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 د راپور لنډیز . ۱
کال د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د ښځو او نجونو د قانوني ساتنو د پیاوړتیا پھ ھڅو کې    ۲۰۰۹د افغانستان د  

کال تر فبروري پورې د افغانستان لپاره د ملګرو    ۲۰۲۰کال لھ سپتمبر راھیسې د    ۲۰۱۸وستایل شو. د  د یوه مھم ګام پھ څیر  
ملتونو د مرستندویھ پالوي (یوناما) د بشري حقونو د څانګې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر لھ خوا  

ونو پرضد د تاوتریخوالي پھ وړاندې چې د نوموړي قانون لھ خوا  ترسره شوې څارنھ پھ ډاګھ کوي چې کھ څھ ھم د ښځو او نج
د ښھ کیدو پھ حال کې دي، خو دغھ سیستم لھ ګڼو اړخونو د ښځو او نجونو پھ ساتنھ  جرم ګڼل شوی، د عدلي سکتور غبرګون

  کې پاتې راغلی. 

راپورونھ مستند کړي. د  ۳۰۳مودې پھ اوږدو کې، یوناما د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو  میاشتو ۱۸د 
پور شویو جرمونو د قضایي اجراآتو څارل و څو معلومھ شي چې ښځو او نجونو تھ د عدلي سیستم د رادغې مستندونې موخھ 

دریو راتلونکو دولتي ادارو لھ خوا کومو تھ چې د دغھ ډول جرمونو  لھ خوا د خسارې کوم جبران برابر شوی، پھ تیره بیا د  
ښځو د چارو ریاستونھ، د لوي څارنوالۍ د تعقیب د  پھ تړاو عدالت تھ د ښځو د الس رسي د ډاډمنولو دنده سپارل شوې:  

کورنیو شخړو د حل و  څارنواالن)، د افغان ملي پولیسو د    د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون(  ځانګړي څانګې
فصل څانګې (د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون لھ ادارو سره یو ځای). یوناما ھمدارنګھ دغو ادارو تھ د ښځو او 
نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د راپور شویو جرمونو حجم څارلی څو پھ پراخھ کچھ معلومھ کړي چې د څھ ډول جرمونو 

پر راغونډولو د مشخصو محدودیتونو  د معلوماتو  شوي او د ھغوي پھ اړه څھ ډول اقدامات ترسره شوي.    پھ اړه راپور ورکړل
پور پھ ټول ھیواد کې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي جرمونو تھ د عدلي  دغھ رالھ املھ، دا ادعا نھ ده شوې چې  

 .  سکتور لھ خوا د رسیدګي پھ اړه ھر اړخیز معلومات برابروي

سلنھ) ھغھ یې بشپړ قضایي دوران طی کړی او    ۴۹(لھ جملې څخھ، یوازې نیمھ یي  ویو قضیو  شمستند    ۳۰۳خوا د    لھد یوناما  
سلنھ ھغھ یې د ښځو پھ وړاندې    ۱۷د مستند شویو قضیو د پام وړ شا و خوا    6پھ اړه یې د ابتدایي محکمې لھ خوا پریکړه شوې.

ت نھ دی درج کړي ي، چې یا خو د پېښې قرباني شکایتعقیب شود ادارو لھ خوا لھ دې املھ نھ دي    قانوند  د تاوتریخوالي د منع  
تر ډیره جواز لري څرنګھ چې دغھ کار  ړي قانون لھ مخې  د نومواو یا ھم د وخت پھ تیریدو سره شکایت بیرتھ اخیستل شوی.  

ھغھ یې باید د قرباني یا د ھغې د مدافع وکیل لھ خوا د درج شوي   ۱۷جرمونو څخھ  ۲۲پھ دې اړه داسې تصریح کوي چې لھ  
پھ کلي ډول متوقف کېږي کلھ چې قرباني خپل شکایت بیرتھ اخلي. خو ھغھ مھال او دغھ تعقیب شکایت پر بنسټ تعقیب شي، 

بیا ھم، دغھ کار پر انفرادي ښځو دغھ دروند مسؤولیت ږدي، څو 
د دې پرځای چې عدلي سیستم د ھغوي پھ استازیتوب کار وکړي، 
ھغوي باید ھڅھ وکړي سیستم پھ دې قانع کړي چې د دوي لپاره 

ړي. د قرباني د نشتون لھ املھ پھ بشپړ ډول د یوه جرم پھ کار وک
څیړلو او عدلي تعقیب کې پاتې راتلل پھ ځانګړي ډول د کم عمره 
ماشومانو د واده پھ قضیو کې د پام وړ دی، ځکھ د دې احتمال شتھ 

 سیدګی پھ لټھ کې شي. چې قربانیان ښایي پھ خپلواک ډول د دې وړتیا و نھ لري چې لھ عدلي او قضایي سیستم څخھ د ر 

د شکمن تورن شخص پھ نیولو    7کې  سلنھ ھغھ یې د مختلفو نورو الملونو لکھ پھ دریو میاشتو  ۳۱قضیو لھ جملې څخھ،    ۳۰۳د  
کې پاتې راتلل، یا د منځګړیتوب پھ څیر د غیر رسمي میکانیزمونو لھ الرې تر حل وروستھ د قضیې د تړل کیدلو لھ املھ د  
عدلي او قضایي سیستم لھ الرې نھ دي حل شوي. لھ بلې خوا د مستند شویو قضیو د یوې فرعي ټولګې مفصلې ارزونې پھ 

کال د جزایي   ۲۰۱۴قضیې تر ډیره د ھغو زماني مودو پھ دننھ کې پروسس او رسیدګي شوي چې د    ډاګھ کړې چې یادې

 
ل پھ افغانستان کې قضایي قوه لھ لومړي محکمې، استیناف محکمې (ھمدارنګھ د دویم محکمې پھ نامھ ھم پیژندل کیږي) او سترې محکمې څخھ تشکی  6

 ماده. ۱۱۶اسالمي جمھوریت اساسي قانون، شوې. د افغانستان د 
 د منابعو د محدودیت لھ املھ، یوناما ھغھ قضیې ال زیاتې نھ دي تعقیب کړي چیرې چې تر دغې مودې وروستھ نیونې نھ دي ترسره شوي.  7

ې  
که څه هم د عد�ي سکتور له خوا د نوموړي قانون له م�ن

د ښه ک�دو په  و�ل  ګ�ل شوي تاوت��خوا� ته ځواب  جرم  
حالت �ې دي، خو دغه س�ستم د ښځو او نجونو یو شم�ي  

ې راغ� ته    قضیو  
� �ې پایت  .په رس�د�ګ
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اجراآتو پھ قانون کې یې تصریح شوې او پھ عام ډول پھ څیړنو، عدلي تعقیب یا قضاوت کولو کې لھ بې ځایھ ځنډ سره نھ دي 

 مخ شوي. 

کې څرګندې ناکامۍ پھ ګوتھ کړي. د مثال    رسیدګي ي جرمونو تھ پھ  ھمدارنګھ د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوال  یوناما 
د   8ھ پھ ډول، یوناما موندلې چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارو " لھ کور څخھ تېښتھ" یا د زنا ھڅ

داسې    ۴۰ا دغھ راز  "اخالقي جرمونو" پھ څیر ثبت کړي، پھ داسې حال کې چې لومړی ھغھ یې جرم نھ ګڼل کیږي. یونام
تھ اړ کړای شوي. پھ زیاترو    سوزولوقضیې مستندې کړي پھ کومو کې چې ښځې د تاوتریخوالي لھ املھ ځان وژنې او ځان  

دغو قضیو کې ښځو لھ خپلو کورنیو یا ټولنو څخھ د مرستې د ترالسھ کولو ھڅھ کړې، خو د ھغې پھ ترالسھ کولو کې پاتې  
اس کوي چې لھ تاوتریخوالي څخھ د تیښتې لپاره پر دغھ ډول سختو کړنو د الس پورې کولو ښځې احسدا حقیقت چي راغلي.  

پر عدلي سیستم څرګنده بې باوري او لھ تاوتریخوالي څخھ د خالصون لپاره د مالتړ د نھ شتون د ښځو    ،پرتھ بلھ الر نھ لري
 . پھ ډاګھ کوي انګیرل شوې یا واقعي تجربھ

ما لھ خوا راغونډ شوي معلومات پھ ډاګھ کوي چې د تیرې څارې راھیسې د ښځو او نجونو د وژنو  پھ داسې حال کې چې د یونا
پھ نامھ قضیې ال اوس ھم دوام لري او پھ   10او د "ناموسي وژنو"  9ې زیاتې شوي،محکومیت کچد قضیو لپاره د مرتکبینو د  

دې برخھ کې د مرتکبینو محکومیت کچھ ډیره ټیټھ ده. دغھ ډول قضیې ھغھ دوامدار باور پھ ډاګھ کوي چې د کلتور، عنعناتو  
 یا دیني معیارونو پر بنسټ د "کورنۍ د عزت" د بیا اعاده کولو لپاره ښځې ښایي لھ سزا سره مخ شي. 

تیري د قضیو څیړنھ او عدلي تعقیب د دغھ جرم پھ وړاندې د عدلي چارواکو د تګالرې پھ اړه جدي اندٻښنې   ھمدارنګھ د جنسي
را والړوي. د یوناما لھ خوا راغونډ شوي معلومات پھ ډاګھ کوي چې د جنسي تاوتریخوالي د شواھدو  پھ برابرولو پھ نانډول 

ي د دې غوښتنھ وشي چې د ھغوي د بشپړ رضایت پرتھ د دغو څیړنو ډول پر طبي ازموینې اتکا کېږي او دا چې لھ ښځو ښای
غاړه ږدي. پھ ورتھ ډول دا ھم د اندٻښنې وړ ده چې د جنسي تیري یو شمیر راپور شوې قضیې د عدلي چارواکو لھ خوا لھ تھ  

ا د قانون لھ مخې  ازدواج بھر او د ښځې لھ رضایت سره د جنسي اړیکو درلودلو (زنا) پھ څیر ارزول شوي کوم چې د جز
 نکی اغیز ښیندي. وجرم ګڼل کیږي، کوم چې لھ شک پرتھ د ښځو پر اراده څو د جنسي تیري پھ اړه راپور ورکړي، ډارو

کال پھ فبروري کې پھ ګوتھ شوې. لھ ھغھ وخت راھیسي د یوناما لھ خوا  ۲۰۲۰لومړۍ پېښې د  ۱۹-پھ افغانستان کې د کوویډ
ترسره شوې روانھ څارنھ پھ ډاګھ کوي چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې شوي، څرنګھ چې ھغوي 

س رسي کې لھ ستونزو سره مخ دي. پھ ځانګړي ډول پھ دې زمینھ کې، دا خورا  د قضیو پھ راپور کولو او خوندیتوب تھ پھ ال
مھمھ ده چې د افغانستان اسالمي جمھوریت لھ تاوتریخوالي څخھ د ښځو او نجونو د ژغورلو لپاره خپلو ھڅو تھ لومړیتوب  

ګ خورا سوکھ خو واقعي  ورکړي، عدالت تھ د ھغوي الس رسی ډاډمن کړي او د دغو کړنو مرتکبین مجازات کړي. پرمخت
 و. دا خورا مھم ده چې پھ ګړندیتوب ادامھ پیدا کړي. 

 
د ترسره کولو) د تحریم لپاره  زنا یوه عربي اصطالح ده چې د اسالمي شریعت لھ مخې د زوجیت لھ اړیکو څخھ بھر د زنا عمل (د جنسي عمل   8

 کارول کیږي. زنا د اسالمي شریعت لھ مخې پھ حدودو کې شامل یو جرم ګڼل کیږي چې مجازات یې واجب او حتمي دي.
و تھ کال راھیسې، یوناما پھ ټول افغانستان کې د حکومت د ھغو ھڅو د څارلو لھ الرې چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي پیښ  ۲۰۱۰د   9

ما/د  رسیدګي کوي، پھ ځانګړي ډول د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تطبیق لھ الرې، دغھ پېښې مستندوي. پھ ځانګړي ډول د یونا
پھ وړاندې  د افغان میرمنو لھ نظره عدالت: د منځګړیتوب او محکمې د قضاوت لھ الرې د ښځو  ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر، 

بې عدالتي او معافیت: د ښځو پھ وړاندې د ؛ د یوناما/د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر،  ۲۰۱۵  د تاوتریخوالي حل شوې قضیې، 
 راپورونھ وګورئ، چې پر راتلونکې انټرنیټ پاڼھ د الس رسي وړ دي:  ۲۰۱۸مۍ  تاوتریخوالي د جنایي جرمونو پھ اړه منځګړیتوب، 

https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. 
  د دغھ راپور د ھدف لپاره، یوناما ھغھ وژنې د "ناموسي وژنو" پھ څیر ډلبندي کړي د کومو پھ اړه چې معلومات پھ ډاګھ کوي چې شکمن مرتکب   10
کال د    ۱۹۷۶پلھ میرمن او خپلھ ښځینھ خپلوانھ لھ خپل ناموس/عزت څخھ د دفاع پھ موخھ وژلې وي، د دغې ډول وژنې خصوصیات د افغانستان د  خ

 کال د جزا قانون کې نور "ناموس/عزت" د وژنې لپاره د یوې مشروع دفاع پھ څیر نھ دی شامل.  ۲۰۱۸جزا پھ قانون کې وړاندې شوي وي. د 
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 . میتودولوژي ۲
کال لھ سپتمبر راھیسې    ۲۰۱۸والړ دی کومھ چې د یوناما لھ خوا د    بنسټدغھ راپور د ھیواد د ھغې سر تا سري څارنې پر  

پورې ترسره شوې. یوناما د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالی د منع د قانون لھ مخې د اړوندو ادارو   فبروريتر    ۲۰۲۰د  
   11.کال د جزا د قانون لھ مخې جرم ګڼل کیږي ۲۰۱۸م چې د جرمونو او ھمدارنګھ ھغو وژنو تھ ځواب ویل څارلي کو

وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون لھ ادارو څخھ    ډول پھ ټول ھیواد کې پھ والیتي مرکزونو کې د ښځو پھ  منظمیوناما پھ  
لیدنې ترسره کړي څو دا وڅاري چې ھغوي تھ د یوې میاشتې پھ موده کې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د څومره 

کړنو پھ   ۱۲و پھ وړاندې د تاوتریخوالي د غوره شوی 12وجرمونو پھ اړه راپور ورکړل شوي. یوناما دغھ راز د ښځو او نجون

 
کړنې جرم ګڼي. پھ افغانستان کې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي    ۲۲ھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د ښځو او نجونو پھ ضد  د ښځو پ 11

اوتریخوالي  ال اوس ھم پر مخ اوږده پراتھ الر: پھ افغانستان کې د ښځو پھ وړاندې د تد لھ منځھ وړلو د حقوقي چوکاټ د مفصلې کتنې لپاره،  د یوناما،  
د تګ الر: پھ پھ افغانستان کې د ښځو پھ وړاندې د ؛ یوناما/د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د دفتر،  ۲۰۱۲  د منع د قانون تطبیق، 

عدالت د افغان  کمیشنر د دفتر،    ؛ یوناما/د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي۲۰۱۳  تاوتریخوالي د منع د قانون د تطبیق پھ اړه تازه معلومات، 
،  ۲۰۱۵میرمنو لھ نظره: د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي ھغھ قضیې چې د منځګړیتوب او د محکمې د قضاوتونو لھ الرې ورتھ رسیدګي شوې،  

د دفتر،  ملتونو د عالي کمیشنر  د ملګرو  لپاره  ت  یوناما/د بشري حقونو  د  پھ وړاندې  او معافیت: د ښځو  د  بې عدالتي  اړه  پھ  اوتریخوالي د جرمونو 
کول،  ترسره  دي:    ۲۰۱۸مئ    منځګړیتوب  وړ  رسي  الس  د  پاڼھ  انټرنیټ  راتلونکې  پر  چې  وګورئ  راپورونھ 

https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. 
؛ سوځول یا د نورو کیمیاوي توکي یا د نورو خطرناکو د مثال پھ ډول: قتل؛ جنسي تیری؛ اجباري فحشاګري؛ د قرباني د پیژندګلوي ثبت او خپرول   12

یا پلمھ    موادو کارول؛ ځان ژوبلونې یا ځان وژنې تھ اړ ایستل یا د زھرو او نورو خطرناکو توکو کارول؛ د ټپ یا معلولیت واردول؛ د واده پھ موخھ 
 پیر و پلور؛ پھ بدو کې ورکول؛ اجباري ازدواج؛ د ماشوم ازدواج؛ اجباري تجرید.
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چې    څو پھ رسمي عدلي سیستم کې لھ دغو جرمونو سره تعامل پھ ښھ ډول درک کړای شي،  اړه مفصل معلومات راغونډ کړي
قضیې پھ ژور ډول شنلي کومې   ۷۸قضیې مستندې شوي. لھ ټولټال مستند شویو قضیو څخھ، یوناما    ۳۰۳ټولټال  پھ پایلھ کې یې  

رسمي عدلي سیستم لھ خوا حل شوي څوا دا و ارزوي چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د چې تر لومړۍ محکمې پورې د  
تو پھ قانون کې یې تصریح آتاوتریخوالي د جرمونو پھ اړه د ھغې زمانې مودې سره سم اجراآت ترسره شوې چې د جزایي اجرا

 شوې. 

د تاوتریخوالي د منع د قانون لھ ادارو څخھ د معلوماتو  یوناما پھ سیستم کې د پایلو د پوھیدو لپاره د ښځو پھ وړاندې کھ څھ ھم
پر راغونډولو تمرکز کړی، پھ ځینو قضیو کې یې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي داسې جرمونھ مستند کړي کوم 

ما تھ راپور ورکړی نھ وو راپور شوي، د مثال پھ ډول لکھ کلھ چې یوه قرباني د پېښې پھ اړه مستقیم یوناتھ  چې عدلي سیستم  
 وي یا لکھ دا چې دغھ ډول جرمونو لھ روانې وسلھ والې جګړې سره تړاو درلود. 

لھ افغان چارواکو سره لھ دوامدار ګډون او تعامل سره سره، ځینې وختونھ د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون  
ه معلومات شریک کړي. د مناسب ریکارډ د نھ ساتلو او د ښځو  یا یې د دې توان نھ درلود چې لھ یوناما سر  غوښتلادارو نھ  

پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د ادارو ترمنځ د کمزورې ھمغږۍ او معلوماتو شریکولو لھ املھ د معلوماتو راغونډول  
اتو تر مستند کیدو وروستھ  پھ مکرر ډول، یوناما د یوې قضیې پھ اړه د لومړنیو معلومپھ ځانګړي ډول لھ خنډ سره مخ شوي. 

د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د قضیې پھ ثبت کې پاتې راغلې   لھ دې املھ د ھغې تعقیب وړ نھ وه چې یا خو
وه یا ھم لھ دې املھ چې اړوندې ادارې نور نھ شول کولی څو اړونده دوسیھ پیدا کړي. پھ ال پراخ ډول، نا امنیو او محدودو  

سوالیو پھ کچھ د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي  سرچینو یوناما لھ ننګونو سره مخ کړې وه او دا چې و یې نھ شول کولی چې د ول
نو لھ ھمدې املھ دغھ راپور پھ ټول ھیواد کې د ښځو او نجونو پھ وړاندې  د منع د قانون لھ ادارو څخھ معلومات راغونډ کړي.  

نھ رانغاړي، یا   د تاوتریخوالي د جرمونو د راپور ورکونې او د عدلي ارګانونو لھ خوا ھغوي تھ د ځواب ویلو یوه بشپړه کتنھ
 یې ھڅھ نھ کوي. 

د راغونډولو پھ اوږدو کې، یوناما د محرمیت، نھ مداخلې، نھ الس وھنې او د ټولو د پاسھ د "ضرر نھ رسولو"    معلوماتود  
 اصول رعایت او پھ پام کې نیولي.  

 

 . د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو پروسس کول ۳
کې د ښځو او نجونو    13ووالیتون   ۲۹کال تر فبروري پورې، یوناما د افغانستان پھ    ۲۰۲۰کال لھ سپتمبر راھیسې د    ۲۰۱۸د  

جرمونھ مستند کړي او د ھغوي پھ اړه یې د عدلي سیستم لھ الرې اجراآت د لومړۍ    ۳۰۳تاوتریخوالي ټولټال  پھ وړاندې د  
دغھ جرمونھ لھ راتلونکو ھغو    14.لھ الرې حل شوي، تعقیب کړي  محکمې تر قضاوت پورې یا دا چې د نورو الرو چارو

ترسره    ۲۲قضیې؛ د "ناموس" پھ نامھ د    ۹۶تشکیل شوي وو: د جنسي تیري د ھڅې د اتو قضیو پھ ګډون، د جنسي تیري  
اړ ایستلو    د ځان سوزولو او ځان وژنو تھ د  قضیې؛  ۴۱قضیې؛ د ټپ یا معلولیت واردولو    ۷۳شویو وژنو پھ ګډون، د وژنې  

قضیې؛ د اجباري فحشاګرۍ شپږ قضیې؛ د سوځولو یا د   ۱۶قضیې؛ د ماشومانو د ازدواج   ۱۸د اجباري ازدواج  ؛قضیېِ  ۴۰

 
)؛ ھرات ۷)؛ غور ( ۷)؛ غزني (۲۰)؛ فاریاب (۱)؛ دایکندي (۳۵)؛ بامیان (۱۱)؛ بلخ (۱۵)؛ بغالن (۱۲)؛ بادغیس (۱۲د مثال پھ ډول: بدخشان (   13
تیکا  )؛ پک۲۳)؛ ننګرھار (۱)؛ میدان وردګ (۴)؛ لغمان (۶)؛ کندز (۱۱)؛ کونړ (۲)؛ خوست (۲)؛ کندھار (۲)؛ کابل (۱۰)؛ جوزجان (۱)؛ ھلمند (۶۹(
). پھ ھر والیت کې د مستند شویو قضیو شمیر تر ډیره د  ۳)؛ زابل (۳)؛ اروزګان (۱۰)؛ تخار (۶)؛ سمنګان (۷)؛ پروان ( ۲)؛ پنجشیر (۷)؛ پکتیا (۵(

غوره    ۱۲د     راپور شویو جرمونو د نوع او حجم لھ مخې ھڅول شوي. یوناما ھڅھ کړې چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارو تھ
 شویو راپور شوي جرمونھ (پورتھ یاد شوي) تر ھغې مستند کړي تر کومھ چې منابعو او الس رسي اجازه ورکړې.

 قضیې پھ عام ډول تر استیناف یا سترې محکمې پورې نھ دي تعقیب شوي.   14
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د واده لپاره یا د واده پھ   15؛کیمیایي توکو یا نورو خطرناکو موادو د کارونې پنځھ قضیې؛ پھ بدو کې د ورکړې څلور قضیې
  16.قضیې؛ او د اجباري تجرید دوه قضیېپلمھ د پیر او پلور دوه 

 الف. قربانیانو تھ یوه کتنھ  

سلنھ قربانیان ھغھ نجونې وې چې عمرونھ   ۳۷.۳خوا د راغونډ شویو معلوماتو پر بنسټ، د تاوتریخوالي لږ تر لږه    لھد یوناما  
سلنھ واده شوې ښځې وې،    ۵۴.۸پر دې سربیره د قربانیانو  سلنھ قربانیانو عمر معلوم نھ و).    ۸.۶کلنۍ کم وو ( د    ۱۸یې لھ تر  

قربانیانو مدني حالت نھ و معلوم. د قربانیانو    ۱۱.۶، پھ داسې حال کې چې  ډې وېسلنھ یې ګون  ۴.۳سلنھ یې مجرده وې،    ۲۹.۴
 کلنۍ کم وو.  ۱۸سلنھ یې ھغھ واده شوې نجونې وې چې عمرونھ یې تر  ۱۰یوازې 

سلنھ ھغھ یې نالوستې وې؛ د   ۴۰.۶داسې حال کې چې    سلنھ یې لوستې وې پھ  ۱۹.۸د راپورونو لھ مخې د قربانیانو یوازې  
سلنې د سواد نا معلوم و. پھ ځانګړي ډول    ۳۹.۶د    قربانیانو

د تاوتریخوالي د قربانیانو سواد پھ ځانګړي ډول د قضیو پر 
پایلو کوم څرګند د پام وړ اغیز نھ درلود. پھ ھغو قضیو کې 

او    ۴۱.۷چې قربانیان یې لوستې وو   پھ ھغو  سلنھ مرتکبی 
وو   نالوستي  یې  قربانیان  چې  کې  مرتکبین    ۴۴.۷قضیو 

 مجازات شوي. 

 ب. تورنو مرتکبینو تھ یوه کتنھ  

شویو قضیو پھ نږدې نیمھ یي ھغو کې، د تورن مرتکب پھ اړه خبر ورکړل شوي چې د قرباني نږدې نارینھ خپلوان    مستندد  
سلنھ) ګڼل    ۸.۹او تر ھغوي وروستھ پالرونھ (  میړونھسلنھ قضیو کې اصلي تورن مرتکبین    ۳۳.۳دی. د تاوتریخوالي پھ  

سلنھ قضیو د قربانیانو او تورنو    ۲۵.۷سلنھ جوړوي. د    ۷.۶تکبینو  شوي. ورونھ، نامزادان او اوښي/لورونھ د اصلي تورنو مر
  .17.مرتکبینو ترمنځ اړیکھ نا معلومھ وه

 ھغو کې تورن اصلي مرتکب نیول شوی.  ۶۶.۳د مستند شویو قضیو پھ 

 و فصل   ج. د قضیو حل

ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د راپور شویو جرمونو پرمختګ د    یوناما
د قضیې تر تړلو، د شاکي لھ خوا د قضیې د بیرتھ اخیستلو، یا پھ   لھ املھقانون د ادارو لھ خوا د لومړۍ محکمې د قضاوت  

 پورې څارلی. نشتون  ترد پاتې راتلو پھ څیر د حل مناسبھ موده کې د تورن مرتکب پھ نیولو کې 

 عدلي سیستم لھ خوا نھایي کول (لومړۍ محکمھ)  د 

د لومړۍ محکمې لھ خوا حل و فصل شوي    –سلنھ    ۴۸.۸  –مستند شویو قضیو څخھ، نږدې نیمھ یي    ۳۰۳د یوناما لھ خوا لھ  
 ھغو کې برئ الذمھ شوي.  ۷.۶قضیو کې مجازات شوي او پھ  ۴۱.۳چې تورن مرتکبین پھ 

ھغو    ۱۷جرمونو لھ جملې د    ۲۲پھ نوموړي قانون کې د مندرجو    وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون لھ مخې  پھد ښځو  
د شاکي لھ   عدلي تعقیب باید د قرباني یا د ھغې د مدافع وکیل لھ خوا د درج شوي شکایت پر بنسټ وي او دغھ عدلي تعقیب

 
 ځ د شخړې د حل لپاره د قتل، جنسي تیري یا نورو جرمونو د جبران لپاره د یوې ښځې یا نجلۍ "ورکولو" عمل تھ وایي.  بد د کورنیو تر من  15
 د یوناما لھ خوا د قرباني د پیژندګلوۍ د ثبت او خپرولو ھیڅ قضیھ نھ ده ثبت شوې.  16
ھ دې املھ چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون اداره پھ دغې  دا پھ الزمي ډول پھ دې مانا نھ ده چې قرباني مرتکب نھ پیژنده، بلکې ل 17

 نکتھ کې د ځینو قضیو پھ اړه د معلوماتو د وړاندې کولو وړ نھ وه. 

ې    ۳۷.۳د یوناما له خوا د مستند ش��و جرمونو  
سلنه ق��ان�ان ه�ن

ې تر   ې عمرونه یي ې وې ��
ې    ۱۸نجوین

� کم وو. د راپورونو له م�ن کلېن
ې  

ن د ق��این ي هغو مرتکبني د مستند ش��و قضیو د نږدې ن�مه یي
 نږدې نار�نه خپلوان وو.   



 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 

آت پھ عمومي ډول راتلونکو  اپھ دې برخھ کې استثن  18.خوا د شکایت تر بیرتھ اخیستلو وروستھ پھ بشپړ ډول پای تھ رسیږي
جنسي تیری؛ اجباري فحشاګیری؛ د قرباني د پیژندګلوي ثبت او خپرول؛ سوځول یا د    –پنځھ "جدي" جرمونو تھ راجع کیږي  

کیمایي توکو یا نور خطرناکو موادو کارونھ؛ او ځاني ژوبلې یا ځان وژنې تھ اړ ایستل. پھ ورتھ ډول، د جزا قانون لھ مخې د  
او  دغو "جدي" جرمونو    د یوناما لھ خوا د مستند شوی  او عدلي تعقیب د شکایت پھ درج کولو پورې اړه نھ لري.  قتل څیړنھ  

 سلنھ قضیو کې برئ الذمھ شوي.   ۹.۱سلنھ قضیو کې مجازات شوي او  ۴۸.۲قتل قضیو پھ تړاو، تورن مرتکبین پھ 

سلنھ    ۴۲.۵سلنھ برئ الذمھ پھ درلودو سره تورن مرتکبین پھ    ۶.۸قضیو پھ تړاو، د    ۷۳د یوناما لھ خوا د قتل د مستند شویو  
ه پر دې، د "ناموس" پھ نامھ ترسره شوي قتلونھ  قضیو کې مجازات شوي. سربیر

، پھ دغو قضیو کې د مجازاتو کچھ د پھ پام کې نیول شويقضیې) پھ جال    ۲۲(
پھ پرتلھ چې د "ناموس" پھ   سلنې  ۵۱د    قضیې) د مجازاتو  ۵۱قتلونو (  نورو ھغو

 . سلنې تھ راپریوتې ۲۲.۷ نامھ نھ دي ترسره شوي، د مجازاتو کچھ 

سلنھ قضیو  ۵۷.۳مستند شویو قضیو پھ تړاو، تورن مرتکبین پھ  ۹۶لھ خوا د جنسي تیري یا د جنسي تیري د ھڅې د  یوناماد 
  ۴۲.۵قضیو کې،    ۴۰یا ځان وژنې پھ    سوزونيځان    د اجباريسلنھ ھغو کې برئ الذمھ شوي.    ۹.۴کې مجازات شوي او پھ  

  19.سلنھ ھغھ پھ برائت تمامې شوي ۷.۵او  محکومیتسلنھ قضیې پھ 

 

 
 ماده.  ۳۹د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون   18
قضیې مستندې کړي، دا د یوې مانا لرونکې   ۱۱) ټولټال ۶باري فحشاګرۍ () او اج۵یوناما د سوځولو یا د کیمیایي توکو یا نورو خطرناکو موادو (  19

خپرولو ھیڅ    نتیجګیرۍ لپاره د نمونې یوه اندازه خورا کوچنۍ وه. څرنګھ چې یې پورتھ یادونھ وشوه، د یوناما لھ خوا د قرباني د پیژندګلوۍ د ثبت یا
) خورا کم شمیر قضیې مستندې ۲)، او اجباري تجرید ( ۲واده پھ موخھ یا د واده پھ پلمھ (  )، د۴قضیھ نھ ده مستند شوې. پھ ورتھ ډول، یوناما د بدو (

 کړي، څو د مجازاتو د کچو پھ اړه یوې پایلې تھ ورسیږي.
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مستند ش��و قضیو څخه    ۳۰۳د یوناما له خوا د  
ې سلس�ې له الرې د   � ې د �ش�� ي هغه یي یواې ن�مه یي

 محک�ې تر قضاوت پورې اجرا شوي.   



 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 

د جرمونو  د یوناما لھ خوا د ترسره شوې تیرې څارنې پھ پرتلھ، داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي  
کې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع    21ندغھ زیاتوالی ښایي پھ ټول افغانستا  20.لپاره د مجازاتو کچې مخ پھ لوړیدو دي

او دغھ راز دغو جرمونو تھ د ښھ شوې پاملرنې او د دولتي فعالینو ترمنځ غښتلې شوې د قانون سوکھ خو ثابت پراخوالي  
پھ زیات شمیر والیتونو کې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د لھ منځھ وړلو د کمیسیون لھ خوا لکھ  تھ منسوب شي،    ھمغږۍ  

تاوتریخوالي د منع د قانون لھ خوا تصریح شوې. د مدني ټولنې لھ منظمې ناستې، څرنګھ چې یې پھ اړه د ښځو پھ وړاندې د  
 .خوا دوامدار او غښتلي د پوھاوي لوړول او ظرفیت جوړول ھم د دغھ تکامل او تطور یو ممکنھ فکتور ګڼل کیدای شي

د تاوتریخوالي    پھ داسې حال کې چې د دغو اصالحاتو ھرکلی کیږي، ډیر څھ باید ترسره شي څو ډاډمن شي چې ښځې او نجونې
. د مثال پھ ډول، د یوناما لھ خوا ترسره شوې څارنھ پھ ډاګھ کوي چې د ښځو او نجونو  ې ويد عدالت شاھداند جرمونو لپاره 

پھ وړاندې د تاوتریخوالي جرمونھ کوم چې پھ ټولنیز ډول او د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د ادارو لھ خوا  
، د مجازاتو کمې کچې لري او د دې زیات احتمال شتھ او د الندې توضیح شویو مختلفو الملونو لھ املھ د  لږ جدي ګڼل کیږي

د مستند شویو   جبری ودونو عدلي سیستم لھ خوا لھ پامھ وغورځول شي. د مثال پھ ډول، د ټپ یا معلولیت رامنځ تھ کولو او د 
 .ېسلنھ و  ۱۱.۱او سلنھ  ۳۱.۷قضیو لپاره د مجازاتو کچې پھ ترتیب سره 

 د شاکي لھ خوا د راپور شوې قضیې نشتون یا بیرتھ اخیستل  

یې پورتھ یادونھ وشوه، د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د قانون    چېڅرنګھ  
جرمونو لھ جملې    ۲۲مادې سره سم، پھ نوموړي قانون کې د مندرجو    ۳۹د  
ھغو عدلي تعقیب د قرباني یا د ھغې د مدافع وکیل لھ خوا پھ درج شوي   ۱۷د  

 شکایت پورې اړه لري.

لھ جملې، قضیو  د مستند شویو  لھ خوا  یوناما  د    ۱۷.۲  د  پھ وړاندې  د ښځو  یا ھم  تعقیب شوي  نھ وو  یا خو  سلنھ جرمونھ 
سلنھ ھغو کې شاکي خپل  ۱۲.۹شوی و. لھ ټولټال قضیو څخھ پھ   متوقفمادې لھ املھ عدلي تعقیب  ۳۹تاوتریخوالي د قانون د 

 متوقف غیر حاضري لھ املھ  سلنھ ھغو کې عدلي تعقیب د قرباني د    ۴.۳شکایت بیرتھ اخیستی او لھ ټولټال قضیو څخھ پھ  
 شوي. 

کلنې لورګانې د میرمنو پھ    ۱۴او    ۱۳کال پھ سپتمبر میاشت کې، د راپورونو لھ مخې دوه سړیو خپلې    ۲۰۱۹د مثال پھ ډول د  
څیر سره بدل کړې. لس ورځې وروستھ، دغو نجونو لھ افغان ملي پولیسو سره خپل شکایت درج کړي او تورن مرتکبین پھ  

، څارنوالۍ لھ دې املھ دغھ قضیھ وتړلھ ځکھ چې نجونو لھ خپلو میندو سره یو  عین ورځ ونیول شول. د اکتوبر پھ نیمھ یي کې
 ځای خپل شکایت بیرتھ واخیست. تورن مرتکبین بیرتھ خوشې کړای شول.  

  ۵۰۰۰۰کلنھ لور د   ۱۲کال پھ جنوري میاشت کې، د راپورونو لھ مخې پر نشھ یي توکو روږدو مور او پالر خپلھ    ۲۰۱۹د  
ورځې وروستھ افغان ملي   ۱۰وا پھ بدل کې پر یوه سړي وپلورلھ چا چې یې د واده اراده درلوده. تر خرڅالو  افغانیو او یوې غ

پولیسو د نجلۍ او ھغھ سړی چا چې پیسې ورکړې وې، دواړه ونیول. د فبروري پھ نیمھ یي کې محکمې لھ دې املھ دغھ قضیھ  
 

و یې    جرمونھ مستند کړي وو او  ۱۱۰کال د فبروري ترمنځ، یوناما د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخواي    ۲۰۱۵کال د اګست او د    ۲۰۱۴د     20
کال د ډسمبر ترمنځ یوناما د قتل او "ناموسي وژنو"    ۲۰۱۷کال د اګست او د    ۲۰۱۵قضیو تورن مرتکبین مجازات شوي. د    ۱۰مونده چې یوازې  

یې سلنھ مرتکبین    ۱۸قضیې مستند کړي چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارو تھ یې راپور ورکړل شوی و. د قضیو یوازې    ۲۸۰
عدالت د افغان میرمنو لھ نظره: د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي  یوناما/د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د دفتر،  مجازات شوي.  

د عالي  ، یوناما/د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو  ۲۰۱۵ھغھ قضیې چې د منځګړیتوب او د محکمې د قضاوتونو لھ الرې ورتھ رسیدګي شوې،  
راپورونھ وګورئ    ۲۰۱۸مئ    بې عدالتي او معافیت: د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو پھ اړه د منځګړیتوب ترسره کول،   کمیشنر د دفتر، 

 .https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reportsچې پر راتلونکې انټرنیټ پاڼھ د الس رسي وړ دي: 
والیتونو کې د دواړو  ۳۴نېټې پورې، د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون څارنوالۍ د افغانستان پھ ټولو  ۲۰ر تر کال د سپتمب ۲۰۲۰د   21

ھغو مشري یې د ښځو لھ خوا کیږي. د افغان ملي پولیسو   ۳۲لومړۍ او استیناف محکمو پھ کچھ فعالیت کوي. د لومړۍ محکمې پھ کچھ، لھ دغو ادارو د  
ھغھ یې ښځینھ دي. د ښځو پھ وړاندې د    ۱۷۸کارمندانو څخھ    ۴۴۲والیتونو کې فعال دي، چې لھ ټولټال    ۳۴غبرګون واحدونھ پھ ټولو    د کورنۍ د

 تاوتریخوالي د منع د قانون محکمې د افغانستان پھ ټولو والیتونو کې د دواړو لومړۍ او استیناف محکمو پھ کچھ تاسیس شوي. 

ې  
په "ناموس" پورې د تړاو نه لرونکو وژنو د نیوین

ې په پرتله د مستند ش��و  "نامو�ي    ۶۰.۸د   سلېن
ن نیول شوي    ۳۱.۸وژنو" یوازې    سلنه مرتکبني



 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 

وم شکایت درج کړی و. د راپورونو لھ مخې نجلۍ محکمې تھ وویل  باطلھ کړه چې نھ ھم نجلۍ او نھ ھم د ھغې مدافع وکیل ک
 . تورن مرتکبین خوشې کړای شول. چې نھ غواړي کوم شکایت درج کړي، ھغھ یوازې د واده بطالن غواړي

بیرتھ  د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارې پھ ځانګړي ډول ځینې قضیې د شاکي د نشتون یا د شکایت د  
کیږي چې د ښځو پھ وړاندې د   لاخیستلو لھ املھ نھ تعقیبوي، کھ څھ ھم دغھ مشخص جرم یو لھ ھغو جرمونو څخھ شمیر

سلنھ قضیې، د جنسي    ۳۳.۳تاوتریخوالي د منع د قانون لھ مخې د عدلي تعقیب وړ ګڼل کیږي. د مثال پھ ډول، د اجباري فحشا  
سلنھ قضیې لھ دې املھ تر عدلي تعقیب الندې نھ   ۱۲.۵و ځان وژنې تھ د اړ ایستلو  سلنھ قضیې او ځان ټپی کولو ا  ۴.۲تیري  

 وې نیول شوې ځکھ چې شاکي خپل شکایت بیرتھ اخیستی. 

او ځان وژنې تھ د اړ  سوزولو  سلنھ قضیې او او ځان    ۲.۱سلنھ قضیې، د جنسي تیر    ۱۶.۷پھ ورتھ ډول، د اجباري فحشاګرۍ  
نیول شوې، لھ دې واقعیت سره سره چې  ي د غیر حاضرۍ لھ املھ تر عدلي تعقیب الندې نھ وې  سلنھ قضیې د شاک  ۵ایستلو  

 څیړنې او عدلي تعقیب د شکایت شتون تھ اړتیا نھ درلوده. 

کلنې ښځې د خپلې خواښې د کلونو تاوتریخوالي لھ   ۲۵کال د جوالی میاشتې پھ وروستیو کې، یوې    ۲۰۱۹د مثال پھ ډول، د 
ځان تیل واړول او د ژوندي ځان سوځونې ھڅھ یې وکړه. ھغھ تر دغې پېښې څلور یا پنځھ ورځې وروستھ روغتون  املھ پر  

تھ یوړل شوه چې ستونی، سینھ، ډډې، څنګلې او پښې یې سوځیدلي وو. پھ سپتمبر کې قرباني څارنوالۍ تھ وویل چې ھغھ نھ  
ې مېړه بھ یې طالق کړي، مور او پالر یې وفات وو او د تګ  غواړي دغھ قضیھ مخ تھ یوسي، ځکھ چې ھغې ویره درلوده چ

 املھ دغھ قضیھ د څارنوالۍ لھ خوا وتړل شوه.   لھ لپاره یې کوم ځای ځایګی نھ درلود. د ھمدغھ دلیل

 

 پھ نیونھ او نھایي کولو کې پاتې راتلل 

د   22.روستھ تورن مرتکبین نھ دي نیوليسلنھ قضیو کې، افغان ملي پولیسو د لومړي شکایت تر ثبت درې میاشتې و  ۱۵.۸پھ  
سلنھ قضیو کې د تورنو مرتکبینو پھ نیولو کې پاتې راغلي. کھ چیرې د "ناموسي    ۳۹.۷قتل پھ قضیو کې، افغان ملي پولیس پھ  

بینو  سلنھ کې د تورنو مرتک   ۶۳.۶وژنو" پھ نامھ دوسیې پھ یوازې ځان پھ پام کې ونیول شي، افغان ملي پولیس د دغو قضیو پھ  
سلنھ کې تورن مرتکبین د قرباني نږدې   ۶۸.۲پھ نیولو کې پاتې راغلي. د یادونې وړ ده چې د مستند شویو "ناموسي وژنو" پھ  

 نارینھ خپلوان وو.  

خو ډیری وختونھ انګیرل    چې پھ نیونھ کې د پاتې راتلو الملونھ مختلف وو  د یوناما لھ خوا راغونډ شوي معلومات پھ ډاګھ کوي
 شوي، ځکھ تورن مرتکب ھغو سیمو تھ تښتیدلی وي چې د دولت ضد عناصرو تر ولکې الندې وي. 

ل، د سلنھ قضیې د مختلفو الملونو لھ مخې نھ وو نھایي شوي، لکھ د عدلي فعالینو لھ خوا د دوسیې ورکید  ۱۲.۵لھ بلې خوا  
  23. تورن مرتکب مړینھ، یا یوناما تھ د نورو نا څرګندو الملونو لھ کبلھ

 غیر رسمي حل 

وړ ده چې د مستند شویو قضیو یوازې درې سلنھ یې لھ رسمي عدلي سیستم څخھ بھر د شخړو د حل د دودیزو    یادونېد  
لھ نھو ھغو قضیو    24.پھ منځګړیتوب حل شوې وې  ادارویا د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د    میکانیزمونو

 
 ھ، یوناما تر دې زیات ھغھ قضیې نھ دي تعقیب کړي چیرې چې تر دغې مودې وروستھ نیونې ترسره شوي. د محدودو منابعو لھ امل  22
سلنھ ال اوس ھم د عدلي سیستم لھ خوا تر   ۲.۶د څارنې د مودې پھ پای کې، د یوناما لھ خوا د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو     23

 و الندې دي. اجراآت
د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون پھ ګډون، پھ افغان قانون کې داسې کوم صریح حکم شتون نھ لري کوم چې پھ جنایي قضیو کې     24

 منځګړیتوب تعریفوي، اجازه ورکوي یا یې منع کوي. 
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اج، دوه ھغھ یې د ماشومانو د ازدواج، یوه ھغھ یې پھ بدو  ې طریقې حل شوي، پنځھ ھغھ یې د اجباري ازدوڅخھ چې پھ دغ 
قضیھ وه. د دوه ھغو پھ اړه د افغان ملي پولیسو؛ د دوه پھ اړه د ښځو د چارو    اړولوکې د ورکړې او یوه ھغھ د ټپ یا معلولیت  

پھ اړه یې منځګړیتوب    تھ استول شوي او  25تد ریاست لھ خوا منځګړیتوب شوی؛ دوه ھغھ یې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاس 
شوی؛ د یوې ھغې پھ اړه د څارنوالۍ لھ خوا منځګړیتوب شوي؛ او د دوه ھغو پھ اړه لھ رسمي عدلي سیستم څخھ بھر د قومي  

 مشرانو لھ خوا منځګړیتوب شوي او تر ھغې وروستھ د قربانیانو لھ خوا نھ دي تعقیب شوي.  

کلنې ښځې لھ افغان ملي پولیسو سره اړیکھ ونیول څو پھ دې اړه راپور ورکړي   ۲۵یوې  کال پھ فبروري میاشت کې،    ۲۰۱۹د  
ټکول شوې. لھ پولیسو سره تر لیدنې مخکې پھ روغتون او  کلنې مودې پھ اوږدو کې د خپل مېړه لھ خوا وھل    ۱۱چې د واده د  

یا  کې د ھغې درملنې شوې کوم چې د ھغې پر بدن د وھ لو ټکولو نښې نښانې تایید کړي. کلھ چې وروستھ پولیسو د "ټپ 
د تعقیبولو ھڅھ وکړه، قرباني ھغوي تھ خبر ورکړ چې نور نھ غواړي خپل شکایت تعقیب کړي ځکھ " قضیې اړولومعلولیت 

 چې ھغھ بھ یې تر دې وروستھ نھ وھي. چې د ھغې مېړه لھ قومي مشرانو سره ژمنھ کړې 

کلنې ښځې د ښځو چارو ریاست تھ شکایت وکړ چې د ھغې تره ھغھ د خپل تره زوی تھ  ۳۵کال پھ اپریل کې، یوې  ۲۰۱۹د 
د ھغې لھ خوښې پرتھ واده کړې څو د ھغې د پالر څوک چې پخوا ورک شوی، ملکیت تر السھ کړي. دغھ قضیھ د حقوقو 

منځ د یوه تړون پھ اړه منځګړیتوب وکړ چې لھ مخې بھ  ریاست تھ راجع شوې وه کوم چې د ښځې، د ھغې د مېړه او تره تر
 یې مېړه ھغې د طالق تضمین کوي، پھ دې شرط چې ھغھ بھ د خپل میراث ادعا نھ کوي. 

پھ ولسوالۍ کې لھ کور څخھ وتښتېده او مرکزي ښار تھ الړه. ھغھ پھ  کلنھ نجلۍ    ۱۵کال پھ جوالی میاشت کې، یوه    ۲۰۱۹د  
غان ملي پولیسو لھ خوا ودرول شوه او و یې مونده چې پښې یې لھ دې املھ ټپي شوې چې مناسب  یوه چیک پواینټ کې د اف

ړي نو ھغې د دې لپاره  بوټونھ یې پر پښو نھ وو. ھغھ توضیح کړه چې پالر یې غوښتل ھغھ پھ ولسوالۍ کې یوه سړي تھ واده ک
دغھ نجلۍ د پولیسو مرکز تھ یوړل شوه   تخاب نھ درلود.چې د واده مخھ ونیسي، پرتھ لھ دې چې لھ خپل کور څخھ وتښتي بل ان

ورځو لپاره تر ھغې پاتې شوه ترڅو چې مور، خور او ورور راغلل او ھغھ یې لھ ځان سره یوړه.  ۱۶چیرې چې ھغھ ھلتھ د  
د ھغې پھ    د نجلۍ کورنۍ د افغان ملي پولیسو او د ښځو چارو د ریاست د استازي پھ شتون کې یوه موافقھ الس لیک کړه چې

او بیا یې نجلۍ لھ خپلې کورنۍ سره پرٻښوده. د یوناما لھ خوا پخوانۍ څارنې پھ ډاګھ  واده کې د نجلۍ انتخاب پھ پام کې ونیسي  
کړې چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو د پام وړ برخې پھ اړه د غیر رسمي عدلي سیستم لھ خوا  

د دغې میتودولوژي لھ مخې د مستند شویو قضیو د منځګړیتوب ټیټھ کچھ ښایي دا څرګنده کړي   26ی.منځګړیتوب ترسره شو
چې د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي ھغھ جرمونھ چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د ادارو لھ 

نایي جرمونھ، د دې زیاتھ شونتیا لري چې د عدلي تیري ج   خوا د زیاتو جدي ھغو پھ څیر پیژندل شوي لکھ د قتل او جنسي 
 سیستم لھ خوا ثبت او تر عدلي تعقیب الندې ونیول شي.  

د جرمونھ  جنحې  دد وھلو یا ځورونې پھ څیر  څارنې لھ الرې یوناما ومونده چې ھغھ قضیې چې لږ جدي ګڼل کیدې لکھ    خپلېد  
ي د قانون د ادارو لھ خوا یې پھ اړه منځګړیتوب وشي یا لھ سره ثبت  دې زیاتھ شونتیا لري چې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوال

 نھ شي.

څو د دغھ سیستم فعالیت چې یوناما تقریبا پھ ځانګړي ډول معلومات د رسمي عدلي سیستم لھ فعالینو څخھ راغونډ کړي    څرنګھ
پھ غوره ډول درک کړي، د دې شونتیا آن احتمال شتھ چې دغو فعالینو یوناما تھ د ھغو قضیو پھ اړه معلومات نھ وي ورکړي، 

 د کومو پھ اړه چې منځګړیتوب ترسره شوی.  

 
قانون لھ مخې د حقیقي او حقوقي اشخاصو لھ پورونو،  د حقوقو ریاست پھ کابل کې موقعیت لري او د ملکي اجراآتو د قانون او د حقونو د کسب د     25

 والیتونو کې شتون لري.  ۴۳ملکیتونو او کورنیو څخھ را والړیدونکې شخړې حل کوي. د حقوقو د ریاست والیتي دفترونو د افغانستان پھ ټولو 
بې عدالتي او معافیت: د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د   د مثال پھ ډول، د یوناما/د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د دفتر،   26

راپور وګورئ چې پر راتلونکې انټرنیټ پاڼھ د الس رسي وړ دي:  ۲۰۱۸مئ  جرمونو پھ اړه د منځګړیتوب ترسره کول، 
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. 
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 د. د قضیې د اجراآتو مودې 

نھایي شویو جرمونو ژور تحلیل ترسره کړی    ۷۸ریخوالي د  د تاوتښځو او نجونو پھ وړاندې  عدلي سیستم لھ خوا د  یوناما د  
 څو معلومھ کړي چې آیا د اړوندو قانوني مودو سره سم اجرا او پروسس شوي.  

پھ اوسط ډول د تاوتریخوالي د رامنځ تھ کیدو او د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارې تھ د لومړي راپور  
ورځو څخھ د زیاتو ورځو د راپور ورکولو اوږدې مودې  ۲۵لھ  تیرې شوي. لھ دې سره سره نھو قضیو  ورځې ۳۴.۴ترمنځ 

سلنھ قضیو کې  ۷۹.۵ورځو تھ راپریوځي. پھ  ۲.۳د راپور ورکولو وخت درلودې؛ کلھ چې دغھ قضیې ورڅخھ و ایستل شي 
د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي جرمونھ تل پھ ابتدایي ډول د افغان ملي پولیسو د کورنۍ د غبرګون واحدونو تھ 

ھغو کې د ښځو چارو ریاست تھ    سلنھ  ۵.۱سلنھ قضیو کې، د پېښې پھ اړه پھ مستقیم ډول څارنوالۍ او پھ    ۷.۷راپور شوي. پھ  
 راپور ورکړل شوی. 

ورځې وخت نیولی څو   ۷.۳ثبت وروستھ، د افغان ملي پولیسو د کورنۍ د غبرګون واحدونو لپاره یې پھ اوسط ډول   ترد جرم 
ساعتونو (درې   ۷۲مادې سره سم، افغان ملي پولیس باید د نیونې د    ۸۷د قانون لھ  تورن مرتکب ونیسي. د جزایي اجراآتو  

نوالۍ برابره کړي. پھ ھغو قضیو کې چې د یوناما لھ خوا مستندې  ورځو) پھ دننھ کې تورن شخص وسپاري او دوسیې یې څار
شوي، لھ نیونې لھ نېټې څخھ دغھ کار د افغان ملي پولیسو لپاره پھ اوسط ډول شپږ ورځې وخت نیولی څو قضیھ د ښځو پھ  

ې د جزایي اجراآتو پھ  د ھغې موده دوه برابره زیات وخت چ  –وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون څارنوالۍ تھ راجع کړي 
قانون کې توضیح شوې. پھ ځینو وختونو کې ځنډ لھ دې املھ رامنځ تھ شوي ځکھ چې افغان ملي پولیسو قضیھ پھ عدلي سلسلھ  
مراتبو کې یوې ناسمې ادارې د مثال پھ ډول د ولسوالۍ څارنوال تھ راجع کړې، کومې چې بیا وروستھ ھغھ د ښځو پھ وړاندې  

 منع د قانون څارنوالۍ تھ راجع کړې.  د تاوتریخوالي د 

کولي شي چې د جنحې جرمونو لپاره تورن شخص لھ محکمې  مادې سره سم، څارنوالي    ۱۰۰د جزایي اجراآتو د قانون لھ  
ورځو لپاره پھ توقیف کې وساتي څو خپلې څیړنې بشپړې او اتھام    ۱۵جرمونو لپاره د    یتمخکې د اوو ورځو لپاره او د جنا

ورځو    ۲۰د لومړۍ محکمې پھ اجازه لھ محکمې مخکې د توقیف موده کیدای شي د جنحھ جرمونو لپاره د  کړي.  نامھ چمتو  
ورځو لپاره تمدید شي. د یوناما لھ خوا د مستند شویو شپږو جنایي جرمونو پھ   ۶۰جرمونو لپاره د    یتاعظمي حد او د جنا

ورځې وخت ونیوه څو قضیھ   ۳۶.۲ارنوالو لپاره پھ اوسط ډول  تړاو، د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د څ
  27.لومړۍ محکمې تھ راجع کړي

ورځو لپاره پھ توقیف    ۳۰تورن شخص د حد اعظم  شی  مادې سره سم، لومړۍ محکمھ کولی    ۱۰۱د جزایي اجراآتو د قانون لھ  
د یوناما لھ خوا پھ مستند شویو قضیو کې لومړۍ محکمې د څارنوالۍ لھ خوا د قضیې تر ارجاع وروستھ د حکم  کې وساتي.  

 ورځې وخت نیولی.  ۲۶.۲تر صادرولو پورې پھ اوسط ډول 

لھ ابتدایي شکایت    –ارزول شوي جرمونھ    ۷۸پھ عمومي ډول، د یوناما لھ خوا د ښځو او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي  
و او اجراآتد قضیې د    کھ څھ ھمورځو کې پروسس او اجرا شوي.    ۷۶پھ اوسط ډول پھ    –خھ د محکمې تر پریکړې پورې  څ

 
پھ وړاندې د   27 او نجونو  لھ خوا د ښځو  پھ تحلیل شویو جرمونو کې راتلونکي ھغھ شامل دي: قتل، جنسي تیری، اجباري   د یوناما  تاوتریخوالي 

راز د ښځو   فحشاګیري، سوځول یا د کیمیایي توکو یا نورو خطرناکو موادو کارول، د واده پھ موخھ یا پلمھ پیر و پلور؛ پھ بدو کې ورکول. یوناما دغھ
ې دوه جرمونھ تحلیل کړي، اجباري ازدواج او د ماشوم ازدواج. یوې مھمې پریکړې تھ د رسیدو لپاره د  او نجونو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جنح

موادو کارولو    نمونې اندازه خورا کوچنۍ وه. یوناما ھمدارنګھ د ځان ژوبلې یا ځان وژنې تھ د اړ ایستنې یا سوځول یا د کیمیایي توکو یا نورو خطرناکو
و قضیې مستندې کړي. دغھ اعمال کیدای شي د جنایي یا جنحې جرمونو پھ څیر وشمیرل شي چې د قضیې پھ واقعي شرایطو  او د ټپ یا معلولیت واردول

تحلیل  پورې اړه لري؛ یوناما کافي معلومات نھ درلودل چې پھ ھره قضیھ کې دغھ پریکړه وکړي او لھ ھمدې املھ یې دغھ قضیې پھ دغھ مټریک نھ دي  
مادې پر بنسټ د اجباري تجرید جرم تر دریو میاشتو د کمې مودې لپاره د حبس مجازات    ۳۱د تاوتریخوالي د منع د قانون د  کړي. د ښځو پھ وړاندې  

مادې وګورئ)، د ھغې ډلبندي    ۱۴۷او    ۱۴۶،  ۳۱- ۲۸کیدای شي. څرنګھ چې د حبس د دغې مودې پھ اړه د جزا پھ قانون کې نھ دي تصریح شوي (
 کول څرګند نھ دي.
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باید ھڅھ  پروسس مودې تر ډیره د جزایي اجراآتو د قانون تابع دي، د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون ادارې  
 وکړي څو ډاډمن کړي چې عدالت لھ کوم ځنډ پرتھ ټولو خواوو تھ رسیدلی.

 لېئ. د اندٻښنې وړ ځانګړي مس۴
پر لې پھ ګوتھ کړي چې د ښځو پروړاندې د تاو تریخوالي  ئځانګړې مسوړ  کې، یوناما د اندیښنې    ټول بھیرپھ  خپلې څارنې  د  

.  تھ، رسیدګي کوي  السرسی ښځولپاره عدالت تھ د  یادو جرمونود پھ پراخھ کچھ او  څرنګھ راپور شوي قضیېضد ارګانونھ 
و د یوناما او نورو فعالینو  ، ډیری یې اوږدمھالھ دي اونھ ترسره شويپرمختګ   پھ تړاو یو شمیر  مسئلود یادو  پداسې حال کې چې  

 . 28رسیدګې تھ اړتیا لريعاجل او سمدستي  مسئلېیادې شوي چې  مطرحلخوا پھ پرلھ پسې ډول 

 الف. د ښځو پھ خپل سر توقیف: د " لھ کور څخھ تېښتھ" یا پھ زنا پیل  

لھ منځھ د تاو تریخوالي  وړاندېڅومره جرمونھ د ښځو پر  تارتریخواليچې د ښځو او انجونو پھ وړاندې د   سربیرهد څارنې 
پھ اړه چې ګواکې د ښځو لخوا ترسره شوي کوم  "  و"اخالقي جرمون  د ھغو  ھمدارنګھد ادارو لخوا ثبت شوي دي، یوناما  وړلو  
 معلومات راټول کړي.  ،فعالینو لخوا ثبت شوي دغود چې 

  ښځو پھ وړاندې  راپور ورکړی چې ھر یو یې د درې ګونو ارګانونوي د منع د تاوتریخوال وړاندېد یادونې وړ ده، د ښځو پر 
د ملي پولیسو د کورنۍ قضیې   ۱۲۸،  دا ډول قضیې د ښځو چارو ریاست لخوا  ۱۵۹" قضیې ثبت کړې: ېتیښتلھ کور څخھ "

واده نھ  لھ خوا ثبت شوې دي. ل  ېد څارنوالھ وړاندې د تاوتریخوالی لھ منځھ وړلو د ښځو پقضیې  ۹د مالتړ څانګې لخوا ، او 
قضیې ھم ثبت  ېھڅد او د زنا  جرم ګڼل شويمادې لھ مخې   )۱( ۶۴۳د جزا قانون  کوم چې(زنا) قضیې  واړیک  جنسي  غیر

قضیې د افغان    ۳۵ھمدارنګھ د زنا یا د زنا د ھڅې  قضیې ثبت کړې،    ۱۵د زنا د ھڅې  شوې دي. د ښځو چارو ریاست د زنا یا  
 ثبت شوي دي.    قضیې د لوي څارنوالۍ د تعقیب ځانګړي څانګې   ۶او    رنیو شخړو د حل و فصل څانګې لخوا  ملي پولیسو د کو

لھ اجازې پرتھ    29او انجونې د محرم  ښځې، کلھ چې  خوپھ افغانستان کې جرم ندی.  پھ نامھ کوم عمل  "  ېتیښتد    څخھلھ کور  "
د    کوره څخھخپل کورونھ پریږدي ، یا خپلو کورنیو تھ د دوی د ځای پھ اړه معلومات نھ ورکوي، نو ځینې وختونھ دوی لھ  

شوی ندی مګر   جرم ګڼلد جزا پھ قانون کې    پیلزنا    پھکیږي.  د پیل تور پرې لګول  زنا  پھ  او    پھ تړاو نیول کیږي  ښتییت
 پھ جرم پیل یې منع کړي.  شي، کوم چې متھم پھ ترکیب سره  وماد  ۴۷او ) ۱( ۶۴۳احتمال لري د 

شوي دي. د    ېد قضایي ارګانونو لخوا یو شمیر الرښوونې صادر  د تورنولو پھ اړه  ښځود  پھ تړاو  "  تیښتېلھ کور څخھ د  " 
متھم  تور  پھ  "  څخھ د تیښتېلھ کور  "  ښځې بایدتھ صادر کړ چې    االنویو الرښود څارنو  ۍڅارنوال  ی پھ اپریل کې، لوی  ۲۰۱۲

. دهیو استثنا    ھ، الرښود زیاتھ کړې چې د جرم کولو لپاره تیښتلیکنجرم نھ دی.    پھ اساس ځکھ چې دا د ھیڅ کوم قانون    نشي
دغھ مھبم توپیر ددې امکان لپاره الره پرانیزي ترڅو ښځې پھ زنا د پیل پھ تور متھم کړې کلھ چې ھغوی خپل کور پرتھ لھ 

 څخھ پریږدي.   30کوم محرم

پھ دسمبر   ۲۰۱۲د    ،. د مثال پھ توګھھ صادر کړيیو شمیر مبھم بیانوند یادې موضوع پھ اړه  ستره محکمھ پھ ورتھ ډول پھ  
کې ویلي چې د کورني تاو تریخوالي څخھ د خالصون لپاره لھ    مکتوبڅارنوالۍ دفتر تھ پھ یوه    يکې، سترې محکمې د لوی

یاد ،  لیکنمرستندویھ سازمانونو یا خپلوانو څخھ مرستھ غوښتل جرم نھ دی.    حقوقيرګانونو،  تیښتھ او د قضایي ا  څخھ  کور

 
کال مارچ    ۲۰۲۰، د  CEDAW/C/AFG/CO3لګې پھ توګھ، د ښځو پروړاندې د تبعیض د لمنځھ وړلو د کمیټې، د افغانستان پھ اړه دریم دوراني راپور کې  نھایي  مالحظات  د بی   28
کلھ د اسان د حقونو پھ تړاو د کمیسیون د ځانګړي ګزارشګر  ؛  پھ افغانستان کې د ښځو او انجونو وضعیت پھ اړه د ښځو پھ وړاندې د تاوترخوالې، د ھغې د علتونو او دریځونو پھ ھ۲

 نیټھ، وګورئ. ۶د اکتوبر A / 58/421  ،۲۰۰۳راپور، 
 م واده کول منع شوی دی.د ښځې میړه، یا د ھغې نږدې نارینھ خپلوان (د مثال پھ توګھ، پالر، ترونھ، ماماګان ، میندې او ویرونھ) چې ورسره د شریعت قانون سره س  29
 نیټھ. د یوناما د بشري حقونو څانګۍ پھ سندونو کې شتون لري. ۱۱کال اپریل  ۲۰۱۲، ۲۰۲/۹۲د لوی څارنوال دفتر عاجل مکتوب شمیره  30
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" سره باید بل  و"تښتیدلد    څخھ  کې دا ھم ویل شوي چې لھ تاوتریخوالي څخھ د خالصون پرتھ د بل دلیل لپاره لھ کور  مکتوب
 .31باید تر عدلی تعقیب الندې راشيډول چلند وشي او 

تعقیب د افغانستان د بشر د  عدلي  لپاره د ښځو توقیف یا    پھ زنا د پیلتیښتھ" یا    لھ کور څخھکوي چې "  ټینګاریوناما یوځل بیا  
طابقت نھ لري. دا عمل پھ ځانګړي ډول د  حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره م

تبعیض   پروړاندې  ،    دېمیرمنو  خوځښت  د  دوی  د  وړاندې  پھ  قانون  د  او 
حقونو څخھ جدي سرغړونھ  د قانون پروړاندې د برابري د  ، او  ژوندخصوصي  
 .32ګڼل کیږي

 یا ځان وژنې تھ اړ ایستل  سوزونېځان  -ب 

ښځې ځان وژنې یا ځان سوزونې تھ اړ ایستې دي. لکھ   پھ ترڅ کې یي ثبت کړې چېقضیې  ۴۰لھ املھ  تاوتریخواليیوناما د 
د راپورونو ، پھ ډیری مواردو کې، خو .کچې تھ رسیدليمحکومیت د سلنھ  ۴۲.۵قضیو  یادوڅنګھ چې پورتھ یادونھ وشوه، د 

لپاره    ښځو. د دې  ې زغملې دهریخوالزیان رسولو یا خپل ژوند اخیستو دمخھ د کلونو کلونو تاوتد  ځان تھ  لھ مخې دغھ ښځې  
 وای. ترسره شوېعدالت باید ډیر دمخھ 

  ھغھ  ځان وواژه. د قرباني خپلوانو راپور ورکړ چې  پھ وسیلھ خپلپھ خپل کور کې د ټوپک    ښځېپھ اکتوبر کې، یوې    ۲۰۱۸د  
، د ھغې  یو ځل.  وهوھل شوی  څو څو ځلھ  پنځھ کالھ دمخھ پھ بدل کې واده ورکړل شوی و او بیا وروستھ د ھغې د میړه لخوا  

او ژمنھ یې وکړه چې   غلھلھ املھ بیرتھ خپل کور تھ بوتلھ. د ھغې میړه بیا د قومي مشرانو سره را تاوتریخواليکورنۍ ھغھ د 
  تھ  میړه  ھغې  بیرتھ خپل کور تھ الړه. د شواھدو د نشتوالي لھ املھ، ابتدایی محکمې د  ښځھیاده  د تاوتریخوالي مخھ ونیسي او  

 . محکوم کړ کلن حبس ۶پھ د ښځې میړه ، دویمې محکمې في مرحلھ کې. پھ استیناړئت ورکبرا

. د راپورونو لھ مخې، ھغھ دوه کالھ ه شوهاو مړ  وویشتھکې پھ ډزو    خیټھځان پھ    ښځھکلنھ    ۲۴  یوه  ،پھ اپریل کې  کال  ۲۰۱۹د  
د   یادې ښځي تاوتریخوالی سره مخ و. د پیښې دمخھ،    دوامدارهلخوا    او ُخسراو د ھغې د خواښې    پھ بدل کې واده شوهدمخھ  

ورتھ زنګ    ھغېکار کاوه،    یي  . بیا د ھغې میړه، چې پھ ایران کېتھ ستنھ شوه  د مور او پالر کوراو  خپل میړه کور پریښود  
ورستھ لھ دې چې د ھغې  شي. بیا ھغې ځان وواژه.    نھاو ورتھ یې وویل چې ژر تر ژره بیرتھ راست  ھغھ یي وګواښلھ  اھھ،وو

قضیې ھغې د کولی د  ونشو ھغوییوناما تھ راپور ورکړ چې  څانګۍ، د ملي پولیسو د کورنۍ غبرګون د قضیي پوښتنھ وشوه
 دوسیھ ومومي. 

پھ الس د کلونو کلونو   خواښې او ُخسرمور د خپل میړه او  ېکلن  ۲۰ ېاپور لھ مخې یوکې، د ر میاشت پھ جون کال  ۲۰۱۸د 
. دغھ ښځھ د  ې وې. یوځل، د وھلو ټکولو پھ پایلھ کې د ھغې پښې ماتھ شوورسولھ املھ خپل ژوند پای تھ    تارتریخواليجدي  

ھغھ  خو  ،  یي کړې وهنو د مرستې غوښتنھ  طالبانو تر کنټرول الندې سیمھ کې اوسېده، سره لھ دې چې د ځایي طالب مشرا
 بیرتھ د خپل میړه کور تھ استول شوې وه. 

د ښځو خوندیتوب او عدالت   پر وړاندې  د تاو تریخوالي  ،او ورتھ نورې قضیې چې د یوناما لخوا مستند شوي دي  ډول قضیي  دا
احساس کوي چې دوی د ځان زیان رسولو یا    ښځېپھ اړه جدي اندیښنې راپورتھ کوي. دا روښانھ ده چې ډیری    د الس رسي

 
لي بحثونو لپاره وګورئ  د نورو تفصی  مسئلېنیټھ. د یوناما د بشري حقونو څانګې پھ اسنادو کې شتون لري. د دې    ۳۱کال د دسمبر  ۲۰۱۲، د  ۳۲۷/۸۲۰د سترې محکمې مکتوب شمیره     31

. پھ ۲۰۱۳نیوي قانون پلي کولو پھ اړه تازه حال،  : د یوناما/د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر، د تلو یوه الره: پھ افغانستان کې د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي مخ 
 reports-rights-https://unama.unmissions.org/women%27s.الندې لینک کې شتون لري:  

 
مادې؛    ۱۷او    ۱۴،  ۱۲،  ۳،  ۲ماده؛  ، د سیاسي او مدني حقونو نړیوال میثاق    ۱۵)  ۴ماده او (  ۱۵)  ۱ماده، (  ۲د ښځو پروړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو لھ منځھ وړلو کنوانسیون (و)   32

او    ۱۴،  ۲۹کال د مارچ    CCPR/C/21/Rev.1/Add.10  ،۲۰۰۹برابری)،  ماده (د نرانو او ښځو ترمنځ د حقونو    ۳:  ۲۸د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټھ، عمومي تبصره شمیره  
اوتریخوالي مخنیوي قانون پلي کولو پھ اړه تازه فقرې. ھمدارنګھ د یوناما/د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر، د تلو یوه الره: پھ افغانستان کې د ښځو پھ وړاندې د ت ۱۶

نځګړیتوب او  ګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر د دفتر، عدالت د افغان میرمنو سترګو لھ الرې: د ښځو پھ وړاندې د تاو تریخوالي قضیې چې د می؛ د یوناما/د مل۲۰۱۳حال،  
 reports-rights-https://unama.unmissions.org/women%27s.کال. دغھ سند پھ الندې لینک کې شتون لري:   ۲۰۱۵محکمې د پریکړو لھ الرې حل شوې، 

لپارە د ښځو    په زنا د پ�ل "له کور څخه ت�ښته" �ا  
ي حقونو   توق�ف �ا عد�ي تعق�ب د ښځو له ��ش

 څخه جدي �غړونه دە. 

 

https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports
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مناسب انتخاب نلري. دا د ځانګړې اندیښنې وړ بل  پرتھ د تاوتریخوالي څخھ د خالصون لپاره ھیڅ    عملونوځان وژنې سخت  
 وړاندیز نھ کوي،  کافي مرستېکې د کورنۍ یا ټولنې غړي د تاوتریخوالي څخھ خبر دي مګر د    قضیوخبره ده چې پھ ځینو  

رسمي   پر. دا پیښې  ھیڅ بل ځاي نلري چې ورتھ مراجعھ وکړي  پھ ښځو کې دا احساس پیاوړې کوي چې ھغوی  تماالً اح  چې
 ژور بې اعتمادۍ ګواھي ورکوي.باندې د قضایی سیسټم عدلي او 

 ج. "ناموسي وژنې" 

د یاد شمیر قضیو څخھ .  شوي دي  ارتکاب  پھ وجھد الملونو    تش پھ نامھ  "  ناموسچې د "    ثبت کړيقضیې    ۲۲قتل  یوناما د  
د قتل قضیو لپاره د    پر اساس  33کوډاوس د جزا    ناموسو.    یقضیو کې، ادعا شوی مرتکب د کورنۍ نږدې نارینھ غړ  ۱۵  پھ

باور    ثابتھد ټولنې د ځینو غړو تر منځ    د یاد عمل دوام،  لیکنچې یو ښھ پرمختګ دی.    مخففھ عاملونو پھ حیث نھ ګڼل کیږي،
لپاره ښځې د مجازاتو    اعاده کولوساتلو یا  د    د یواليپھ ګوتھ کوي چې د کلتوري، دودیز، یا مذھبي نورمونو او ټولنیز نورمونو  

سلنھ) د    ۲۲.۷(مستند شوي "ناموسي وژنې"  پھ ډیره ټیټھ کچھ  لکھ څنګھ چې پورتھ یادونھ وشوه،    الندې نیول کیدی شي.
خورا لوړه  " سره تړاو نلري  ناموس "سلنھ) چې    ۵۱دا چې ھغو قتلونو د محکومیت کچھ (  محکومیت سطحې تھ رسیدلي، حال

 ده. 

 نھھ پھتیښتې پھ تور د ملي پولیسو لخوا نیول شوې وه او    لھ کور څخھ دکلنھ نجلۍ    ۱۷کې، یوه  میاشت  مارچ  کال پھ    ۲۰۱۸  د
، ھغھ د ښځو د ساتنې مرکز تھ واستول شوه او بیا یې مور څخھ وروستھخوشې کیدو  دمحکومھ شوې وه.  حبس باندی ومیاشت

ووژلھ. ملي پولیسو  ھغھ  ورځ وروستھ  څخھ یوه  د ھغې ورور لھ خوشې کیدو  داسې ادعا کیږي چې  .  هشو  وسپارلاو پالر تھ  
 ونیسي.  مرتکبونشوای کړای چې تورن 

املھ لھ کوره وتښتېده او دا ځکھ چې د ھغې کورنۍ    کلنھ انجلۍ د تاوتریخوالي لھ  ۱۶کې، یوه    کال پھ اکتوبر میاشت۲۰۱۹د  
واده کولو تھ اړ کړې وه. دغھ انجلۍ د محلي پولیسو پھ یوې پوستې کې ودرول شوه او    کوژه او  پرتھھغھ د ھغې لھ رضایت  

پھ ډزو   د ھغې پالر ھغھداسې ادعا کیږي چې  ،  یوه ورځ وروستھ لھ یادې پیښېشوه.    واستولوروستھ بیرتھ خپلې کورنۍ تھ  
 . ونیسيمرتکب  یادنشي کولی ھغوې او وژلې یې ده. د افغانستان ملي پولیسو یوناما تھ راپور ورکړی چې  ویشتلې

لخوا وژل شوې وه. د راپورونو  زوی کاکاد کلنھ ښځھ د ھغې د ورور او  ۲۸یوه د ادعا لھ مخې،  ،کېکال پھ اپریل  ۲۰۱۹د 
دوی ھغھ  د ادعا لھ مخې ماښام کې، ھماغھ پھ   لیدلي وو. ھره پھ موټر کې ناستس (ھلک) ھغھ د خپل ملګري دویلھ مخې دې 

. دوی پھ پای کې لھ سیمې تښتیدلي او ملي پولیسو ونشو کوالی دوی ونیسي. د قرباني قتل ورسولھد ھغې د پالر پھ کور کې پھ  
 کوم تور متھم نشو. توقیف شوی و خو پھ  د لنډې مودې لپاره (ھلک) ملګری

.  ي د جنسي اړیکې درلودو پھ تور وژل  ھلککلن    ۱۶کلنھ لور او یو    ۱۴کې، یو سړي خپلھ    میاشت  جنوريکال پھ    ۲۰۲۰د  
د  یو مشھور ځایی جنګساالر دی، د ھلک د مور او پالر کور تھ الړ او د پیسو غوښتنھ یې وکړه او دا چې  چې  دغھ سړی،  

. د ھلک مور او پالر دا اړیکھ رد کړه او  الر) تھ پھ بد کې ورکړل شيګانې ھغھ (جنګسالور یادې اړیکې د جبران لپاره خپلې 
دا ونھ منلھ   ھغھ (جنګساالر)لور ورکوي.  یوه  کې بھ    بدپھ  ،  خو یي ورکړي،    تھ  چې ھغھویې ویل چې دوی پیسې نھ درلودې  

. دغھ سړی د  وژلو  وسیلھپھ  وسلو او تبرګې  ناریھ  لور یې د    خپلھاو ھلک یې بیرتھ خپل کور تھ یوړ ، چیرې چې ھغھ او د  
نیول شوی وو، خو وروستھ لخوا  پولیسو  لھ مخېراپور  د  ملي  د  د    ونو  ولسوالۍ  د  او  قومندانپولیسو  ولسوال  د    د  ترمنځ 

 مینځګړیتوب لھ املھ خوشی شوی دی. 

 
او یا د ټپي کولو پھ جرم نھ    ماده کې راغلي چې یو څوک چې د خپلې ناموس د دفاع لپاره خپلھ میرمن یا خپل خپلوان ووژني یا ټپي کړي، د قتل   ۳۹۸کال د جزا قانون پھ    ۱۹۷۶د   33

مادو کې ناموس یي د "مشروع" دفاع پھ توګھ     ۱۲۶او    ۱۲۵جزا قانون پھ    ۲۰۱۸کلونو څخھ زیات نھ وي. پداسې حال کې چې د    ۲مجازات کیږي، مګر پرځای یې باید بند محکوم شي چې  
 ګرد ځینې ټاکل شوي شمیر عملونود دفاع پھ کې چې د ناموس ساتنھ  پکې شامل ندي.مشخص کوي چې مشروع دفاع د قتل پھ قضیو کې د تطبیق وړ ندي، م ۱۲۹ذکر، خو 
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 د. د ماشوم واده

. شپږ قضیې د  شوېمحکومیت    مرتکب پھ جزا  کې  یوه قضیھ  پھ  . یوازې34کړي دي  ثبتقضیې    ۱۶ودونو  د  یوناما د ماشوم  
د شکایت کوونکې   قضیي  شکایت کونکي لخوا بیرتھ راخیستل شوي او درې

املھ   لھ  شتون  نھ  نشوېد  چې   تعقیب  څنګھ  لکھ  د  ،  وړاندې  پھ  ښځو  د 
ه. ھمدارنګھ، یو تورن مرتکب  ټاکل شوې دتاوتریخوالي د منع پھ قانون کې  

رې حل و فصل شوې  الورکړل شو، دوې قضیې د منځګړیتوب لھ    ئتتھ برا
نھ نیول شوی، او یوه قضیھ یې د نورو دالیلو لھ املھ حفظ و  کې  ، پھ دوه قضیو کې تورن مرتکب د شکایت پھ دریو میاشتو  

 شوه. 

یوناما دا ھم وموندلھ چې د ماشومانو لوی شمیر ودونھ د انجونو کورنیو لخوا تنظیم شوي او یا د ھغوی لخوا زغمل شوي. دا 
خھ وي، پدې موقف کې وي چې د  ده چې انجونې بھ پخپلھ، څوک چې زیانمنې او پرتھ لھ سرچینو څ  انھنواقعبی تمھ کول غیر  

عدلي اوقضایي اداره سره شکایت ثبت کړي یا د کورنۍ او ټولنیز فشار پر وړاندې مقاومت وکړي ترڅو د جزایي رسیدګې پھ 
، 35بشپړ دوران کې لھ شکایت څخھ انصراف ونکړي. د ماشوم واده لھ املھ د سخت فزیکي او رواني زیان پھ پام کې نیولو سره

 د د شکایت پھ نشتون کې ھم تر عدلې تعقیب الندې ونیول شي.دا جرم بای

کلن سړي سره د ھغې د تره ، د ھغې د ولي، لخوا پھ زوره    ۲۸کلنھ انجلۍ د یو    ۱۶میاشت کې، یوه    اکتوبرکال پھ    ۲۰۱۹د  
اشت کې، د ھغې میړه د کا پھ نومبر می۲۰۱۹واده شوې وه. د ھغې د میړه د تاوتریخوالي لھ املھ ھغھ لھ کور څخھ وتښتېده. د 

ھغې پھ وړاندې د تېښتې پھ خاطر د حقوقو پھ ریاست کې شکایت وکړ، چې قضیھ یې د ولسوالۍ محکمې تھ راجع کړه. محکمې  
واده منحل کړ، پدې شرط چې انجلۍ خپل میړه تھ مالي خساره ورکوي. د راپورونو لھ مخې د انجلۍ د رسمي شکایت د نشتون  

 د ودونو جرم پھ تړاو ھیڅ تور نھ دی راپورتھ شوی.لھ املھ، د ماشومانو 

کلن سړي تھ د ھغې د پالر لخوا پھ بدل کې ورکړه شوه. د ھغې  ۲۰کلنھ انجلۍ یو  ۱۰کال پھ اکتوبر میاشت کې، یوه ۲۰۱۸د 
تھ وړل   ، ھغھ د راپور لھ مخې جنسي مقاربت پھ وسیلھ د جدي خونریزې لھ املھ والیتي روغتونوروستھلھ واده یوه ورځ  

شوې وه او د زخمونو لھ املھ مړ شوه. لکھ څنګھ چې کورنۍ د طالبانو تر کنټرول الندې سیمھ کې اوسېده، ملي پولیسو راپور 
 ورکړی چې دوی ونشو کوالی چې قضیھ تعقیب کړي. 

 . د جنسي تیري د پیښو درملنھ ه

 د طبي معایناتو ترسره کول 

د جنسي تیرې ډیری پھ قضیو کې چې د یوناما لخوا مستند شوي، ژوندي پاتې شوي کسان د طبي معایناتو لپاره لیږل شوي وو  
وروستھ لدینھ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ادارو تھ راپور ورکړي. دا ډول ازموینې د دې لپاره ترسره  

 
مادې پھ نھ پام کې نیولو سره، د ھغھ ښځې واده منع کوي چې د واده قانوني عمر تھ رسیدلی نھ   ۷۱کال مدني قانون د  ۱۹۷۷ماده، د  ۲۸د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون   34

کلن عمر څخھ    ۱۶فقره تصریح کوي چې انجونې د    ۱مادې    ۷۰ړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د ودونو قانوني عمر یي ندی تعریف کړې . لیکن، د مدني قانون د  وي. د ښځو پھ و 
فقره    ۲مادې  ۷۱ې د پالر یا وړ محکمې لخوا واده شي. او د کلنۍ تھ نھ وي رسیدلی ممکن د ھغ ۱۶وروستھ د واده کولو قانوني اھلیت لري؛ یاده ماده زیاتوي چې کومھ انجلۍ چې عمر یې 

مادې سره سم، یوناما قضیې د ماشوم ودونو پھ توګھ طبقھ بندې کړي کلھ    ۱کالو څخھ د ټیټ انجلۍ واده کول منع کوي. د دې راپور د موخې لپاره و د ماشوم د حقونو د کنوانسیون    ۱۵د  
ثبت شوي چې د    ۱۱قضیو څخھ    ۱۶کلنۍ تھ نھ ده رسېدلې. د یوناما لخوا د ماشومانو د ودونو لھ    ۱۸اداورتھ راپور کیږي او انجلۍ ال تر اوسھ  چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد  

 کلونو یا تر ھغھ لږ عمر لرونکي انجونې دي. ۱۵
CEDAW/C/GC/31-،  ۱۸او    ۳۱یان رسونکو عملونو پھ اړه د عمومي سپارښتنھ ګڼې  د ښځو پروړاندې د تبعیض د لھ مینځھ وړلو کمیټھ او د ماشوم د حقونو پھ اړه کمیټھ ، د ز 35

CRC/C/GC/18  ،۲۰۱۴    فقرې؛ د ملګرو ملتونو عمومي مجمع، د بشري حقونو شورا، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دفتر راپو ، د ماشوم    ۲۴-۲۴نیټھ،    ۱۴کال نومبر
 پاراګراف.۱۰نیټھ،  ۲کال د اپریل A/HRC/26/22 ،۲۰۱۴ي ودونو مخنیوي او لھ مینځھ وړل واده، د ماشوم وختي واده  او جبر

ي ز�ان ته په پام  
د ماشوم وادە جدي ف���ي او رواین

کوم شکا�ت څخه تر  �ە، دا جرم با�د پرته له  
 . ي

 عد�ي تعق�ب الندې ونیول �ش
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وني مدارک راټول کړي، او مناسبھ درملنھ او پاملرنھ وړاندې کړي، خو یادې  کیږي چې مجروحیت مستند کړي، د درملو قان
 .36آزموینې باید د عامې روغتیا وزارت د جنډر پراساس د تاوتریخوالي درملنې پروتوکول پھ مطابقت سره ترسره شي

ادو ازموینو او ھدف پھ تړاو  لیکن، د یوناما لخوا مستند شوي ډیری قضیې د عدلي او قضایي ادارو موظفینو درک او فھم د ی
قربانیانو حقون د جنسي    ود ژوندي  تمھ کیږي چې  ډیری ځلھ  داسې بریښي چې ښځې  اندیښنې راپورتھ کوي.  اړه جدي  پھ 

. ښځې 37معاینات وکړي، پرتھ لدې چې بشپړ رضایت لھ یادو ښځو څخھ ترالسھ کړي  داتاوتریخوالي راپور ورکولو وروستھ  
ځینې وختونھ څو ځلھ د دې ازموینو الندې نیول شوي دي، سره لھ دې چې غوره رویھ داسې ده چې د جدې فزیکي آزموینو  
شمیر باید د حد اقل کچې تھ راټیټ شي. سربیره پردې، داسې بریښي چې د فزیکي شاخصونھ لکھ پیژندل شوي ټپونو پراساس  

جنسي تاوتریخوالی پیښ شوی او کھ نھ.  آیا  موینې تکیھ کوي ترڅو معلومھ کړي چې  دي، ملي پولیس او څارنواالن اکثرا پر از
خو، دا د روغتیایي کارمندانو دنده ندی چې پدې اړه کوم تفیسر  وکړي چې ایا جنسي تاوتریخوالی پیښ شوی او کھ نھ، او د 

 .38پیژندنې وړ ټپونھ ممکن د جنسي تاوتریخوالي ډیری قضیو کې څرګند نھ وي

ی انجونې چې د جنسي  د  او  پھ بھیر کې، راټول شوي بیالبیل معلومات وړاندیز کوي چې ځینې ښځې  وناما لخوا د څارنې 
تاوتریخوالي راپور ورکوي د بکارت معلوملو لپاره د طبي معایناتو الندې نیول شوي. دا ډول ازموینې ھیڅ طبي یا ساینسي  

 .39کل پھ توګھ، د بشري حقونو جدي سرغړونھ ګڼل کیږيځانګړی اساس نلري او د جنسي تاوتریخوالي د یو ش 

، وروستھ لدې چې د ھغې د واده کولو پھ شپھ د ھغې د میړه لخوا تورنھ شوه چې ھغھ باکره  کېکال پھ نومبر میاشت    ۲۰۱۸د  
وتریخوالي د  کلنھ نجلۍ وویل چې یو کال وړاندې پر ھغې جنسي تیری شوی و. ظاھراً ھغھ ښځو پر وړاندې د تا  ۱۶نده، یوه  

 ضد څارنوالۍ لخوا طبي معایناتو لپاره لیږل شوې وه، چې د راپورونو لھ مخې، پر انجلۍ یاد جنسي تیری تایید شو. 

کلن تره لخوا پھ   ۴۰کلنې نجلۍ ملي پولیسو تھ راپور ورکړ چې پر ھغې د خپل    ۱۴کال پھ جنوري میاشت کې، یوې    ۲۰۱۹د  
پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ څارنوال یاده ښځھ دوه ځلھ د طبی معایناتو    . د ښځوشویپرلھ پسې ډول جنسي تیری  

لپاره والیتي روغتون تھ ولیږلھ، چې د راپورونو لھ مخې د جنسي تیري ثبوت یې نھ دی ښودلی. وروستھ لھ ھغې، یاده نجلۍ  
ړه چې پر ھغې جنسي تیری شوی وو. د جوالی پھ د یوې بلې معاینې لپاره کابل تھ واستول شوه، چې پھ بیا یې ھم تایید نھ ک

میاشت کې، څارنوالۍ خپلھ صورت دعوا ابتدایی محکمې تھ وسپارلھ. بیا، یادې محکمې قضیھ یې څارنوالۍ تھ راستولھ او لھ  
پھ سزا   ھغې څخھ یې د معایناتو پھ اړه د الزیاتو معلوماتو غوښتنھ وکړه. وروستھ محاکمھ پھ اګست کې ترسره شوه او مرتکب

 محکوم شو. 

کې، یوه سړي ملي پولیسو تھ شکایت وکړ چې د ھغھ لور، چې کونډه ده، مخکې لھ دې چې    میاشتکال پھ جوالی    ۲۰۱۹د  
وتښتي او کور تھ راستنھ شي، د نږدې یو کال لپاره  ھغھ د خپل اوښي لخوا پرې جنسي تیری شوې. یاده ښځھ د طبي معایناتو  

 
و ځواکمنتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، پھ  د افغانستان اسالمي جمھوریت د عامې روغتیا وزارت، د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د ھیوادني دفتر ، او د جنډر مساواتو او د ښځ  36

،  افغانست پروتوکول  درملنې  تاوتریخوالي  د  مخې  لھ  جنډر  د  لپاره  کونکو  چمتو  پاملرنې  روغتیا  د  کې  لري:    ۱۶کال،    ۲۰۱۴ان  شتون  کې  لینک  الندې  پھ  راپور  یاد  صفحھ. 
afghanistan-providers-healthcare-protocol-treatment-violence-based-https://reliefweb.int/report/afghanistan/gender. 

ګھ ترسره کیږي، او د راټول شویو  صفحې، پھ ګوتھ کوي چې ښځې اړتیا لري د ازموینې ھدف، دا چې ازموینې  څن  ۱۷-۱۶د درملنې پروتوکول،   د جنډر پراساس د تاوتریخوالي   37
زموینې ھرې ځانګړې برخې تھ رضایت  معلوماتو د محرمیت پھ اړه پوره معلومات ورکړل شي. د ازموینې ھرې برخې لپاره پھ جال توګھ د ښځې رضایت ترالسھ شي او ښځې کولی شي د آ

 ورکولو څخھ انکار وکړي چې دوی پکې راحتھ ندي.
صفحې، یادونھ کوي کلھ چې معاینھ د جنسي تیري قضیې پھ اړوندي موضوع کې ترسره کیږي، نو باید د    ۶۵-۶۳،  ۲۱،  ۱۷-۱۶خوالي درملنې پروتوکول،  د جنډر پراساس د تاوتری 38

ډر پربڼسټ د تاوتریخوالي پښیدو پھ اړه  جنقربانې د بکارت یا جنسې سابقې پھ اړه د معلوماتو ترالسھ کولو ھدف سره نھ وي او دا چې دا د روغتیا پاملرنې موظف رول دا نھ دی چې د  
مجبوره کړی ھغھ ترسره کړي. سربیره   کومھ توضیح یا تفسیر ورکړي. طبي او عدلي خدمتونھ باید داسې وړاندې شي چې د ناڅاپي فزیکي ازموینو او مرکو شمیره کمھ کړي ترڅو ناروغ

 و کې شتون لري.٪ څخھ لږ پیښ۵۰پردې، د جنسي تیري وروستھ، د پیژندلو وړ زیان د 
مادې لھ مخې منع شوي دي، یو استثنا شتون لري، ھغھ دا چې د ښځې رضایت او د یوې باصالحیتھ محکمې   ۶۴۰)  ۲پھ نامھ عمل د جزا کوډ د (  ”بکارت آزموینې“پداسې حال کې چې د   39

ل د "بکارت ازموینھ" پھ نامھ عمل  بشپړ ډوحکم سره سم د "بکارت آزموینھ" ترسره کیدای شي. د میرمنو پروړاندې د انزوا د لھ منځھ وړلو کمیټې پھ پرلھ پسې ډول غوښتنھ کړې چې پھ 
  ۲۴، (ز)۲کال مارچ    ۲۰۲۰، د  CEDAW/C/AFG/CO/3منع کړي. د ښځو پروړاندې د تبعیض د لمنځھ وړلو د کمیټې، د افغانستان پھ اړه دریم دوراني راپور کې  نھایي  مالحظات  

ري حقونو عالي کمیشنر دفتر، او د ښځو پھ چارو کې  ملګرو ملتونو د دفتر، د بکارت ازموینې لھ منځھ  پاراګراف؛. ھمدارنګھ وګورئ، د نړیوال روغتیا سازمان ، د ملګرو ملتونو د بش
-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR . یاده بیانیھ پھ الندې لینک کې بھ آنالین بڼھ شتون لري: ۲۰۱۸وړل: یوه بین االداراتی بیانیھ،  

18.15-eng.pdf?ua=1  د نشتون،  اساس  یا طبي  علمي  ھیڅ واقعي،  او  پرده  بکارت  د  او  بکارت  ډاکټران:  لپاره  حقونو  بشري  د  میاشت    ۲۰۱۵.  د مۍ  -https://phr.org/ourکال 
work/resources/virginity-and-hymen-testing-no-factual-scientific-or-medical-basis/ ړه د  .   د شکنجې او نور ظالمانھ ، غیر انساني یا تحقیرکونکې چلند یا جزا پھ ا

 پاراګراف. ۳۴، ۷، د جنوري  A / HRC / 7/3ځانګړي راپور ورکوونکي راپور، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، اوومھ ناستھ، 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/gender-based-violence-treatment-protocol-healthcare-providers-afghanistan
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
https://phr.org/our-work/resources/virginity-and-hymen-testing-no-factual-scientific-or-medical-basis/
https://phr.org/our-work/resources/virginity-and-hymen-testing-no-factual-scientific-or-medical-basis/


 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 

ې جنسي تیری شوی نھ وو بلکھ پھ جنسي اړیکو  لپاره لیږل شوې وه، چې د راپورونو لھ مخې دې پایلې تھ رسیدلې چې پر ھغ
کې یې رضایت درلود. د ملي پولیسو ادارې دغھ قضیھ د حقوقو ریاست  والیتي څانګې تھ راجع کړه، چې لھ مخې یې یاده  

 ښځھ د ھغې لھ اوښي سره واده شي، خو  بیا ھغھ کس (اوښې) الدرکھ شو.

و چارو ریاست تھ ورغلھ او راپور یې ورکړ چې د نارینھ خپلوان لخوا پھ  کلنھ انجلۍ د ښځ۱۲کال پھ اپریل کې، یوه  ۲۰۱۹د 
پرلھ پسې ډول پرې جنسي تیری شوی. د ښځو چارو ریاست پولیسو تھ د قضیې پھ راپور ورکولو کې د ھغې سره مرستھ 

تیري ھیڅ ډول سند ونښود.  کړې او ھغھ د طبي معایناتو لپاره واستول شوه، چې د راپورونو لھ مخې د معایناتو نتیجې د جنسي  
 وروستھ، څارنوال قضیھ د شواھدو او مدارکو د نشتوالي لھ املھ وتړلھ.

کلنې نجلۍ مور او پالر ملي پولیسو تھ راپور ورکړ چې پر ھغې د یوه سړي   ۱۵کل د نومبر پھ نیمایي کې، د یوې    ۲۰۱۹د  
ھغې چې قضیھ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې   لخوا جنسي تیری شوی و چې د ملګري لخوا معرفي شوی و. وروستھ لھ

ضد څارنوالۍ تھ راجع شوه، یاده نجلۍ د طبي معایناتو لپاره ولیږل شو چې د راپورونو لھ مخې معلومھ شوه چې  یې پر ھغې  
ده  جنسي تیری نھ دی شوی. قضیھ پھ دې اساس ودرول شوه. د راپورونو سره سم، یادي نجلۍ بیا ھغھ تورن مرتکب سره وا

 وکړ. 

 تور لګول اړیکو پھ توګھ جنسي د   واده غیرلھ د جنسي تیری  

کې چې د یوناما لخوا مستند شوي، څارنوالۍ یا ابتدایی محکمې د جنسي تیري قرباني راپور د    قضیود جنسي تیري پھ اتو  
مادې لھ    ۶۴۳)  ۱رضایت لرونکې جنسي اړیکو [زنا] پھ توګھ ارزولي. پھ دغو ډیری قضیو کې، قربانیان بیا د جزا کوډ د (

 مخې تر عدلې تعقیب الندې راغلي.

کلنې لور جنسي   ۱۷کلن سړي د ھغې پر یوې    ۲۲لي پولیسو تھ راپور ورکړ چې یو  کال پھ اپریل کې، یوې ښځې م۲۰۱۹د  
وړاندې د تاریخوالي ضد څارنوال، پر شکمن مرتکب د جنسي تیري تور یي ولګو، خو    پرتیری کړی. کھ څھ ھم د ښځو  

مادې سره   ۶۳۸ې د جزا کوډ د  ابتدایی محکمې دغھ تور پھ زنا بدل کړی او قرباني یې پھ سزا محکوم کړ. باید یادونھ وشي چ
شخص سره جنسي مقاربت د جنسي تیري پھ توګھ ګڼل کیږي او د ماشوم لخوا وړاندې    40سم، د قانوني عمر څخھ ټیټ عمره

 شوي ھر ډول رضایت غیرقانوني دی. 

بان ارادې  پھ  لپاره د قرباني  دې ناوړه اغیزه د جرم تور لګولو ډیر احتمال لري چې د جنسي تاو تریخوالي راپور ورکولو 
. کلھ چې د داسې شرایطو سره مل وي چې د جنسي تاوتریخوالي پھ اړه د ښځې پھ راپور اکثرا باور نھ کیږي مګر دا  41ولري

چې ھغھ د دې ډول تاوتریخوالي فزیکي نښو تھ اشاره وکړي، د جنسي تاو تریخوالي جرمونو پھ اړه عدالت تھ د السرسي لپاره  
 ي وړتیا پھ شدیده توګھ لھ منځھ زي.د ښځو خوندي او واقعیت

 . نتیجھ ۵
جرمونو لپاره عدالت تھ د ښځو او انجونو السرسی ډاډمن کولو پھ ھڅو کې ګړندی پرمختګ کړی    تاوتریخواليافغانستان د  

دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون یوې لسیزې نھ ستړې کیدونکې اداری جوړونې او د ښځو او انجونو حق  
وتریخوالي څخھ ھغوی (ښځې او انجونې) خالصون پھ اړه د چلند د بدلون لپاره ھڅو سره مل ده چې موخھ یي لھ ھر ډول تا

 
مادې کې "قانوني    ۶۳۸کالو پورې نھ وي رسیدلی. لھ ھمدې املھ داسې فرض کیږې چې پھ    ۱۸ماده، ماشوم د یو داسې شخص پھ توګھ تعریف کوي چې عمر یې تر    ۹۵د جزا کوډ   40

 عمر" باید د پورتنې مادې پھ اساس درک او فھم شي.
کال د اکتوبر    ۲۰۱۲پھ اړه کاري ډلې، د جرمي کړنې پھ توګھ زنا د ښځو لھ بشري حقونوڅخھ سرغړونھ ده، د    مسئلېد ملګرو ملتونو ځانګړي کړنالرې، پھ قانون او عمل کې د تبعیض   41

کال  پھ نھایي مالحظاتو کې د میرمنو پروړاندې د تبعیض    ۲۰۲۰ل تبعیض د لھ منځھ وړلو کنوانسیون پراساس د افغانستان پھ دریم دوره ای راپور کې د  میاشت. د ښځو پھ وړاندې د ھر ډو 
ګوتھ کړه. توصیھ وشوه چې افغانستان د جزا پھ کوډ کې د    د لمنځھ وړلو کمیټې د ښځو او انجونو د جنسي تیریو د بیا قرباني کیدو او د زنا پھ تور تورن کیدلو پھ اړه خپلھ ژوره اندیښنھ پھ 

 پاراګرافونھ. ۲۳ـ۲۴، ۲کال مارچ  ۲۰۲۰د   CEDAW/C/AFG/CO/3زنا پھ ګډون "اخالقي جرمونھ" د جرمونو لھ فھرست څخھ وباسي. 



 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 
ده. داسې بریښي چې د تاو تریخوالي جرمونو راپور ورکول او ھمدارنګھ د محکومیتونو کچھ ورو ورو وده کوي، پداسې حال 

 کې چې د ورتھ جرمونو د حل لپاره د غیر رسمي منځګړیتوب کارونھ ممکن ورو ورو کم شي. 

. داسې بریښي چې عدالت تھ د ښځو او انجونو السرسۍ پھ ځانګړي ډول د ھغو جرمونو پھ اړه  لریخو، ننګونې الھم شتون  
بھتر شوې چې جدي جرمونو ګیږي لکھ قتل او جنسي تیری. پداسې حال کې 
چې ھغھ جرمونھ چې لږ جدي ګڼل کیږي د عدلي سیستم خوا عادي چلند ورسره  

ویھ کوي، چې د ښځو او او ځاوو تق  سرچینھ اخليکیږي. دا د ھغھ نظر څخھ  
انجونو پروړاندې اکثره تاوتریخوالی د دولت لپاره د اندیښنې وړ نده، بلکې یوه  

 شخصي کورنۍ موضوع ده. 

دا یوه جدي اندیښنھ ده چې د ښځو پر وړاندې د تاو تریخوالي د منعې قانون پھ چوکاټ کې ډیری جرمونھ د دې پر اساس نھ  
ساتلی دی، پھ  یي  خپلھ شکایت ندی ثبت کړی او نھ    قربانېتعقیب کیږي چې  

ره چې پرتھ لھ کوم شکایت څخھ تر عدلي  ځانګړي ډول د ھغو جرمونو لپا
تعقیب الندې نیول کیږي. دولت باید دا دروند بار د قربانیانو پر اوږ وانچوي، 
پھ ځانګړي توګھ پھ داسې حاالتو کې چې د داسې جرم راپور ورکول ممکن 
ھغې  د  او  واچوې  کې  مخالفت  پھ  سره  ټولنې  او  کورنۍ  لھ  ھغې  د  ھغھ 

مخا سره  خطر  لھ  د  خوندیتوب  ډول  ځانګړي  پھ  مسؤلیت  دا  کړي.  مخ 
ماشومانو د ودونو پھ قضیو کې خورا سخت و دروند دی. د یوناما څارنې دا پھ ګوتھ کوي چې زیاد شمیر ښځې الھم د ځان  
سوزونې یا ځان وژنې ھڅھ کوي کلھ چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ وي او داسې احساس وکړي چې دوی د تېښتې لپاره  

 نھ لري.ریښتینی الره 

عدالت سیستم د "اخالقي جرمونو" پھ نامھ پھ تور د ښځو او انجونو توقیفولو تھ دوام ورکوي، پھ   جزایيسربیره پردې، د  
ځانګړي توګھ لھ کورونو څخھ د پریښودو د تور پھ واسطھ ھغوي تر عدلي تعقیب الندې راولي. پھ ورتھ ډول، د جنسي تیري  

ترسره کول او احتماالً قربانیانو تھ ګوتڅنډنھ چې کھ دوی قضیو عدلي تعقیب ستونزمنې دي، پھ ځانګړي توګھ د طبي معایناتو 
راپور ورکول غوره کړي نو د زنا د جرم تور بھ پرې ولګول شي. نامناسبھ 
تھ  تاو تریخوالي کچې کړونو  د جنسي  پخپلھ  او جبري طبي معاینات ممکن 
پورتھ شیي او باید تر عدلي تقعیب الندې راشي. دا اندیښنې داسې یو سیستم تھ  
اشاره کوي چې قرباني محور نھ وي. رسمي عدلي او قضایی سیسټم د دې پر  

 ځای چې د ښځو ساتنھ او مالتړ وکړي، اکثرا دوی بیاځلي قرباني کوي.

 

  ۲۰۲۰لومړۍ قضیې د    ۱۹-لکھ څنګھ چې د دې راپور دوره د څارنې د موخو لپاره پای تھ رسیده، پھ افغانستان کې د کووید
ف شوې. لھ ھماغھ وخت راھیسې د یوناما لخوا روانھ څارنھ ښیې چې د ښځو او انجونو پروړاندې د  کال پھ فبروری کې کش

تاوتریخوالي پیښې ډیرې شوي دي او ھمدارنګھ د قضیو پھ راپور ورکولو او خوندیتوب تھ السرسي کې ستونزې ال زیاتې  
. پھ ځانګړي توګھ پدې برخھ کې، او پھ حقیقت  42يشوې دي، چې دا وبا ناروغۍ پھ تړاو د نړۍ پھ کچھ بھیرونھ  منعکس کو

کې لکھ څنګھ چې د افغانستان د سولې خبرو اترو زور اخیستی، دا خورا مھم دی چې د افغانستان اسالمي جمھوریت حکومت  
  کړي چې  ترالسھد تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو او انجونو د ساتنې ھڅو تھ پھ لومړیتوب ورکولو سره دوام ورکړي، ډاډ  

دوی (ښځې او انجونې) عدالت تھ السرسۍ وشې لرلی، او مرتکبیونو سره حساب و کتاب ولړي. پرمختګ خورا ورو خو 
 واقعې دی. دا مھمھ ده چې د پرمختګ بھیر ال ګړندی شي.
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ې په جرم  باندې د تورن ک�دلو    ډیر احتمال لري �پ
ې  

له امله د جن�ي تاوت��خوا�ي راپور ورکول د ق��این
ە ولري.  ن  پر ه�� باندې ناوړە اغ�ي

 

ې د ښځو ساتنه او مالتړ وکړي، د   د دې پرځای �پ
ي کوي. 

 دوی ب�ا ق��این
�
ا  عدالت رس�ي س�سټم ا���

 

ې  
ې ز�اد شم�ي ښ�� د یوناما څارنه دا په ګوته کوي �پ

ې   ې هڅه کوي کله �پ
ې �ا ځان وژین

الهم د ځان سوزوین
احساس  دوی د تاوت��خوا�ي �ە مخ وي او دا�ې  

ې لپارە ر�ښتیين الرە نه لري. 
ې دوی د ت�ښيت  وکړي �پ

 



 د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوت��خوا�ې په جرمونو �ې د عدالت په لټه 
 
 

 سپارښتنې . ۶
 پھ حقوقي چوکاټ کې تعدیالت 

پراخولو لپاره د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون تعدیلول، د   ونوصالحیتد  چارواکود قانون پر اساس د •
ترڅو د قرباني لھ خوا پر لومړي شکایت د اتکا کولو پر ځای او پرتھ لھ دې چې د قرباني لھ خوا د شکایت بیرتھ  

قیب الندې اخیستل پھ پام کې ونیسي، پھ قانون کې ټول تصریح شوي جرمونھ او سرغړونې وڅیړي او تر عدلي تع
 ونیسي.  

د تدابیرو غښتلي کول، څو ډاډمن شي چې ښځې او نجونې لھ کور څخھ د "تېښتې" لپاره پھ خپل سري ډول نھ دي   •
 توقیف شوي.   

) مادې تعدیلول، څو ډاډمن شي چې لھ کومې استثنا پرتھ د "بکارت ازموینې" جرم وګڼل  ۲(  ۶۴۰د جزا د کود د   •
" پایلې پھ جزایي اجراآتو کې د شواھدو پھ څیر نھ کارول کېږي، لکھ څرنګھ شي؛ ډاډمن شي چې د دغو "ازموینو

چې یې پھ اړه د ښځو پھ وړاندې د ھرډول توپیر د منع د کمیټې (سیدا) لھ خوا سپارښتنھ شوې؛ ھغھ کسان تر عدلي  
 تعقیب الندې ونیول شي څوک چې د جزا لھ کود څخھ پھ سرغړونې دغھ "ازموینې" ترسره کوي.  

  
 د ښځو او نجونو پھ وړاندې تاوتریخوالي د نھادونو لھ خوا دغبرګون غښتلي کول 

د افغان ملي پولیسو د کورنیو شخړو د حل و فصل څانګې لپاره د منابعو زیاتول، پھ ځانګړي ډول د ښځینھ پولیس   •
یر د منع د کمیټې(سیدا) افسرو د شمیر د زیاتولو لھ الرې، لکھ څرنګھ چې یې پھ اړه د ښځو پھ وړاندې د ھرډول ټوپ

لھ خوا سپارښتنھ شوې؛ د خوندي او محرمانھ ځایونو رامنځتھ کول څو ډاډمن شي چې د تاوتریخوالي قربانیان کولي  
شي پھ خوندیتوب او درناوي سره د جرمونو پھ اړه راپور ورکړی؛ د دې یقیني کول چې د کورنیو شخړو د حل و  

  تجھیزات ولري.فصل څانګې جال کار ځایونھ او دفتري 

پھ اړه د افغان ملي پولیسو او د ښځو پھ وړاندې د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالی د چلند د پروتوکول  د افغانستان د   •
 تاوتریخوالي د منع د قانون د څارنواالنو روزل.  

لھ دولتي بودجې څخھ د تمویل د برابرولو پھ ګډون د ښځو د سرپناه ځایونو د مالتړ او پوښښ پراخول، څو ډاډمن  •
شي چې د تاوتریخوالي قربانیان کولی شي لھ تاوتریخوالي سره تر مخ کیدو وروستھ سرپناه او خوندیتوب تھ الس  

 رسی لري.  

د شبکو د مالتړ پراخول څو ډاډمن شي چې د تاوتریخوالي قربانیان د مدافع وکیالنو د سال مشورو او د حقوقي مرستو   •
د خپلو حقونو پھ اړه وړیا معلومات او د خسارې د جبران پھ    –پھ ځانګړي ډول پھ لیرې پرتو کلیوالو سیمو کې    –

 ګډون د تاوتریخوالي د جرمونو لپاره عدالت تھ پھ الس رسي کې مرستې تر السھ کولی شي. 

یت او د ډل بندۍ لپاره د یو ډول شرایطو د یوه فعال سیستم د رامنځتھ کولو پھ ګډون، د ښځو او نجونو  د قضیو د مدیر •
پھ وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو او د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تطبیق پھ اړه د ادارو ترمنځ 

یادو جرمونو لھ پاره ټاکلي معیارونو رامنځتھ کول،    د ھمکارۍ  غښتلي کول. پھ شمول د قضایاو مدیریت سیسټم او
اندیز شوي ، ترڅو ډاډ ترالسھ شي ړلکھ څنګھ چې د ښځو پروړاندې د ھرډول ټوپیر دمنع د کمیټې (سیدا)لھ خوا و

چې دیادو قضایاو راپور ورکول د جنسیت ، عمر ، توکمیزې ډلې ، معلولیت او د قرباني او مرتکب ترمنځ اړیکې  
 . شيیر پھ بنسټ وړاندی سره دتوپ
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