د پاره الزيات مالتړ لد ) او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع عالي کميسيون سره تخنيکي مرستی
 .پوره تطبيق کول او تمويلول پروګرامونو  پالنونو اوهمغږو تخنيکی مرستو د 

د ټولو لپاره عدالت د پروګرامونو ، د قانون او بشپړ تطبيق کيدود د افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملی پالن  •
 .ولهغه تمويلمالتړ او د پوره څخه او د عمل د ملی پالن د چټک عملی کيدو لپاره د ظرفيت لوړونی 

  

  .راپور په پای کې راغلي دي دی د مفصل سپارښتنی
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  زمينه  ٢

ميليونونه افغان ښځې او نجونې له تاوتريخوالي سره مخا مخ دي چې په هغو دوديزو کړنو او روشونو کې ريښې لري 
خشونت پرده غوړوي، دود، دستور په کورنيو کې دننه له ښځو سره په . چې له نارينه وو سره د ښځو برابري ردوي

او پوليس او قضايي چارواکي په معمول ډول په کورني تاوتريخوالی سترګې پټوي او هغه ښځې نيسي او توقيف کوي 
بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر  د/د يوناما. چې له جبري ازدواجونو او کورنيو تيريو څخه تښتي

حقونو تيری ته خاتمه په افغانستان کې د ښځو پر : چوپتيا خشونت دی ،ونهاپورر خپاره شوی )او ايچ سی ايچ آر(دفتر 
د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د ناوړه دودونه او  کی په افغانستان، او )٢٠٠٩جوالی ( ١٣٨٨چنګاښ  ،ۍړرکو

ې د ښځو پر وړاندې له هغو ډيرو راپورونو څخه دي چې په افغانستان ک) ٢٠١٠ډسمبر ( ١٣٨٩، ليندۍ قانون تطبيق
   11.تاوتريخوالی ثابتوي پراخه

  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون انفاذ  )١(

، ٢٠٠٩(د زمري په مياشت  ١٣٨٧تاوتريخوالی د افغانستان حکومت دې ته وهڅاوه چې د  پراخهد ښځو پر وړاندې 
په دې کار سره حکومت د ښځو پر وړاندې د . کې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون نافذ کړي) اګست

تاوتريخوالي عملونه د جرم په حيث پيژني او مرتکبين يې عدالت ته راوړل کيږي، چې په قانوني لحاظ يو ډير مهم ګام 
  . دی

ه دغو مبارزو د قانون پ. دغه قانون د ښځو د حقونو د فعالينو د مبارزې په الر کې له کلونو وروسته يوه لويه بريا ده
د دې قانون انفاذ د افغانستان د اساسي قانون قانوني ژمنې چې ښځو او . جوړولو او تصويب کولو کې مرسته کړې ده

او د افغانستان هغه ژمنې عملي کوي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعيض  12نارينه وو ته مساوي حقونه ورکوي
   13.د له منځه وړلو د تړون د تصويب په وخت کې يې کړې دي

جنسي تېری؛ : بيال بيل ډولونه تعريفوي ٢٢ د خشونت د ښځو پر وړاندې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون
ل او د کيمياوی ؛ سوځوچی هغی ته زيان ورسيږی ډول خپرولداسی ؛ د يوه قرباني هويت په ته مجبورول افحش

؛ د ازدواج لپاره يا د دې پلمې د الندې د او ټکول ؛ د ژوبليدو يا معيوب کيدو المل ګرځيدل؛ وهلموادو استعمالول
، اجباري ازدواج، د ميړه د )د هوارولو لپاره د ښځې ورکولشخړو د ( و کی ورکولبدپه ښځو خرڅول او اخيستل؛ 

يا ځورول؛ ازارول ؛ ، تحقيرول يا ډارولکول ښکنځلانتخاب څخه منع کول؛ له قانوني عمر څخه د مخه ودول؛ 
د مال او ملک د  کول؛څخه محروم  حق له ول؛ په جبري ډول په مخدره موادو اخته کول؛ د ميراثاجباري ګوښه ک

او د قانون له مخی د  د تعليم، کار او روغتيايي خدمتونو ته د الس رسي له حقونو درلودلو له حق څخه محروم کول؛
ښځې کول بې له دې چې د مدني له يوې ښځې څخه زياتې  ؛څخه محروم کول؛ جبري کار ورکړ شويو نورو حقونو

  .؛ او د قرابت نفی کولماده په نظر کې ونيسي ٨۶قانون 

ته هدايت  ،مرتکب شي او دواړه، محکمې او څارنوالي ودغه قانون هغو کسانو ته جزا ورکوي چې د دغو جرمون
پر عليه د  د ښځې 14.چې د خشونت قضيو ته د لومړيتوب حق ورکړي او بې له ځنډه په هغو غور وکړي راکوی

تاوتريخوالي د منع قانون افغان ملي پوليسو ته ددې صالحيت ورکوي، چې له قربانيانو سره مرسته وکړي، د انفرادي 
اشخاصو حقونه او ازادي وساتي، جرمونه کشف، تحقيق او په وړاندې يې مبارزه وکړي، او په ښکاره دوي په دې 

کايتونه ثبت، له هغو سره د قانون سره سم چلند وکړي او دښځو مکلف ګڼي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ش
  15.چارو وزارت له خپلو فعاليتونو خبر کړي

                                                            
  :دواړه راپورونه په انګليسي، پښتو او دري ژبو، په دې پته موجود دي  11

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid= 4654 
  .ۍوګورماده  ٢٢په ځانګړی توګه د اساسي قانون   12
  .تصويب شو) ۵کال د مارچ په  ٢٠٠٣د ( ١۴کال د  کب په  ١٣٨١السليک او د ) ١۴کال د اګست په  ١٩٨٠د ( ٢۴کال د زمری په  ١٣۵٩د   13
  .ماده) ۴( ٧وتريخوالي د منع د قانون د ښځې پر عليه د تا  14
  .مادی وګورۍ ١٣او  ٧ماده او د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون ) ٢( ٢٩مادی، د جزايي اجرااتو مؤقت قانون  ٢۶او  ۵د پوليسو د قانون   15
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د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون دغه راز حکومت په دې مکلف کوي چې د قربانيانو په ګټه محافظتي 
ورکوي او د ښځو پر مسؤوليتونه مشخص  وزارتونو ته ٧قانون دغه . اقدامات ونيسي او هغوي ته مرستې ورکړي

په دې کميسيون کې حکومتي وزارتونه او . وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوی ملي عالي کميسيون يې تشکيل کړی
واليتونو ته الرښوونه کړې چې په واليتي کچه د ښځې پر عليه د  ٣۴عالي کميسيون د هيواد . رياستونه غړيتوب لري
  .ون الندې کميسيونونه ايجاد کړيتاوتريخوالي د منع قان

د په د مثال په توګه، . زيات شمير بين المللي دونرانو د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون انفاذ تقويه کړی
د ښځو چارو له وزارت سره څو اړخيزې تخنيکې مرستې کړې  )UN Women(ادراه ملګرو ملتونو ښځو لپاره د 

 سازمان د پرمختيا نړيوال د قانون. د مخنيوی عالي کميسيون رهبري کوي تاوتريخواليد دي، چې د ښځو پر وړاندې 
)IDLO(  سره په روزنه، ادارې چارو  یڅارنوالاختصاصی د د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره

کندهار، هلمند، ارزګان، دې سازمان دغه راز په هرات کې څارنواالن او په کابل، . یاو ښوونه کې مرستې کړي د
  .زابل، ننګرهار، کنړ او لوګر واليتونو کې قاضيانو ته روزنه ورکړې ده

په کابل کې د پوليسو او  JSSP(16( پروګراممالتړ د افغانستان د عدلي سکټور د د امريکی د متحده اياالتو له خوا 
تريخوالي د منع د قانون په باب سيمينارونه تمويل څارنواالنو لپاره د جنايي تحقيقاتو په اړه او د ښځې پر عليه د تاو

چې په امريکا کې د حکومتي خدمتونو د عرضه کولو يوه قراردادي موسسه ده د ملي پوليسو د  17دينکورپ. کړي دي
کورني غبرګون له څانګې سره په روزنه او ښوونه کې مرسته کوي، چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د 

د ) EUPOL(ماموريت پوليسو يی اتحاديی ق کې لويه ونډه درلودالی شي، په افغانستان کې د اروپاقانون په تطبي
لپاره د  یڅارنوالاختصاصی  د د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپارهکورني غبرګون د څانګې او 

  . ح او پرمخ بېولي ديوړاندې د خشونت په اړه روزنيز پروګرامونه طر پرجنايي تحقيقاتو او د ښځو 

په . "د ښځو پر وړاندې د خشونت د څارنې لپاره په ټول هيواد کې پروګرامونه نيولي دي او ايچ سی ايچ آر/يوناما
 ٢٣راپور يې خپور کړی، په " او د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون تطبيقونه افغانستان کې ناوړه دود

د ښځو چارو رياستونو  او ايچ سی ايچ آر/همدارنګه يوناما. تونه او روزنې ترسره کړيواليتونو کې يې د پوهاوي فعالي
  . لپاره يې د کميسيونونو د تشکيل او وظيفو په اړه الرښوونې او تخنيکي مرستې برابرې کړي

  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون نميګړتياوې  ) ٢(

ي د منع قانون په هغې مبارزه کې يو مهم پړاو دی چې د ښځو پر وړاندې که څه هم د ښځې پر عليه د تاوتريخوال
تاوتريخوالی يو جرم ګڼي، سره د دې هم په دې قانون کې د ښه والي په مقصد ممکنه تعديالتو په اړه مباحثې په هغه 

الندې  نامهتر " وسنام"د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون د . وخت کې پيل شوي چې کله دا قانون نافذ شو
جرمونه د جرم په حيث نه دي پيژندلي او ځينې نور جرمونه لکه جنسي تيری، او جبري عنصر چې د خپلې خوښې له 

  . څخه تفريق کيدای شي  په ښکاره ډول نه دي تعريف کړي )له ودګني ژوند څخه بهر جنسي اړيکې( زنا

چې کورونه له هغو روشونو وکړی ې سره څه ډول چلند نه کوي چې چارواکي به له هغې ښځالښوونه قانون د دې 
د  او ايچ سی ايچ آر/يوناماد انفرادي قضيو په څارنه کې، . څخه د خالصون په نيت پريږدي چې قانون جرم بللي دي

نجونو داسې قضيو سره مخامخ شوه چې له جبري ازدواجونو يا کورني تاوتريخولي څخه يې کورونه پرې ايښي او 
که څه هم د ښځې پر عليه د . تورنې شوي وي 18"زنا د قصد په درلودلو"د  ا نيول شوي وي او معموًالوروسته بي

تاوتريخوالي د منع قانون د داسې تيريو مرتکبين مجرمين ګڼي، خو هغو نجونو ته هيڅ ډول محافظت نه ورکوي، چې 

                                                            
 .د فتر له خوا تقويه شوي د امريکا د بهرنيو چارو وزارت د بين المللي مخدره موادو او د قانون د انفاذ د چارو  16
  .برابر کړي د امريکا له پوځ سره د قرارداد له مخې، دينکورپ د افغانستان د کورنيو چارو وزارت او افغان ملي پوليسو ته د روزنې او ښوونې خدمتونه  17
  .مراجعه وکړۍ ته برخی "ستری محکمی"د زياتو معلوماتو لپاره په دی راپور کی د   18
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توقيف  زيات شميرتر نامه الندی د يو  "نواخالقی جرمو "افغانستان په محبسونو کی د  د. له دغو جرمونو څخه تښتي
  19.شوی ښځو ساتل د دی وضعی خرګنډونه کوی

په جدي جرمونو کې لکه د (دغه راز، قانون له قربانی يا د هغې له خپلوانو څخه غواړي چې شکايتونه ثبت کړي 
پخوا له ) عيوبيدو باعث کيدلازدواج لپاره د يوې ښځې خرڅول يا اخيستل، بد، په کم عمر کې ازدواج، او د ژوبلې يا م

که چيرې هيڅ شکايت نه وي ثبت شوی او يا ښځه د کورنۍ د فشار . دې چې دولتي موسسې په عمل الس پورې کړي
دغه . يا د غچ اخيستنې د بيرې په وجه شکايت بيرته واخلي، دولت مکلفيت نه لري چې قضيه تحقيق يا تعقيب کړي

  . دي چې په راتلونکې کې تعديالتو ته اړتيا لريحاالت د دې قانون لويې نيمګړتياوې 

  د خاصو احکامو تطبيق

  د شکايت څخه تيريدل –ماده ) ٢( ٣٩

ماده چې شکايت ) ٢( ٣٩څارنه ښيې چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون  او ايچ سی ايچ آر/يوناماد 
مرحله کې بېرته واخلي يوه له هغو موادو څخه ده کوونکی ته اجازه ورکوي چې خپل شکايت د قضايي جريان په هره 

ماده د ځينو کتونکو په نظر ضروري بريښې ځکه د زندان د سختو ) ٢( ٣٩د  20.چې ډير ځله ورته مراجعه شوې ده
سزاګانو په نظر کې نيولو سره چې قانون يې د ځينو جرمونو لپاره ورکوي او د هغو ښځو د اقتصادي او ټولنيزو 

خو د دې مادې کارول ډير ځله  21،کې نيولو سره چې مېړونه يې د ډيرې مودې لپاره په محبس کې وي ستونزو په پام
  . ښځې د کورنيو او ټولنيزو فشارونو الندې راولي

  د مجازاتو نه تعليقول، عفو کول او تخفيفول –ماده  ۴٢

ن له مخې د محکوم شوي ، چې د قانو22ماده لغوه کړې ۴٢سترې محکمې په وروستيو وختونو کې د دې قانون 
شخص د بند کمښت يا بخښنه منع کوي چې دا د ولسمشر له خوا د اساسي قانون پر مبنی له امتيازي بخښنې سره 

محکوم شوي مجرمين  تاوتريخواليمادې غرض په ښکاره ډول دا و چې د ښځو پر وړاندې په  ۴٢د   23.مغايرت لري
او ايچ /ځينو قضايي چارواکو يوناما. ذريعه له بند څخه خالص شي نه شي کوالی چې د سياسي طرفدارۍ يا فساد په

ماده د عمل په ډګر کی د دی المل ګرځيدلی چی څارنواالن د ښځې پر عليه د  ۴٢ سی ايچ آر ته وويل چې د
د فارياب د واليتي محکمې د جزا د ديوان مشر وويل چې . تاوتريخوالي د منع له قانون څخه ډير لږ کار واخلی

ورکوي چې تورن کسان د جزا تر قانون الندې راولي، ځکه چې د ښځې پر عليه د    نواالن دې ته ترجيح څار
  24 .تاوتريخوالي د منع قانون په بند محکوم شوی شخص ته د بخښيی فرصت نه راکوی

او د  ايچ آر او ايچ سی/يوناماکه څه هم د دې قانون بيا کتنه د ښځو د حقونو د بشپړ تضمين لپاره ضروري بريښي، 
ښځو ګروپونه په دې باور دي چې اوسني قانون که په اغيزناک ډول تطبيق شي د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره ډيره ښه 

  .وسيله ګرځيدای شي او د هغو عملونو د کمښت سبب به وګرځي چې ميليونونه افغاني ښځې او نجونې زيانمنې کوي

                                                            
 ٢٠١، د په افغانستان کی ناوړه دودونه او د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق: ايج سی ايچ آر دغه راپور ته مراجعه وکړۍ او/د يوناما  19

  .کال ډسمبر
تعقيب په هر پړاو  فقره کی په درج شوو مواردو کی، د عدلی ١مجنی عليها کولی شی، د دی مادی په : " ماده) ٢( ٣٩د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی   20

 ."کيږی) متوقف(شی، پدی صورت کی د دعوا څيړل او د جزا تطبيق درول ) منصرفه(کی له خپل شکايت خخه تيره ) کشف، تحقيق، محاکمه، يا محکوميت(
الول، او ځان سوځونی يا ځان ضبطول، ثبتول او د هغه خپرول، اور اچول يا د کيمياوی موادو استعم د هويت جنسی تجاوز، فحشاء ته مجبورول، د قربانی

  .چی بايد تر عدلی تعقيب الندی ونيول شی د استثنايي جرمونو په حيث منل شوي  وژنی ته مجبورول
  ).٢٠١٠اګست  ١٣(  ١٣٩٠زمری  ١٢او ايچ سی ايچ آر مرکه، /د يوناما افغانستان له قانوني وکيالنو سره -د ميډيکا  21
  ."د تاوتريخوالی د جرمونو د محکومانو مجازات تعليق،عفو يا تحفيف کيدی نشی: " ماده ۴٢لو او تخفيفولو په اړه د مجازاتو د نه تعليقولو، عفو کو  22
مادې او ددې پوښتنې په  ۴٢د ښځې پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون د ): "٢٧جوالی  ٢٠١١(  ٢کال د زمری  ١٣٩٠د  مصوبه، د سترې محکمې  23

زا د کمولو په اړه د ولسمشر د فرمانونو د تطبيق په الر کې ستونزې جوړوي، د سترې محکمې عالي شورا څرګندوي چې د اړه چې د بخښنې او د ج
د ښځې  محبوسينو د جزا کمول او بخښل د اساسي قانون له مخې د ولسمشر له صالحيتونو څخه دی، چې کوالی شي په هره طريقه يې وکاروي، له دې امله

الی د منع د قانون دغه ماده د افغانستان د اساسي قانون سره مغايرت لري، څرنګه چې هيڅ يو قانون له اساسي قانون څخه وړاندې کيدای پر عليه د تاوتريخو
  ."نه شي، نو له دې امله دغه ماده لغو ګڼل کيږي او د تطبيق وړ نه ده

  ).٣١ کال د مارچ ٢٠١د ( ١١د وری  ١٣٩٠سی ايچ آر مرکه، د او ايچ /د فارياب د واليتي محکمې د جزا د يوان له مشر سره د يوناما   24
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  انون د تطبيق په اړه موندنې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د ق -٣

  د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د قضيو عدلی تعقيب ) ١(

 ٢٨په  واليتونو له جملی څخه ٣۴د  څارنواالنو 25د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په لومړی کال کې
داسې بريښي چې   26.ړي ديثبتې ک د دی قانون له مخی قضيې ۵٩۴ د ښځو پر وړاندی د تاوتريخوالی واليتونو کې

هغه کړنې ګواښوي چې ريښې يې  تاوتريخواليوړاندې د  پردغه رقم د نوي قانون لپاره يو معقول پيل دی چې د ښځو 
او ابتداييه قضيې د دغو شکايتونو ثبتې کړي او دوسيې يې ترتيب کړی  ١۵۵ يوازی ډيرې ژورې وي خو څارنواالنو

قضيې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون الندې تر محاکمې الندې  ١٠١محکمی د دغو قضيو له جملی څخه
  . نيولې دي

واليتونو کی څارنواالنو د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی د قضو په وړاندی د دعوی اقامه  ١٧په 
قضيو په رسيدګی  ٣۵په ثبتولو او د قضيو  ۶٨د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون له مخی د  27.کړی دی

د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د . سره د هرات واليت په هيواد کی د ټولو نه مخکښ واليت پيژندل شوی
د کابل څخه د (په کابل کی تقريبا د ټول هيواد نيمايی قضيی ثبتی کړی دی  مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالۍ

سره د دی دير لږ شمير قضيی  28).نورو واليتونو څخه رارسيدلی دی ١٩قضيی د  ۴٧قضيو برسيره  ٢٨۵رارسيدلی 
قضيی د کابل محاکمو ته سپارلی  ٢١کی يوازی  ٢٠١٠په  والینرڅا اختصاصیمحاکمو ته د راجع شوی دی، دغه 

   .دی

  
                                                            

  .،  په افغانستان کې هجری شمسی کليزه رسميت لری)لمريز کال ١٣٩٠يا د (پوری  ٢٠کال د مارچ تر  ٢٠١١څخه د  ٢١کال د مارچ د  ٢٠١٠د   25
، فراه، فارياب، غزنی، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، باميان، دايکندی: واليتونه عبارت دی له ٢٨ دغه  26

  .خوست، کنړ، کندز، لغمان، لوګر، ننګرهار، نيمروز، پکتيکا، پکتيا، پنجشير، پروان، تخار او زابل
او   ، کندز، لغمان، لوګر، ننګرهار، پکتيابدخشان، بلخ، باميان، فراه، فارياب، غزنی، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کنړ: واليتونه عبارت دی له ١٧ دغه  27
  .تخار

قضيی ثبتی کړی دی او له  ۴٧ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی د کابل خڅه پرته له نورو واليتونو څخه د   28
 ۵٩۴قضيو له جملی څخه ځينی قضيی کيدای شی چی په  ۴٧د دغه  .ابتدايی تحقيقاتو څخه وروسته دغه دوسيی اړوندو واليتی څارنواالنو ته راجع شوی دی

  .قضيو کی هم شامل وی چی د واليتونو د څارنواليو له خوا ثبتی شوی دی
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واليتونو کې  ١٧ا په قضيو ثبتول د څارنواالنو له خو ۵٩۴د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخې د 
شکايتونو  ٢٢٩٩خو دغه شمير د . څرګندوي چې دغه قانون د هيواد په ډيرو برخو کې د عملي کيدو په حال کې دی

په اوږدو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په اړه د  کال )٢٠١٠( ١٣٨٩چې ده برخه ښيی څلورم څه زيات
  29.وا ثبتی شوی دیله خ افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون

دې نتيجې ته  او ايچ سی ايچ آر/يوناما، 30که د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون رقم د اساس په څير ومنو
 ۵٩۴[ سلنه ٢۶ تقريبا د ټولو پيښو له جملی څخه تاوتريخواليرسيږي چې د څارنوالۍ له خوا د ښځو پر وړاندې د 

 په محکمو کې د ]قضيو ١٠١[سلنی  ۴ او محاکمو ته سپارل شوی] قضيی ١۵۵[سلنه يی  ٧، شوی دی ثبت ]قضيی
  . دې قانون پر بنياد تر غور الندې نيول شوی دي

ارزگان  او په کې د قانون د تطبيق نشتوالی مشاهده کړی لکه کاپيسا او ايچ سی ايچ آر/يوناماپه هغو واليتونو کې چې 
دې المل  ياته نا امني او په پراخه پيمانه تبعيضی دوديزې کړنې دکمزورې حکومتداري يا هم د ادارې نشتوالی، ز

او  ډيرې کمې له کورونو څخه وځياو نجونی ښځې دغه واليتونو کی  په 31.شوي چې قانون له تطبيق څخه پاتې شي
ې د منع له قانون څخه خبرې دي؛ ښځ د ښځې پر عليه د تاوتريخواليکه څه هم ښځې . ښوونځيو ته ځي شمير يی لږ

معموال په دې نه توانيږي چې پوليسو او يا هم څارنواالنو، د ښځو د چارو رياستونو يا هم د بشري حقونو د خپلواک 
  . ولري السرسیکميسيون دفتر ته 

  :ته وويل او ايچ سی ايچ آر/يوناماد خوست د واليت د واليتی محکمې مشر څرنگه چی 

امنيتي انديښنې، دودوونه او رواجونه او . يوه قضيه هم نه ده ثبت کړېما تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي " 
   32."اروايي خنډونه چې د شرم او ډار المل ګرځي ښځې دې ته نه پريږدي چې خپلې قضيې محکمې ته راوړي

  

                                                            
د بشری حقونو خپلواک کميسيون د ښځی په  )پوری ٢٠کال د مارچ تر  ٢٠١١څخه د  ٢١کال د مارچ د  ٢٠١٠د ( کی په هجری شمسی کال ١٣٩٠د   29

پشښی کوالی شی چی د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخی  ٢٢٩٩جملی څخه  دی له چیپيښی ثبتی کړی  ٢٧۶۵ اوتريخوالید ت وړاندی
  .جرمونه تعريف شی

خو کټ مټ يو شانته  افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون د قضاياو د ثبت معيارونه د پوليسو او د څارنوالی د معيارونو سره يو څه شباهت لری د  30
عالوه له دی، ياد کميسيون ممکن ځينی داسی شکايتونه ترالسه کړی وی چی خپلی قضيی د ولسوالی په هغو قضايی حوزو کی وړاندی کړی اوسی . نه دی

  .او ايچ سی ايچ آر له خوا سروی شوی نه دی /چی د يوناما 
  . نه دی بشپړواليتونو په هلکه معلومات  د د نورستان او وردګو  31
د خوست واليت د څارنوالی دفتر سره ، )نېټه  ١٨د اپريل  ٢٠١١د (،  ٢٩د وری   ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه  /د واليتی محکمې د مشر سره د يوناما  32

دغه دواړه شکايتونه د شکايت د خوست د ښار د څارنواالۍ دفتر دوه دوسيې ثبت کړې دي، خو . ١٨کال د اپريل  ٢٠١١او ايچ سی ايچ آر مرکه، د /د يوناما
  .کوونکو له خوا بيرته اخيستل شوي دي
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يو څه شباهت لری خو کټ مټ يو شانته  ونو سرهبشری حقونو خپلواک کميسيون د قضاياو د ثبت معيارونه د پوليسو او د څارنوالی د معيارد افغانستان  د *
  33.نه دی

  

  يو له خوا د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق د څارنوال  )٢(

هغه . څارنوال د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د پلي کيدو لپاره يو کليدي عنصر او شخص دی
متهم کسان توقيف او تر عدلي تعقيب الندې  34يکي، د پوليسو نيونې تصديقوي،تحقيق کوي، د احضارولو پاڼې ل/تفتيش

د څارنوال د اقداماتو کيفيت او د ښځې پر عليه د  35.نيسي او حتی د دمحاکمو دپريکړو په تطبيق کی مرسته کوي
ف د تاوتريخوالي د منع د قانون په مناسب ډول پلي کولو کې هغه الرښوونې شاملې دي چې د ښځو پر خال

دا په عمومي صورت سره ټاکي چې ايا د تاوتريخوالی   36.تاوتريخوالي په قضيو کې په چټکۍ سره عمل وکړي
نور افغاني قوانين د څارنوال دا دنده تقويه کوی چې د ټولو اتباعو د . قرباني ښځې عدالت تر السه کوي او که نه

   37.باوري کړي چې قوانين پلي شوي ديحقوقو ساتنه وکړي، مجرمين د عدالت منګولو ته راولي او  

                                                            
او ايچ سی ايچ آر د واليتی پوليسو له ادارو، څارنواليو او محکمو څخه تر السه کړی دی  جامع نه دی ځکه چی دغه اداری د ښځو /هغه ارقام چی يوناما  33

  .کارډ نه ساتیپه وړاندی د تاوتريخوالی د قضيو يو دقيق، مفصل او بشپړ ري
د عدلي پوليسو د مقرراتو . خوشې کړيتورن ټولې نيونې  تاييد او يا هم  د پوليسو له خوا ترسره شوی د جزايی اجرااتو مؤقت قانون له مخې څارنوال بايد  34
ابتدايه څارنوال وروسته له  -١. کړو تاييدماده، د پوليسو د پري ٣٣ .عدلي پوليس خپلې دندې د څارنوال د هدايت او نظارت الندې ترسره کوي -١ماده،  ٢٩

مادو کې راغلي دي ترسره کړي نو يا د عدلي پوليسو کړنې  ٣٢او  ٣١، ٣٠دې  چې ورته اطالع ورکړل شي چې عدلي پوليسو هغه فعاليتونه چې په 
  .تصويبوي او يا هم د هغو د لغوه کولو او يا تعديل لپاره پريکړې کوي

دې پايلې لپاره د . فقره، په ابتدايه محکمه کې څارنوال بايد وروستۍ پريکړې عملي کړي ۴ماده، وروستۍ پريکړه،  ٨قانون د جزايی اجرااتو مؤقت   35
مې اسناد او استيناف محکمه او ستره محکمه بايد څارنوال ته په ابتدايه محکمه کې دا وسپاري چې لومړنۍ پريکړه يې کړې ده، په دوسيه کې بايد د محاک

  .فقره ١٣ماده،  ٢٢د عدلي تعقيب . وې توکي شامل ويمصادره ش
د تاوتريخوالی قضيه په لومړيتوب کی ونيسی او لنډ وخت ، څارنوالۍ او محکمه مکلف دي"ماده،  )۴( ٧د ښځې پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون   36

  ."کی يی وڅيړی
د سياسي حقونو، د کار د حق او نورو هغو حقونو ساتنه چې په اساسي  -٢...او مسووليتونهماده د څارنوالۍ د دفترونو د ندې  ١٢د عدلي تعقيب قانون،   37

د مرکزي او محلي ادارو، دولتي، خصوصي او مختلطو موسسو، سياسي ګوندونو، ټولنيزو سازمانونو،  -۴.... قانون او نورو قوانينو کې مسجل شوي دي
  .د محکمې د پريکړو د تطبيق او اجرا کولو د چارو څخه څارنه -١٣.... ه د قانون تطبيق او د هغه نظارترسمي کارمندانو او اتباعو لپاره په برابره توګ
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کال د جنورۍ په  ٢٠١١د ( ١٨کال د مرغومي په  ١٣٨٩د لويې څارنوالۍ دفتر يوه مختصره خو واضح  الرښود د 
نېټه ټولو څارنواالنو ته صادره کړې ده چې په ټولو هغو قضيو کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د عدلي )  ٨

  .پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون پلی او عملي کړيتعقيب لپاره دي د ښځې 

 ١٠کال د وري په  ١٣٨٨ګڼه کې د  ٩٨٩د ښځې پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون د رسمي جريدې په " 
کې نشر شوی دی او له همغې نېټې نافذ دی، خو د جنسي تيری په قضيو او د ښځو په ) ٢٠٠٩/ ٣/ ٣٠(نيټه  

ي په قضيو کې څارنواالن او قاضيان ال تر اوسه هم د جزا د قانون په مادو او يا هم د وړاندې د تاوتريخوال
دغه ډول اقدامات د قوانينو غلط تطبيق دی او د . ماده باندې استناد کوي ١٣٠افغانستان د اساسي قانون په 

  ." پام وکړيدې المل ګرځی چې احکام رد شي، په دې هکله څارنوالۍ بايد په جدي توګه دې مسئلې ته 

او ايچ سی ايچ آر دا مستنده کړې ده چې ځينې قضاييه چارواکي د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون /يوناما
چی په نتيجه  يلپرته نور قوانين په تيره بيا د جزا قانون او د شرعيت قانون د دعوی ګانو او مجازاتو پر مهال کارو

اخالقی "په  یقربانيانښځينه صل کړی يا لږ جزا ورته ټاکل شوی او يا هم ات حکی، په ځينو قضيو کی مجرمين برائ
د ولسوالی په کچه د څارنواالنو زياته روزنه او د لويی څارنوالی دوامدار نظارت  38.تورنی شوی دی" جرمونو

ی د جدی په خاصه توګه د ښځو په وړاندی د تاوتريخوال کوالی شی چی د دی قانون د تطبيق کچه الزيات کړی
  . جرمونو عدلی تعقيب

د قانون په پوهيدنه کې بريالي وو او د لومړني  واستيناف څارنواالناو ايچ سی ايچ آر دا هم ثبت کړی چی د /يوناما
پړاو د څارنواالنو پاتې راتلل يې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د پلي کولو په برخه کې اصالح کړل 

  : قضيې شاملې ديچې په کې الندني 

کلنې ميرمنې د شکايت په برخه کې تحقيق  ٢٢د بدخشان د واليت د شهر بزرګ د ولسوالۍ پوليسو د يوې  •
څارنوالۍ خپل تحقيقات بشپړ کړل او قضيه . وکړ دا چې هغه د ميړه او د ميړه د خپلوانو له خوا وهل کيږي

د . جريمه کړل) ډالر ٢٢(زر افغانۍ يې د ولسوالۍ محکمې ته واستوله، چې محکمې مجرمين يوازې 
وهل او (مادی  ٢٣د  قانوند د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع بدخشان د استيناف محکمی څارنوال 

کال د اکتوبر  ٢٠١٠د ( ٢٢کال د تلی په  ١٣٨٩له مخی د دغه حکم په وړاندی اعتراض وکړ او د ) ټکول
 39.تو په بند محکوم کړواليتی محکمې ميړه د دريو مياشنيټه ) ١٤په 

په دايکندي کې د استيناف څارنوال د ابتدايه محکمې حکم تر اعتراض الندې ونيو چې ابتدايه محکمې  هغه   •
کلن مال چې پر دوو کوچنيو نجونو باندې جنسي تيری کړی و او محکمې هغه د ښځې پر عليه د  ۶٠

لو سره د زنا په تور تورن کړی و، خو د استيناف مادو په پام کې نيو ١٧او  ٣تاوتريخوالي د منع د قانون د 
 40.کړ ردمحکمې د هغه 

    پراخ پلي کيدل د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون: د هرات واليت

د منع د قانون کارونه يې  وو چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي صاشخا د هرات څارنواالن د هيواد په کچه لومړني
کال د اګست د مياشتې څخه د  ٢٠٠٩د ( تر مياشتې وری د  ١٣٨٩څخه د زمری کال د  ١٣٨٨ د ، چېپيل کړی
او د دې وروسته موده کې يې  قضيې ٢٦پورې يې د قانون د انفاذ په موده کې ) ٢١تر  مياشتېد  کال د مارچ ٢٠١٠

د ښځې پر کی  يیدوس ٣۵ په د دې کال په جريان کېد هرات محاکمو  41.محکمو ته راجع کړی دی قضيې ۶٨نور 

                                                            
 ٢٠١١کال د مارچ څخه د  ٢٠١٠د (او ايچ سی ايچ آر له خوا په ټول افغانستان کی د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی د انفرادی قضيو نظارت /د يوناما  38

  ).کال تر سپتمبر پوری
  .او ايچ سی ايچ آر ته د بدخشان واليت د استيناف د څارنوالۍ د غبرګون يادداښت/د يوناما  39
راپور کی د  دی په ،)٨کال د اګست  ٢٠١١د ( ١٧کال د زمری  ١٣٨٩د  مرکه، او ايچ سی ايچ آر/يوناماد  د دايکندي واليت د استيناف د څارنوال سره  40

  .وګورۍ برخه" ريخوالی د منع د قانون تطبيقمحاکمو له خوا د ښځو په وړاندی د تاوت"
برعکس د څارنوال د نورو ). ٢۴کال د مۍ   ٢٠١١د ( ٣کال د غبرګولی  ١٣٩٠د ، او ايچ سی ايچ آر مرکه/د هرات د څارنوالۍ د مشر سره د يوناما  41

وي چې دغلته ټولې راجستر شوې قضيې په محاکمو کې د او ايچ سی ايچ آر مشورې کړې دي نو د هرات د واليت ريکارډ دا جوت/دفترونو سره چې يوناما
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د دی واليت د  دغه قوي ريکارډد هرات واليت د څارنوالی رئيس . پلی کړی دی د منع قانون عليه د تاوتريخوالي
له خوا د هرات څارنواالنو لپاره روزنيزو پروگرامونو برابرول او د څارنواالنو  IDLOکليدی نهادونو گډو هڅو، د 

   42.ښه فعاليت ته منسوبوی

االنو له خوا د دی قانون د پلی کيدو يو بل مثال په نظامی محکمه کی د هغو پوليس افسرانو محاکمه ده هرات د څارنود
کال د  ١٣٨٩ دله خوا د څلورو کسانو د افغان ملي پوليسو . کلنې نجلۍ يې جنسي تيری کړی وو ١۵چې پر يوې 

کې په هغې نجلۍ جنسي تيری ترسره شو چې نېټه د غوريانو په ولسوالۍ ) ٣١کال د اپريل په  ٢٠١٠د (  ١١ي په يغو
د  کسانڅارنوالۍ دغه څلور . نوموړې د اجباري واده له کبله د خپله کوره د هرات د ښار پر لور په تېښته کې وه

د ښځې پر عليه د که څه هم چی . مادې له مخې په جزا محکوم کړل ١٧ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د 
نظامي خو  )ماده) ٢( ١٧( پر نا بالغی نجلی باندی د جنسی تجاوز لپاره دوام حبس ټاکلی منع قانونتاوتريخوالي د 

د استيناف نظامی محکمه هم هغوی  .د زندان د جزا حکم اعالن کړ پوری کلونو ١۴ څخه تر ١٢محکمې هغوي ته د 
   43.کلونو پوری راټيټ کړ ٧څخه تر  ۶محکوم کړل خو د د دوی د بند موده له 

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

کلنې  ١٧د راپور له مخې . نېټه قتل شوې) ۵ي په د جوال ٢٠١٠(   ١۴کال د چنګاښ په  ١٣٨٩د  ولسوالۍ کې د
پنځوو تنو د هغې د . واده وکړي  شخص سره چې کورنۍ ورته غوره کړینجلۍ د دې څخه انکار درلود چې د هغه 

 ۵پوليسو دغه  . په شمول پر دوي بريد وکړ او په کور کې يې ووژلېاو دوو نورو کسانو راتلونکې ميړه د خپلوانو 
د استنياف محکمې وروسته درې . نېټه ونيول) ۵کال د اکتوبر په   ٢٠١٠د ( ١٣کال د تلې د مياشتې په  ١٣٨٩د  تنه

کلونو په  ١۶تنه خوشې کړل خو د دوو نورو لپاره چې يو يې د وژل شوې نجلۍ کيدونکی ميړه او بل يې خسر و د 
  44.زندان محکوم کړل

 عدلی د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخې دوسيه شوي او د هرات په واليت کې زياتره قضيې چې د ښځې پر عليه
مادی له مخی د ټپ  ٢٢د : نورو قضيو کی الندی موارد شامل دی په .تعقيب شوي دي د وهلو او ټکولو قضيې دي

د ښځې پر  او) سلنه ٦تقريبا (مادی له مخی د ښکنځل کول، تحقيرول او ډارول  ٢٩، د )سلنه ١٠تقريبا (المل گرځيدل 
  .)سلنه ٦تقريبا (له مخی د جرمونو له امله رامنځ ته شوی قتلونه  قانوند عليه د تاوتريخوالي د منع 

دا به ډير ژر وي څو وويل شي چې د هرات د واليت ګړندۍ هڅې چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون 
د قضيو په اړه . کې کموالی راشي وتريخواليتاد پلي کيدو لپاره دي د دې المل شی چې هلته د ښځو په وړاندې په 

مؤثق او کره احصاييوي ارقام شتون نه لري، او نړيواله تجربه دا په ډاګه کوي چې د حقونو څخه د پوهاوي زياتوالی 
د هرات په واليت کې د دغه جريان له نږدې څخه . د دې شرايط برابر وي چې د قضيو راپور ورکول زيات شي

په اړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزې په برخه کې دي  لومات د هغو هلو ځلومطالعه به ګټور مع
  . په ملي کچه برابر کړي

  څارنوالۍ  سره د مبارزی لپاره اختصاصی د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي

) د مارچ  ٢٠١٠(حمل   کال د ١٣٨٩د   سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی د تاوتريخوالي وړاندی هپ ود ښځ
په مياشت کې پرانيستل شو چې هغه د دې صالحيت او واک لري چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي دوسيې تحقيق 

د لويې . او د عدلي تعقيب الندې ونيسي او د قضايي محکمې په جريان کې د قربانيانو مالتړ او مرسته وکړي

                                                                                                                                                                                         
دا کوالی شي دا جوته کړي چې په نورو ځايونو کې  دوسيې او کيسونه رسيدلي او بيا وروسته بيرته خارج شوي او تړل . عدلي تعقيب لپاره استول شوي دي

  .شوي دي
  .٢۴د می  ٢٠١١رکه، د او ايچ سی ايچ آر م/د هرات واليت د څارنوالی د مشر سره د يوناما  42
  ). ١٨د اپريل  ٢٠١١د (   ٢٩کال د وری په  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه، د هرات واليت، د /د نظامي څارنوالۍ د رئيس سره د يوناما  43
نيټه  ٣کال د غبرګولي   ١٣٩٠د د هرات د واليت د واليتي څارنوالۍ د دفتر د عامه امنيت د څانګې د قتل او تجاوز د برخې د مشر سره د يوناما مرکه،   44
  ).٢٠١١مي،  ٢۴( 
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اختصاصی په مياشت کې شامل شو او په دغه ) جون کال د ٢٠١٠د (وږي  کال د  ١٣٨٩ دڅارنوالۍ په تشکيل کې 
  .نور کارکوونکي دي ١١څارنواالن او  ١١کې رنوالی څا

د هيواد د هرې برخې څخه قضيې مني، خو زياتره ورته د کابل د ښار او واليت څخه  رنوالیڅااختصاصی دغه 
کال د ١٣٨٩د  والینرڅاه اختصاصی دغ دی دی چی رهد س  45.راځي، چې د دې لپاره دا لومړنۍ او ابتدايه مرجع ده

ثبتې کړې دي،  قضيې ٢٨۵د کابل څخه رارسيدلی پوری  )تر مارچ ٢٠١١د مارچ څخه د  ٢٠١٠د ( کب څخه وری
يې د  ٧۶اصلي قضيو څخه چې په کابل پورې اړوندې دي  ٢٨۵د . دي سپارلی قضيې محکمو ٢١يوازې خو 

په ډيرو نورو قضيو کې د شکايت تعقيب نه دی  46 .ه مخې بيرته خارجې شوې ديمادې ل )٣٩(قربانيانو له خوا د 
  47.شوی، د معلوماتو له مخې د قضيې څخه صرفنظر شوی دی

ی تر قضي لږ د ډيرچې ته وويل  او ايچ سی ايچ آر/يوناماد جنايی تحقيقاتو په چارو کی د لويی څارنوال مرسيتال 
څخه زياتې قضيې تړل شوي، يا په کې منځګړيتوب شوی او يا هم سلنی  ٧٠ دځکه چی  عدلي تعقيب الندې راغلي دي

 ډير شمير  48.نه بلکي يوازې کوچني تقصيرات او خطاوې دي که څه هم چی دغه جدی جرمونه ارشيف شوي دي،
 په لږ شميريوازې . طالقونه او د مدني خصلت لرونکې قضيې دي چې کورنۍ محکمې ته راجع شوي دي قضيیپاتې 
دلي تعقيب تر ع ،جرمونه شامل دي جدیچې په کې هغه قضيې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قضيې دي  کې

کې منځګړيتوب او د قضيې بيرته اخيستل چې د ښځو له خوا  په زيات شميرد لويی څارنوال مرستيال . الندې دي
   49.پورې وتړلترسره کيږي او خپل شکايتونه بيرته اخلي په افغاني کلتور او دودونو 

 وا ورسره مشوری شوې دیله خ او ايچ سی ايچ آر/يونامادولتي موسسې چې د  برابروونکی څو غيرد حقوقي مرستې 
يوه ښځينه مدافع  .ورکوي چې قضيې د منځګړيتوب د الرې حل کړيدې ته ترجيح  رنوالیڅا اختصاصیوويل چې 
پر عليه  ود ښځ.... ولو قضيو کې بايد عدلي تعقيب و نه شيد دې ايجاب کوي چې په ټد کورنۍ ژغورنه ": وکيله وايي

ښه وسيله ده چې ميړه د پخالينې ميز ته راوستل شي له دې  سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی د تاوتريخوالي
 رنوالیڅا اختصاصیامله چې هغوي د عدلي تعقيب څخه ډار لري نو هغوي هغه وړانديزونه چې د ښځو په وړاندې د 

ښځو شکايت کړی دی  ځينېنور مدافع وکيالنو دا په ډاگه کړل چی  50."له خوا د پخالينې په موخه شوي دي قبلوي
نفقه راوړونکی دی په زندان کې  خو هغوي نه غواړي چې سره جال شي او يا هم دا چې خپل ميړه چې د دوي يوازينی

  51 .پخالينې لپاره موافقه کويواچول شي نو ځکه هغوي د 

نو )  اختصاصی څارنوالی(کله چې موږ هلته يو " :ته وويل او ايچ سی ايچ آر/يونامابرابرونکی بل قي مرستې د حقو
ګورو چې درې او يا زياتې قضيې راځي، خو د دغو قضيو زياتره يې د وهلو ټکولو قضيې دي چې د ښځې او ميړه 

  ."ترمنځ د منځګړيتوب د الرې حل کيږي

 د )که چيری غوښتنه وشی( چې لويه څارنوالي د نړيوالې ټولنې په مرستهدی وړانديز کوی  د او ايچ سی ايچ آر/يوناما
د عدلی تعقيب ټيټه کچه او د رارسيدلو شکايتونو د خارجولو او  والینرد دغې څا کړي،وارزونه  اختصاصی څارنوالی

اختصاصی څارنوالی له خوا  چی د دا راپه گوته کړیتر څو  بيرته اخيستلو لوړه کچه تر ازمايښت الندی ونيسی
دا په ځانګړې توګه د د ې لپاره مهم دي چې همدا . د څيړلو په طرز کې بدلونونو ته اړتيا شته او که نه شکايتونو.د

                                                            
کوي، خو هغوي عموما دغه  د څارنوالی نورو څانګو ته راجعد کابل پوليس ځينې وخت د ښځې پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون اړوندې قضيې   45

د قرباني يا (يو ابتدايه تحقيق کوي  رنوالیڅا اختصاصینو  کله چې شکايت کوونکي د نورو واليتونو څخه راځي. ې ته را استويوالنرڅا اختصاصیقضيې 
ته استوي  او بيا هغه دغه دوسيه هغه واليت او ولسوالۍ) بل شاکی سره مرکه کوي، شکايت کوونکي طبی کتنې لپاره استوي او د قضيې دوسيه ترتيبوي

  .چيرته چې دغه پيښه واقع شوې ده
 ١٣٩٠له خوا د ) IDLO(بارزی لپاره اختصاصی څارنوالی هغه ارقام چې د قانون د پرمختيا د نړيوال سازمان د ښځو پر عليه د تاوتريخوالي سره د م  46

  .او ايچ سی ايچ آر سره شريک شوي دي/کې يوناما) په مۍ ٢٠١١د (کال د غويي په مياشت  
 ٢٢کال د غبرګولي  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه، /ره د يوناماد ښځو پر عليه د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالی له چارواکی س  47

  ). ٢٠١١جون  ١٢(نيټه  
  .په امتداد  تعريف شوی چې د محکوميت سره تعقيب کيږي) جملې(د جزا ) ناوړه سلوک(جنايت، تقصيرات او قباحت   48
نيټه   ١٩کال د زمری  ١٣٩٠، د  مرکه او ايچ سی ايچ آر/د يوناما ل سرهد جنايی تحقيقاتو په چارو کی د لوی څارنوال مرسيتال ښاغلی نور الحبيب جال   49
  ). ١٠کال د اګست  ٢٠١١د ( 

  ).٣، د اګست ٢٠١١(نيټه  ١٢کال د زمری  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر د ميډيکا افغانستان سره مرکه کړې ده،  د /يوناما  50
  ).٣اګست د  ٢٠١١ د(نيټه   ١٢کال د زمري  ١٣٩٠ر مرکه، د او ايچ سی ايچ آ/يوناما سره د د قانون غوښتونکي سازمان   51
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بلخ، کندز، ( څانګې په شپږو واليتونو کې اختصاصی سره د مبارزی لپاره د تاوتريخوالي په وړاندیاوس د ښځو 
  52.له خوا جوړيږي )IDLO( د قانون د پرمختيا د نړيوالې موسسې )اپيساننګرهار، پکتيا، پروان او ک

قضيې د او بيا تعقيب کوي، تحقيق او تر کچې پورې محکمی څارنواالن قضيې د استيناف  والینرڅاد اختصاصی 
څارنواالن د ښځو په وړاندې د  رياستی چې د محول کيږی رياست ته عمومی جزاڅارنوالی د سترې محکمې د 

په دې نظر ده  او ايچ سی ايچ آر/يوناما 53.په پرتله لږه اشنايی لري والینرڅا اختصاصیتريخوالي د قضيو سره د تاو
وسپاري چې هغه د ښځو په مسؤوليت ته د دې  اختصاصی څارنوالیچې لويه څارنوالي بايد دا په پام کې ولري چې 

  .ته رارسيږي وړاندې د تاوتريخوالي ټولې قضيې تعقيب کړي چې  سترې محکمې

 او ايچ سی ايچ آر سره/له يوناما ځينې نمونې چې په هغو کې عدلي تعقيب ترسره شوی دی والینرڅا اختصاصی
  54.شريکې کړي

اختصاصی د ځان وژنې قضيه  ښځی کلنې ٢١د مير بچه کوټ د ولسوالۍ د پوليسو قوماندان د يوې  •
ې د دې ادعا ثبوت دی چې ښځې د کورني د هغې په ورانه او مخ باندې نښ. ته راجع کړه څارنوالی

. د لومړنيو څيړنو وروسته پوليسو د قرباني شوې ښځې ليور ګرفتار کړ. تاوتريخوالي له امله ځان وژلی دی
مادې له مخې  هغه تورن کړ او تر  ٢١د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د  اختصاصی څارنوالی

کال د  ١٣٨٩ واخيست، خو څارنوال د ئتم د ابتدايه محکمې له خوا براتورن مجر. اتهام الندې يې راوست
کال د  ١٣٩٠ ورکړ او دد استيناف غوښتنه نېټه بيا  )۴د جنورۍ په  ٢٠١١ د( ١۴مرغومي د مياشتې په 

يې د استيناف محکمې دغه شخص ګناه کار وګڼلو او هغه يې ) ٨د مۍ په  ٢٠١١( نيټه ١٨غوي د مياشتې په 
 .ونو په بند محکوم کړد دريو کل

کلنې  ١٨په کابل کې د يوې ) ٩د اپريل  ٢٠١٠ د( نيټه ٢٠کال د وری په  ١٣٨٩ د  اختصاصی څارنوالی •
ميړه څخه شکايت درلود چې ډيره بده يې وهلې او ټپي کړې وه  ښځې شکايت تر السه کړ چې په کې يې  د

 ٢٠١١(نيټه  ٢۵ ي د مياشتې پهيکال د غو ١٣٩٠د  .مجرم په جرم اعتراف وکړ. وو او پر بدن يې زخمونه
کې مؤظف وو د دغې قضيې دوسيه د کابل ابتدايه  اختصاصی څارنوالید تحقيق هغه ټيم چې په  )١۵مي د 

مادې له مخې  ٢٣د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د محکمی له خوا محکمې ته واستوله چې 
 . شوميړه په درې مياشتو بند محکوم 

  د قانون تطبيق  د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د محاکمو له خوا  )٣(

د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي ابتداييه څاروالی د ابتداييه محکمو په پرتله  ته څرګنده شوه چې او ايچ سی ايچ آر/يوناما
پر عليه د تاوتريخوالي د  د ښځې څارنواليو قضيې ٢٨په داسې حال کې چې  .ړی دیپلي ک په زياتره کچهد منع قانون 

واليتونو  ١۴مرکز ابتدايه محکمې او يا هم ښاري محکمې يوازې په  د د واليت، ثبتې کړې دي له مخی قانوند منع 
څخه د  ٢١د مارچ د  ٢٠١٠ د(کی کال په  ١٣٨٩ قانون څخه په استفادې سره قضيې څيړلې دي چې د یکې د د
  55.قضيې کيږي ١٠١ قضيو له جملی څخه ١٥٥ لټولټاد  )پورې ٢٠کال د مارچ تر   ٢٠١١

د ابتداييه په ځينو حاالتو کې . ځينی د قربانيانو له خارج شوی او ځينی نور يی په ابتداييه محکمو کی تعليق شوی وو
د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د  ،تعديل کړی د څارنواالنو اتهامنامې د محاکمی په بهير کی قاضيانومحکمو 

                                                            
له خوا نشر شوي خبر دا اعالموي چې يو تفاهم ليک د ) IDLO(د قانون د پرمختيا د سازمان )  ١٩د سپتمبر  ٢٠١١د (نيټه  ٢٨کال د وږي  ١٣٩٠د   52

د الرښوونې لپاره مرسته وکړي، " کميسيونونو "يخوالي د شپږو څانګو لويې څارنوالۍ سره السليک شوی دی څو د روزنې او د ښځو سره د ځانګړې تاوتر
د دغه پروګرام مالتړ د امريکی د متحده اياالتو د . چې دغه کميسيونونه په راتلونکی مالی کال کی د واحدونو په بڼه د لويې څارنوالۍ په تشکيل کې شامليږي

  .ذ د ديپارتمنت له خوا ترسره کيږيخارجی وزارت د نړيوالو مخدره توکو او د قانون د انفا
او ايچ سی ايچ آر له دوو قضيو څخه نظارت وکړ چې سترې محکمې د استيناف د محکمې هغه /کې يوناما) په مۍ  ٢٠١١ د(کال په  غبرګولي   ١٣٩٠د  53

برخه کې توجه را اړول چې د ځانګړو څانګو له خوا په دغه لوړه کچه د قضيو د څيړلو په . مجازات چې د زنا او ډله ييز جنسي تيري په اړه وو تاييد کړل
  .کيږي کوالی شي د دې سره مرسته وکړي چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی قضيې وڅيړلې شي او په کې ښه والی راشي

 ٢٠١١د (کال د غوي مياشت  ١٣٩٠د ايچ آر مرکه، او ايچ سی /سره د يونامااختصاصی څارنوالی  د د ښځو وړاندی د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره  54
  ).مۍ
  .بلخ، باميان، فراه، فارياب، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کنړ، لوگر، ننگرهار، پکتيا، پنجشير او تخار: دغه واليتونه عبارت دی له  55
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په عوض کی د جزا قانون او نورو قوانينو څخه په استفادی سره جرم او  وړانديز شوی جزا رد کړی له مخې قانون
  .تورنی شوی دی" اخالقی جرمونو"د دی پيښی قربانيانی هم په په الندی دوو قضيو کی،  .56تعريف کړی دی

ری يې کړی و د ښځې پر عليه په باميانو کې څارنوال درې مدعی عليه چې ډله ييز جنسي تيد مثال په ډول  •
د ښاري محکمې قاضي دغه اتهامات د زنا . مادې له مخې متهم کړی وو ١٧د تاوتريخوالي د منع د قانون د 

د استيناف محکمې او په پای کې . او قرباني ښځه يې هم د تورنو په لست کې راوستله ړیپه اتهاماتو کې راو
کلنه نجلۍ د  ١۶او محکوميت تاييد وکړ چې په دې توګه يې  سترې محکمې د څلورو واړو لپاره د مجازاتو

نارينه يې د  تيری کوونکی يوه کال په بند د تنکيو ځوانانو په مرکز کې د ساتنې لپاره محکومه کړه او درې
 57.درې درې کلونو په بند محکوم کړل

د ښځې پر عليه د يد چې په دې ډول د څارنوالۍ د دفتر د ځينو هڅو سره سره د دايکندي واليت محاکم با •
کلنه او بله  ١۴کلن مال چې دوه نجونې يوه  ۶٠په يوې قضيې کې يوه . د منع قانون پلی کړي تاوتريخوالي

کلنه تر جنسي تيری الندې راوستلې چې پالر يې يو جومات ته د لوست لپاره استولې چې د مال څخه زده  ١۵
کال د مارچ په لومړۍ  ٢٠١٠(نيټه  ١٠ال د کب په ک ١٣٨٨کله چې د دغې قضيې په اړه  د . کړه وکړي

نجونو وويل . مياشتو حمل درلود ٨او  ٧راپور ورکړل شو نو دغه قرباني شوې نجونې هر يوې يې د ) نېټه 
وروسته دغه . چې مال هغوي ته مخدره مواد ورکړل او بيا يې پرې په چال او فريب سره تيری ترسره کړ

... هغو څخه يوې نجلۍ وويل چې هغې په پټه سره د مال سره واده کړی دیتورونه يو څه مغشوش شول، د 
چارواکو مال ګرفتار کړ او هغه باندې . مال هم د دې سره موافقت درلود خو ثبوت يې وړاندې نه کړای شو

مادې له مخې د جنسي  ١٧يې اتهام وارد کړ خو دغه تور د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د 
څارنوالۍ . الندې و او قدسيت د پايمالولو د تورونو ی په نوم نه بلکې د زنا او د مقدس ځای د حرمتتير

همدارنګه د دواړو نجونو د ګرفتارۍ حکم د زنا د اتهام د الندې صادر کړ او دواړه يې په نيلي کې ښځينه 
حکمې مال د جنسي تيري په ښار ي م. والدت وکړ د توقيف په جريان کی دواړو نجونو .زندان ته واستولې

کلونو بند باندې محکوم کړ او نجونې يې د زناء په تور د شپږو  ١٢تور د جزا د قانون د احکامو له مخې پر 
د استيناف څارنوال په دغه حکم اعتراض وکړ او و يې غوښتل چې د . کلونو په بند محکومې کړې ۴او 

مادې بايد تطبيق شي خو د استيناف محکمې دغه  ١٧او  ٣ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون 
کلونو  ١٢دغې محکمې مال يوازې د زنا په جرم محکوم کړ او د هغه مجازات يې د . اعتراض مسترد کړ

کړ ی و د هغې مودې  چې ګواکې  د مال سره يې  واده کلونو ته راټيټ کړل، او هغې نجلۍ ته ٨زندان څخه 
کړې وه محکومه  او د بلې نجلۍ د بند موده يې تر څلورو کلونو پورې راټيټه  لپاره چې په زندان کې يې تيره
 ٢٠١١د ( ٢٨کال د مرغومی په   ١٣٨٩د . ر کې د محدوديت په توګه تيرويکړه چې دغه موده به په کو

که چيرې مال د ښځې پر عليه د . سترې محکمې د استيناف د محکمې حکم تاييد کړ)  ١٨کال  جنورۍ په 
شوو تورونو پر بنسټ مجازات شوی وای نو نجونې به نه خو  الي د منع د قانون له مخې د واردخوتاوتري

دواړه د کښته عمر د واده الندې راغلې، يوه يې يو داسې شخص ته . نيول شوې او نه هم توقيف شوې وای
  58.چې پر هغې يې جنسي تيری کړی و واده شوه چې ځواکمن او دا

  . ته څرګنده شوې چې قاضيان دغه قانون په سمه توګه پلی کوي او ايچ سی ايچ آر/ونامايپه ځينو واليتونو کې 

محکمې يوه ښځه په دې تور  ید تخار د ښارکی ) کال په اکتوبر ٢٠١٠د (کال د تلی په مياشت  ١٣٨٩د  •
تو د خپل ميړه دوهمه ميرمن ځان وژنې ته د فزيکي او ذهني فشار له امله اړ باسلې وه په مجازا چی

د مادې له مخې  ٢٧دغې محکمې نوموړې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د . محکومه کړه

                                                            
ې مادې سره سم چې د اتهام له مخې ورڅخه سرغړونه شوې ده په څارنوال يوه قضيه د قوانينو د اړوندمادی له مخی  ٥٧د جزايی اجرااتو موقت قانون د   56

محکمه کوالی شي چې ورسره موافقه و نه کړي او يوه بله ماده او . تنه کويښدوسيه کې راولي او د يادې شوې مادې د حکم سره سم د سزا او مجازاتو غو
  .يق کړيحتی يو بل قانون د ثبوتونو، مدارکو او د اړخونو دداليلو په بنسټ تطب

  ).٢٠١١مۍ  - ٢٠١٠اکتوبر ( ١٣٩٠غوي  -١٣٨٩تله   ،د قضيې څارنه له خوا او ايچ سی ايچ آر/د يوناما  57
  ). ٢٠١١جنوری  -٢٠١٠مارچ (  ١٣٨٩مرغومی  - ١٣٨٨ کبد قضيې څارنه،  له خوا او ايچ سی ايچ آر/د يوناما  58
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ماده يې تطبيقوله،  ٢١د استيناف محکمې چې . کلونو بند محکومه کړه ١٠په  نيټه ٢١په  کال د وری ١٣٩٠
  59.و مياشتو پورې راټيټ کړلد دقيقو او نازکو حاالتو په موندلو سره دغه مجازات تر پنځو کلونو او شپږ

د  د جوزجان په واليت کې، د ولسوالۍنيټه  )٢٩کال د مارچ د په  ٢٠١١د ( ٩ په کال د وری ١٣٩٠د   •
خاطر مجرم ه ته د خپلې ښځې د اړ کولو پ ملي پوځ يو پخواني سرتيري بدلمنۍ کچې محکمې د افغان

ې په بدل کې د هغوي د کور د خاوند سره د جنسي او ناتوانه پخواني سرتيري د کراي ټپي). ماده ١٨(وشميره 
څخه انکار کړی او قضيه يې د نوموړې ښځې د دې خبرې . ې د نيولو لپاره خپلې ښځې ته ويلي وورابط

د ښځې ميړه په خپله کړنه اعتراف کړی او د محکمې له خوا په دريو کلونو بند محکوم شوي؛ . درج کړې ده
  60.کلونو ته لوړ کړی ٧ د مجازاتو حکمد استيناف محکمې 

د ځان يی ښځه  چیالندې د يوه شخص د محکوميت په شمول مادې  ٢١د  هښاري محکم د پکتيا واليت •
 ٢٠١٠د ( ٨د وری په  ١٣٨٩د  .قانون په کار اچولی دی دغه ، په دوو قضيو کېسوځونې له امله مړه شوې

ی د هغې د ورور په واده کې د ه له خوا ينېټه نوموړی له هغه وروسته چې د خپل ميړ) ٢٨د مارچ په  کال
تون ته د روغ تهد ښځې ميړه نوموړې کابل . اچاوهخپل ځان ته اور و برخې اخيستنی اجازه نه وه موندلې

 مجازاتو حکم تاييد کړی او نوموړی واليتي محکمې د. یهلته وفات شواو وروسته  درملنې لپاره ليږدولې
 61.کړېد بند سزا ورکلونو  ٧د  يې شخص ته

  ستره محکمه 

اخيستې او د دې پروسې حمايت برخه قاضيانو لپاره په روزنو کې که څه هم چې سترې محکمې د قانون په اړه د 
د . الرښودونه نه دي صادر کړي والي د منع د قانون په اړه ځانګړیکړی، خو محاکمو ته د ښځې پر عليه د تاوتريخ

چې په افغانستان کې د ښځو په  د سترې محکمې قاضی القضات منلې ته کې،سره په يوه ناس او ايچ سی ايچ آر/يوناما
د منع قانون ښه څرګند يا د فهم تاوتريخوالی چې د ښځې پر عليه د  پراخ دی او دا يې هم ويلې تاوتريخواليې وړاند

   62.وړ نه دی

د  تيدوښتکور څخه د په مياشت کی د ستری محکمی عالی شورا د ) کال د اگست ٢٠١٠د (کال د وږی  ١٣٨٩د 
د دی الرښوونی په اساس محکمی بايد د دی ارزونه  صادره کړه 63"مصوبهنمبر  ٥٧٢" په اړه قضيو د رسيده گی

د خپلوانو کور ته که د (وکړی چی تيښته کوونکی ښځه مجرده ده که متاهله، د تيښتی وجه څه ده او چيرته تښتيدلی ده 
په د ظلم او تاوتريخوالی څخه د خالصون د کورنی د غړو چيری يوه ښځه  د دی الرښود له مخی که. )پردی کور ته

خپلوانو کور ته پناه يوسی او يا عدلی مراجعو ته الړی شی،  خپلی شرعی محرم خاطر له کور څخه تيښته وکړی او د
تښتيدلی  پردی کور ته ښځه که چيری مګر .غه پيښی ته د شرعيت قانون له مخی نه ليدل کيږیپه دغه صورت کی د

عت يد عالی شورا په اساس دغه عمل د شر که څه هم چی د تيښتی وجه ظلم او ناروا څخه خالصون هم وی،وی، 
کيدای شی د ښځی تيښته د زنا او يا نورو جرمونو المل  ځکه چی یقانون له مخی منع شوی او د مجازاتو وړ گڼل کيږ

  .شی

او ايچ سی /يوناماد نيونی په وړاندی يو مثبت گام بلل کيږی، خو په ظاهر کی دغه الرښوونه د تيښته کوونکی نجونو 
چی محاکمو ته د دی اجاره راکوی چی ( مادی پر بنسټ ١٣٠قانون د  یچی محکمی د اساس ايچ آر دا وړانديز کوی

که چيری د افغانستان په قوانينو کی د يوه قضيی په هلکه کوم صريح حکم موجود نه وی نو په دغه صورت کی د 

                                                            
  .غويی ١٣٩٠ دته ځوابی ليکنه،  اما ته رئيس له خوا يونڅارنوالی تخار واليت د جزا ديوان د د   59
  ).٢٠١١مارچ ( ١٣٨٩ته ځوابی ليکنه،   کب  او ايچ سی ايچ آر /د يوناماله خوا جوزجان واليت د استيناف محکمی د جزا ديوان د مشرد   60
  .٢۴پريل ، د ا  ٢٠١١،  ١٣٩٠غويی  ۴مرکه،   او ايچ سی ايچ آرب/د ګرديز د ښاري محکمې د قاضي سره د يوناما   61
  ).۴، د اپريل ٢٠١١د (وری  ١۵کال  ١٣٩٠د قاضی سره د ستری محکمی له   62
د جرم د عدلی تعقيب او حقوقی اساس په باب د زياتو څرگنډنو " د کور څخه د تيښتی"چی د هغه ليکنی په ځواب کی  IDLOنمبر مصوبه، د  ٥٧٢  63

دغه الرښود د اصالح په ورځپاڼه . ړ چی د يوناما د بشری حقونو د څانگی سره شريکه شوهد ستری محکمی عالی شورا يو الرښود صادر ک.غوښتنه شوی و
  .نشر شو ٢٥د اگست په  ٢٠١٠کی هم د 
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باندی محدويت وضع  چی د ښځو پر ازاد گرځيدو راگرځيدو هغه دودويزی کړنی ته) حنفی فقی احکام تطبيق شی
  .مشروعيت ورکویکوی او د شريعت په قانون کی اساس نلری، 

او ايچ سی ايچ آر /د يوناما په يوه ليکنه کی چی یمحکم یسترد  )٥د سپتمبر په  ٢٠١١د ( ١٤د وږی په  ١٣٩٠د 
محکمی د الرښود په  ستری د د ښځو او نجونو د تيښتی په باب او په هغه کیی ته واستول شو نو څانگحقو یبشر

 ٢٠١٠او ايچ سی آر د /د يوناما چی لتر سوال الندی ونيول شو يات او برداشتونهاو ايچ سی ايچ آر نظر/هلکه د يوناما
کی ليکل شوی  "د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق په افغانستان کی ناوړه دودونه او د ښځی پر عليه"په راپور کال 
د احتمالی زيان څخه د مخنيوی لپاره مجازات شرعی او "ليکنه کی ستره محکمه داسی استدالل کړی چی دی په  .وو

د بی عفتی زيان په دغه  خو د نامحرمو کسانو د يو ځای کيدو او اخالقی فساد څخه مخنيوی او.... حقوقی اساس لری 
د د جنسيت د برابری يا عدم تبعيض موضوع يو بشپړ او قطعی موضوع نه ده او . په لومړيتوب کی راځی کی قضيه

د مثال په ډول، د ځمکی الندی په کارونو يا ..... هر هيواد په حقوقی سيستمونو کی د پام وړ او عام استثناگانی لری
دا د هغو موضوع . گمارل د نړی په کچه منل شوی دی سختو کارونو او يا هم د شپی له خوا په کارونو کی د ښځو نه

شميرل کيږی چی د قانون په وړاندی د ښځو او نارينه وو تر منځ مساوات، نه اغيزمنه گانو او استثنااتو له جملی څخه 
په افغانستان کی هيڅ قانون نه شی " :تاکيد ورکړ چی وايی باندی مادی ٣ پرستره محکمه د اساسی قانون " .کوی
  64".الی د معتقداتو او د اسالم د سپيڅلی دين احکامو پر ضد واقع شیکو

هر کلی کوی، د دی موضوع په اړه د الزياتو  ی له دغو څرگنډونو څخهمحکم یسترد يوناما  په داسی حال کی چی
  .و پوره ساتنه وشیحقوند پاملرنو، بحثونو او مطالعو وړانديز کوی تر څو د ښځو 

د چنګاښ کال  ١٣٩٠د  محکمې له خوا د پام وړ عملستری يخوالي د منع د قانون په اړه د د ښځې پر عليه د تاوتر
 هماده لغو ۴٢د کومې پر مټ چې سترې محکمې د دغه قانون حسابيدای شي د مياشتې هغه پريکړه  )جوالی ٢٠١١(

سترې محکمې نوموړې  .کميدل او بخښنه ممنوع کوي کسانو د سزا د مودې وکړه ، دا د دې قانون الندې د محکوم
د ښځې پر عليه د  ...يادوياو ،  امتياز سره په ټکر کې وموندله نې د ځانګړیماده د ولسمشر د اساسي قانون د بخښ

د کمولو په هکله ده  ې په اړه چې د عفوې او سزا د مودېمادې په هکله د يوې پوښتن ۴٢تاوتريخوالي د منع د قانون د 
نو چې د زندانيا سترې محکمې عالي شورا دا واضح کویکولو لپاره ستونزې پيدا کوي، د د ولسمشر د فرمانونو د پلي 

د کمولو دنده د ولسمشر د قانوني صالحيتونو څخه يوه دنده ده او نوموړی کوالی  د عفوې او د هغوي د سزا د مودې
د قانون دغه ماده د افغانستان  په همدې دليل، د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع. شي دا صالحيت هر ډول وکاروي

شي کو الی د اساسي قانون څخه تخطي وکړي، ه لکه څنګه چې يو قانون ن. اساسي قانون سره په مغايرت کې ده د
  65.هغه ملغا او د پلی کيدو وړ نه دي

  د افغان ملي پوليسو له خوا د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون پلي کول )  ۴(

او همدارنګه د هغوي د حقونو او موجوده  يانو د خونديتوب څخه ډاډ حاصل کړيد قربان تاوتريخوالي پوليس بايد د
حيث چې د زياترو ښځينه قربانيانو سره په  ارگانلومړنی هيواد د د . خدمتونو په اړه هغوي ته معلومات برابر کړي

هغوي څنګه دا چی . يکله مهم ابتدايي راپورونه ليکګوري، پوليسان د قربانيانو بيانونه ثبتوي او د جرم د حاالتو په ه
او تبعيض له مخې غبرګون ښيې، د دوسيې د پايلې لپاره د مسير د ټاکلو سره  د حساسيت او خواخوږۍ يا بې خبرۍ

  . مرسته کوي
                                                            

او ايچ سی /او ايچ سی ايچ آر د سترې محکمې له خوا يو مکتوب ترالسه کړ چې په هغه کی د يوناما/يوناما) ۵د سپتمبر په  ٢٠١١( ١۴د وږي  ١٣٩٠د   64
د دې په پام کې نيولو سره چې : "ستايلي شوی و" په افغانستان کې ناوړه دودونه او د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق"راپور  ايچ آر

شي، د دوديزې کړنې په افغانستان کې يو پخواني ميراث دی چې افغانان ورڅخه ځوريږي او نه شي کوالی چې په لڼده موده کې له دې رنځ څخه خالصې 
و بدلونونو يوناما د بشري حقونو راپور د دواړو جنسونو د ذهنيت په روښانه کولو کې مهمه ونډه درلودالی شي او کوالی شي چې په راتلونکې کې د مثبت

د کی د تيښتی د په الرښو) اگست ٢٠١٠د (راپور کی د کور څخه د تيښتی موضوع او د ستری محکمی  په دیپه همدې مکتوب کې " .لپاره الر پرانيزي
که چيری : چی دغه الرښود د نورو مسئلو په ضمن کی د تيښی په اړه داسی وايی ل شویاو ايچ سی ايچ آر نظر تر سوال الندی نيو/قضيو په هلکه د يوناما

تی وجه ظلم او ناروا څخه خالصون حتی که د تيښ(يوه ښځه د خپلو خپلوانو، محارمو او يا هم د عدلی مراجعو څخه پرته په يو پردی کور کی تيښته وکړی 
  .المل شی) لکه زنا يا فحشا(دغه عمل منع او د مجازاتو وړ گڼل کيږی ځکه چی کيدای شی د ښځی تيښته د جرمونو ) هم وی

  :د سترې محکمې پريکړه په دری ژبه په دی پته کتالی شي  65
http://supremecourt.gov.af/fa/news/2538  
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ريخوالي د تاوت او محاکمو د اندازې د معلومولو څخه زيات د افغان ملي پوليسو له خوا د ښځې پر عليه د وڅارنواليد 
 تاوتريخواليد پوليسو له خوا د ښځو په وړاندې د . کولو د اندازې د معلومولو کار ډير ستونزمن دی منع د قانون د پلی

د قضيو ثبت او راجستر ثابت نه دي او زياتره يی په واضح ډول د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د 
تر  "کورنيو شخړود "يا  "خشونت کورنید " او د بيلګې په توګه، قضيې نه لري،تعريف شويو جرمونو سره مطابقت 

   .قضيی نه ثبت کيږی ډيریاو يا هم  نوم الندې ثبت کيږی

د مارچ  ٢٠١١د څخه  ٢١د مارچ له  ٢٠١٠د (په کال کی  ١٣٨٩د څنګه چی په دی راپور کی مخکی اشاره شوه، 
 تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  او ايچ سی ايچ آر/يوناماه اړه د پوليسو سره د راجستر شويو قضيو پ )پورې ٢٠تر 

  66.شکايتونه ثبت کړې دي ١٢١١ټول ټال 

  د تاوتريخوالی په ضد د کورۍ غبرګون څانګی

غبرګون  نۍکورضد د  تاوترخوالی په پوليسو په واليتونو کې چيرې چې داو ايچ سی ايچ آر وموندله چی /يوناما
او په  نکي دي زيات شکايتونه تر السه کویو غړي يې هم په بشپړه توګه ښځينه کارکووا څانګې ځاي پر ځای شوی

غبرګون د څانګو جوړيدل، تر زياتی اندازی خو  کورنۍتاوتريخوالی په ضد د د . زيات احتمال په خپل سر عمل کوي
له امله د  تاوتريخواليه خوا د ، دا ښايي د پوليسانو له دين چې په بشپړه توګه ښځينه پوليسانې پکې شاملې که څه هم

تاوتريخوالی په د . په چارو کې د ښه والی په برخه کې د هغوي سره مرسته وکړي ښځنيه قربانيانو د بررسي کولو
دفترونو کې  ١۴٨ځواک لري چې د هيواد په کچه په نږدې ٣۵۵د تحقيق کوونکو نږدې  څانگهکورني غبرګون ضد د 

و کې د کورني غبرګون د څانګو زياتره کارکوونکي نالوستي دي او په عمومي توګه په واليتون .فعاليت ترسره کوي
   67.يې کومې ځانګړې روزنې نه دې تر السه کړي

کوالی  يی کارکوونکي چیيوه برخه ده رياست د تحقيقاتو کورني غبرګون څانګه د جنايي  تاوتريخوالی په ضد د د
سره له . د څيړنو د بهير سره مرسته وکړي کې په نظري څيړنو کېپه قضيو  تاوتريخواليشي د ښځو په وړاندې د 

د داخلي شخړې د کمې کچې  د کورني غبرګون واحدونه اصًال 68.دې، يوازې يو څو قوماندانانو د دې ستاينه وکړه
يل اداره کوي او په نادره توګه دجنسی تيری، ځان سوځونې يا اجباري ودونو د قضيو په څيړنو کې ښک تاوتريخوالي

لې د ئې مسته د خپلهغه د ليدو او  مؤظف نوکريواله شي کوالی د د پوليسو په زياترو حوزو کې، ښځې ن 69.دي
  . غبرګون واحد ته الس رسي پيدا کړي تشريح کولو پرته د کورني

و د وليس افسرانپ ښځينهکورني غبرګون د څانګو يا  تاوتريخوالی په ضد د داو ايچ سی ايچ دا دمودله چی /يوناما
 او د دی مراجعه نه کوي ، ښځينه قربانياني تقريبا هيڅکله هم په خپله خوښه د پوليسو حوزو تهنشتون په صورت کې

پوليس په دغو سيمو کې د ښځو . شي او د هغوي حيثيت به لکه داره يا له بده بدتر شي ويره لري چې هغوی به ونيولې
. حل الرو ميکانيزمونو يا د ښځو د چارو رياست ته راجع کويقضيی د عنعنوي شخړو د  تاوتريخوالي په وړاندې د

او  څوک چې د کورنو څخه تښتيدلي دوام ورکوي ته کولو يفکې، پوليس افسران د هغو ښځو نيولو او توق ضمنپه 
  . ښتې د الملونو د څيړنو په برخه کې پاتې راځيياکثرا د هغوي د ت

ځواب ويلو په موخه په عمومي  پوليسو له خوا شکايتونو ته د وتريخواليتاد زياترو نورو ځايونو په پرتله، د ښځو د 
غبرګون  کې د کورنیحوزو پوليسو په  په ښار او کليوالو ولسواليو کې د 70.توګه په کابل کې ښه چانس موجود دي

ي سره اړيکې په مستقيمه توګه د هغو جود دي او زياتره ښځينه قربانيانېڅانګې او د بشري حقونو رابط مرکزونه مو
د  د ولسوالۍ. ند په اړه راپور ثبتويد بد چل د ده خپلوان او ګاونډيان په نادره توګهښځی نيسي، که څه هم د يوه قربانی 

                                                            
، له پکتيکا او غزني څخه ٢٣۴، له کابل څخه ٢٣٧، له کندز څخه ٢٩٣ډاټا شامله ده، له هرات څخه /واليتونو څخه ارقام ٢۶په دغه شميره کې د ټول ټال   66
  .مات ترالسه کړیواليتونو په هلکه ملو ٨او ايچ سی ايچ آر په دی ونتوانيد چی د پوليسو څخه د /يوناما. صفر

  .٢۵کال د جوالی  ٢٠١١او ايچ سی ايچ آر مرکه، د /د افغان ملي پوليسو د کورني غبرګون د څانکې د مشر سمونمل ذکيه عصمت اهللا سره د يوناما  67
د چنګاښ  ١٣٩٠ناما مرکه، د د ډاينکورپ د کورني غبرګون د څانګې د همغږي کوونکې او نړيوالو پوليسو د سالکارې آغلې اليزبيت کامرون سره د يو  68
  ).جون ٢۵، ٢٠١١( ۴

د  ١٣٩٠د  د افغان ملي پوليسو ،ډاينکورپ نړيوالو پوليسو، امريکا سفارت، يو اين ايف پی ای، يو اين ومين او يوناما سره په کابل کې د سازمانونو  69
  .قهنېټې په ناسته کې د ګډون کوونکو د نظريو مواف) ٢١د جوالی  ٢٠١١د ( ٣٠چنګاښ د 

  .پوتنی ماخذ  70
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کورنی غبرګو څانګی ته کچې پوليس موضوع څيړي، د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون اړوند موضوع د 
د د جرم د بڼې په تړاو، . ګې ته سپاري يا په ځينو مواردو کې روغه جوړه کويواليت د بشري حقونو رابطې څانيا د 

دوسيه وړاندې څيړي او دوسيه د څارنوال دفتر ته ليږي او يا د روغې جوړې له الرې هغې  افسررابط بشری حقونو 
په  تاوتريخواليد  کال په دوران کې د کابل د بشري حقونو رابطې څانګې د ښځو په وړاندې ٢٠١٠د . ته ځواب وايي
   71.ريکارډ کړې دي قضيې ٢٣۴تړاو ټول ټال 

تعقيب يو پياوړي ريکارډ لري، دغې  په هرات کې هم چيرې چې پوليس د کورني غبرګون څانګې لري د شکايتونو د
دغه مجموعي  د. شکايتونه درج کړي ٢٩٣ټول ټال  تاوتريخواليد کال په اوږدو کې د ښځو په وړاندې د  څانګې
شکايتونه د کورني غبرګون د څانګې د دايمې واحد له خوا د هرات د ځان سوځونې د  ۶٧څخه، ټول ټال  شمير

د نورو . کوي يتونو کې په بيال بيله توګه بررسيروغتون په هکله دي، چارواکي دغه قضيی په يو شمير بيال بيلو وال
په مستقيمه توګه  قضيې ٧٣و له خوا ټول ټال ن د څانګغبرګو په هکله بايد وويل شي چې د کورني پاتې دوسيو ٢٢۶

کورنيو قضيی  ١٣، بيالبيلو چارواکو ته ولسواليوقضيی د  ١٩، ته د جرمونو د تحقيق رياست قضيی ٣١، ته څارنوال
قضيو کې  ۵۴د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون ته سپارل شوې او په پاتې نورو قضيه يوه ته او  محاکمو

   72.قضيی بيرته اخيستل شوي ٣۵ټول ټال . ب کړی دیيې منځګړيتو

ه توګه شکايتونو ته دارهم په دوام ې، د پوليسو د کورني غبرګون څانګېد سمنګانو د شمالي واليت په کليواليو سيمو ک
 قضيې ١٠تونو له جملې څخه ټول ټال ثبت شويو شکاي ١٧کال کې د ټول ټال  )٢٠١٠( ١٣٨٩ په.  یرسيدګي کړ

 وا نګې له خد کورني غبرګون د څا )ل، کورنی تاوتريخوالی او زنا شاملې دييستهل،  فحاشۍ ته اړ اچی پکې و(
د ) نجونو مزاحمت کول ، لفظي بريد، د ښوونځيشخړیکورنی لکه  قضيی ٧پاتې څارنوال ته راجع شوي او 

  73.دي يتوب او سال مشورو له الرې حل شوېمنځګړ

ثبت کړې خو يوازې يو څو يې د عدلي تعقيب په موخه  قضيې ٨۵و ټولټال ر واليت کې پوليسشمال ختيځ تخا په
چيرې چې يوه نجلې بلې  -د دغو قضيو له جملې څخه يوه هم د بدو په بدل کې د واده قضيه ده. څارنوال ته استولي

کې، پوليسو  د ورسج په ولسوالۍ. د جبران ورکولو په موخه ورکړل شوې ته د جرم په بدل کې د اوښتي زيان کورنۍ
کلنې  ١۶خص په يوې يوه ش. ه په تړاو يو شمير کسان توقيف کړی دي کې د بدو په بدل کې د واد )٢٠١٠( ١٣٨٩ په

، د نجلۍ کورنۍ د هغې واده د هغه شخص سره چې په ی کړی، کله چې نجلۍ اميندواره شوېجنسي تير نجلۍ
غوښتنه کوله چې د جنسي تيري د ترسره کوونکي  په عين حال کې، هغوي. ړی برابر کړنوموړې يې تيری ترسره ک

 ي، هغوي وروسته د جنسي تيري د ترسره کوونکيشخص کورنۍ دې هغه بل اړخ ته يوه نجلۍ په بدو کې ورکړ
ضمانت کې، پوليسو د  د څارنوال له خوا د نيونې په يو صادر شوي .کلنه نجلۍ په بدو کې تر السه کړه ٩شخص يوه 

، او هغوي يې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د رابرولو په تور پالر او تره نيوليه د مراسمو د ببدو په بدل کې د واد
د څارنوال دفتر د مال امام، دوو شاهدانو او دوو منځګړو کسانو چا چې د . مادې مطابق متهم ګڼلي ٢۵قانون د  منع د

  74.صادر کړیکړی وه د نيولو حکم هم  نل کې د واده په مراسمو کې ګډوبدبدو په 

  کې پاتې راتللقضيو په ثبتولو او څيړنو  ښځو د تاوتريخوالی د د

،  شوې د منع قانون په پراخه کچه له پامه غورځول د ښځې پر عليه د تاوتريخواليچيرې چې  د هغو واليتونو بيلګې
ي، خو په نادره توګه شخص او شاهد بيانونه ثبت کړ شامل دی چيرې چې پوليسو د قرباني د کندهار واليت ه دې کېپ

  .د کوم تعقيب کوښښ کړیه دې اړه يې پ

 خپلی لور د جبری ځان وژنی ته د اړ باسلو  دنيټه يوه ښځه ) ١٣د مارچ په  ٢٠١١د ( ٢٢د کب په  ١٣٨٠د 
 ٣٠٠٠٠٠کلنۍ په عمر د  ٢۵د نجلۍ کورنۍ خپله لور د . راپور پوليسو د کورني غبرګون څانګې ته ورکړ

                                                            
  ).٢٣، جون ٢٠١١( ٢د چنګاښ  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه، د /د کابل واليت د پوليسو د بشري حقونو د رابط شخص سره د يوناما  71
  ).٢٠١١جون،  ٩(  ١٩کال د غبرګولی  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر  مرکه، د /د هرات واليت د کورني غبرګون له څانګې سره د يوناما  72
د جوالی  ٢٠١١ د( ٢٢د چنګاښ  ١٣٩٠کال غبرګولی د  ١٣٩٠د  ، او ايچ سی ايچ آر  مرکه/د سمنګان واليت د کورني غبرګون له څانګې سره د يوناما  73
١٣(.  
  .)جون ٢٠١١ د(کال غبرګولی  ١٣٩٠د  او ايچ سی ايچ آر ته ځوابی ليکنه،/د تخار واليت د څارنوال مرستيال له خوا يوناما  74
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په  د نجلۍ مور وايي چې د نجلۍ خسرګنۍ. په بدل کې ورکړي) مريکايي ډالرو معادلا ۶۶٠٠(افغانيو 
دي، ته  ستا مور او پالر زموږ څخه ډيرې پيسې اخيستي" 75.کړېسرزنش دوامداره توګه نوموړې نجلۍ 

په پای ." کړينو کې د کار کولو له الرې راوچې دغه پيسې موږ ته بيرته د خلکو په کور اوس مجبوره يې
کورنۍ  کلن واده نه وروسته، د نجلۍ ١٠د  )فبرورۍ ٢٠١١(د غبرګولي په مياشت کې  ١٣٨٩د ې، ک

وو سره څوک چې د کورنۍ څخه ليدنه کوي جنسي وويل چې هغه بايد د دريو نارينه  نوموړې نجلۍ ته
ړې به تل نومو. يوه مياشت وروسته، نوموړې ښځې په خپله خونه کې خپل ځان ته اور واچاوه. اړيکه ونيسي

ځانه زغم  ما به هغې ته ويل چې له" :د نجلۍ مور وويل .ويل چې يوه ورځ به خپل ځان ته اور واچوي
پوليسو د ښځې د مور شکايت درج کړ . "روښانه راتلونکې ولرېښه ی او يوه ورځ به ه، دا ژوند دښکاره کړ

د منع قانون  د تاوتريخواليد ښځې پر عليه . وخه يې هيڅ اقدام نه دی ترسره کړیخو د څيړنې په م
کيږي چې د شکايت الرښوونه کوي چې اجباري ځان سوځونه د يو شمير جرمونو له جملې څخه شميرل 

  76.د نه شتون سربيره هم بايد د پوليسو او څارنواالنو له خوا تعقيب شي کوونکي

او ايچ سی ايچ آر مرکی تر سره /، چيری چی يوناماد هيواد په جنوب ختيځ کې، د غزني او پکتيکا په واليتونو کې
پکتيکا واليت پوليسو وويل  د 77.قانون په اړه معلومات نه درلودد د منع  د ښځې پر عليه د تاوتريخواليپوليسو  کړی،

د افغان ملي پوليسو د بشري حقونو رابط شخص  .ېکې يوه قضيه هم نه ده ثبت او څيړلدی راپور په موده  د چې دوي
له امله نه ثبت تهديدونو قضيې د دولت ضد عناصرو د ويرې يا کلتوري  تاوتريخواليړاندې د د ښځو په و" :وويل
   78".کيږي

او ايچ سی ايچ آر د افغانستان په جنوبی او جنوب ختيځو سيمو کی د مايوسو نجونو او ښځو د ځان سوځونی يو /يوناما
شوی په داسی حال کی تحقيق  له خوا نه دی وپوليسيی د  د دغو قضيو اکثريت. زيات شمير قضيی هم ثبت کړی دی
  79.مادی له مخی ځان سوځونی ته مجبورل جرم پيژندل شوی ٢١قانون د  منعچی د ښځی پر عليه د تاوترخوالی د 

د  او ايچ سی ايچ آر/يوناماحقونو رابط شخص د  کې د پوليسو د بشريواليتونو  پهو گوګر، پنجشير، پروان او وردد ل
د ښځو د . ه دی ثبت کړیپه واليتونو کې ښځې هيڅکله هم کوم شکايت ن ې ته ويلي چې د هغويري حقونو څانګبش

د پروان واليت پوليسو . رياست او د واليتي شورا د ښځينه غړو له خوا يو کم شمير قضيی تر السه کيږي چارو د
يتوب له الرې حل منځګړ د ې د ښځو د چارو د رياست په همکارۍلئزياتره مس څخه وروستهوويل چې د تحقيقاتو

   80.د څارنوال دفتر ته راجع شوې دي پاتې قضيې ۶شوي، 

  د ښځينه پوليس افسرانو کم شمير

پوليسو ته کوي څو د مرستې د تر السه کولو په موخه  پوليس افسرانو کم شمير، ښځينه قربانيانې ناهيلېد ښځينه 
، خو شوی ښځو ته ځانګړیموقفونه  ٢٧٠٠ل ټال ټو په تشکيل کی پوليسوکه څه هم چې د ملي . مراجعه وکړي

                                                            
، ١٧مارچ ( ٢٠د کب  ١٣٨٩او ايچ سی ايچ آر مرکه، /وليسو د بيا شميرنې پر اساس، د کندهار د پوليسو د جنايي تحقيقاتو د څانګې سره د يوناما د پ  75

٢٠١١.(  
و کارولو، مادې سره سم د جنسي تيری،  فحاشۍ ته اړايستل ، د يو قرباني شخص د هويت د نشرولو، د کيمياوي عنصرونو د سوځولو ا) ١( ٣٩د   76

  .اجباري ځان سوځونې او ځان وژنې جرمونه  شکايت کولو ته ضرورت نه لري
کال له نيمايي څخه، د افغان ملي پوليسو اساسي روزنو د بشري حقونو، جندر يا د ښځو په وړاندې د خشوت په اړه يو څو ساعتونه ثبت کړې  ٢٠١١د   77
د . ساعته شامل شي ١٨ساعته او د ښځو په وړاندې د خشونت سره د معامله کولو په موخه  ٩۶خو په نوی نصاب کې به د بشري حقونو په اړه . دي

UNFPA  د کورنيو چارو د وزارت " په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د خشونت په هکله پوليس عمل کوي"له خوا يو روزنير السي کتاب چې عنوان يې
  .له خوا د کارولو په موخه تصويب شوی

  ).١٣، اپريل ٢٠١١(  ٢۴د وری  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه،/کا واليت د افغان ملي پوليسو د بشري حقونو د رابط شخص سره ديوناماد پکتي  78
پيښی ثبتی  ٣پيښی او د ځان وژنی  ۶او ايچ سی ايچ آرپه جنوب ختيځ زون کی د ښځی د ځان سوځونی /کال د می څخه تر سپتمبر پوری يوناما ٢٠١١د   79

، د قانون او عدالت سکتور په يوه ګروبی غونډه  کی د جنوبی زون په نيمروز واليت کی د ځان سوځونی د پيښو د ۴کال د می په  ٢٠١١د . دیکړی 
د ښځو د  ونو اوزياتوالی خبره پورته شوه او د دی غونډی ګډون کوونکی د اړوندو چارواکو له خوا د دغسی قضيو د تحقيقاتو او عدلی تعقيب کولو د مسؤوليت

  .  ځان سوځونی خخه د مخنيوی په اړه بحث وکړل
  ).١۵، د جون ٢٠١١(  ٢۵د غبرګولی  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر تلفوني مرکه، د /حقونو د رابط شخص سره د يوناماد پروان واليت د بشري   80
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 ١٣٩٠دا د . ښځينه غړي په ځواک کې شاملې دي ١١٩۵يوازی په شمول  مالنوساتن ۴۴۴افسرانو او  ١٩۵دمګړۍ د 
  81.سلنه جوړوي ٧٨،٠ غړو ١۵١٢٨١ ټول ځواک د دکال لپاره 

ښځينه پوليس کارکوونکو  ۵٠٠٠ تر پايه د ټول ټال) ٢٠١۴( کال ١٣٩٢ د کورنيو چارو د وزارت ستراتيژي د
د افغان ملي پوليسو د بشري . په الر کی ډيری ستونزی موجودی دیغوښتنه کوي، خو دغې موخې ته د رسيدو 

دغه په حواله، د ښځينه پوليسو د استخدام او ساتلو په وړاندې  شفيقېمل پاسوال د مشرې  حقونو او جنډر د څانګې
، د ليک لوست  ښځی ته اجازه نه ورکوی پوليس ځواک سره يو ځای شینه چی دودونه او رواجو: شامل ديستونزی 

د دولت ،  د ماشوم د پاملرنې نشتون، تيټه کچه، د طالبانو له خوا ښوونځيو ته د نجونو د تګ په اړه خنډونه، نا امني
  82.او تهديد ضد عناصرو له خوا د غچ اخيستلو ويره

د دی په غندولو سره چی د پوليسو په ليکو کی پراخه جنسی ځورونه  ،ندانهقوما پوليسسيمييز يوه بر سيره پر دی، 
د کورنيو چارو د وزارت چارواکو د يو شمير هغو قضيو په اړه چې دوي ته وړاندې شوي کوم : "وايي موجوده ده،

نو د شي  هنوموړې خبرداري ورکړی که چيرې دغې ستونزې ته د حل الر و نه موندل. اقدام نه دی ترسره کړي
  83.ښځينه پوليس به له خپلو دندو الس په سر شي ٢١٠شمالي سيمو ټول ټال 

، اشپزینړيوالو مشاورينو ليدلي چې يو زيات شمير ښځينه پوليس خپلې مسلکې دندې نه ترسره کوي، او په ځای يی د 
ې او معارف د څانګې جنرال شفيقه رسولی، د افغان ملي پوليسو د روزن. دندې ترسره کويپخولو ، او چای صفاکاری

مشرې وايي چې د ښځينه پوليسو د استخدام په چارو کې اصلي ستونزه د قانون په تنفيذ کې د ښځو په وړاندې د 
  84.عنعنوي کلتور ستونزه ده

دوديزو  د منځګړيتوب او د مسئلو د حل کولو قضيو کی د پهد ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی )  ۵(
  کارولميکانيزمونو 

  موندنې 

او ايچ سی ايچ آر څيړنو دا په ډاګه کړې ده چې په ډيرو هغو قضيو کې چې په کې د ښځو پر وړاندې د تر /د يوناما
سره شوو  تاوتريخوالو په اړه پوليسو او د څارنوالۍ دفترونو ته راپورونه ورکړل شوي خو هغه د رسمي عدلي سيسټم 

او د مشرانو له خوا د دوديزو ميکانيزمونو د الرې پروسس  څخه د باندې د منځګړيتوب، د شکايت د بيرته اخيستلو
 د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوالۍحتی دا چې . شوي او يا هم حل شوي دي

  .هم يوازې يو څو محدودې قضيې تر عدلي تعقيب الندې نيولي چې هلته ثبتې وې

دا مستنده کړې ده چې په زيات شمير کې د کورني تاوتريخوالي شکايتونه چې د  او ايچ سی ايچ آر همدارنګه/يوناما
بشري حقونو د خپلواک کميسيون له خوا ثبت شوي دي د منځګړيتوب د الرې حل شوي د ښځو چارو د رياست او 

ې پر د ښځپه هغه صورت کی چی قربانی ښځه ونه غواړی چی قضيه د جنايی عدالت په سيستم کی تعقيب شی، . دي
کی يی کوالی چی  ١٧ په جرمونو له جملې څخه تعريف شويو ٢٢د کی  قانونپه عليه د تاوتريخوالي د منع 

  85.منځگړيتوب وشی

                                                            
  .٢۵د جوالی  ٢٠١١يدنه، د او ايچ سی ايچ آر ل/د داخلی وزارت د روزنی د رئيس جنرال شريفه رسولی سره د يوناما  81
د افغان ملي پوليسو د کورني غبرګون د ). "٣، فبروري ٢٠١١( ١۴د سلواغې  ١٣٨٩د پوليسو د درک د سروې د کنفرانس پرمهال وينا، سرينا هوټل،د   82

، ٢٠١١(  ١۵د غبرګولی  ١٣٩٠بورډ له خوا،د  د نړيوالو مخدره توکو او د قانون د پلي کولو د" څانګو او د ښځينه پوليسو د ډلو په راپور کې اقتباس شوی
  ).۶جون 

  ).٢٠١١سپتمبر،  ١٣(  ٢٢د وږی  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه،د /د شمالي سيمو د پوليسو لپاره د بشری حقونو او جنډر د رابط شخص سره د يوناما  83
  ).٢۵، د جوالی ٢٠١١( ٣د زمری  ١٣٩٠جنرال شفيقه رسولی، د کورنيو چارو د وزارت د روزنې مشره، د   84
  .نمبر فوټ نوټ وگورۍ ٢٠  85
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 ٣۶ د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخېد مثال په ډول، د ننگرهار په امنيه قوماندانی کی 
يې د شکايت کوونکو له خوا بيرته اخيستل  ١٢ړيتوب شوی، منځګقضيو کی  ١٢ چی په ،درج شوی دی 86شکايتوته

ته د ال زيات تفتيش لپاره استول  رياستشوي، دوه يې د عدلي تعقيب لپاره راجع شوي، يوه يې د جنايي تحقيقاتو 
، دوه يې د ښځو چارو 87ېشو شوې، يوه يې د عدليې وزارت ته د يوې مدني قضيې په توګه د څيړنو لپاره استول

او په دوو قضيو کې د تعقيبولو په اړه  استول شوی ته، څلور يې نورو سيمه ييزو چارواکو او مسوولينو ته رياست
د جنسي تيري په دوو قضيو کې يوه يې د عدلي تعقيب په موخه او يوه يې د منځګړيتوب . وضاحت وجود نه درلود
د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع ړيتوب ، سره د دی چی د جنسی تجاوز د جرم لپاره منځگلپاره استول شوي دي

قضيو څخه چې په کې د وهلو ټکولو پيښې وې اوه يې د منځګړيتوب لپاره استول  ١٧د . کی منع شوی دی قانونپه 
شوي، پنځه بيرته اخيتسل شوي، دوه يې نورو ولسواليو ته، يوه يې د ښځو چارو رياست ته استول شوې او دوه يې 

  88.ویپوره څرګندې نه 

له خوا نهه شکايتونه د ښځو پر وړاندې د  مديرتد کنړ په واليت کې د افغانستان د ملي پوليسو د جنايي تحقيقاتو د 
تاوتريخوالي په اړه ثبت شوي دي چې هغه د ښځو د چارو رياست ته د منځګړيتوب لپاره استول شوي، پنځه يې قومی 

  89.ستولی دهمشرانو ته او يوازې يوه يی د عدلي تعقيب لپاره ا

د کورني غبرګون څانګه له هغو قضيو څخه چې دوی ته  تاوتريخوالی په ضد دپه ټول افغانستان کې د ملي پوليسو 
د ښځو پر عليه هغه تاوتريخوالی چې د کورنۍ چاپيريال څخه د . رسيږی زياتره يې د منځګړيتوب د الرې حل کوي

ا تر غور الندې راځي او کله نا کله د کورنۍ د غبرګون د باندې صورت نيسي د جنايي تحقيقاتو د رياست له خو
  .څانګې په مداخلې سره حل کيږي

د کورني غبرګون څانګې د زياتو قضيو لپاره په غير معمولي توګه په هيڅ ډول په هغو قضيو کې چې د هرات واليت 
چې له هغو څخه د قضيې ثبت کړي دي  ٢٢۶کې  ٢٠١٠دغې څانګې په . ثبت شوي دي منځګړيتوب نه دی کړی

ته  مديريتيې د واليت د جنايي تحقيقاتو  ٣١د عدلي تعقيب لپاره راجع کړي،  ٧٣په اړه يې منځګړيتوب کړی،  ١٠٣
د خوست په واليت کې د پوليسو د کورني غبرګون څانګې . يې په نورو ولسواليو کې چارواکو ته استولې دي ١٩او 
د باميانو د واليت د کورنۍ د غبرګون څانګې . منځګړيتوب شوی دی په اړه يې ١٠قضيې رسيدلي دي چې د  ١٢ته 
  .يې مشرانو ته د حل لپاره او دوه يې د عدلي تعقيب په موخه استولي دي ١٠قضيې ثبت کړی دي او  ١٢

د  چی څرګند کړاوايچ سی ايچ آر ته /ی مشری يوناماڅانګ د غبرګون تاوتريخوالی په ضد د کورنی دپه کابل کی 
وروسته له دې چې عارض خپل شکايت  .غبرګون څانګې هم ځينې وختونه د سپين ږيرو منځګړيتوب منلی دیکورنۍ 

دې غوښتنه کوي چې د  وړاندې کوي، مشران ځينې وختونه د کورني غبرګون څانګې ته مراجعه کوي او د
ليکي، هغه السليک او يا مهر په داسې قضيو کې مشران خپله پريکړه پر کاغذ . منځګړيتوب لپاره اجازه تر السه کړي

که چيرې پريکړه د قانون خالف وي نو د کورني غبرګون . کوي او بيا يې  دکورني غبرګون د څانګې سره شريکوي
   90.څانګه کوالی شي هغه مسترده کړي او خپل تفتيش ته ادامه ورکړي

نيغ په نيغه او يا هم د پوليسو د الرې  او ايچ سی ايچ آر ته جوته شوې ده چې د عدلي تعقيب دفترونه چې ورته/يوناما
شکايتونه رسيږي هغوي هم زياتره وختونه ډيرې قضيې د بيال بيل منځګړيتوب لپاره استوي او شاکي اړخونه دې ته 
                                                            

يې د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون له مخې  ٣۶دي، چې د هغو څخه  شویثبتې  له خوا پوليسود قضيې  ۶٠د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی   86
  .جرمونه ګڼل شوي دي

هلته پلټنې  کړي او هلته ) جوالی -کال د مارچ ٢٠١١د (وري  څخه تر  چنګاښ پورې  د ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر  د /په شمال ختيځه سيمه کې يوناما  87
معامله ورته دا جوته شوې چې هغه قضيې چې په کې د ښځو د مالکيت او د وراثت د حقونو مسئلې شاملې دي اکثره وخت د مدني قانون د قضيو په توګه 

او يا هم د مدني محکمې د قضيو په توګه حل شوي دي، که څه هم د وراثت د حقونو څخه انکار او  شوي دي او په ابتدايي مرحله کې د منځګړيتوب د الرې
  .شخصي ملکيت ته د الس رسي څخه ممانعت د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون له مخې جرم ګڼل کيږي

تر  ٢٠١١د مارچ څخه د  ٢٠١٠د (و ايچ سی ايچ آر څارنه او تحليل، ا/د ننگرهار په واليت کی د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د قضيو په اړه د يوناما  88
  ).سپتمبر پوری

تر سپتمبر  ٢٠١١د مارچ څخه د  ٢٠١٠د (او ايچ سی ايچ آر څارنه او تحليل، /د کنړ په واليت کی د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د قضيو په اړه د يوناما  89
  ).پوری

 ٣کال د زمری  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه،  د /ان ملي پوليسو د کورني غبرګون د څانګې مشری سره د يوناماد سمونمل ذکيه عصمت اهللا، د افغ  90
  .يوناما په افغانستان کې د دوديزو هغو ميکانيزمونو په اړه چې د دغه ډول شخړو حل رامنځته کوي ارقام نه لري).  ٢٠١١، ٢۵جوالی (
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دغه مطلب په مرکو کې د جنايي تحقيقاتو په چارو کې د . هڅوي چې خپل شکايتونه بيرته واخلي او سره پخال شي
مشر له د  اختصاصی څارنوالۍ د د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپارهستيال او لويې څارنوالۍ د مر

 یثبت شوو هغو قضيو څخه چې د ښا ر ۵٩٤او ايچ سی ايچ آر د موندنو له مخې د /د يوناما  91.خوا څرګند شو
ې ډول په زياتو قضيو کې هغه شوي دي، او په د عدلی تعقيب ١۵۵د دفترونو له خوا ثبت شوي دي يوازې  څارنواليو

د دې څرګندويه دي چې زياتره دوسيې د منځګړيتوب په موخه استول شوي او يا هم دا چې د عارضينو له خوا 
  . شکايتونه بيرته اخيستل شوي دي

ته رسيدلې دي د  یڅارنوالد ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی قضيې چې  ٧٠نږدې 
د مدارکو او ثبوتيه داليلو د نشتوالی، او يا هم د عارضينو د ال درکه کيدو له امله دغه قضيې  ،د بيرته اخيستنې شکايت

او ايچ سی ايچ آر ته وويل چې کله د دغې څانګې څارنواالن دغه اتهام /د دغې څانګې مشر يوناما. تړل شوي دي
ه جرمونه جدي نه دي يا دا چې ساده تخلفات دي او نو که چيرې هغوي دا مشاهده کړي چې دغ"شوي جرمونه څيړي 

يا هم که چيرې شکايت د هيجان او د فشار په پايله کې شوی وي او که چيرې د شکايت کوونکي لپاره دا ممکنه وي 
چې بيرته د خپلې کورنۍ سره يو ځاي شي او يا هم په سوله ييزه توګه د خپل ميړه سره واوسيږي، نو هغوي دوي 

دا د دې لپاره کيږی چې د کورنۍ تحفظ او ساتنه . ه پخال شي او خپلې عريضې او قضيې وتړيهڅوي چې سر
  92".وشي

  دافغانستان قانون او د جدي جرمونو د منځګړيتوب امکان 

د جنايی او مدنی پر مسئلو باندی د پريکړو لپاره د رسمی عدالتی سيستم د باندی  جوته کړې چې دا ډيرو مطالعاتو
د مسئلو د هوارولو لپاره د رسمی عدالی سيستم څخه د    93.دی معمول استفاده کول په افغانستان کینهادونو څخه 

داسی حال کی چی د مشخصو النجو د هوارولو لپاره د  په. باندی نهادونو ته ترجيح ورکول اوس هم دوام لری
غوره الره نه ده او د نړيوالو قوانينو جدی جرمونو په وړاندی يوه .منځگړيتوب څخه استفاده کول د منلو وړ دی، خو د

   .او پاليسی گانو په ضد واقع کيږی

د افغانستان مدني قانون په داسی حال کی د منځګړيتوب نقش مني، چی د افغانستان په نورو جزايی قوانينو کی د دې 
د دی اجازه ورکوی  شکابت کوونکی تهد دې سره سره په قوانينو کې د دې لپاره ځای شته چې . يادونه نه ده شوې

څارنوال د جزايی اجرااتو د موقت قانون سره سم بايد ټولو هغو جرمونو لپاره چې . چی خپل شکايت بيرته واخلی
مګر دا چې  ....مستقيما د هغه له خوا پيژندل شوي او يا هم ورته راپور ورکړل شوی دی جزايي اقدام معرفي کړي

   94".قانون په واضح توګه بل ډول حکم کړی وي

يې يوازې کيدای  ١٧جرمونو څخه چې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون له مخې توضيح شوي دي  ٢٢د 
شي چې د قرباني او يا د هغه د مدافع وکيل د شکايت پر بنسټ د عدلي تعقيب الندې راشي او د هغو عدلي تعقيب او 

د دغو ټولو جرمونو چيرته . خپل شکايت خارج کړيمجازات يوازې هغه وخت دريدالی شي کله چې قربانی شخص 
  .چې قربانی د دې سره موافقه کوي نو کيدالی شي چې د عدلي تقعيب پر ځای منځګړيتوب غوره کړای شي

د واده په موخه او يا هم د واده په پلمه "د دغو جرمونو څخه دوه يې . جرمونو اکثريت يې جدي جرمونه دي ١٧د دغو 
) ماده ٢۵] (د قتل او يا هم بل جرم د جزا او تالفۍ لپاره د ښځې ورکول" [بد"او ) ماده ٢۴" (نيولد ښځې پلورل او را

. چې د جرم په شدت پورې اړه لري) ماده ٢٢" (ټپی کول يا معيوبول"جدي جرمونه پيژندل شوی دي، په همدی ډول  
اجباري واده، د : ي په الندی ډول دینور جرمونه چې د هغو عدلي تعقيب د قرباني شخص په شکايت پورې تړاو لر

                                                            
د چارو مرستيال نور الحبيب جالل او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره د اختصاصی څارنوالۍ د څارنوالۍ د جنايي تحقيقاتو  ید لوي  91

  ).١٠د اګست په  ٢٠١١د (  ١٩کال د زمری  ١٣٩٠د مرکه، او ايچ سی ايچ آر/يوناما مشرې قدسيې نيازی سره  د
د  ١٣٩٠د مرکه، او ايچ سی ايچ آر/يوناما اختصاصی څارنوالۍ د مشرې قدسيې نيازی سره  دد ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره د   92

  ).٢٠سپتمبر د  ٢٠١١د ( ٢٩وږی 
 حل د کابل کې د ټولنې پر بنسټ د منازعې په" فبروري ؛ ٢٠١١د " د ټي ايل او کاري پاڼه. په پکتيا او ننکرهار کې د رسمی او غير رسمي عدالت"  93

د امريکا د متحده اياالتو " په افغانستان کې د شخړو غير رسمی حل"، )مارچ ٢٠١١د  ريبيکا ګانګ، د افغانستان د ريسرچ او ارزونې موسسه،" کولو پروسی
  .)اگست ٢٠١٠ د(د سولې انستيتيوت، 

  .ماده ٢٢د جزايی اجرااتو  موقت قانون،   94
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واده له حق څخه ممانعت، د کوچني عمر واده، په اجباري توګه تجريدول، په اجباري توګه اعتياد ته اړ کول، د وراثت 
د له حق څخه محرومول، د ملکيت د الس ته راوړلو څخه ممانعت، ښوونې او روزنې، کار او روغتيايي خدمتونو ته 

رسيدنې څخه مخنيوی، په اجباري توګه کار ته اړ کول، په خاصو حاالتو کې د زياتو ښځو درلودل، د خپلوۍ د اړيکو 
  .ردول، وهل او سخت ټپي کول، ښکنځل کول، تحقيرول او ډارول، څورول او ازارول

ځان  او کو کارولد جنسي تيري، فحاشۍ ته اړايستل، د قرباني د هويت افشاء کول، سوځول او د کيمياوي تو
څنګه چی په دی  95.شي پی گيریڅارنوال له خوا يوازه  د بايد ته اړ کول په ټولو دغو قضيو يا ځان وژنی سوځوونې

او ايچ سی ايچ آر په خپلو څيړنو کی وموندله چی څارنواالن دغه قضيی تر /راپور کی مخکی يادونه وشوه، يوناما
  .عدلی تعقيب الندی نه دی نيولی

  ه وړاندی د تاوتريخوالی په قضيو کی د پوليسو له خوا منځگړيتوبد ښځو پ

د پوليسو او يا هم د نورو موسسو له خوا منځګړيتوب د ژمنليک په ليکلو سره چې د ښځې او ميړه له خوا او يا هم د 
تيري کوونکي له خوا معموال چې په کې دوه د ښه شهرت کسان چې د دغې کورنۍ د محل څخه وي د شهادت 

مجرم د /که څه هم د دې لپاره معياري شکل وجود نه لري، معموال متخلف. وونکو په توګه حاضروي، صورت نيسيک
دې سره موافقه کوي چې نور به تيری او تاو تريخوالی نه کوي، دا مني چې که بيا تيری تکرار شي نو قانون په بشپړه 

مشر د وينا له مخې کله  یارزی لپاره اختصاصی څارنوالد ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مب. توګه پلی کيږي
چې هغه يوه قضيه د عدلي تعقيب پرته حل کوي، نو دغه دفتر د تيری د تخلف لپاره يوه ژمن ليک لري، چې که 

  .متخلف ليک لوست لري نو هغه ډکوی او السليک کوي يې، او دغه پاڼه دوه تنه شاهدانو هم السليک کوي

او ايچ سی ايچ آر ته وويل چې تر دې مهاله د منځګړيتوب /رنۍ غبرګون د څانګې مشرې يوناماد ملي پوليسو د کو
په نورو قضيو کې کله چې تيری تکراريږی او قضيه بيرته دوي ته راځي نو هغوي بيا  96.سلنه بريالۍ دي ۶٠چارې 

دا ومنله چې ټولې  97څانګې مشرېد کورنۍ غبرګون د . قضيه د جنايي تحقيقاتو رياست او يا هم څارنوالۍ ته سپاري
ښځې چې په پرله پسې توګه د تيري سره مخ دي د کورنۍ د غبرګون څانګې ته د کورنيو او نورو فشارونو له امله 

او ايچ سی ايچ آر ته وويل چې د هغې دفتر کوښښ کوي څو قضيه تعقيب کړي، د /هغې يوناما. بيرته مراجعه نه کوي
ټيليفون کوي، او يا هم دا چې د قربانی د ګاونډيانو څخه معلومات تر السه کوي چې آيا  قرباني څخه ليدنه کوي، ورته

  .هغه بيا هم د منځګړيتوب څخه وروسته د تيری سره مخ ده او که نه

  د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی په قضيو کی د ښځو چارو د رياستونو له خوا منځگړيتوب

ې په کې ځينې کورني تاوتريخوالي هم شامل دي په پراخه کچه د ښځو چارو د کورنۍ منځګړيتوب او د واده شخړې چ
واليت د ښځو چارو رياست د  دزختيځې سيمې د کنشمال د  د مثال په ډول، .د رياستونو له خوا رامخې ته شوي دي

پوليسو نورې يې عدلي او د  ٢۶قضيو په اړه منځګړيتوب کړی دی او  ١۵٠قضيو څخه چې ورته رسيدلې دي د  ١٧۶
په اړه  ١١قضيې رسيدلي دي چې د  ٣٣ته  د ښځو چارو رياست د لويديځې سيمې غور واليت. مقاماتو ته استولې دي

  .استولې دينورې يې محلي سپين ږيرو ته  ٧يې منځګړيتوب کړی دی او 

، د بشري ونهياستد ښځو چارو رته د ګډون اجازه نه راکوی،  وپه مقايسه چی اکثرا ښځ و جرګو او شوراګانورزيات د
سپارښتنه کوی ځکه چی  منځګريتوب ی ښځو ته دڅانگحقونو خپلواک کميسيون او د پوليسو د کورني غبرګون 
  98.منځګړيتوب ښځو ته د حل الری د موندلو فرصت راکوی

                                                            
  .مادې سره سم ٣٩د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون د   95
سلنه قضيو کې بريالی دی، او دا چې پوليسو د نا دولتي موسسو سره چې د  ٨٠د کابل واليت د ملي پوليسو د بشری حقونو مرجع وويل چې منځګړيتوب   96

د  ٢٠١١د (نيټه   ٢۴کال د وږي  ١٣٩٠منځګړيتوب قضيې تعقيبوي همکاري پيل کړې ده څو دا باوري کړي چې تيري او تخلف بيرته نه تکراريږي، د 
  )١۵سپتمبر 

 ٣کال د زمری  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه،  د /د سمونمل ذکيه عصمت اهللا، د افغان ملي پوليسو د کورني غبرګون د څانګې مشری سره د يوناما  97
  ). ٢٠١١، ٢۵جوالی (

  .)٢٠٠۶(، ١٣٨۵ده اياالتو د سولې انستيتوت، کال د امريکا د متح" په افغانستان کې د النجو دولتي او نا دولتي حل،: د دوو ښو تر منځ تصادم  98
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چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د ښځو د چارو د کميشنرې د وينا له مخې ښځې اکثرآ نه غواړي 
سره د دی چی ښځی په دی پوهيږی چی نوری ښی الری هم لری، . چارواکو ته دخپلو ميړونو په اړه شکايت وکړي

هغوی د ستونزی د حل د يوه داسی الر په هيله چی د دوی د کورنی يووالی وساتی، او په عدلی سيستم کی د لګښتونو 
همدارنګه په عدلی سيستم کی د زياتو   99.رکویاو عوامو د ځير کيدنی د ډار له مخی منځګړيتوب ته ترجيح و

  .لګښتونو او فساد د شتون له کبله ښځی عدلی تعقيب ته زړه نه ښه کوي

  د قضيو د هوارولو لپاره په منځګړيتوب باندی د تکيه کولو په اړه انديښنیتاويريخوالی د ښځو پر عليه د 

حتی ځينی وخت د جدی جرمونو په وړاندی هم د (کول  په منځګړيتوب باندی د افغان چارواکو  د حد نه زيات تکيه
د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د روحيې او متن سره مغايرت لری چی موخه يی ) منځګړيتوب کارونه

دا دی چی د تاوتريخوالی د قربانی ساتنه وشی، د ال زيات تاوتريخوالي څخه مخنيوي وشي او د ښځو پر وړاندې 
   100.لی عاملين تر عدلي تقعيب الندې راوستل شيتاوتريخوا

په نړيواله کچه زيات ماهران د کورني تاوتريخوالي په برخه کې په منځګړيتوب باندې د زياتې تکيه کولو په ا ړه 
منځګړيتوب د کورنۍ د النجو د حل لپاره يوه ځواکمنه وسيله ده خو د کورني تاوتريخوالي په قضيو کی . "محتاطه دي
نيت د مسئلی او د څواک د نابرابری په پام کی نيولو سره اکثره وخت مناسب نه وي او بايد له هغه څخه ډډه د مصؤو

منځګړيتوب په داسی حالتونو کی عملی کيږی چی  د دواړو خواوو ځواک په نسبي ډول ": بل ماهر وويل 101."وشی
تيري کوونکي . په ښه توګه يو بل ته غوږ ونيسیسره برابر وی او د خپل اختالفاتو د حل لپاره د دی اراده ولری چې 

. او يو توافق ته سره ورسيږي ته غوږ کيږدیميړه او ښځه کيدای شی ډير لږ او يا هم هيڅ ليوالتيا ونه لري چې يو بل 
 د ځواک په اړه د ناندريو نا انډولي کيدالی شي ستونزمنه وي او يا هم دا چې پر هغو برياليتوب نا ممکن وي، حتی دا

   102."چې منځګړی هم شتون ولري

د کورني تاوتريخوالي په قضيو کې په منځګړيتوب باندې په تکيه کولو سره ځينې بيا په دې تاکيد کوي چې هغه د عدم 
د غوره تجربو له مخې کورنی تاوتريخوالی بايد په قانوني لحاظ د . تبعيض د بين المللي معيارونو څخه تيري کوي

کال د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د پاي ته رسولو  ١٩٩٣د . و سره په برابر ډول وګڼل شينورو تجاوزاتو او تيري
بايد د دې لپاره پوره هڅه وکړي څو د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی منع : "اعالميه پر دولتونو غږ کوي چې هغوي

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د څيړنه او تحقيقات وکړي او د نړيوالو قوانينو سره په مطابقت کې  یکړي، د هغ
اعمالو له امله مجازات ورکړي که څه هم دغه ډول اعمال د دولت له خوا وي او يا هم د انفرادي اشخاصو له 

   103."خوا

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په اړه د قانون په جوړونه کی "کال د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې  ٢٠٠٨د 
ډه کې د دې وړانديز وشو چې د ښځو پر خالف د تاوتريخوالي په قضيو کې پر منځګړيتوب باندې په غون" ښه اجراات

په اکثرو هيوادونو کی د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په : "د غونډې راپور داسې تبصره کوي. ممانعت وضع شي
خو دغه منځګړيتوب، . شوی دی قوانينو کی منځګړيتوب د جزايی عدالت او د کورنۍ قانون لپاره يو بديل پيژندل

قضيی د قضايی څيړنو څخه ليری ساتی، داسی فريضه رامنځته کوی چی ګواکی دواړه خواوی د چنې وهلو برابر 
ځواک لري، يوه داسی مفکوره انعکاسوی چی ګواکی دواړه خواوی د تاوتريخوالی المل دی او په دې توګه د متخلف 

                                                            
کال د غبرګولی  ١٣٩٠او ايچ سی ايچ آر مرکه، /د يوناما د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د کميشنرې ډاکټر ثريا صبحبرنګ سره  99
  ).٢٠١١، ٢٠جون (نيټه  ٣٠

  .ماده وګوۍ ٢د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون   100
د ماشوم د ساتنې د ستونزو د کلنيکي تفاوتي روشونو اړتيا د کورني تاوتريخوالی او د کورنی تاوتريخوالي حقوقي "ګراس کراو پيترګ جافی . س  101

د عدلي څانګې  رسيدنې مسئلو په اړه موندنې، د کورني تاوتريخوالي په قضيو کې د مشتري د استازيتوب په غوره تجربو کې چې د کاناډا/اړخونه او د ساتنې
  ."له خوا نشر شوي دي

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/tool-util/topic-theme/viol2b.html  
  .ي د استازيتوب لپاره غوره تجربې د عدلي چارو رياست کاناډاد کورني تاوتريخوالي په قضيو کې د مشتر  102

 http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/tool-util/topic-theme/viol2b.html  
  .)١٩٩٣( ١٣٧١، کال )ج(دې د تاوتريخوالي د پای ته رسولو په اړه اعالميه، څلورمه ماده د ښځو په وړان  103
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ه زيات شمير هيوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په قضيو کې د پ. او مجرم حساب ورکوونه راکښته کوي
   104."منځګړيتوب څخه ډډه کيږی

ځينو هيوادونوو په ملی يا محلی کچه داسی قوانين جاری کړی چی دکورنی تاوتريخوالی د عاجلو قضيو د رسيدګی 
وی حکم يا د ساتنی حکم هم ورته ويل کيږی، چی د مخني(په دی کی د مدنی حمايت حکم . لپاره د پوليس واکونه کموی

په هغه صورت کی چی يو اړخ يو حکم ته غاړه نه ږدی، نوموړی شخص د جزايی يا مدنی مجازاتو سره مخ شی او 
، د اجباری نيونی پاليسی، او د اجباری عدلی تعقيب )يا دا چی د خساری جبران ورکړی يا يی هم بنديزونه ومنی

د باری نيونی قوانين پوليس افسران په دی مکلف کوی چی هرهغه شخص ګرفتار کړی چی د اج. پاليسی شامل دی
د اجباری عدلی . کورنی تاوتريخوالی په جرم کی دخيل وی او يا هم د مدنی حمايت د يو حکم څخه سرغړونه وکړی
  105.خلیتعقيب پاليسی ګانی عدلی تعقيب ته اجازه ورکوی حتی که متضرر شخص خپل شکايت هم بيرته وا

دی چی د نيونی او عدلی تعقيب په اړه خپل مکلفيت ترسره کړی او د ښځو دا افغان چارواکو لپاره يو ضروری امر  د
د  ساتنی په موخه بشپړی تاوتريخوالی د قربانيانو د د. په عليه د تاوتريخوالی مجرمين تر محاکمی الندی راولی

د ښځو په تر څو  په عين وخت کی  بحثونه پيل شیبايد ه هم منځگړيتوب د کارونی د يو الرښود د جوړولو په اړ
ی او د عدليی وزارت د حقوقو رياست وکوالی شی له وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی څارنوال

  106.دی څخه په استفادی سره د منځگړيتوب روش وکاروی

  د شخړې د حل عنعنوي ميکانيزمونه

نارينه  وبا نفوذ د .شتون لري د دولتی ادارو تر څنګيکانيزمونه د هيواد په ټولو برخو کې په افغانستان کې دوديز م
د ال  وشخړ واو د قبيلوی او نور وساتی عمومی توګه کوښښ کوی چی کورنیڅخه جوړ شوی دا ميکانيزمونه په وو 

  107.ړیياهم قانون تطبيق ک او ګتی وساتی وافراد چی دته نسبت دی  خرابيدو مخنيوی وکړی

د رسمی او يا "په پراخه کچه فساد "په کابل کی د منازعاتو د حل د پروسی په هکله يو وروستی رپورت ليکی چی 
د شخړو د اړخونو السرسی منابعو ته چی دوی وکړای شی رشوت ." غير رسمی پروسو پر انتخاب اغيزمن دی

په دی کی چی خلک رسمی سيسټم " غيز لریورکړی او د روابطو شتون چی د ولسوالی په دفاترو کی پر منځګړو ا
رپورټ زياتوی چی د رسمی عدلی سيسټم تطبيق د دولتی چارواکو سره د روابطو، د . انتخاب نه کړی، ونډه لری

شخړو د حل په برخه کی د دولت د مسؤوليت اخيستلو فرهنګ، د نفوسو نا متجانس جوړښت، او د خلکو د بی ځايه 
ه په ټولنيز ژوند کی بدلونونو څخه، په تيره بيا د ښځو د حقونو په اړوند، متأثره کيدلو او ښاری کيدنی په وج

   108.کيږی

او ايچ سی ايچ آر ته وويل چی هغه ترجيح ورکوی چی د کورنيو ستونزو /رئيسی يوناما د تخار واليت د ښځو چارو
توب له الری پيدا کيږی د موارد او کورنۍ شخړی د محلی جرګو له الری حل شی ځکه چی هغه حل چی د منځګړي

که زه يوه قضيه د "همدا رنګه هغی زياته کړه چی . محلی وګړو لپاره د محکمی د حکم په نسبت زيات د منلو وړ وی
  ."حل پوری کلونه دوام ومومی قانون پلی کوونکو ادارو ته وليږم نو دا به د مسئلی د

په هغه کی داسی انديښنه څرگنډه شوی چی  چی درج کړی قضيه داسی يوهپه دايکندی واليت کی  او ايچ سی ايچ آر/يوناما
د دای کندی واليت  .د ښځی په وړاندی د تاوتريخوالی په جدی قضيو کی  د حل دوديز ميکانيزمونه کارول شوی دی

                                                            
، د ښځو لپاره د ٢٠١١يونيفيم له خوا بيا کتل شوی دوهم چاپ. ٢٠٠٩لمړی چاپ" کورنی تاوتريخوالی قانون او دهغه تطبيق"غوښتل شوی په   104

 :ه، السرسی په الندی پت)UN Womenَ(ملګروملتونو اداره 
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm 

نی ماخذ ، او دملګرو ملتونو جوړښت د داخلی سرغړونو په هکله نمونه يی پورت..... " کورنی تاوتريخوالی قانون " زياتو معلوماتو له پاره وګوری   105
  ) E/CN.4/1996/53/Add.2(قانون 

  .په اکتوبر کی مطرح شو ٢٠١١دغه نظر د  IDLOد   106
امريکا متحده اياالتو د" افغانستان کی دمنازعاتو غيررسمی حل "کال فبروری او  ٢٠١١: وګوری " ننګرهار او پکتيا کی رسمی او غير رسمی عدالت   107

  .اګست، دنورو مطالعاتو ترمنځ ٢٠١٠سولی انستيتوت ،
  ). ٢٠١١مارچ(   ١٣٩٠، وری )موسسه(ريبيکا ګانګ، د افغانستان د ريسرچ او ارزونې واحد " کابل کې د ټولنې په کچه د شخړو د حل پروسې، په"  108
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په دی قضيه کی يو نارينه خپله ښينه د   109.قضيه محلی مشرانو ته د حل لپاره استولی ده دغهچارواکو اړوندو 
 هپه روغتون کی بستری شو ی وهشوهغه ښځه ژوندی پاتی . څو څو واری په چاړه وهلی ٢١کال د نومبر په  ٢٠١٠

او ايچ سی ايچ آر ته وويل چی دغه قضيه د غير /خو يو څو ورځی وروسته چارواکو يوناما. او پوليسو مرتکب ونيوه
دوی حل د هغه سړی له خوا دا وعده يا تعهد و د . 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 واچوله . چی هغه به خپله ښينه آرامه پريږدی
  110.چی هغوی دا قضيه محلی مشرانو ته استولی ده

  ونه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره کميسيون -۴

  کميسيون خشونت د منع عالیځو په وړاندې د د ښ)  ١(

 د ښځې پر عليه د تاوتريخواليد مخنيوي په موخه  تاوتريخواليد هيواد د هڅو د پر مخ بيولو او د ښځو په وړاندې د 
د دې کميسيون رياست د . خاطر عالي کميسيون جوړ کړه د مخنيوي پ تاوتريخواليد منع قانون د ښځو په وړاندې د 

نادولتی سازمانونو او اړونده سازمانونو ترمنځ چارې همغږي  ،و د وزارت په غاړه دی، دا بايد د دولتښځو د چار
: د دې کميسيون صالحيت لرونکی غړي په الندي ډول دي. سره مبارزه وشي تاوتريخواليکړي، څو په موثره توګه د 

او کلتور، معارف، لوړو زده کړو، کار او  واتروغتيا، اطالع تيال، د کورنيو چارو، عدليې، عامېد لوي څارنوال مرس
د خپلواک حقونو  رتونو معينان، د افغانستان د بشريحج او مذهبي چارو وزاد ټولنيزو چارو شهيدانو او معيوبينو، 

   111.وکيالنو د خپلواک انجمن مشرمدافع ځانګړې محکمې مشر او د افغانستان د  کميسيون استازي، د کورنۍ

د مياشتې  )جوند  ٢٠١٠د (د غبرګولي  ١٣٨٩ د کميسيون د جوړيدو او د همدې کميسيون د ايچ آر او ايچ سی/يوناما
دا کميسيون د ښځې پر عليه د . جوړ شي، هرکلی کوي ې ورته دفترله مخې به يې په هر واليت ک د پريکړی چی

ښونکی خاميد ب هې لپاره د يود ودتدبيرونو جزايی حکمونو او وقايوی او حمايوی د  ونتاوتريخوالي د منع د قان
ی چالش لرونک خپلال زيات مالتړ ته اړتيا لری تر څو وتوانيږی  کميسيون دغهسره د دی هم . وړانديز کوي ميکانيزم

   112.ته ورسویسره دندی 

په  زياتره صالحيت لرونکې غړي اکثرًا. عالي کميسيون د ښځو چارو د وزيرې په مشري منظمې ناستې ترسره کوي
دې کميسيون په غونډو کې  وکيالنو د انجمن پرته د مدني ټولنې سازمانونه د مدافع د مگر کې موجود وي،غونډو 

د کميسيون د غونډو لنډې تصويري  ګډون کوونکي راپورونه تياروي، او دولتی تلويزيون اکثرًا فعًال. برخه نه اخلي
هغه بيال بيل  مگرموخه يو څو وړانديزونه تياروي  په ولوتعقيب قضيو د د راپورونو سره سم کميسيون د. ټوټي خپروي
د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راځي په موثره  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون الندې غړي چې

  113.نه ګڼيمسؤول توګه 

                                                            
 د منع د قانون له مخېتاوتريخوالی د په وړاندی د ښځې  لی څخه يوازی يوه قضيهثبتی کړی چی له دی جم قضيې ١٧د دايکندي واليت څارنوالۍ   109

  .د دغه قانون له مخې يوه دوسيه هم نه ده فيصله کړېد دی واليت ښاری محمکه . محکمی ته راجع شوی دی
  

د  ٢٠١٠د ( ٢کال د ليندۍ د مياشتې  ١٣٨٩د  مرکی، آراو ايچ سی ايچ /د يوناما د سنګ تخت بندر د ولسوالۍ د څارنوالۍ او د پوليسو د قوماندان سره  110
  ).٢٣  نومبر

  .ماده ١۵د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون   111
ماده د کميسيون دندې او د خشونت د قضيو د څيړنې شرح کوي مخه نيونکي تدبيرونه الرې ته اچوي، او  ١۶د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون   112

نت د قضيو په اړه معلومات او احصايي راغونډوي، د خشونت سره د مبارزې په موخه دولتي او نا دولتي فعاليتونه همغږي کوي، د عامه همدارنګه د خشو
ز العملونو پوهاوي پروګرامونه او د خشونت پر ضد خپرونې طرح کوي او همدارنګه د ښځې پر عليه د خشونت د منع د قانون د ال ښه پلی کولو لپاره د طر

  .او الرښوونو وړانديز کوي
او ايچ سی ايچ آر مرکه، د /د ښځو په چارو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د کميشنرې آغلې ډاکټر ثريا صبحرنګ سره د يوناما   113

  ).٢٠کال د جون  ٢٠١١د ( ٣٠کال د غبرګولی  ١٣٩٠
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  واليتي کميسيونونه)  ٢(

واليتونو له  ٣۴چې د هيواد د  موندلې يچ آراو ايچ سی ا/يوناما. واليتي کميسيونونه يو مختلف تصوير وړاندې کوي
څانګې په  ١۶خو د د ې کميسيون يوازې   114،واليتونوکې د دې کميسيون څانګې جوړې شوي ٢٨جملې څخه په 

سره په مطابقت کې د دې کميسيون يو څو څانګې د ښځو  د وروستيو الرښودونو. ې ترسره کويمنظم ډول خپلې ناست
ه حيث پيژندل شوي،  ددې الرښودونو له مخې د واليتي کميسيون مشري فعالو دفترونو پد وزارت له خوا د د چارو 

د اصلي الرښودونو له مخې د . ريت رول ولوبويو د چارو رياست بايد د سکرتبايد د والي له خوا ترسره شي او د ښځ
  .نورو کميسيونو رهبري بايد د ښځو د چارو د وزارت له خوا ترسره شي پاتې

او نور ال  يو وار غونډه کړې ځينو کميسيونونو. بل نه توپير لريميسيونونه د هغوي د عملياتو له لحاظه له يو واليتي ک
د دی ، له کبلهجې او کار کوونکو د نه شتون د کومې خاصې بود. ته دوام ورکوي هم د کار د اليحو پر سر خبرو اترو

حکومتي کارکوونکي زياتره د ښځې پر عليه د . یتړلی دپوری  وکميسيونو چاری د غړو د مرستو او همکاري
. سره مخالفت کويځيينو مادو د دې قانون د  يی تاوتريخوالي د منع د قانون سره بشپړه اشنايي نه لري او ځينې نور

په ځينو واليتونو . ځينې واليان غير فعاله دي او د ښځو د چارو رياستونه هيڅ تجربه نه لري او ظرفيت يې محدود دی
منځ ته انتقال مغشوش والی او ګډوډي رامشرتابه واليانو ته د  و له مخې د ښځو د چارو د رياست څخهد الرښودون کې
توضيحاتو د تر السه کولو په موخه ناستې د / په بلخ کې د بيلګې په توګه، د عالي کميسيون څخه د معلوماتو. کړې

د فارياب په واليت کې د ښځو د چارو رياست واليانو ته  ی خواله بل .کومې نتيجې د تر السه کولو پرته پای ته رسيدلي
  . د انتقال ستاينه کړی او تمه کيږي چې د دې واليت د کميسيون د موقف او موثريت سره به مرسته وکړيمشرتابه د 

ې په انفرادی قضيو ته ځواب ويلی، د ساتن تاوتريخواليتر ټولو غښتلي کميسيونونو کې، غړو د ښځو په وړاندې د 
برابرولو کې يې د قربانيانو سره مرستې کړي، د مرتکبينو په وړاندې يې د قضايي عمل دفاع کړې او د منځګړيتوب 

هغوي همدارنګه د خپلو غړو سره د پوهاوي د کچې د لوړولو د فعاليتونو د ترسره . لپاره يې فرصتونه برابر کړي
يی د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د تعديل په  کولو په چارو کې برخه اخيستې او په ځينو مواردو کې

او ګډون او د مدني ټولنې د تجربه  د ښځو د چارو د رياست فعاله مشری .ليږليموخه عالي کميسيون ته وړانديزونه 
نو دغه عنصرونه کوالی شي حتی په ډيرو ستونزم. په کليدي عنصرونو کې راځي لرونکو سازمانونو مالتړ، اکثرًا

  . حاالتو کې يو کميسيون په دې قادر کړي څو بدلون رامنځ ته کړي

ضد  تاوتريخواليو د د يو شمير کميسيونونو د څرګندو فعاليتونو نمونې په الندې ډول دي او ښايي د نورو کميسيونونو ا
  . وي وکيالنو لپاره ګټورې

 نيمروز، جنوبي سيمه  •

نېټه جوړ او په منظمه توګه غونډې ) ١ په مبرود نکال  ٢٠٠٩د ( ١٠کال د لړم په  ١٣٨٨ د نيمروز کميسيون د
 ١٢د کميسيون د . سره کيږيد دې کميسيون رياست د ښځو د چارو د رياست او د والی په مالتړ تر. ترسره کوي

ډول د ملګرو ملتونو نمايندګيو او يو شمير دولتی او نا دولتی  کميسيون په غير رسمیاصلی غړو نه برسيره دغه 
باندی د  څخه رامنځ ته شوی چې پهشبکی دا کميسيون د ښځو د ساتنې د موجوده . سازمانونو ته د ګډون بلنه ورکوي

دا کميسيون د ښځو د حقونو او ساتنې لپاره د رياستونو او سازمانونو د يوې . ډګر کې يې سابقه هم درلودلېپه  کار
په درلودلو سره اوس هم محکمو ته د ښځو د قضيو د د يوه صالحيت لرونکي کميسيون . شبکې په حيث کار کوي

څارنواالنو او . ليږلو په ډګر کې عنعنوي ستونزې خپل ځای لري او نه پريږدي چې قضيی محکمو ته الړې شي
  . محکمو ال هم د ښځې پر عليه د تاتريخوالی د منع قانون نه دی کارولی

کومه قضيه تر السه کړي، بيا هغه  واليتاوتريخکله چې د کميسيون يو غړي د ښځې په وړاندې د  •
فرعی کميټې موضوع د پوليسو، څارنوال او محکمې او کله نا کله د يوه کميسيون ته سپارل کيږي، 

 .قربانی شخص د کورنيو او مرتکب سره تعقيبوي
                                                            

  .او زابل ، پکتيکانورستان کندهار، ،کابلهلمند، : ي په الندی ډول دیواليتونه چی پکې واليتی کميسيون نه دی جوړ شو ۶هغه   114
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 بدخشان، شمال ختيځه سيمه •

يې د بدخشان د والی له خوا ترسره  نېټه جوړ او رياست )٨ په مۍ د ٢٠١٠د ( ١٨د غويی په  ١٣٨٩ دا کميسيون د
د ښځو د چارو رياست د بسيج کولو په چارو او د فعاليتونو په ترتيب . کيږي او هره مياشت منظمې ناستې ترسره کوي

په تړاو ارزونه او تحليل بشپړ کړی، د  تاوتريخواليکميسيون د ښځو په وړاندې د . کې مهم رول لوبوي کولو او تنظيم
نواالنو څخه يې د انفرادي قضيو په اړه معلومات راغونډ کړي، د خشونت د مخنيوی په موخه يې د پوليسو او څار

د قضيو په اړه يی احصايي راغونډې کړي او  تاوتريخواليپوهاوي پروګرامونه داير کړی، د ښځو په وړاندې د  عامه 
  . يل په هکله وړانديزونه کړيعالي کميسيون ته يې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د تعد

ه د دی کميسيون په ناستو کی برخه نه اخلی، خو بيا هم دا نړيوال او داخلی سازمانون سره د دی چی •
کوی چی د ښځو په وړاندی د تاوتريخوالی د پای ته  همغږيکميسيون د هغو سازمانونو سره 

 .رسولو لپاره کار کوی

انون د پلی کيدو په هکله حکومتي نهادونو ته سال مشورې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د ق •
  . ورکوي

  باميان، مرکزي لوړه سيمه  •

نېټه جوړ او رهبري يی د  )٢۶د جوالی ٢٠١٠( ۴کال د زمری د مياشتې په  ١٣٨٩ د باميانو د واليت کميسيون د
کميسيون له خوا وشوه او وروسته د لومړيو څو مياشتو په ترڅ کې په فعال ډول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک 

کميسيون د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د بيا . افغانستان د يوازيني ښځينه والۍ تر مشرتابه الندې راغی
مادې په  ٣٩او  ٣٣دې کميټې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د . کتنې په موخه يوه کميټه جوړه کړه

په مالي  والی د دفتردغه کميسيون د . زونه ترتيب کړي او عالي کميسيون ته يې يوه مسوده جوړه کړیهکله وړاندي
د اسالم له نظره د . نارونه ترسره کړييمالتړ د مدني ټولنې او حکومتي رياستونو لپاره د ظرفيت جوړلو يو شيمر سيم

علماوو، روڼ آندو او د ټولنې  ١۵٠نېټه ټول ټال  )٢۶ په د اکتوبر ٢٠١٠د ( ۴د لړم په  ١٣٨٩ ښځو د حقونو په اړه د
  . مشرانو په لومړنۍ ناسته کې ګډون کړی

کې يې د ادعا شوې ناموس په نوم د وژنې د څيړنې په موخه يو لوړ پوړي پالوی  په يوې ولسوالۍ •
، د واليتی شورا. ليږلی دی) تي شورا د استازيو په شمولوالي او پوليسوی رئيس او د د څارنوال(

او نړيوالو  مشرېځايونو  لپاره د امنحقونو شبکې، د ښځو  باميانو پوهنتون، د مدني ټولنې د بشري
  . و ته په منظمه توګه د ګډون بلنه ورکويڼ باشريک

  فارياب، شمالي سيمه  •

کې جوړ شوی او دې کميسيون د  په مياشت )جوالی د ٢٠١٠د (کال د چنګاښ  ١٣٨٩ د فارياب د واليت کميسيون د
نوموړی کميسيون د کال په ترڅ کې . غونډې داير کړې دي ٩) ١٣٩٠وری  - ١٣٨٩ وری(کال په ترڅ کې  ١٣٨٩

 ءاو پاتې يې قضا يې يې د منځګړيتوب له الرې حل کړي ديانفرادي قضيو ته ځواب ويلی، زياتره قض ٣۵ټول ټال 
  .ته راجع کړې دي

فعاليتونه د حج او اوقافو د رياست  تړ شويکچې د لوړولو ترتيب او مال د غړو له خوا د پوهاوي د •
څو د اسالم له نظره د ښځو او  اتونو مال امامانو ته دنده سپارلېپه شمول، نوموړی رياست د جوم

نارينه وو د حقونو په هکله د جمعې د لمانځه په خطبه کې ويناوې وکړي، او د معارف رياست د 
  . له الرښونه کړيښوونې د حق په هک د د نجونوودونو او د  وتنکي
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  پايلې -۵

له منځه  تاوتريخواليچی دولت متعهد دی چی دښځو پر وړاندی د له دی نه هرکلی کوی او ايچ سی ايچ آر/يوناما
 تاوتريخواليښځو پر وړاندی د نافذ کړ، او داو منع قانون تصويب تاوتريخوالی د  پر عليه د يوسی، څرنکه چی دښځو

  .کړ دمخنيوی کميسيون يی تاسيس 

موندنې څرګندوي چې عدالت ته د ښځو الس رسي د ښه کيدو په حال کې دی، ځکه چې د  او ايچ سی ايچ ار د/يوناماد 
هيواد په يو شمير برخو کې قضايي کارکوونکو د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په کارولو پيل کړی، که 

د دې . يوازې يو څو قضيې تر غور الندې نيول شوې دي ريخواليتاوتڅه هم چې تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د 
قانون د شتون په هکله مخ پر زياتيدو پوهاوی، او د افغان ملي پوليسو د کورني غبرګون د څانګو، د ښځو د چارو د 

 دی ته مالتړ ښځې امن ځايونو له خواد لپاره اک کميسيون او د ښځو ، د افغانستان د بشري حقونو د خپلوونورياست
  . هڅولي څو را وړاندې شي او د مرستې غوښتنه وکړي

 ښځو پر عليه د د. امن ځايونو يو جدی اړتيا په خپل حال پاتی ده  د د ښځو لپاره کی دافغانستان په ټولو سيمو
 سرغړوونکو عدلی تعقيب برياليتوب سره زياتوالی دقربانی شوو ښځو توانايی پوری قانون پر بنسټ د تاوتريخوالي

ځينی سيمی اوس مهال . مصؤن موقت کورونه لریدټولنيز او قانونی مالتړ ترڅنګ تړلی ده چی ياد قربانيان څومره 
وزيرانو شورا له خوا لمړنی مقرره دښځو دامن ځايونو په  دنيټه  ۵ په سپتمبر د کال ٢٠١١د.  نلریداسی امن ځايونه 

  .ه سيمو کی چی اړتيا ليدل کيږی بايد جوړ شیدولت قوی نظارت الندی ټولو هغ هکله تصويب شوه چی د

د هيواد په يو شمير واليتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره واليتي کميسيونونه د خپل ماموريت 
په خاطر د دولتي  د مخنيوي تاوتريخواليندې د په وړا په موخه د پيل کيدو په حال کې دي څو د ښځو  د ترسره کولو

زيات مالتړ او الرښودنو ته که څه هم دغه کميسيونونه چارې پر مخ يوسي،  نا دولتي نهادونو ترمنځ د همغږۍ وا
  . نه دي يوجوړ شهم او يا  ورو سيمو کې کميسونونه فعال نه ديپه ن. اړتيا لري

سرغړونو  وړاندی د ښځو پر دله لری چی دغه راپور وکوالی شی دافغانستان دولت سره يه او ايچ سی ايچ آر/يوناما
 ښه تطبيق اودد قانون د منع د  یتاوتريخوال ښځو پرعليه د د. تقويت کی مرسته وکړی په پروسید له منځه وړلو 
 او ته ، نړيوالو تمويل کوونکوحکومت ته دغه راپور بشپړی ساتنی په موخه ښځو د خشونت څخه دتاوبرخوالی او 

  .کويد الندې سپارښتونو وړانديز  ته افغانانو
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  سپارښتنې  -۶

  : د مخنيوی لپاره عالي کميسيون ته تاوتريخواليد ښځو د چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د 

د مخنيوي په هکله د واليتي کميسيونونو لپاره، د هغوي د ترکيب کوونکو  تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •
څو له دې الرې د ښځو په تدوينول عملونو طرز ال داسی غړو په شمول د الرښودونو او اليحو جوړول، او د

 . د قضيو ثبت او تعقيب ترسره شي تاوتريخواليوړاندې د 

وليتونو د ؤد واليتي کميسيونونو سره د کار د پالنونو په جوړولو کې مرسته او همدارنګه د هغوي د مس •
 . ترسره کولو لپاره د اړنيو مهارتونو تر السه کول

 سرپټونی د امن اوټولنې، د ښځو د حقونو د انجوګانو،  کتونکو په حيث د مدني غونډو ته د د عالي کميسيون •
لو راپور جوړ کړي او په فعاله ئو د ګډون بلنه، څو په ځانګړو مسمديرانو او نړيوالو شريکان مرکزونو د د

 . توګه د کميسيون د کار څخه مالتړ وکړي

وکوالی شي په دې توګه کميسيون د  څوکميسيون ښه فعال سکرتريت ولري  ډاډ حاصل شي څو عالي •
 . پريکړو او عمل پالنونه په موثره توګه تعقيب کړي

مادې مطابق، د عالي کميسيون د فرعي کميټې په  ١۶د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د  •
برابر جوړولو غور، او همدارنګه ډاډ حاصل کړي چې قرباني شخص ته خدمتونه، ساتنه او حقوقي مالتړ 

 .شي

تاوتريخوالی د منځګړيتوب د کارولو په منظور د يو الرښود د جوړولو په اړه بحث چی د ښځی په وړاندی د  •
سره د مبارزی لپاره د اختصاصی څارنواليو او د عدليی وزارت د حقوقو د رياست له خوا وکارول شی تر 

 .څو د تاوتريخوالی د قربانيانو ساتنه وشی

  ه د افغانستان حکومت ت

لپاره د عالی کميسيون د الرښودونو سره سم واليانو ته د  د مخنيوي تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •
د د مخنيوی لپاره  تاوتريخوالييادونه څو د ښځو په وړاندې د مسؤوليتونو د ونو استول او هغوي ته الرښود

 . واليتی کميسيونو مشرتابه په غاړه ونيسی

د پوليسو او څارنواالنو په شمول، څوک چې د شخړو د عنعنوي حل  ،رواکيډاډ حاصل شي چې حکومتي چا •
دغو ليږي، د افغانستان د قوانينو او بشري حقونو د ژمنو د اجابت په موخه د قضيې الرو ميکانيزمونو ته 

 . ارګانونو پريکړې له سره وګوري

  د عدليې وزارت ته

د عالي کميسيون او د حقوقي روزنو د داخلي مرکز خاطر ه د مخنيوي پ تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •
هغه . سره، د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په هکله د قضايي چارواکو لپاره د روزنو برابرول

 .ياد قانون په تطبيق کی بريالی ول بايد نوروته روزنه ورکړی قاضيانو او څارنواالنو چی د

رو د موندلو لپاره  هر قانون چې د رسمی عدالت د سيسټم او عنعنوي ډاډ حاصل شي چې د شخړو د حل ال •
ترمنځ اړيکې تعريفوي، د ټولو داخلي قوانينو، د ښځې پر عليه د  )د جرګو او شوراګانو(ميکانيزمونو

تاوتريخوالي د منع د قانون په شمول په خپل اجابت کې ښه والی رامنځ ته کړي او د جدي جرمونو د ځوابولو 
 . هغوي مخنيوی وکړيڅخه د 
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  سترې محکمې ته 

د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون د مقررو او د افغان قوانينو د اتصال سره د هغوي د کارونې په  •
 .شمول محکمو ته توضيحات او الرښودونه صادر کړي

په قضيو  تريخواليتاوته الرښوونه څو د ښځو په وړاندې د  تفتيش رياست قضايی او د د عمومی جزا ديوان •
 . کې د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون په هکله د محاکمو د مناسبې کارونې څخه نظارت وکړي

د جرمونو لپاره د ځانګړو  تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  او ښاري محکمو په دننه کې د هيواد په کچه د کورنۍ
جزا  عمومیاو د  مهارتونه رامنځ ته کړي د ضرورت وړ ن بهقاضيا د دی ديوان. ونيسي ديوانونو جوړول په پام کی

  115.د ګڼې ګوڼې په کمولو کې مرسته وکړيديوان 

  څارنوال دفتر ته یلوي د

ټولو څارنواالنو ته د الرښودونو صادرول څو وښيې چې کوم ډول قضيې بايد له جنايي لحاظه تر تعقيب  •
د  تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د . ګړيتوب ته راجع شيالندې ونيولې شي او همدارنګه کومې قضيې منځ

  .ټولو جدي جرمونو د عدلي تقعيب څخه ډاډ

او مسؤوليت ته د  یڅارنوالد ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی په کابل کې  •
سترې محکمې ته  چې هغوڅخه د ټولو قضيو تاوتريخواليدندې په سپارلو غور څو د ښځو په وړاندې د 

په تشکيل کې  ١٣٩١کيدای شي د  یاختصاصی څارنوالدغه . کړی تعقيب دغه قضيی نظارت او رسيږي،
  .شي یمشخص

په هکله د يوې ارزونې  یڅارنوالښځو په وړاندې د تاوتريخوالي سره د مبارزی لپاره اختصاصی په کابل کې  •
ت شويو قضيو څخه يوازې يو څو قضيی تر ترسره کول څو پريکړه وشي چې ولې د هغوي د مجموعي ثب

 . عدلي تعقيب الندې نيولې شوې او همدارنګه څنګه کيدای شي د هغه کار پياوړی شي

نظارت د دی څخه ې څانګې نورې اړوند یڅارنوال یجزا څارنوالي او د لوي عمومیډاډ حاصل شي چې د  •
 . څنګه کارويد منع قانون تاوتريخوالی د ښځې پر عليه د  وکړي چې څارنوالۍ

په واليتي څارنواليو کې د کميسيونونو يا څانګو قضيو د تعقيب لپاره  تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •
 . ورکړ شی دواماو مالتړ ته  جوړيدو

  د کورنيو چارو وزارت ته 

 د پوليسو د اساسي روزنو د يوې برخې په حيث، د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع د قانون او د دې •
 .قانون د کارونې په اړه د ياد قانون معرفي

لپاره د الرښوونو برابرول، د هغو رياست د پوليسو د جنايي تحقيقاتو د د کورني غبرګون د څانګې په شمول  •
جرمونو د نمونو واضح کول چې بايد وڅيړل شي او د تعقيب په موخه وړاندې شي او هغه قضيی چې ښايي 

او همدارنګه ډاډ حاصل شي هغه ټولې قضيې چې د . له الرې حل شي د پوليسو له خوا د منځګړيتوب
اسب ډول منځګړيتوب له الری هواري شوي او يا د پوليسو له خوا د منځګړيتوب په موخه راجع شوي په من

 . شي ېندتسميا  ثبت او په رسمي توګه دوسيه

                                                            
د اړتيا په وخت کې، د ولسمشر د تصويب نه "... ماده) ٢( ۶١د افغانستان د اسالمي جمهوريت د قضا د صالحيت او جوړښت په هکله د قانون د "  115

د اړتيا په صورت کې، د واليتي مرکز د . ننه کې نورې محکمې رامنځ ته کړيوروسته ستره محکمه کوالی شي د واليتي مرکز د ابتدايي محکمې په د
  .ابتدايي محکمې مشر کوالی شي په موقته توګه د يوې محکمې غړي بلې محکمې ته وليږي
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ي د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د د هغو ټولو پوليسو لپاره کوم چې د کورني غبرګون د څانګو سره کار کو •
 . منع د قانون په هکله د ځانګړو روزنو برابرول

رني غبرګون د هغه ښځې چې د پوليسو ماموريتونو ته ځي وکوالی شي په فوري توګه د کوډاډ حاصل شي  •
 . ترسره کړي څانګې سره سال مشورې

ست برخه پاتې شي، په دې مانا چې د ډاډ حاصل شي چې د کورني غبرګون څانګه د جنايي تحقيقاتو د ريا •
هغوي کارکوونکي د څيړنيزو تخنيکونو په هکله د روزنو څخه برخمن شي، او همدارنګه وکوالی شي د 
داخلی خشونت، جنسي تيري او د ښځو په وړاندې د خشونت په نورو پيښو کې د تحقيقاتو په موخه په بشپړه 

 . توګه ګډون وکړي

 همساوي فرصتون لپاره  ترفيعاو  ندو وګمارلې شي او د ودېپه مسلکي د یيسډاډ حاصل شي چې ښځينه پول •
 . ورکړل شیدوی ته

ل او وکاروولو قضيو کې يو معياري ژمن ليک جوړ په ټ د منځګړيتوب تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •
هدانو او ، شاقرباني ،د مرتکب شخصوشی او بايد د ارتکاب شوي جرم يادونه په دغه ژمن ليک کی . یش

 ). وشي هم فون شميرو يادونهيد هغوي د ادرسونو او تلهمدارنګه (له خوا السليک شي  دولتی استازی

  د ماليې وزارت ته 

د ښځو د چارو، حج او اوقافو، عدليې، عامې روغتيا، اطالعاتو او کلتور، معارف او لوړو زده کړو  •
دا وزارتونه وکوالی شي د ښځې پر عليه د  وزارتونو ته مناسبې سرچينې برابرې کړي څو له دې الرې

 . ترسره کړيمسؤوليتونه تاوتريخوالي د منع د قانون الندې خپل 

د مخنيوي لپاره د عالي کميسيون او د دې کميسيون د  تاوتريخواليډاډ حاصل شي چې د ښځو په وړاندې د  •
شوي په  د قانون له خوا ځواکمنالي د منع واليتي کميسيونونو فعاليتونه چې د ښځې پر عليه د تاوتريخو

 . مناسب ډول تمويل شي

  نړيوالو تمويل کوونکو ته 

 . د مخنيوي د عالي کميسيون لپاره د تخنيکي مرستې د پروګرام برابرول تاوتريخواليد ښځو په وړاندې د  •

د په کچه د کولو په موخه د دولتي نوښتونو او د هيوا تاوتريخوالي د منع د قانون د پلي د ښځې پر عليه د •
پوهاوي د کمپاين او د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنيوی لپاره د واليتي کميسيونونو لپاره روزنې او ال 

 . زيات مالي مالتړ

د پلی کولو په برخه کې د حکومت مالتړ، په  )٢٠١٨-٢٠٠٨( د افغانستان د ښځو لپاره د عمل د ملي پالن •
 لو په برخه کې د يوې ملي ستراتيژۍي د منع د قانون د پلي کوځانګړې توګه د ښځې پر عليه د تاوتريخوال

او د عمل ملی  مالتړ، څخه" ټولو لپاره قانون او عدالتد "ترتيب او جوړول، او د لومړيتوب د ملي پروګرام 
 . پالن د چټک تطبيق لپاره ظرفيتونو ته وده ورکول

چې موخه يې د واليتي څارنواليو او  ولاو د تخنيکي مرستو او مالتړ برابر د هغو پروګرامونو غځول •
 . د تاوتريخوالي د منع د قانون پلی کول دي محکمو لپاره په خاص ډول د ښځې پر عليه

د ښځو د ساتنې د مرکزونو، پناه ځايونو لپاره کوم چې د خشونت د ښځينه قربانيانو لپاره د امن ځای  •
چې د  فتر  دکميسيونونو لپاره لوي څارنوال د د د ځانګړو څانګو او د. برابروي، د زيات مالتړ برابرول

  . تعقيبوي، زيات مالتړ تاوتريخواليښځو په وړاندې 



 

35 

  د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون – ١ ضميمه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع قانون

  لومړی فصل

  عمومی حکمونه

  :مبنی

  :لومړی ماده

  .مادو د حکمونو په رڼا کی وضع شوی دی ۵۴او  ٢۴ن د افغانستان د اساسی قانون د دغه قانو

  :موخی

  :ماده دويمه

  :موخی عبارت دی له قانوندی  د

  .تامينول او د انسانی کرامت ساتل د ښځی د شرعی او قانونی حقوقو -١

سپيڅلی دين د حکمونو مغاير دود،  کورنۍ د سالمت ساتل او د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی مسبب د اسالم د د  -٢
  .دستور او عاداتو پر عليه مبارزه

  .ته د مخامخی مالتړ يا تاوتريخوالی) زيانمنه شوی ښځی(د تاوتريخوالی مجنی عليها  -٣

  .څخه مخنيوید ښځی پر عليه له تاوتريخوالی  -۴

  .نولد ښځی پر عليه د تاوتريخوالی په هکله د عامه پوهاوی او زده کړی تامي -۵

  .د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د جرم د مرتکب عدلی تعقيبول -۶

  :اصطالحګانی

  :دريمه ماده

  :پدی قانون کی الندی اصطالحګانی دغه مفاهيم افاده کوی

  .له بالغو او نابالغو اناثو څخه عبارت ده: ښځه -١

ی د ښځی شخصيت، جسم، مال او روان ماده کی د درج شوو اعمالو ارتکاب دی چ ۵د دی قانون په : تاوتريخوالی -٢
  .ته د زيان موجب کيږی

له اجبار او اکره سره يو ځای له بالغی ښځی سره د زنا يا لواط د فعل ارتکاب يا له نابالغی ): تجاوز(جنسی تيری  -٣
  .ارتکاب او يا د ښځی پر عفت او ناموس تيری کولښځی سره د هغه 
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يا له ناوړه دود، دستور او عادتونو څخه په پيروۍ په نورو احوالو کی د  د قتل، جنسی تيری: په بدو کی ورکول -۴
  .ديت يا سولی په بدل کی ميړه ته د ښځی ورکول

) کوچنی کولو(د هغو اعمالو او حرکاتو ارتکاب يا الفاظو استعمالول دی چی د ښځی د شخصيت د اهانت : تحقير -۵
  .موجب شی

تکاب يا الفاطو استعمالول دی چی د ښځی د ويری او ډار د رامنځ ته کيدو د هغو اعمالو او حرکاتو ار: تخويف -۶
  .موجب شی

په هره وسيله يا هر ډول د هغو اعمالو او حرکاتو ارتکاب يا د الفاظو استعمال دی چی د ): آزار او اديت(ځورول  -٧
  .شیښځی شخصيت، جسم او روان ته د زيان موجب 

  .محارمو سره د ښځی له ليدو او کتو څخه منع کول دی له شرعی: اجباری يوازی پريښودل -٨

تاوتريخوالی د عواملو د له منځه وړلو او د هغو له پيښيدو څخه د  د هغه عملی اقدامات دی چی: وقايوی تدبيرونه -٩
  .مخنيوی په منظور تر سره کيږی

څخه د مالتړ ) زيانمن شوی(عليها هغه عملی اقدامات دی چی د تاوتريخوالی له مجنی : مالتړ کوونکی تدبيرونه -١٠
  .په منظور، نيول کيږی

  :د تاوتريخوالی منع

  :څلورمه ماده

 تاوتريخوالی جرم دی، هيڅوک حق نلری د اوسيدنی په ځای، دولتی يا غير دولتی اداری، مؤسسو، عامه ځايونو، نقليه
  .انون د حکمونو مطابق مجازاتيږیوسايطو يا نورو ځايونو کی د هغه مرتکب شی، د ارتکاب په صورت کی، د دی ق

  :د تاوتريخوالی موارد

  :پنځمه ماده

  :د ښځی پر عليه د الندی اعمالو ارتکاب، تاوتريخوالی پيژندل کيږی

  جنسی تيری -١

  فحشاء ته مجبورول -٢

  د مجنی عليها د هويت ضبطول او ثبتول او د هغه خپرول په داسی توګه چی د هغی شخصيت ته زيان ورسوی -٣

  اور ورته کول يا د کيمياوی، زهری او يا نورو زيان رسوونکو موادو استعمالول -۴

  ځان سوځولو يا ځان وژنی او يا د زهری موادو يا نورو زيان رسوونکو موادو استعمالولو ته محبورول -۵

  مجروحول يا معلولول -۶

  وهل ټکول -٧

  د واده په منظور يا بهانه پيرل او پلورل -٨

  ورکولپه بدو کی  -٩
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  اجباری نکاح -١٠

  د واده له حق او يا د زوج د غوره کولو له حق څخه منع -١١

  د قانونی سن له بشپړيدو د مخه نکاح -١٢

  ښکنځلی، تحقير او تخويف -١٣

  )ازارول او اذيت(ځورول  -١۴

  )انزوا(اجباری يوازی پريښودل  -١۵

  موادو اعتياد ته د ښځی مجبورولدره خمد  -١۶

  کی له تصرف څخه منع کولپه ارث   -١٧

  په شخصی مالونو کی له تصرف څخه منع کول -١٨

  د ښوونی، تحصيل، کار او روعتيايی خدمتونو ته د الس رسۍ له حق څخه منع کول -١٩

  اجباری کار -٢٠

ه ماده کی د درج شوی حکم له په پام کی نيولو پرته، له يوی څخه له زياتو ښځو سره واد ٨۶د مدنی قانون په  -٢١
  کول

  د قرابت نفی کول  -٢٢

  :د مجنی عليها حقوق

  :شپږمه ماده

  :د تاوتريخوالی مجنی عليها د الندی حقوقو لرونکی ده

  .د قانون د حکمونو مطابق د تاوتريخوالی د مرتکب عدلی تعقيبول -١

  .د هغی په موافقه حمايوی مرکز يا د امن کور يا نورو خوندی ځايونو ته الس رسی -٢

  .ا توګه، بيړنيو روغيتايی خدمتونو ته الس رسیپه وړي -٣

  .د مدافع وکيل يا حقوقی مساعد لرل -۴

  .له جرمی عمل څخه د راپيدا شوی زيان جبران -۵

  .د نسبتی موضوع محرميت -۶

  .نور هغه حقوق چی په تقنينی سندونو کی اټکل شوی دی -٧
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  :ادارو ته مراجعه کول

  :اوومه ماده

نی عليها، پخپله يا يی خپلوان کولی شی د پوليسو او حقوقو ادارو، محکمو يا نورو اړوندو مج د تاوتريخوالی -١
  .مراجعو ته په ليکلی توګه شکايت وکړی

مکلفی دی، رسيدلی شکايت ثبت او د قانون د حکمونو مطابق هغه فقره کی درج شوی اداری  ١د دی مادی په  -٢
  .خبر کړیوڅيړی او د ښځو چارو وزارت په ليکلی توګه 

د ښځو چارو وزارت مکلف دی د تاوتريخوالی د مجنی عليها يا يی د خپلوانو د ليکلی خبرتيا يا مستقيم شکايت له  -٣
ترالسه کولو وروسته، د تاوتريخوالی له مجنی عليها سره د اړيکو د تامينولو لپاره، الزم تدبيرونه ونيسی او عملی يی 

  .کړی

  .، د تاوتريخوالی قضيه په لومړيتوب کی ونيسی او په لنډ وخت کی يی وڅيړیڅارنوالۍ او محکمه مکلف دی -۴

فقره کی د درج شوو مراجعو مسؤولين مکلف دی، د رسيدلی شکايت د څيړنی په وخت کی، د  ١د دی مادی په  -۵
  .یخاص سلوک کړنالره چی په دی منظور د تاوتريخوالی د منع د کميسيون لخوا وضع کيږی، په پام کی ونيس

  دويم فصل

  وقايوی او حمايوی تدبيرونه

  :د ښځو چارو د وزارت مکلفيت

  :اتمه ماده

تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په منظور، د نورو وزارتونو او دولتی ه لمکلف دی د ښځو پر عليه  وزارتښځو چارو  د
  :ونيسیاو غير دولتی ادارو او اړوندو مؤسسو په همکاری، الندی وقايوی او حمايوی تدبيرونه 

له تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په ډګر کی، د خدمتونو وړاندی کوونکو دولتی او غيردولتی ادارو او مؤسسو د  -١
  .فعاليتونو سمون او د هغو تر منځ د هم غږی تامينول

  .د هغوی له شرعی او قانونی حقوقو او وجايبو څخه د ښځی او نارينه د پوهاوی د کچی لوړول -٢

مرکز يا د هغه نه موجوديت په صورت کی په نورو اړوندو خوندی ځايونو کی د تاوتريخوالی مجنی په حمايوی  -٣
  .عليها يا هغه ته مخامخ د حفاظت او ساتنی د زمينی برابرول، او د هغه څارنه او رسيدګی

لو د پيژندنی لپاره د د عامه پوهاوی د سطح د لوړولو او د تاوتريخوالی د مواردو او له هغو څخه د راپيدا شوو پاي -۴
دولتی او غيردولتی ادارو، مؤسسو کارکوونکی، ځايی او د کليو اوسيدونکو ته د سيمينارونو، ورکشاپونو، کنفراسونو 

  .او نورو زده کړه ييزو برنامو جوړول او د حل د الرو پيدا کول

له هغه څخه د راپيدا شوو پايلو د  او د اړوندو خپرونو له الری د شرع او قانون په حکمونو مستند د تاوتريخوالی -۵
  .عواملو توضيح او تشريح کول

  .د اړوندو غيردولتی ادارو او مؤسسو د زده کړه ييزو برنامو او کاری ظرفيت له تطبيق څخه ډاډ ترالسه کول -۶
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  :د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مکلفيت

  :نهمه ماده

  :ريخوالی څخه د مخنيوی په منظور، الندی وقايوی تدبيرونه ونيسیوت، له تامکلف دی وزارتارشاد، حج او اوقافو د 

د نارينه وو او ښځو د شرعی حقوقو او وجايبو په اړه د موعظو او ويناوو د کولو لپاره د منظمو برنامو ترتيبول او  -١
له تطبيق څخه يی ډاډ  د مال امامانو، خطيبانو او واعظانو په واسطه د هغو اجرا او) حسينيو(د جوماتونو او تکاياوو 

  .ترالسه کول

  .مال امامانو، خطيبانو او واعظانو ته د سيمسنارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو جوړول -٢

وندو خپرونو له الری د شرع او قانون په حکمونو مستند د تاوتريخوالی او له هغه څخه د راپيدا شوو پايلو د ړد ا -٣
  .عواملو توضيح کول او تشريح کول

  :پوهنی او لوړو زده کړو د وزارتونو مکلفيتد 

  :لسمه ماده

  :ونه مکلف دی، له تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په منظور، الندی تدبيرونه ونيسیوزارتپوهنی او لوړو زده کړو د 

ه د په اړوند درسی او تحصيلی نصاب کی د تاوتريخوالی او له هغه څخه د راپيدا شوو پايلو او له تاوتريخوالی څخ -١
  .مخنيوی د څرنګوالی اړوندو موضوعګانو ته ځای ورکول

  .ورکشاپونو او کنفرانسونو جوړول کوونکو او محصلينو ته سيمينارونو،اړوندو کارکوونکو، زده  -٢

په اړوندو ښوونيز او تحصيلی چاپيريال کی د تاوتريخوالی له پيښيدو څخه د مخنيوی په منظور، د الزمو تدبيرونو  -٣
  . نيول

د اړوندو خپرونو له الری د شرع او قانون په حکمونو مستند د تاوتريخوالی او له هغه څخه د راپيدا شوو پايلو د  -۴
  . عواملو توضيح او تشريح کول

  :د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مکلفيت

  :يوولسمه ماده

  :ندی وقايوی تدبيرونه ونيسیمکلف دی، له تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په منظور، ال وزارتد اطالعاتو او فرهنګ 

د تاوتريخوالی د عواملو او له هغه څخه د راپيدا شوو پايلو په هکله د راډيويی او تلويزيونی برنامو تنظيمول او  -١
  .خپرول او په ورځپاڼو، اخبار او جرايدو کی د اړوندو مطالبو خپرول

د اړوندو مطالبو د خپرولو او نشر لپاره د وزارتونو،  د تر الس الندی رسينو له الری د تاوتريخوالی په منع پوری -٢
  .دولتی ادارو او نورو حقيقی او حکمی اشخاصوته د زمينی برابرول

  .د ټولنيزو رسنيو له الری د تاوتريخوالی د رواجوونکو برنامو له خپريدو او نشر څخه مخنيوی -٣

  

  



 

40 

  :د عدليی وزارت مکلفيت

  :دوولسمه ماده

  :دی له تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په منظور الندی وقايوی تدبيرونه ونيسی مکلف وزارتد عدليی 

  .له شرعی او قانونی حقوقو څخه، د نارينه او ښځی د پوهی د کچی لوړول -١

تر توقيف، حجز او حبس الندی نارينه او ښځو ته د اړوندو مسؤولينو او نورو ټولنيزو سازمانونو له الری، د  -٢
واملو او له هغه څخه د راپيداشوو پايلو پوری د اړوندو مطالبو د توضيح کولو او تشريح کولو د تاوتريخوالی په ع
  .زمينی برابرول

د دی قانون له حکمونو څخه د حقوقو او حقوقی مرستو د ادارو د کارکوونو د پوهی لپاره د سمينارونو او  -٣
  .ورکشاپونو جوړول او د هغو د تطبيقولو د ښی زمينی برابرول

  .د تاوتريخوالی مجنی عليها د غوښتنی په صورت کی د حقوقی مساعد توظيفول -۴

  :د کورنيو چارو وزارت مکلفيت

  :ديارلسمه ماده

مکلف دی، له تاوتريخوالی څخه د مخنيوی په منظور، په ټولو عامه ځايونو کی وقايوی او  وزارتد کورنيو چارو 
  .حمايوی تدبيرونه ونيسی او عملی يی کړی

  :امی روغتيا وزارت مکلفيتد ع

  :څوارلسمه ماده

يا درملنی او تداوی په منظور، په ړمکلف دی، له تاوتريخوالی مجنی عليها د بيړنی او و وزارتد عامی روغتيا 
اړوندو روغتيايی مرکزونو کی اغيزمن او عملی تدبيرونه ونيسی او د هغو له څرنګوالی څخه د ښځو چارو وزارت ته 

  .رکړیورپوټ 

  :خشونت د منع عالی کميسيوند 

  :پنځلسمه ماده

د تاوتريخوالی د جرمونو پر عليه د اغيزمنی مبارزی او پدی برخه کی د اړوندو دولتی او غير دولتی ادارو او مؤسسو 
تر منځ د هم غږۍ د تامينيدو په منظور، د ښځو چارو د وزارت د وزير تر رياست الندی د ښځی پر عليه د 

  :ع عالی کميسيون، په الندی ترکيب جوړيږیتاوتريخوالی د من

  د لوئی څارنوالی مرستيال -١

  د کورنيو چارو وزارت معين -٢

  د عدليی وزارت معين -٣

  د عامی روغتيا وزارت معين  -۴

  د اطالعاتو او فرهنګ وزارت معين -۵
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  د پوهنی وزارت معين -۶

  د لوړو زده کړو وزارت معين -٧

  شهيدانو او معلولينو وزارت معيند کار او ټولنيزو چارو،  -٨

  د ارشاد، حج او اوقافو وزارت معين -٩

  د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون غړی -١٠

  د کابل واليت د فاميلی اختصاصی محکمی رئيس -١١

  رئيس) انجمن(د مدافع وکيالنو د خپلواکی ټولنی  -١٢

  :واکونه واد عالی کميسيون دندی 

  :شپاړلسمه ماده

  :د ښځو پر عليه د تاوتريخوالی د منع عالی کميسيون الندی دندی او واکونه لری) ١(

په هيواد کی د تاوتريخوالی د ارتکاب د عواملو مطالعه او اورزونه او د هغو د لری کولو لپاه د وقايوی تدبيرونو  -١
  .نيول

  .تی او پوهاوی د پروګرامونو طرح کولد تاوتريخوالی له ارتکاب څخه د مخنيوی په منظور، د عامه تبليغا -٢

د تاوتريخوالی پر عليه د مبارزی په کار کی د اړوندو دولتی او غير دولتی ادارو د فعاليتونو د هم غږی کولو  -٣
  .تامينول

   .د جرمونو د احصائی او ارقامو راټولول د تاوتريخوالی -۴

  .ی کولد دی قانون د حکمونو د تعديل په اړه د وړانديز وړاند -۵

  .د دی قانون د حکمونو د ښه تطبيق په منظور، د مقررو وړانديز او د اړوندو اليحو او کړنالرو وضع کول -۶

  .له پوليسو، څارنوالی او محکمی څخه د تاوتريخوالی د قضيو په هکله د معلوماتو غوښتل -٧

  . شورا ته د هغه وړاندی کول د تاوتريخوالی په هکله د کلنيو اجراآتو د رپوټ ترتيبول او د وزيزانو -٨

  .نوری هغه دندی چی د حکومت لخوا سپارل کيږی -٩

  .د کميسيون د فعاليت ډول د هغی اليحی په واسطه چی د کميسيون لخوا تصويبيږی، تنظيميږی) ٢(
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  دريم فصل

  جزايی حکمونه

  :جنسی تجاوز

  :اوولسمه ماده

درج شوی  د ماه کی ۴٢۶ی مرتکب شی، د جزاء د قانون په پر بالغه ښځه باندی د جنسی تيرهغه شخص چی ) ١(
  .لو سره په دوام حبس او د مجنی عليها د مړينی په صورت کی په اعدام محکوميږیحکم له په پام کی نيو

ماه کی د درج شوی  ۴٢۶هغه شخص چی پر نابالغه ښځه باندی د جنسی تيری مرتکب شی، د جزاء د قانون په ) ٢(
  .ی نيولو سره د دوام حبس په اکثر حد او د مجنی عليها د مړينی په صورت کی په اعدام محکوميږیحکم له په پام ک

د جبران په توګه مجنی عليها ته د مثل د فقره کی په درج شوو حاالتو کی مرتکب د زيان  ٢او  ١د دی مادی په ) ٣(
  .مهر د معادل وجهی په ورکولو محکوميږی

او ناموس باندی د تيری مرتکب شی، خو د هغه تيری د زنا او لواط په فعل تمام  هغه شخص چی د ښځی پر عفت) ۴(
، له احوالو سره سم په اوږده حبس چی له اوو کلونو څخه زيات )تفخيذ، مساحقی يا هغو ته د ورته مرتکب شی(نشی 

  .نه وی، محکوميږی

لنی سن ته رسيدلی نه وی، يا د جرم ک ١٨فقره کی د درج شوی جرم مجنی عليها  ۴که چيری د دی مادی په ) ۵(
مرتکب تر درييمی درجی پوری خپلوان، مربی، ښوونکی، مستخدم يا د مجنی عليها طبيب وی او يا په يو ډول پر 
مجنی عليها باندی نفوذ او اختيار ولری، فاعل له احوالو سره سم په اوږده حبس چی له لسو کلونو څخه زيات نه وی، 

  .محکوميږی

  :جبورولفحشاء ته م

  :اتلسمه ماده

چی له اوو کلونو څخه لږ نه حبس اوږده په  سم سره فحشاء ته مجبوروی، له احوالو هغه شخص چی بالغه ښځه) ١(
  .محکوميږیوی، 

فقره کی د درج شوی جرم مجنی عليها نابالغه ښځه وی، مرتکب له احوالو سره سم په  ١که چيری د دی مادی په ) ٢(
  .کلونو څخه لږ نه وی، محکوميږیاوږده حبس چی له لسو 

  :د مجنی عليها د هويت ضبطول او ثبتول او دهغه خپرول

  :نولسمه ماده

جرمونو د مجنی عليها هويت ضبط او ثبت يا يی د قانون له حکم  راجبد ا فحشاءد جنسی تيری او په هغه شخص چی 
په  سم احوالو سرهيی زيان ورسوی، له پرته افشاء او يا يی تصويرونه خپاره کړی، پداسی توګه چی شخصيت ته 

  .کلونو څخه لږ نه وی، محکوميږی دريوحبس چی له  متوسط
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  :اور اچونه او د کيمياوی موادو استعمال

  :شلمه ماده

هغه شخص چی ښځی ته اور واچوی يا يی پر بدن باندی کيمياوی يا زهری او يا نور ضررناک مواد چی د ټپی ) ١(
شی، استعمال کړی يا زهری مواد پر هغی وخوری يا يی په بدن کی زرق کړی، له احوالو  کيدو يا معلوليت موجب

  .سره سم په اوږده حبس چی له لسو کلونو څخه لږ نه وی، محکوميږی

فقره کی په درج شوی حالت کی که چيری د نوموړو اعمالو د ارتکاب موخه له مدنی حقوقو  ١د دی مادی په )  ٢(
د ويری او ډار رامنځته کول وی او يا د مجنی عليها په مړينه تمام شی، ه منظور په ټولنه کی څخه د ښځو د حرمان پ

  .مرتکب له احوالو سره سم په دوام حبس يا اعدام محکوميږی

  :ځان سوځونه او ځان وژنه

  :يوويشتمه ماده

ا زهری موادو او يا ځانته د نورو که چيری ښځه د تاوتريخوالی له امله په ځان سوځولو يا ځان وژنه او يا د کيمياوی ي
ضررناکو موادو په استعمالولو مجبوره شی، د تاوتريخوالی عامل د مجنی عليها د ټپی کيدو او معلوليت په صورت کی 
په متوسط حبس او د مجنی عليها د مړينی په صورت کی، له احوالو سره سم په اوږده حبس چی له لسو کلونو څخه 

  .زيات نه وی، محکوميږی

  :ټپ او معلوليت

  :مادهويشتمه دوه 

ر ضرب او جرحی الندی ونيسی، له احوالو سره سم او د جرم د شدت او خفت له په پام ت ههغه شخص چی ښځ) ١(
  .مادو کی د درج شوو حکمونو مطابق مجازاتيږی) ۴١٠څخه تر  ۴٠٧(کی نيولو سره د جزاء د قانون په 

رج شوی اعمال، د مجنی عليها په مړينه تمام شی، مرتکب له احوالو سره فقره کی د ١چيری د دی مادی په که  ) ٢(
  .مادو کی درج په اټکل شوی جزاء محکوميږی) ٣٩٩څخه تر  ٣٩۶(سم د جزا د قانون په 

  

  :وهل او ټکول

  :مادهويشتمه در 

احوالو سره سم په  هغه شخص چی ښځه تر وهلو او ټکولو الندی ونيسی خو پر ټپی کيدو يا معلوليت يی تمام نشی، له
  .لنډ حبس چی له دری مياشتو څخه زيات نه وی، محکوميږی

  :د واده په منطور يا بهانه د ښځی پيرل او پلورل

  :مادهڅليريشتمه 

هغه شخص چی ښځه د واده په منظور يا بهانه وپلوری يا يی وپيری يا په هغو کی وساطت وکړی، له احوالو سره سم 
  .لونو څخه زيات نه وی، محکوميږیپه اوږده حبس چی له لسو ک
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  :په بدو کی ورکول

  :ه مادهمپنځه ويشت

په اوږده حبس چی له لسو کلونو په نکاح ورکړی يا يی وکړی،  ښځه په بدو کی د ورکولو په نوم هغه شخص چی) ١(
  .څخه زيات نه وی، محکوميږی

هر يو له احوالو ) د، وکيل، مصلح او عاقدشاه(فقره کی په درج شوی حالت کی ذيدخل اشخاص  ١د دی مادی په ) ٢(
سره سم په متوسط حبس محکوم او د نکاح عقد، په بدو کی د ورکړل شوی ښځی د غوښتنی په صورت کی، د قانون د 

  .حکمونو مطابق فسخ کيږی

  :اجباری نکاح

  :ه مادهمشپږ ويشت

رضايت پرته کوژده يا يی واده کړی، يی بشپړ کړی، د هغی له  نکه چيری يو شخص، هغه ښځه چی د واده قانونی س
او کوژده او نکاح د قانون د حکمونو  محکوم لږ نه ویکلونو څخه  دووله احوالو سره سم په متوسط حبس چی له 

  .يږیمطابق فسح ک

  

  :د واده له حق څخه ممانعت

  :ه مادهمويشت اوو

احوالو هغی څخه سلب کړی، له له  د غوره کولو حق) زوج(ی د واده خنډ وګرځی يا د ميړه ښځد شخص که چيری 
  .حبس محکوميږی قصيرسره سم په 

  :د قانونی سن له بشپړيدو د مخه نکاح

  :اته ويشتمه ماده

ماده کی د درج شوی  ٧١چی د واده قانونی سن يی نه وی بشپړکړی او د مدنی قانون په  هښځهغه که چيری شخص 
چی له دوو کلونو څخه لږ  حبسمتوسط له احوالو سره سم په ولی، پرته يی د نکاح په عقد کی راحکم له پام کی نيولو 

  .او نکاح د ښځی د غوښتنی په صورت کی د قانون د حکمونو مطابق فسخ کيږی محکوميږی نه وی،

  :ښکنځلی، تحقير يا تخويف

  :نه ويشتمه ماده

په قصير حبس چی له هغه شخص چی ښځی ته شکنځل وکړی يا يی تحقير او يا تخويف کړی، له احوالو سره سم 
  .دريو مياشتو څخه لږ نه وی، محکوميږی

  :ازار او اذيت

  :ديرشمه ماده

هغه شخص چی د ښځی د ازار او اذيت مرتکب شی، له احوالو سره سم په قصير حبس چی له دريو مياشتو څخه ) ١(
  .ږ نه وی، محکوميږیل
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مقام څخه په ګټی اخستنی سره ارتکاب شی، فقره کی درج شوی جرم له موقف او  ١که چيری د دی مادی په ) ٢(
  .قصير حبس چی له شپږو مياشتو څخه لږ نه وی، محکوميږیپه مرتکب له احوالو سره سم 

  :اجباری انزوا

  :يو ديرشمه ماده

ته مجبوره کوی، له احوالو سره سم په قصير حبس چی له دريو مياشتو څخه ) يوازيتوب(هغه شخص چی ښځه انزوا 
  .حکوميږیزيات نه وی، م

  :د مخدرو موادو اعتياد ته د ښځی مجبورول

  :دوه ديرشمه ماده

هغه شخص چی ښځه د مخدرو موادو اعتياد ته مجبوره کړی، په قصير حبس چی له دری مياشتو څخه زيات نه وی، 
  .محکوميږی

  :خه منع کولڅپه ارث کی له تصرف 

  :دری ديرشمه ماده

ه کی د تصرف خنډ شی، د هغی د شرعی ونډی د پرښود برسيره، له متروکپه هغه شخص چی ښځه، د هغی د مورث 
  .احوالو سره سم په قصيرحبس چی له يوی مياشتی څخه زيات نه وی، محکوميږی

  :خه منع کولڅ په مالونو کی له تصرف

  :څلور ديرشمه ماده

لو سره سم په هغه شخص چی د ښځی شخصی مالونه تصرف يا هغه له تصرف څخه په هغو کی منع کړی، له احوا
  .قصيرحبس چی له دريو مياشتو څخه زيات نه وی، محکوم او مال د ښځی په تصرف کی ورکول کيږی

  :د ښوونی، تحصيل، کار او روغتيايی خدمتونو ته د الس رسی له حق څخه ممانعت

  :پنځه ديرشمه ماده

په قوانينو کی له نورو درج  د حق او نی، تحصيل، کار، روغتيايی خدمتونو د الس رسیوهغه شخص چی ښځه د ښو
څخه زيات نه وی،  شپږو مياشتوله احوالو سره سم په قصيرحبس چی له شوو حقوقو څخه د ګټی اخستنی مانع شی، 

  .محکوميږی

  :اجباری کار

  :شپږ ديرشمه ماده

له  هغه شخص چی ښځه اجباری کار ته اړ باسی، د زيان پر جبران برسيره، له احوالو سره سم په قصيرحبس چی
  .شپږو مياشتو څخه زيات نه وی، محکوميږی

  

  :له يوی ښځی نه زياتو سره واده 
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  :اووه ديرشمه ماده

مادو کی د درج شوو حکمونو ته په نه پاملرنی سره له يوی ښځی نه  ٨٩او  ٨۶هغه شخص چی د مدنی قانون په 
  .خه لږ نه وی، محکوميږیزياتو سره واده وکړی، له احوالو سره سم په لنډ حبس چی له دريو مياشتو څ

  :د قرابت نفی

  :ديرشمه مادهاته 

له قرابت څخه د ميراث له حق يا له نورو شرعی او قانونی حقوقو څخه د هغی د محرومولو  یښځد هغه شخص چی 
احوالو سره سم په قصيرحبس چی له شپږو په مقصد انکار وکړی، خو قرابت يی د محکمی په حکم ثابت شی، له 

  .زيات نه وی، محکوميږیمياشتو څخه 

  :عدلی تعقيب

  :ديرشمه مادهنه 

مادو کی د درج شوو جرمونو د اړوندو دعواوو څيړل او د مرتکبينو ) پوری ٣٩څخه تر  ٢٢(د دی قانون له ) ١(
  .عدلی تعقيب، د مجنی عليها يا د هغی د وکيل د شکايت پر بنسټ صورت مومی

کشف، (قره کی په درج شوو مواردو کی، د عدلی تعقيب په هر پړاو ف ١مجنی عليها کولی شی، د دی مادی په ) ٢(
شی، پدی صورت کی د دعوا څيړل او د جزا ) منصرفه(کی له خپل شکايت خخه تيره ) تحقيق، محاکمه، يا محکوميت

  .کيږی) متوقف(تطبيق درول 

  :په جرم کی ګډون

  :څلويشتمه ماده

رتکاب کی له بل شخص سره ګډون وکړی، له احوالو سره سم هغه شخص چی پدی فصل کی د درج شوو جرمونو په ا
  .ازاتيږیجممونو مطابق کمادو کی د درج شوو ح) پوری ۴٨څخه تر  ۴١له او  ٣٩(د جزاء د قانون د 

  :د زيان جبران

  :يو څلويشتمه ماده

ول شوی زيان پر پدی قانون کی د درج شوو جرمونو مرتکبين پر اټکل شوو جزاوو برسيره، له احوالو سره سم د اړ
  .جبران هم محکوميږی

  څلورم فصل

  وروستی حکمونه

  :د مجازاتو نه تعليقول، عفو کول او تخفيفول

  :دوه څلويشتمه ماده

  .د تاوتريخوالی د جرمونو د محکومانو مجازات تعليق،عفو يا تحفيف کيدی نشی
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  :ارجحيت

  :دری څلويشتمه ماده

انينو د حکمونو له يوه حکم سره په مغايرت کی واقع شی، د دی قانون که چيری د دی قانون حکم، د نورو نافذه قو
  .حکم مرجح ګڼل کيږی

  :انفاذ

  :څلور څلويشتمه ماده

  .دغه قانون په رسمی جريده کی د خپريدو له نيټی څخه نافديږی


