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 .۱د راﭘﻮر ﻟﻨډﯾﺰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ۲۰۰۹ﮐﺎل د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺗﻨﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ھڅﻮ ﮐﯥ
د ﯾﻮه ﻣﮭﻢ ګﺎم ﭘﮫ څﯿﺮ وﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻮ .د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﻟﮫ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ راھﯿﺴﯥ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﺗﺮ ﻓﺒﺮوري ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﭘﻼوي )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ﻟﮫ ﺧﻮا
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې څﺎرﻧﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﺧﻮا
ﺟﺮم ګڼﻞ ﺷﻮی ،د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻏﺒﺮګﻮن د ښﮫ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ دي ،ﺧﻮ دﻏﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ګڼﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻨﮫ
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯽ.
د  ۱۸ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻣﻮدې ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ  ۳۰۳راﭘﻮروﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي .د
دﻏﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪوﻧﯥ ﻣﻮﺧﮫ د راﭘﻮر ﺷﻮﯾﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻗﻀﺎﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ څﺎرل و څﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻟﮫ ﺧﻮا د ﺧﺴﺎرې ﮐﻮم ﺟﺒﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی ،ﭘﮫ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د درﯾﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو ﻟﮫ ﺧﻮا ﮐﻮﻣﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ د دﻏﮫ ډول ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ
ﭘﮫ ﺗړاو ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ښځﻮ د ﻻس رﺳﻲ د ډاډﻣﻨﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې :د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﮫ ،د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﺗﻌﻘﯿﺐ
ځﺎﻧګړي څﺎﻧګﯥ )د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن څﺎرﻧﻮاﻻن( ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺷﺨړو د ﺣﻞ و
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
ﭘﮫ اړه راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي او د ھﻐﻮي ﭘﮫ اړه څﮫ ډول اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،دا ادﻋﺎ ﻧﮫ ده ﺷﻮې ﭼﯥ دﻏﮫ راﭘﻮر ﭘﮫ ټﻮل ھﯿﻮاد ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ﻋﺪﻟﻲ
ﺳﮑﺘﻮر ﻟﮫ ﺧﻮا د رﺳﯿﺪګﻲ ﭘﮫ اړه ھﺮ اړﺧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮوي.
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د  ۳۰۳ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﮫ ،ﯾﻮازې ﻧﯿﻤﮫ ﯾﻲ ) ۴۹ﺳﻠﻨﮫ( ھﻐﮫ ﯾﯥ ﺑﺸﭙړ ﻗﻀﺎﯾﻲ دوران طﯽ ﮐړی او
ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﺮﯾﮑړه ﺷﻮې 6 .د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ د ﭘﺎم وړ ﺷﺎ و ﺧﻮا  ۱۷ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﮫ ﯾﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ادارو ﻟﮫ ﺧﻮا ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﻧﮫ دي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﯾﺎ ﺧﻮ د ﭘﯧښﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮫ دی درج ﮐړي
او ﯾﺎ ھﻢ د وﺧﺖ ﭘﮫ ﺗﯿﺮﯾﺪو ﺳﺮه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی .د ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دﻏﮫ ﮐﺎر ﺗﺮ ډﯾﺮه ﺟﻮاز ﻟﺮي څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ
ﭘﮫ دې اړه داﺳﯥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ۲۲ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﮫ  ۱۷ھﻐﮫ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﯾﺎ د ھﻐﯥ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻞ ﻟﮫ ﺧﻮا د درج ﺷﻮي
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻲ ،او دﻏﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﮐﻠﻲ ډول ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﯧږي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﻠﻲ .ﺧﻮ
ﺑﯿﺎ ھﻢ ،دﻏﮫ ﮐﺎر ﭘﺮ اﻧﻔﺮادي ښځﻮ دﻏﮫ دروﻧﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ږدي ،څﻮ
ن
ﻣ�
ﻋﺪ� ﺳﮑﺘﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ې
د دې ﭘﺮځﺎی ﭼﯥ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ھﻐﻮي ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﺎر وﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ي
ھﻐﻮي ﺑﺎﯾﺪ ھڅﮫ وﮐړي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ دې ﻗﺎﻧﻊ ﮐړي ﭼﯥ د دوي ﻟﭙﺎره ﺟﺮم ګ�ﻞ ﺷﻮي ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� ﺗﻪ ځﻮاب و�ﻞ د ښﻪ ﮐ�ﺪو پﻪ
ﺷﻤ�
ﮐﺎر وﮐړي .د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول د ﯾﻮه ﺟﺮم ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ې� دي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﯾﻮ ي
ت
پﺎی راﻏ�.
څﯿړﻟﻮ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻗﻀﯿﻮ ﺗﻪ پﻪ
ګ �
رﺳ�ﺪ� ې� ې
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د واده ﭘﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ دی ،ځﮑﮫ د دې اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﮫ
ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮاک ډول د دې وړﺗﯿﺎ و ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺨﮫ د رﺳﯿﺪګﯽ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ ﺷﻲ.
د  ۳۰۳ﻗﻀﯿﻮ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﮫ ۳۱ ،ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﮫ ﯾﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻮرو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﮑﮫ ﭘﮫ درﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ  7د ﺷﮑﻤﻦ ﺗﻮرن ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ،ﯾﺎ د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﭘﮫ څﯿﺮ د ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺮ ﺣﻞ وروﺳﺘﮫ د ﻗﻀﯿﯥ د ﺗړل ﮐﯿﺪﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د
ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﻧﮫ دي ﺣﻞ ﺷﻮي .ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ د ﯾﻮې ﻓﺮﻋﻲ ټﻮﻟګﯥ ﻣﻔﺼﻠﯥ ارزوﻧﯥ ﭘﮫ
ډاګﮫ ﮐړې ﭼﯥ ﯾﺎدې ﻗﻀﯿﯥ ﺗﺮ ډﯾﺮه د ھﻐﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮدو ﭘﮫ دﻧﻨﮫ ﮐﯥ ﭘﺮوﺳﺲ او رﺳﯿﺪګﻲ ﺷﻮي ﭼﯥ د  ۲۰۱۴ﮐﺎل د ﺟﺰاﯾﻲ

 6ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻗﻀﺎﯾﻲ ﻗﻮه ﻟﮫ ﻟﻮﻣړي ﻣﺤﮑﻤﯥ ،اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ )ھﻤﺪارﻧګﮫ د دوﯾﻢ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﻢ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﮐﯿږي( او ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ څﺨﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮې .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ۱۱۶ ،ﻣﺎده.
 7د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﻻ زﯾﺎﺗﯥ ﻧﮫ دي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺗﺮ دﻏﯥ ﻣﻮدې وروﺳﺘﮫ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﻧﮫ دي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
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.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ھﻤﺪارﻧګﮫ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ رﺳﯿﺪګﻲ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪې ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐړي .د ﻣﺜﺎل
ﭘﮫ ډول ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ادارو " ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺗﯧښﺘﮫ" ﯾﺎ د زﻧﺎ ھڅﮫ  8د
"اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﭘﮫ څﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﮐړي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړی ھﻐﮫ ﯾﯥ ﺟﺮم ﻧﮫ ګڼﻞ ﮐﯿږي .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﮫ راز  ۴۰داﺳﯥ
ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي ﭘﮫ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ښځﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ځﺎن وژﻧﯥ او ځﺎن ﺳﻮزوﻟﻮ ﺗﮫ اړ ﮐړای ﺷﻮي .ﭘﮫ زﯾﺎﺗﺮو
دﻏﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ښځﻮ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﺎ ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﮫ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ھڅﮫ ﮐړې ،ﺧﻮ د ھﻐﯥ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ
راﻏﻠﻲ .دا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻲ ښځﯥ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ﺗﯿښﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ دﻏﮫ ډول ﺳﺨﺘﻮ ﮐړﻧﻮ د ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮﺗﮫ ﺑﻠﮫ ﻻر ﻧﮫ ﻟﺮي ،ﭘﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺮګﻨﺪه ﺑﯥ ﺑﺎوري او ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ د ﻧﮫ ﺷﺘﻮن د ښځﻮ
اﻧګﯿﺮل ﺷﻮې ﯾﺎ واﻗﻌﻲ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي.
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺗﯿﺮې څﺎرې راھﯿﺴﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د وژﻧﻮ
د ﻗﻀﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ د ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﭽﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﺷﻮي 9 ،او د "ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ وژﻧﻮ"  10ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﻻ اوس ھﻢ دوام ﻟﺮي او ﭘﮫ
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.
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي د ﻗﻀﯿﻮ څﯿړﻧﮫ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د دﻏﮫ ﺟﺮم ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﻋﺪﻟﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺗګﻼرې ﭘﮫ اړه ﺟﺪي اﻧﺪﭔښﻨﯥ
را وﻻړوي .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺷﻮاھﺪو ﭘﮫ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﮫ ﻧﺎﻧډول
ډول ﭘﺮ طﺒﻲ ازﻣﻮﯾﻨﯥ اﺗﮑﺎ ﮐﯧږي او دا ﭼﯥ ﻟﮫ ښځﻮ ښﺎﯾﻲ د دې ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐﻮي د ﺑﺸﭙړ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﮫ د دﻏﻮ څﯿړﻧﻮ
ﺗﮫ 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
ازدواج ﺑﮭﺮ او د ښځﯥ ﻟﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮه د ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﻮ درﻟﻮدﻟﻮ )زﻧﺎ( ﭘﮫ څﯿﺮ ارزول ﺷﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ
ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯿږي ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﮫ ﺷﮏ ﭘﺮﺗﮫ د ښځﻮ ﭘﺮ اراده څﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﭘﮫ اړه راﭘﻮر ورﮐړي ،ډارووﻧﮑﯽ اﻏﯿﺰ ښﯿﻨﺪي.
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮوﯾډ ۱۹-ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧښﯥ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﭘﮫ ﻓﺒﺮوري ﮐﯥ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﺷﻮې .ﻟﮫ ھﻐﮫ وﺧﺖ راھﯿﺴﻲ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې رواﻧﮫ څﺎرﻧﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﯿﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﺷﻮي ،څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ ھﻐﻮي
د ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ راﭘﻮر ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻس رﺳﻲ ﮐﯥ ﻟﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﮫ دې زﻣﯿﻨﮫ ﮐﯥ ،دا ﺧﻮرا
ﻣﮭﻤﮫ ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻮ ھڅﻮ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب
ورﮐړي ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ھﻐﻮي ﻻس رﺳﯽ ډاډﻣﻦ ﮐړي او د دﻏﻮ ﮐړﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﮐړي .ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺧﻮرا ﺳﻮﮐﮫ ﺧﻮ واﻗﻌﻲ
و .دا ﺧﻮرا ﻣﮭﻢ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ګړﻧﺪﯾﺘﻮب اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐړي.

 8زﻧﺎ ﯾﻮه ﻋﺮﺑﻲ اﺻﻄﻼح ده ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د زوﺟﯿﺖ ﻟﮫ اړﯾﮑﻮ څﺨﮫ ﺑﮭﺮ د زﻧﺎ ﻋﻤﻞ )د ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻞ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ( د ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻟﭙﺎره
ﮐﺎرول ﮐﯿږي .زﻧﺎ د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﭘﮫ ﺣﺪودو ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻣﺠﺎزات ﯾﯥ واﺟﺐ او ﺣﺘﻤﻲ دي.
 9د  ۲۰۱۰ﮐﺎل راھﯿﺴﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ھﻐﻮ ھڅﻮ د څﺎرﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﯿښﻮ ﺗﮫ
رﺳﯿﺪګﻲ ﮐﻮي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﮫ ﻻرې ،دﻏﮫ ﭘﯧښﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪوي .ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﮫ ﻧﻈﺮه ﻋﺪاﻟﺖ :د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب او ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﺎوت ﻟﮫ ﻻرې د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﻮې ﻗﻀﯿﯥ۲۰۱۵ ،؛ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﻨﺎﯾﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ،ﻣۍ  ۲۰۱۸راﭘﻮروﻧﮫ وګﻮرئ ،ﭼﯥ ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﻧټﺮﻧﯿټ ﭘﺎڼﮫ د ﻻس رﺳﻲ وړ دي:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports.
 10د 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
ﺧﭙﻠﮫ ﻣﯿﺮﻣﻦ او ﺧﭙﻠﮫ ښځﯿﻨﮫ ﺧﭙﻠﻮاﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻮس/ﻋﺰت څﺨﮫ د دﻓﺎع ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ وژﻟﯥ وي ،د دﻏﯥ ډول وژﻧﯥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ۱۹۷۶ﮐﺎل د
ﺟﺰا ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وي .د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻧﻮر "ﻧﺎﻣﻮس/ﻋﺰت" د وژﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻣﺸﺮوع دﻓﺎع ﭘﮫ څﯿﺮ ﻧﮫ دی ﺷﺎﻣﻞ.

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

 .۲ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژي
دﻏﮫ راﭘﻮر د ھﯿﻮاد د ھﻐﯥ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮي څﺎرﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دی ﮐﻮﻣﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﻟﮫ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ راھﯿﺴﯥ
د  ۲۰۲۰ﺗﺮ ﻓﺒﺮوري ﭘﻮرې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د اړوﻧﺪو ادارو
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ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او ھﻤﺪارﻧګﮫ ھﻐﻮ وژﻧﻮ ﺗﮫ ځﻮاب وﯾﻞ څﺎرﻟﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﮐﯿږي.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﭘﮫ ټﻮل ھﯿﻮاد ﮐﯥ ﭘﮫ وﻻﯾﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ادارو څﺨﮫ
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
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ دﻏﮫ راز د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ  12ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻏﻮره ﺷﻮﯾﻮ  ۱۲ﮐړﻧﻮ ﭘﮫ
 11د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺿﺪ  ۲۲ﮐړﻧﯥ ﺟﺮم ګڼﻲ .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ د ﻣﻔﺼﻠﯥ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻻ اوس ھﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ اوږده ﭘﺮاﺗﮫ ﻻر :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ۲۰۱۲ ،؛ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،د ﺗګ ﻻر :ﭘﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ اړه ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت۲۰۱۳ ،؛ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ د اﻓﻐﺎن
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﮫ ﻧﻈﺮه :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﭼﯥ د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب او د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ورﺗﮫ رﺳﯿﺪګﻲ ﺷﻮې،۲۰۱۵ ،
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د
ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،ﻣﺊ  ۲۰۱۸راﭘﻮروﻧﮫ وګﻮرئ ﭼﯥ ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﻧټﺮﻧﯿټ ﭘﺎڼﮫ د ﻻس رﺳﻲ وړ دي:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports.
 12د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول :ﻗﺘﻞ؛ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی؛ اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎګﺮي؛ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﭘﯿﮋﻧﺪګﻠﻮي ﺛﺒﺖ او ﺧﭙﺮول؛ ﺳﻮځﻮل ﯾﺎ د ﻧﻮرو ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ د ﻧﻮرو ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ
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 ﯾﺎ ﭘﻠﻤﮫ
ﭘﯿﺮ و ﭘﻠﻮر؛ ﭘﮫ ﺑﺪو ﮐﯥ ورﮐﻮل؛ اﺟﺒﺎري ازدواج؛ د ﻣﺎﺷﻮم ازدواج؛ اﺟﺒﺎري ﺗﺠﺮﯾﺪ.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
اړه ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ ﮐړي څﻮ ﭘﮫ رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻟﮫ دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﮫ ښﮫ ډول درک ﮐړای ﺷﻲ ،ﭼﯥ
ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ټﻮﻟټﺎل  ۳۰۳ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮي .ﻟﮫ ټﻮﻟټﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ  ۷۸ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ ژور ډول ﺷﻨﻠﻲ ﮐﻮﻣﯥ
ﭼﯥ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻮرې د رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺣﻞ ﺷﻮي څﻮا دا و ارزوي ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ھﻐﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻮدې ﺳﺮه ﺳﻢ اﺟﺮاآت ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﻮې.
ﮐﮫ څﮫ ھﻢ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﭘﻮھﯿﺪو ﻟﭙﺎره د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ادارو څﺨﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﭘﺮ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐړی ،ﭘﮫ ځﯿﻨﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ داﺳﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي ﮐﻮم
ﭼﯥ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻧﮫ وو راﭘﻮر ﺷﻮي ،د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ﻟﮑﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﭘﯧښﯥ ﭘﮫ اړه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړی
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
ادارو ﻧﮫ ﻏﻮښﺘﻞ ﯾﺎ ﯾﯥ د دې ﺗﻮان ﻧﮫ درﻟﻮد ﭼﯥ ﻟﮫ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﯾﮏ ﮐړي .د ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﮑﺎرډ د ﻧﮫ ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ښځﻮ
ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ادارو ﺗﺮﻣﻨځ د ﮐﻤﺰورې ھﻤﻐږۍ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راﻏﻮﻧډول
ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﻟﮫ ﺧﻨډ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي .ﭘﮫ ﻣﮑﺮر ډول ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﯾﻮې ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ اړه د ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ
ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ د ھﻐﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ وړ ﻧﮫ وه ﭼﯥ ﯾﺎ ﺧﻮ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ ﺛﺒﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯥ
وه ﯾﺎ ھﻢ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﭼﯥ اړوﻧﺪې ادارې ﻧﻮر ﻧﮫ ﺷﻮل ﮐﻮﻟﯽ څﻮ اړوﻧﺪه دوﺳﯿﮫ ﭘﯿﺪا ﮐړي .ﭘﮫ ﻻ ﭘﺮاخ ډول ،ﻧﺎ اﻣﻨﯿﻮ او ﻣﺤﺪودو
ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐړې وه او دا ﭼﯥ و ﯾﯥ ﻧﮫ ﺷﻮل ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ادارو څﺨﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻧډ ﮐړي .ﻧﻮ ﻟﮫ ھﻤﺪې اﻣﻠﮫ دﻏﮫ راﭘﻮر ﭘﮫ ټﻮل ھﯿﻮاد ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ او د ﻋﺪﻟﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ھﻐﻮي ﺗﮫ د ځﻮاب وﯾﻠﻮ ﯾﻮه ﺑﺸﭙړه ﮐﺘﻨﮫ ﻧﮫ راﻧﻐﺎړي ،ﯾﺎ
ﯾﯥ ھڅﮫ ﻧﮫ ﮐﻮي.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ،ﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ،ﻧﮫ ﻻس وھﻨﯥ او د ټﻮﻟﻮ د ﭘﺎﺳﮫ د "ﺿﺮر ﻧﮫ رﺳﻮﻟﻮ"
اﺻﻮل رﻋﺎﯾﺖ او ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻲ.

 .۳د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻮل
د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﻟﮫ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ راھﯿﺴﯥ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﺗﺮ ﻓﺒﺮوري ﭘﻮرې ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ  ۲۹وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ  13ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ټﻮﻟټﺎل  ۳۰۳ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي او د ھﻐﻮي ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې اﺟﺮاآت د ﻟﻮﻣړۍ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﺮ ﻗﻀﺎوت ﭘﻮرې ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻻرو ﭼﺎرو ﻟﮫ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮي ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي 14 .دﻏﮫ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﻟﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ھﻐﻮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮي وو :د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي د ھڅﯥ د اﺗﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ ګډون ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي  ۹۶ﻗﻀﯿﯥ؛ د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ د  ۲۲ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻮﯾﻮ وژﻧﻮ ﭘﮫ ګډون ،د وژﻧﯥ  ۷۳ﻗﻀﯿﯥ؛ د ټﭗ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ واردوﻟﻮ  ۴۱ﻗﻀﯿﯥ؛ د ځﺎن ﺳﻮزوﻟﻮ او ځﺎن وژﻧﻮ ﺗﮫ د اړ اﯾﺴﺘﻠﻮ
ﯥ؛ د اﺟﺒﺎري ازدواج  ۱۸ﻗﻀﯿﯥ؛ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ازدواج  ۱۶ﻗﻀﯿﯥ؛ د اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎګﺮۍ ﺷﭙږ ﻗﻀﯿﯥ؛ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﯾﺎ د
 ۴۰ﻗﻀﯿ ِ

 13د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول :ﺑﺪﺧﺸﺎن )(۱۲؛ ﺑﺎدﻏﯿﺲ )(۱۲؛ ﺑﻐﻼن )(۱۵؛ ﺑﻠﺦ )(۱۱؛ ﺑﺎﻣﯿﺎن )(۳۵؛ داﯾﮑﻨﺪي )(۱؛ ﻓﺎرﯾﺎب )(۲۰؛ ﻏﺰﻧﻲ )(۷؛ ﻏﻮر )(۷؛ ھﺮات
)(۶۹؛ ھﻠﻤﻨﺪ )(۱؛ ﺟﻮزﺟﺎن )(۱۰؛ ﮐﺎﺑﻞ )(۲؛ ﮐﻨﺪھﺎر )(۲؛ ﺧﻮﺳﺖ )(۲؛ ﮐﻮﻧړ )(۱۱؛ ﮐﻨﺪز )(۶؛ ﻟﻐﻤﺎن )(۴؛ ﻣﯿﺪان وردګ )(۱؛ ﻧﻨګﺮھﺎر )(۲۳؛ ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ
)(۵؛ ﭘﮑﺘﯿﺎ )(۷؛ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ )(۲؛ ﭘﺮوان )(۷؛ ﺳﻤﻨګﺎن )(۶؛ ﺗﺨﺎر )(۱۰؛ اروزګﺎن )(۳؛ زاﺑﻞ ) .(۳ﭘﮫ ھﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﺗﺮ ډﯾﺮه د
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 د  ۱۲ﻏﻮره
ﺷﻮﯾﻮ راﭘﻮر ﺷﻮي ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ )ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﺎد ﺷﻮي( ﺗﺮ ھﻐﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي ﺗﺮ ﮐﻮﻣﮫ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﻻس رﺳﻲ اﺟﺎزه ورﮐړې.
 14ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ ﻋﺎم ډول ﺗﺮ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﯾﺎ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻮرې ﻧﮫ دي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﻣﻮادو د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻨځﮫ ﻗﻀﯿﯥ؛ ﭘﮫ ﺑﺪو ﮐﯥ د ورﮐړې څﻠﻮر ﻗﻀﯿﯥ؛  15د واده ﻟﭙﺎره ﯾﺎ د واده ﭘﮫ
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ﭘﻠﻤﮫ د ﭘﯿﺮ او ﭘﻠﻮر دوه ﻗﻀﯿﯥ؛ او د اﺟﺒﺎري ﺗﺠﺮﯾﺪ دوه ﻗﻀﯿﯥ.

اﻟﻒ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﻮه ﮐﺘﻨﮫ
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د راﻏﻮﻧډ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه  ۳۷.۳ﺳﻠﻨﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ھﻐﮫ ﻧﺠﻮﻧﯥ وې ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﮫ
ﯾﯥ ﻟﮫ ﺗﺮ  ۱۸ﮐﻠﻨۍ ﮐﻢ وو ) د  ۸.۶ﺳﻠﻨﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮫ و( .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯿﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ  ۵۴.۸ﺳﻠﻨﮫ واده ﺷﻮې ښځﯥ وې،
 ۲۹.۴ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ﻣﺠﺮده وې ۴.۳ ،ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ګﻮﻧډې وې ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ  ۱۱.۶ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮫ و ﻣﻌﻠﻮم .د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ
ﯾﻮازې  ۱۰ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ھﻐﮫ واده ﺷﻮې ﻧﺠﻮﻧﯥ وې ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﮫ ﯾﯥ ﺗﺮ  ۱۸ﮐﻠﻨۍ ﮐﻢ وو.
د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﯾﻮازې  ۱۹.۸ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ وې ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ  ۴۰.۶ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﮫ ﯾﯥ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﯥ وې؛ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د  ۳۹.۶ﺳﻠﻨﯥ د ﺳﻮاد ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم و .ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول
ن
ﻫ�
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺳﻮاد ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ﻗﻀﯿﻮ ﭘﺮ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺴتﻨﺪ ﺷ��ﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ۳۷.۳ﺳﻠﻨﻪ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ې
ن
ن
ﻣ�
� ﻋﻤﺮوﻧﻪ ی ېی ﺗﺮ  ۱۸ن �
کﻠې کﻢ وو .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ې
ې
ﻧﺠﻮی وې � ې
ﭘﺎﯾﻠﻮ ﮐﻮم څﺮګﻨﺪ د ﭘﺎم وړ اﻏﯿﺰ ﻧﮫ درﻟﻮد .ﭘﮫ ھﻐﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ
ﺗﮑﺒن د ﻗ��ﺎيض
د ﻣﺴتﻨﺪ ﺷ��ﻮ ﻗﻀﯿﻮ د ﻧږدې ﻧ�ﻤﻪ ي ﻫﻐﻮ ﻣﺮ ي ض
يي
ې
ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ وو  ۴۱.۷ﺳﻠﻨﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯽ او ﭘﮫ ھﻐﻮ
ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﯥ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ وو  ۴۴.۷ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧږدې ﻧﺎر�ﻨﻪ ﺧپﻠﻮان وو.
ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي.

ب .ﺗﻮرﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﯾﻮه ﮐﺘﻨﮫ
د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ ﻧږدې ﻧﯿﻤﮫ ﯾﻲ ھﻐﻮ ﮐﯥ ،د ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧږدې ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺧﭙﻠﻮان
دی .د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ  ۳۳.۳ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ اﺻﻠﻲ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻣﯿړوﻧﮫ او ﺗﺮ ھﻐﻮي وروﺳﺘﮫ ﭘﻼروﻧﮫ ) ۸.۹ﺳﻠﻨﮫ( ګڼﻞ
ﺷﻮي .وروﻧﮫ ،ﻧﺎﻣﺰادان او اوښﻲ/ﻟﻮروﻧﮫ د اﺻﻠﻲ ﺗﻮرﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ  ۷.۶ﺳﻠﻨﮫ ﺟﻮړوي .د  ۲۵.۷ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او ﺗﻮرﻧﻮ
ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﯾﮑﮫ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ وه.17 .
د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ  ۶۶.۳ھﻐﻮ ﮐﯥ ﺗﻮرن اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی.

ج .د ﻗﻀﯿﻮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د راﭘﻮر ﺷﻮﯾﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د
ﻗﺎﻧﻮن د ادارو ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﺎوت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻗﻀﯿﯥ ﺗﺮ ﺗړﻟﻮ ،د ﺷﺎﮐﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻗﻀﯿﯥ د ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ،ﯾﺎ ﭘﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﻮده ﮐﯥ د ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ د ﺣﻞ ﺗﺮ ﻧﺸﺘﻮن ﭘﻮرې څﺎرﻟﯽ.
د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﻮل )ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﮫ(
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻟﮫ  ۳۰۳ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ ،ﻧږدې ﻧﯿﻤﮫ ﯾﻲ –  ۴۸.۸ﺳﻠﻨﮫ – د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮي
ﭼﯥ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﮫ  ۴۱.۳ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي او ﭘﮫ  ۷.۶ھﻐﻮ ﮐﯥ ﺑﺮئ اﻟﺬﻣﮫ ﺷﻮي.
د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﭘﮫ ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ  ۲۲ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ د  ۱۷ھﻐﻮ
ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﯾﺎ د ھﻐﯥ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻞ ﻟﮫ ﺧﻮا د درج ﺷﻮي ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وي او دﻏﮫ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﺷﺎﮐﻲ ﻟﮫ
 15ﺑﺪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺷﺨړې د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ښځﯥ ﯾﺎ ﻧﺠﻠۍ "ورﮐﻮﻟﻮ" ﻋﻤﻞ ﺗﮫ واﯾﻲ.
 16د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﭘﯿﮋﻧﺪګﻠﻮۍ د ﺛﺒﺖ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ھﯿڅ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﮫ ده ﺛﺒﺖ ﺷﻮې.
 17دا ﭘﮫ ﻻزﻣﻲ ډول ﭘﮫ دې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﮫ ده ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﮫ ﭘﯿﮋﻧﺪه ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن اداره ﭘﮫ دﻏﯥ
ﻧﮑﺘﮫ ﮐﯥ د ځﯿﻨﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ وړ ﻧﮫ وه.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﺧﻮا د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯿږي 18 .ﭘﮫ دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ اﺳﺘﺜﻨﺎآت ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﭘﻨځﮫ "ﺟﺪي" ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐﯿږي – ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی؛ اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎګﯿﺮی؛ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﭘﯿﮋﻧﺪګﻠﻮي ﺛﺒﺖ او ﺧﭙﺮول؛ ﺳﻮځﻮل ﯾﺎ د
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
ﻗﺘﻞ څﯿړﻧﮫ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﮫ درج ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې اړه ﻧﮫ ﻟﺮي .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮی دﻏﻮ "ﺟﺪي" ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او
ﻗﺘﻞ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ،ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﮫ  ۴۸.۲ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي او  ۹.۱ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﺑﺮئ اﻟﺬﻣﮫ ﺷﻮي.
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻗﺘﻞ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ  ۷۳ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ،د  ۶.۸ﺳﻠﻨﮫ ﺑﺮئ اﻟﺬﻣﮫ ﭘﮫ درﻟﻮدو ﺳﺮه ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﮫ  ۴۲.۵ﺳﻠﻨﮫ
ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮ دې ،د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ﻗﺘﻠﻮﻧﮫ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د  ۳۰۳ﻣﺴتﻨﺪ ﺷ��ﻮ ﻗﻀﯿﻮ څﺨﻪ
ﺳﻠﺴ� ﻟﻪ ﻻرې د
�ﺸ�ې
) ۲۲ﻗﻀﯿﯥ( ﭘﮫ ﺟﻼ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ،ﭘﮫ دﻏﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﮐﭽﮫ د ﯾﻮاې ﻧ�ﻤﻪ ي يي ﻫﻐﻪ ي ېي د پ �
ې
ﻧﻮرو ھﻐﻮ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ) ۵۱ﻗﻀﯿﯥ( د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د  ۵۱ﺳﻠﻨﯥ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﭼﯥ د "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﮫ
ﻣﺤک� ﺗﺮ ﻗﻀﺎوت ﭘﻮرې اﺟﺮا ﺷﻮي.
ې
ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ دي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﮐﭽﮫ  ۲۲.۷ﺳﻠﻨﯥ ﺗﮫ راﭘﺮﯾﻮﺗﯥ.
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﯾﺎ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي د ھڅﯥ د  ۹۶ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ،ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﮫ  ۵۷.۳ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ
ﮐﯥ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي او ﭘﮫ  ۹.۴ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﻮ ﮐﯥ ﺑﺮئ اﻟﺬﻣﮫ ﺷﻮي .د اﺟﺒﺎري ځﺎن ﺳﻮزوﻧﻲ ﯾﺎ ځﺎن وژﻧﯥ ﭘﮫ  ۴۰ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ۴۲.۵ ،
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ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او  ۷.۵ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﻤﺎﻣﯥ ﺷﻮي.

دﻣﺳﺗﻧد ﺷوﯾو ﺟرﻣوﻧو دﻣﺣﮑوﻣﯾت ﮐﭼﯥ
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 18د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ۳۹ﻣﺎده.
 19ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﻣﻮادو ) (۵او اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎګﺮۍ ) (۶ټﻮﻟټﺎل  ۱۱ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي ،دا د ﯾﻮې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮوﻧﮑﯥ
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 ﺧﭙﺮوﻟﻮ ھﯿڅ
ﻗﻀﯿﮫ ﻧﮫ ده ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮې .ﭘﮫ ورﺗﮫ ډول ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺪو ) ،(۴د واده ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﺎ د واده ﭘﮫ ﭘﻠﻤﮫ ) ،(۲او اﺟﺒﺎري ﺗﺠﺮﯾﺪ ) (۲ﺧﻮرا ﮐﻢ ﺷﻤﯿﺮ ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې
ﮐړي ،څﻮ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﮐﭽﻮ ﭘﮫ اړه ﯾﻮې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﮫ ورﺳﯿږي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ﺗﯿﺮې څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ،داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎره د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﮐﭽﯥ ﻣﺦ ﭘﮫ ﻟﻮړﯾﺪو دي 20 .دﻏﮫ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  21ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ
د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮﮐﮫ ﺧﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ او دﻏﮫ راز دﻏﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ښﮫ ﺷﻮې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او د دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻏښﺘﻠﯥ ﺷﻮې
ھﻤﻐږۍ ﺗﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻲ ،ﻟﮑﮫ ﭘﮫ زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﮫ ﺧﻮا
ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ،څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ اړه د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮې .د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﮫ
ﺧﻮا دواﻣﺪار او ﻏښﺘﻠﻲ د ﭘﻮھﺎوي ﻟﻮړول او ظﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړول ھﻢ د دﻏﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ او ﺗﻄﻮر ﯾﻮ ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻓﮑﺘﻮر ګڼﻞ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ.
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ھﺮﮐﻠﯽ ﮐﯿږي ،ډﯾﺮ څﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ څﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎھﺪاﻧﯥ وي .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې څﺎرﻧﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
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
ﻟږ ﺟﺪي ګڼﻞ ﮐﯿږي ،د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﮐﻤﯥ ﮐﭽﯥ ﻟﺮي او د دې زﯾﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﮫ او د ﻻﻧﺪې ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د
ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ،د ټﭗ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ راﻣﻨځ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺟﺒﺮی ودوﻧﻮ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ
ﻗﻀﯿﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﮐﭽﯥ ﭘﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮه  ۳۱.۷ﺳﻠﻨﮫ او  ۱۱.۱ﺳﻠﻨﮫ وې.
د ﺷﺎﮐﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا د راﭘﻮر ﺷﻮې ﻗﻀﯿﯥ ﻧﺸﺘﻮن ﯾﺎ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ

ن
ﻧﯿﻮی
څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻮه ،د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺎﻧﻮن پﻪ "ﻧﺎﻣﻮس" ﭘﻮرې د ﺗړاو ﻧﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ وژﻧﻮ د ې
د  ۳۹ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭘﮫ ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ  ۲۲ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ
ن
"ﻧﺎﻣﻮ�
ﺳﻠي پﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﺴتﻨﺪ ﺷ��ﻮ
ي
د  ۶۰.۸ې
د  ۱۷ھﻐﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﯾﺎ د ھﻐﯥ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻞ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ درج ﺷﻮي وژﻧﻮ" ﯾﻮازې  ۳۱.۸ﺳﻠﻨﻪ ﻣﺮ ي ن
ﺗﮑﺒن ﻧﯿﻮل ﺷﻮي

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.

د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﻟﮫ ﺟﻤﻠﯥ ۱۷.۲ ،ﺳﻠﻨﮫ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﻮ ﻧﮫ وو ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮي ﯾﺎ ھﻢ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۳۹ﻣﺎدې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮی و .ﻟﮫ ټﻮﻟټﺎل ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ ﭘﮫ  ۱۲.۹ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﮐﻲ ﺧﭙﻞ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﯽ او ﻟﮫ ټﻮﻟټﺎل ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ ﭘﮫ  ۴.۳ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﻮ ﮐﯥ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ د ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮي ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮي.
د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دوه ﺳړﯾﻮ ﺧﭙﻠﯥ  ۱۳او  ۱۴ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮرګﺎﻧﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﮫ
څﯿﺮ ﺳﺮه ﺑﺪل ﮐړې .ﻟﺲ ورځﯥ وروﺳﺘﮫ ،دﻏﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐړي او ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﮫ
ﻋﯿﻦ ورځ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل .د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﯾﻲ ﮐﯥ ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ دﻏﮫ ﻗﻀﯿﮫ وﺗړﻟﮫ ځﮑﮫ ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯿﻨﺪو ﺳﺮه ﯾﻮ
ځﺎی ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ واﺧﯿﺴﺖ .ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړای ﺷﻮل.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﮫ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ روږدو ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺧﭙﻠﮫ  ۱۲ﮐﻠﻨﮫ ﻟﻮر د ۵۰۰۰۰
اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ او ﯾﻮې ﻏﻮا ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﺮ ﯾﻮه ﺳړي وﭘﻠﻮرﻟﮫ ﭼﺎ ﭼﯥ ﯾﯥ د واده اراده درﻟﻮده .ﺗﺮ ﺧﺮڅﻼو  ۱۰ورځﯥ وروﺳﺘﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ
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
 20د  ۲۰۱۴ﮐﺎل د اګﺴﺖ او د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ﺗﺮﻣﻨځ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاي  ۱۱۰ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي وو او و ﯾﯥ
ﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ ﯾﻮازې  ۱۰ﻗﻀﯿﻮ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي .د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د اګﺴﺖ او د  ۲۰۱۷ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ﺗﺮﻣﻨځ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺘﻞ او "ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ وژﻧﻮ"
 ۲۸۰ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ادارو ﺗﮫ ﯾﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮی و .د ﻗﻀﯿﻮ ﯾﻮازې  ۱۸ﺳﻠﻨﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﯾﯥ
ﻣﺠﺎزات ﺷﻮي .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﮫ ﻧﻈﺮه :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ
ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﭼﯥ د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب او د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻗﻀﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ورﺗﮫ رﺳﯿﺪګﻲ ﺷﻮې ،۲۰۱۵ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ
ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،ﻣﺊ  ۲۰۱۸راﭘﻮروﻧﮫ وګﻮرئ
ﭼﯥ ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﻧټﺮﻧﯿټ ﭘﺎڼﮫ د ﻻس رﺳﻲ وړ ديhttps://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. :
 21د  ۲۰۲۰ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺗﺮ  ۲۰ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې ،د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن څﺎرﻧﻮاﻟۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ  ۳۴وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دواړو
ﻟﻮﻣړۍ او اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي .د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ،ﻟﮫ دﻏﻮ ادارو د  ۳۲ھﻐﻮ ﻣﺸﺮي ﯾﯥ د ښځﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﮐﯿږي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﮫ ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ  ۳۴وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دي ،ﭼﯥ ﻟﮫ ټﻮﻟټﺎل  ۴۴۲ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ څﺨﮫ  ۱۷۸ھﻐﮫ ﯾﯥ ښځﯿﻨﮫ دي .د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دواړو ﻟﻮﻣړۍ او اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﻮ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﺑﺎطﻠﮫ ﮐړه ﭼﯥ ﻧﮫ ھﻢ ﻧﺠﻠۍ او ﻧﮫ ھﻢ د ھﻐﯥ ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻞ ﮐﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐړی و .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﮫ ووﯾﻞ
ﭼﯥ ﻧﮫ ﻏﻮاړي ﮐﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐړي ،ھﻐﮫ ﯾﻮازې د واده ﺑﻄﻼن ﻏﻮاړي .ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړای ﺷﻮل.
د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ادارې ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ځﯿﻨﯥ ﻗﻀﯿﯥ د ﺷﺎﮐﻲ د ﻧﺸﺘﻮن ﯾﺎ د ﺷﮑﺎﯾﺖ د ﺑﯿﺮﺗﮫ
اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧﮫ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي ،ﮐﮫ څﮫ ھﻢ دﻏﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺮم ﯾﻮ ﻟﮫ ھﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯿږي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ وړ ګڼﻞ ﮐﯿږي .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ،د اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎ  ۳۳.۳ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ ،د ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﯿﺮي  ۴.۲ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ او ځﺎن ټﭙﯽ ﮐﻮﻟﻮ او ځﺎن وژﻧﯥ ﺗﮫ د اړ اﯾﺴﺘﻠﻮ  ۱۲.۵ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﮫ
وې ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ځﮑﮫ ﭼﯥ ﺷﺎﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ اﺧﯿﺴﺘﯽ.
ﭘﮫ ورﺗﮫ ډول ،د اﺟﺒﺎري ﻓﺤﺸﺎګﺮۍ  ۱۶.۷ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮ  ۲.۱ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ او او ځﺎن ﺳﻮزوﻟﻮ او ځﺎن وژﻧﯥ ﺗﮫ د اړ
اﯾﺴﺘﻠﻮ  ۵ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ د ﺷﺎﮐﻲ د ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮۍ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﮫ وې ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ،ﻟﮫ دې واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ
څﯿړﻧﯥ او ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺘﻮن ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻧﮫ درﻟﻮده.
د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ،د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﮫ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ،ﯾﻮې  ۲۵ﮐﻠﻨﯥ ښځﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮاښﯥ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ
اﻣﻠﮫ ﭘﺮ ځﺎن ﺗﯿﻞ واړول او د ژوﻧﺪي ځﺎن ﺳﻮځﻮﻧﯥ ھڅﮫ ﯾﯥ وﮐړه .ھﻐﮫ ﺗﺮ دﻏﯥ ﭘﯧښﯥ څﻠﻮر ﯾﺎ ﭘﻨځﮫ ورځﯥ وروﺳﺘﮫ روﻏﺘﻮن
ﺗﮫ ﯾﻮړل ﺷﻮه ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﺳﯿﻨﮫ ،ډډې ،څﻨګﻠﯥ او ﭘښﯥ ﯾﯥ ﺳﻮځﯿﺪﻟﻲ وو .ﭘﮫ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﮐﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﮫ ووﯾﻞ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻧﮫ
ﻏﻮاړي دﻏﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﻣﺦ ﺗﮫ ﯾﻮﺳﻲ ،ځﮑﮫ ﭼﯥ ھﻐﯥ وﯾﺮه درﻟﻮده ﭼﯥ ﻣﯧړه ﺑﮫ ﯾﯥ طﻼق ﮐړي ،ﻣﻮر او ﭘﻼر ﯾﯥ وﻓﺎت وو او د ﺗګ
ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﮐﻮم ځﺎی ځﺎﯾګﯽ ﻧﮫ درﻟﻮد .د ھﻤﺪﻏﮫ دﻟﯿﻞ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دﻏﮫ ﻗﻀﯿﮫ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﮫ ﺧﻮا وﺗړل ﺷﻮه.

ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻧﮫ او ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ
ﭘﮫ  ۱۵.۸ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻟﻮﻣړي ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮ ﺛﺒﺖ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﮫ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﮫ دي ﻧﯿﻮﻟﻲ 22 .د
ﻗﺘﻞ ﭘﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﮫ  ۳۹.۷ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮرﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ .ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د "ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ
وژﻧﻮ" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﯿﯥ ﭘﮫ ﯾﻮازې ځﺎن ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ د دﻏﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ  ۶۳.۶ﺳﻠﻨﮫ ﮐﯥ د ﺗﻮرﻧﻮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ
ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ .د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ "ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ وژﻧﻮ" ﭘﮫ  ۶۸.۲ﺳﻠﻨﮫ ﮐﯥ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧږدې
ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺧﭙﻠﻮان وو.
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﯿﻮﻧﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ وو ﺧﻮ ډﯾﺮی وﺧﺘﻮﻧﮫ اﻧګﯿﺮل
ﺷﻮي ،ځﮑﮫ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﮫ ﺗښﺘﯿﺪﻟﯽ وي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وي.
ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا  ۱۲.۵ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻧﮫ وو ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺷﻮي ،ﻟﮑﮫ د ﻋﺪﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د دوﺳﯿﯥ ورﮐﯿﺪل ،د
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ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣړﯾﻨﮫ ،ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﮫ د ﻧﻮرو ﻧﺎ څﺮګﻨﺪو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﮐﺒﻠﮫ.
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﻞ
د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﯾﻮازې درې ﺳﻠﻨﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺨﮫ ﺑﮭﺮ د ﺷﺨړو د ﺣﻞ د دودﯾﺰو
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ادارو ﭘﮫ ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺣﻞ ﺷﻮې وې 24 .ﻟﮫ ﻧﮭﻮ ھﻐﻮ ﻗﻀﯿﻮ
 22د ﻣﺤﺪودو ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺮ دې زﯾﺎت ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﻧﮫ دي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺗﺮ دﻏﯥ ﻣﻮدې وروﺳﺘﮫ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي.
 23د څﺎرﻧﯥ د ﻣﻮدې ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ  ۲.۶ﺳﻠﻨﮫ ﻻ اوس ھﻢ د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﺮ
اﺟﺮاآﺗﻮ ﻻﻧﺪې دي.
 24د 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
ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺗﻌﺮﯾﻔﻮي ،اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
څﺨﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﯥ طﺮﯾﻘﯥ ﺣﻞ ﺷﻮي ،ﭘﻨځﮫ ھﻐﮫ ﯾﯥ د اﺟﺒﺎري ازدواج ،دوه ھﻐﮫ ﯾﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ازدواج ،ﯾﻮه ھﻐﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑﺪو
ﮐﯥ د ورﮐړې او ﯾﻮه ھﻐﮫ د ټﭗ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اړوﻟﻮ ﻗﻀﯿﮫ وه .د دوه ھﻐﻮ ﭘﮫ اړه د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ؛ د دوه ﭘﮫ اړه د ښځﻮ د ﭼﺎرو
د رﯾﺎﺳﺖ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺷﻮی؛ دوه ھﻐﮫ ﯾﯥ د ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﯾﺎﺳﺖ  25ﺗﮫ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي او ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب
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.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﻓﺒﺮوري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮې  ۲۵ﮐﻠﻨﯥ ښځﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﻮل څﻮ ﭘﮫ دې اړه راﭘﻮر ورﮐړي
ﭼﯥ د واده د  ۱۱ﮐﻠﻨﯥ ﻣﻮدې ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﻟﮫ ﺧﻮا وھﻞ او ټﮑﻮل ﺷﻮې .ﻟﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻟﯿﺪﻧﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮫ روﻏﺘﻮن
ﮐﯥ د ھﻐﯥ درﻣﻠﻨﯥ ﺷﻮې ﮐﻮم ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﭘﺮ ﺑﺪن د وھﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ وروﺳﺘﮫ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د "ټﭗ ﯾﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اړوﻟﻮ" ﻗﻀﯿﯥ د ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ھڅﮫ وﮐړه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ھﻐﻮي ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐړ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﮫ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي ځﮑﮫ
ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﻣﯧړه ﻟﮫ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ژﻣﻨﮫ ﮐړې ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺑﮫ ﯾﯥ ﺗﺮ دې وروﺳﺘﮫ ﻧﮫ وھﻲ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،ﯾﻮې  ۳۵ﮐﻠﻨﯥ ښځﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐړ ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﺗﺮه ھﻐﮫ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮه زوی ﺗﮫ
د ھﻐﯥ ﻟﮫ ﺧﻮښﯥ ﭘﺮﺗﮫ واده ﮐړې څﻮ د ھﻐﯥ د ﭘﻼر څﻮک ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ورک ﺷﻮی ،ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐړي .دﻏﮫ ﻗﻀﯿﮫ د ﺣﻘﻮﻗﻮ
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮫ راﺟﻊ ﺷﻮې وه ﮐﻮم ﭼﯥ د ښځﯥ ،د ھﻐﯥ د ﻣﯧړه او ﺗﺮه ﺗﺮﻣﻨځ د ﯾﻮه ﺗړون ﭘﮫ اړه ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب وﮐړ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺑﮫ
ﯾﯥ ﻣﯧړه ھﻐﯥ د طﻼق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮي ،ﭘﮫ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺑﮫ د ﺧﭙﻞ ﻣﯿﺮاث ادﻋﺎ ﻧﮫ ﮐﻮي.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۱۵ﮐﻠﻨﮫ ﻧﺠﻠۍ ﭘﮫ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ وﺗښﺘﯧﺪه او ﻣﺮﮐﺰي ښﺎر ﺗﮫ ﻻړه .ھﻐﮫ ﭘﮫ
ﯾﻮه ﭼﯿﮏ ﭘﻮاﯾﻨټ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ودرول ﺷﻮه او و ﯾﯥ ﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ ﭘښﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ټﭙﻲ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮټﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﺮ ﭘښﻮ ﻧﮫ وو .ھﻐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐړه ﭼﯥ ﭘﻼر ﯾﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ھﻐﮫ ﭘﮫ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳړي ﺗﮫ واده ﮐړي ﻧﻮ ھﻐﯥ د دې ﻟﭙﺎره
ﭼﯥ د واده ﻣﺨﮫ وﻧﯿﺴﻲ ،ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر څﺨﮫ وﺗښﺘﻲ ﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮫ درﻟﻮد .دﻏﮫ ﻧﺠﻠۍ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮫ ﯾﻮړل ﺷﻮه
ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ھﻐﮫ ھﻠﺘﮫ د  ۱۶ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ھﻐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ ﻣﻮر ،ﺧﻮر او ورور راﻏﻠﻞ او ھﻐﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه ﯾﻮړه.
د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او د ښځﻮ ﭼﺎرو د رﯾﺎﺳﺖ د اﺳﺘﺎزي ﭘﮫ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﯾﻮه ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﻻس ﻟﯿﮏ ﮐړه ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﭘﮫ
واده ﮐﯥ د ﻧﺠﻠۍ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﭘﺮﭔښﻮده .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﺨﻮاﻧۍ څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ډاګﮫ
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
ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی 26 .د دﻏﯥ ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژي ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ټﯿټﮫ ﮐﭽﮫ ښﺎﯾﻲ دا څﺮګﻨﺪه ﮐړي
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
ﺧﻮا د زﯾﺎﺗﻮ ﺟﺪي ھﻐﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﻟﮑﮫ د ﻗﺘﻞ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﺟﻨﺎﯾﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ،د دې زﯾﺎﺗﮫ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﻲ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺛﺒﺖ او ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
د ﺧﭙﻠﯥ څﺎرﻧﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ وﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻗﻀﯿﯥ ﭼﯥ ﻟږ ﺟﺪي ګڼﻞ ﮐﯿﺪې ﻟﮑﮫ د وھﻠﻮ ﯾﺎ ځﻮروﻧﯥ ﭘﮫ څﯿﺮ دﺟﻨﺤﯥ د ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ
دې زﯾﺎﺗﮫ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻗﺎﻧﻮن د ادارو ﻟﮫ ﺧﻮا ﯾﯥ ﭘﮫ اړه ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب وﺷﻲ ﯾﺎ ﻟﮫ ﺳﺮه ﺛﺒﺖ
ﻧﮫ ﺷﻲ.
څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ څﺨﮫ راﻏﻮﻧډ ﮐړي څﻮ د دﻏﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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.

 25د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي او د ﻣﻠﮑﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن او د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﺴﺐ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺣﻘﯿﻘﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﮫ ﭘﻮروﻧﻮ،
ﻣﻠﮑﯿﺘﻮﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ څﺨﮫ را وﻻړﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺷﺨړې ﺣﻞ ﮐﻮي .د ﺣﻘﻮﻗﻮ د رﯾﺎﺳﺖ وﻻﯾﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ  ۴۳وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
 26د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ډول ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،ﻣﺊ  ۲۰۱۸راﭘﻮر وګﻮرئ ﭼﯥ ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﻧټﺮﻧﯿټ ﭘﺎڼﮫ د ﻻس رﺳﻲ وړ دي:
https://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports.

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

د .د ﻗﻀﯿﯥ د اﺟﺮاآﺗﻮ ﻣﻮدې
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﺧﻮا د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د  ۷۸ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺷﻮﯾﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ژور ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړی
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
ﺗﺮﻣﻨځ  ۳۴.۴ورځﯥ ﺗﯿﺮې ﺷﻮي .ﻟﮫ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻧﮭﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﻟﮫ  ۲۵ورځﻮ څﺨﮫ د زﯾﺎﺗﻮ ورځﻮ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ اوږدې ﻣﻮدې
درﻟﻮدې؛ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دﻏﮫ ﻗﻀﯿﯥ ورڅﺨﮫ و اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ  ۲.۳ورځﻮ ﺗﮫ راﭘﺮﯾﻮځﻲ .ﭘﮫ  ۷۹.۵ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ
د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﺗﻞ ﭘﮫ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ډول د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﮫ
راﭘﻮر ﺷﻮي .ﭘﮫ  ۷.۷ﺳﻠﻨﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،د ﭘﯧښﯥ ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول څﺎرﻧﻮاﻟۍ او ﭘﮫ  ۵.۱ﺳﻠﻨﮫ ھﻐﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮫ
راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮی.
د ﺟﺮم ﺗﺮ ﺛﺒﺖ وروﺳﺘﮫ ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧۍ د ﻏﺒﺮګﻮن واﺣﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﭘﮫ اوﺳﻂ ډول  ۷.۳ورځﯥ وﺧﺖ ﻧﯿﻮﻟﯽ څﻮ
ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ وﻧﯿﺴﻲ .د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ  ۸۷ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﯿﻮﻧﯥ د  ۷۲ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ )درې
ورځﻮ( ﭘﮫ دﻧﻨﮫ ﮐﯥ ﺗﻮرن ﺷﺨﺺ وﺳﭙﺎري او دوﺳﯿﯥ ﯾﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي .ﭘﮫ ھﻐﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪې
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
وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړي – د ھﻐﯥ ﻣﻮده دوه ﺑﺮاﺑﺮه زﯾﺎت وﺧﺖ ﭼﯥ د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ ﭘﮫ
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
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړې.
د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ  ۱۰۰ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ ،څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﮐﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺟﻨﺤﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻮرن ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻣﺤﮑﻤﯥ
ﻣﺨﮑﯥ د اوو ورځﻮ ﻟﭙﺎره او د ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د  ۱۵ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ څﻮ ﺧﭙﻠﯥ څﯿړﻧﯥ ﺑﺸﭙړې او اﺗﮭﺎم
ﻧﺎﻣﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﮫ اﺟﺎزه ﻟﮫ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺨﮑﯥ د ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮده ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﺟﻨﺤﮫ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د  ۲۰ورځﻮ
اﻋﻈﻤﻲ ﺣﺪ او د ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د  ۶۰ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻲ .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﺷﭙږو ﺟﻨﺎﯾﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﺗړاو ،د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د څﺎرﻧﻮاﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ اوﺳﻂ ډول  ۳۶.۲ورځﯥ وﺧﺖ وﻧﯿﻮه څﻮ ﻗﻀﯿﮫ
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ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړي.
د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ  ۱۰۱ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﺗﻮرن ﺷﺨﺺ د ﺣﺪ اﻋﻈﻢ  ۳۰ورځﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﮑﻤﯥ د څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻗﻀﯿﯥ ﺗﺮ ارﺟﺎع وروﺳﺘﮫ د ﺣﮑﻢ
ﺗﺮ ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﻮرې ﭘﮫ اوﺳﻂ ډول  ۲۶.۲ورځﯥ وﺧﺖ ﻧﯿﻮﻟﯽ.
ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ  ۷۸ارزول ﺷﻮي ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ – ﻟﮫ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﺷﮑﺎﯾﺖ
څﺨﮫ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﺮ ﭘﺮﯾﮑړې ﭘﻮرې – ﭘﮫ اوﺳﻂ ډول ﭘﮫ  ۷۶ورځﻮ ﮐﯥ ﭘﺮوﺳﺲ او اﺟﺮا ﺷﻮي .ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د ﻗﻀﯿﯥ د اﺟﺮاآﺗﻮ او

 27د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﻮا د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ھﻐﮫ ﺷﺎﻣﻞ دي :ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ،اﺟﺒﺎري
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 راز د ښځﻮ
او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﻨﺤﯥ دوه ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐړي ،اﺟﺒﺎري ازدواج او د ﻣﺎﺷﻮم ازدواج .ﯾﻮې ﻣﮭﻤﯥ ﭘﺮﯾﮑړې ﺗﮫ د رﺳﯿﺪو ﻟﭙﺎره د
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 ﻣﻮادو ﮐﺎروﻟﻮ
او د ټﭗ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ واردوﻟﻮ ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺴﺘﻨﺪې ﮐړي .دﻏﮫ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﺟﻨﺎﯾﻲ ﯾﺎ ﺟﻨﺤﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ څﯿﺮ وﺷﻤﯿﺮل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ واﻗﻌﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ
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 ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐړي .د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۳۱ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د اﺟﺒﺎري ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺟﺮم ﺗﺮ درﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ د ﮐﻤﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﺣﺒﺲ ﻣﺠﺎزات
ﮐﯿﺪای ﺷﻲ .څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ د ﺣﺒﺲ د دﻏﯥ ﻣﻮدې ﭘﮫ اړه د ﺟﺰا ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻧﮫ دي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮي ) ۱۴۶ ،۳۱-۲۸او  ۱۴۷ﻣﺎدې وګﻮرئ( ،د ھﻐﯥ ډﻟﺒﻨﺪي
ﮐﻮل څﺮګﻨﺪ ﻧﮫ دي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﻮدې ﺗﺮ ډﯾﺮه د ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻊ دي ،د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ادارې ﺑﺎﯾﺪ ھڅﮫ
وﮐړي څﻮ ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﮫ ﮐﻮم ځﻨډ ﭘﺮﺗﮫ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﯽ.

 .۴د اﻧﺪﭔښﻨﯥ وړ ځﺎﻧګړي ﻣﺴﺌﻠﯥ
د ﺧﭙﻠﯥ څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ټﻮل ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻧﺪﯾښﻨﯥ وړ ځﺎﻧګړې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ
ﺿﺪ ارګﺎﻧﻮﻧﮫ څﺮﻧګﮫ راﭘﻮر ﺷﻮي ﻗﻀﯿﯥ او ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐﭽﮫ د ﯾﺎدو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ښځﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺗﮫ ،رﺳﯿﺪګﻲ ﮐﻮي.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﺎدو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،ډﯾﺮی ﯾﯥ اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ دي او د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ او ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ
ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﭘﺮﻟﮫ ﭘﺴﯥ ډول ﻣﻄﺮح ﺷﻮي ﭼﯥ ﯾﺎدې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻋﺎﺟﻞ او ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ رﺳﯿﺪګﯥ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .28

اﻟﻒ .د ښځﻮ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ :د " ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺗﯧښﺘﮫ" ﯾﺎ ﭘﮫ زﻧﺎ ﭘﯿﻞ
د څﺎرﻧﯥ ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭼﯥ د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎرﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﻮﻣﺮه ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ
وړﻟﻮ د ادارو ﻟﺨﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ھﻤﺪارﻧګﮫ د ھﻐﻮ "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﭘﮫ اړه ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ﮐﻮم
ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړي.
د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ،د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ درې ګﻮﻧﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړی ﭼﯥ ھﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې
"ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺗﯿښﺘﯥ" ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې ۱۵۹ :دا ډول ﻗﻀﯿﯥ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﻟﺨﻮا  ۱۲۸ ،ﻗﻀﯿﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧۍ
د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګﯥ ﻟﺨﻮا  ،او  ۹ﻗﻀﯿﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د څﺎرﻧﻮاﻟﯥ ﻟﺨﻮا ﺛﺒﺖ ﺷﻮې دي .ﻟﮫ واده ﻧﮫ
ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﻮ )زﻧﺎ( ﻗﻀﯿﯥ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن  (۱) ۶۴۳ﻣﺎدې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﺷﻮي او د زﻧﺎ د ھڅﯥ ﻗﻀﯿﯥ ھﻢ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮې دي .د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ د زﻧﺎ ﯾﺎ د زﻧﺎ د ھڅﯥ  ۱۵ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې ،ھﻤﺪارﻧګﮫ د زﻧﺎ ﯾﺎ د زﻧﺎ د ھڅﯥ  ۳۵ﻗﻀﯿﯥ د اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺷﺨړو د ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ څﺎﻧګﯥ ﻟﺨﻮا او  ۶ﻗﻀﯿﯥ د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮاﻟۍ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ځﺎﻧګړي څﺎﻧګﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي.
"ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ د ﺗﯿښﺘﯥ" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﺮم ﻧﺪی .ﺧﻮ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﯥ د ﻣﺤﺮم  29ﻟﮫ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﮫ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﮫ ﭘﺮﯾږدي  ،ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﮫ د دوی د ځﺎی ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﮫ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﮫ دوی ﻟﮫ ﮐﻮره څﺨﮫ د
ﺗﯿښﺘﯽ ﭘﮫ ﺗړاو ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي او ﭘﮫ زﻧﺎ د ﭘﯿﻞ ﺗﻮر ﭘﺮې ﻟګﻮل ﮐﯿږي .ﭘﮫ زﻧﺎ ﭘﯿﻞ د ﺟﺰا ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺟﺮم ګڼﻞ ﺷﻮی ﻧﺪی ﻣګﺮ
اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي د  (۱) ۶۴۳او  ۴۷ﻣﺎدو ﭘﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮه ﻣﺘﮭﻢ ﺷﻲ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﺮم ﭘﯿﻞ ﯾﯥ ﻣﻨﻊ ﮐړي.
"ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ د ﺗﯿښﺘﯥ" ﭘﮫ ﺗړاو د ښځﻮ د ﺗﻮرﻧﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه د ﻗﻀﺎﯾﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺻﺎدرې ﺷﻮي دي .د
 ۲۰۱۲ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،ﻟﻮﯾﯽ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﯾﻮ ﻻرښﻮد څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﮫ ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯥ ښځﯥ ﺑﺎﯾﺪ "ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ د ﺗﯿښﺘﯥ" ﭘﮫ ﺗﻮر ﻣﺘﮭﻢ
ﻧﺸﻲ ځﮑﮫ ﭼﯥ دا د ھﯿڅ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ اﺳﺎس ﺟﺮم ﻧﮫ دی .ﻟﯿﮑﻦ ،ﻻرښﻮد زﯾﺎﺗﮫ ﮐړې ﭼﯥ د ﺟﺮم ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﯿښﺘﮫ ﯾﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ده.
دﻏﮫ ﻣﮭﺒﻢ ﺗﻮﭘﯿﺮ ددې اﻣﮑﺎن ﻟﭙﺎره ﻻره ﭘﺮاﻧﯿﺰي ﺗﺮڅﻮ ښځﯥ ﭘﮫ زﻧﺎ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ ﺗﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﮐړې ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھﻐﻮی ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ
ﮐﻮم ﻣﺤﺮم  30څﺨﮫ ﭘﺮﯾږدي.
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﮫ ﭘﮫ ورﺗﮫ ډول ﭘﮫ د ﯾﺎدې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮫ اړه ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﯿﺎﻧﻮﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐړي .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د  ۲۰۱۲ﭘﮫ دﺳﻤﺒﺮ
ﮐﯥ ،ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﻟﻮﯾﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻓﺘﺮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﯾﻮه ﻣﮑﺘﻮب ﮐﯥ وﯾﻠﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره ﻟﮫ
ﮐﻮر څﺨﮫ ﺗﯿښﺘﮫ او د ﻗﻀﺎﯾﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﻏﻮښﺘﻞ ﺟﺮم ﻧﮫ دی .ﻟﯿﮑﻦ ،ﯾﺎد

 28د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﯿﺾ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﮐﻤﯿټﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ اړه درﯾﻢ دوراﻧﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت  ،CEDAW/C/AFG/CO3د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﻣﺎرچ
۲؛ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮫ اړه د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﺧﻮاﻟﯥ ،د ھﻐﯥ د ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ او درﯾځﻮﻧﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د اﺳﺎن د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗړاو د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ځﺎﻧګړي ګﺰارﺷګﺮ
راﭘﻮر۲۰۰۳ ، A / 58/421 ،د اﮐﺘﻮﺑﺮ  ۶ﻧﯿټﮫ ،وګﻮرئ.
 29د ښځﯥ ﻣﯿړه ،ﯾﺎ د ھﻐﯥ ﻧږدې ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺧﭙﻠﻮان )د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،ﭘﻼر ،ﺗﺮوﻧﮫ ،ﻣﺎﻣﺎګﺎن  ،ﻣﯿﻨﺪې او وﯾﺮوﻧﮫ( ﭼﯥ ورﺳﺮه د ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ واده ﮐﻮل ﻣﻨﻊ ﺷﻮی دی.
 30د ﻟﻮی څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻤﯿﺮه  ۲۰۱۲ ،۹۲/۲۰۲ﮐﺎل اﭘﺮﯾﻞ  ۱۱ﻧﯿټﮫ .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګۍ ﭘﮫ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﻣﮑﺘﻮب ﮐﯥ دا ھﻢ وﯾﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﺮﺗﮫ د ﺑﻞ دﻟﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ د "ﺗښﺘﯿﺪﻟﻮ" ﺳﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻞ
ډول ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ .31
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﯾﻮځﻞ ﺑﯿﺎ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ "ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﺗﯿښﺘﮫ" ﯾﺎ ﭘﮫ زﻧﺎ د ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره د ښځﻮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي .دا ﻋﻤﻞ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د
"ﻟﻪﮐﻮر څﺨﻪ ﺗ�ښﺘﻪ" �ﺎ پﻪ زﻧﺎ د ﭘ�ﻞ ﻟپﺎرە د ښځﻮ
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺗﺒﻌﯿﺾ دې او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ وړاﻧﺪې د دوی د ﺧﻮځښﺖ  ،ﺗﻮﻗ�ﻒ �ﺎ ﻋﺪ� ﺗﻌﻘ�ﺐ د ښځﻮ ﻟﻪ ش
��ي ﺣﻘﻮﻧﻮ
ي
ﺧﺼﻮﺻﻲ ژوﻧﺪ ،او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺑﺮاﺑﺮي د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﺟﺪي ﺳﺮﻏړوﻧﮫ
څﺨﻪ ﺟﺪي �ﻏړوﻧﻪ دە.
ګڼﻞ ﮐﯿږي .32

ب  -ځﺎن ﺳﻮزوﻧﯥ ﯾﺎ ځﺎن وژﻧﯥ ﺗﮫ اړ اﯾﺴﺘﻞ
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ  ۴۰ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﻲ ښځﯥ ځﺎن وژﻧﯥ ﯾﺎ ځﺎن ﺳﻮزوﻧﯥ ﺗﮫ اړ اﯾﺴﺘﯥ دي .ﻟﮑﮫ
څﻨګﮫ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻮه ،د ﯾﺎدو ﻗﻀﯿﻮ  ۴۲.۵ﺳﻠﻨﮫ د ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﭽﯥ ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﻲ .ﺧﻮ ،ﭘﮫ ډﯾﺮی ﻣﻮاردو ﮐﯥ ،د راﭘﻮروﻧﻮ
ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دﻏﮫ ښځﯥ ځﺎن ﺗﮫ د زﯾﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ اﺧﯿﺴﺘﻮ دﻣﺨﮫ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯥ زﻏﻤﻠﯥ ده .د دې ښځﻮ ﻟﭙﺎره
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ډﯾﺮ دﻣﺨﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې وای.
د  ۲۰۱۸ﭘﮫ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ ،ﯾﻮې ښځﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ د ټﻮﭘﮏ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﭙﻞ ځﺎن وواژه .د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ھﻐﮫ
ﭘﻨځﮫ ﮐﺎﻟﮫ دﻣﺨﮫ ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ واده ورﮐړل ﺷﻮی و او ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﮫ د ھﻐﯥ د ﻣﯿړه ﻟﺨﻮا څﻮ څﻮ ځﻠﮫ وھﻞ ﺷﻮی وه .ﯾﻮ ځﻞ ،د ھﻐﯥ
ﮐﻮرﻧۍ ھﻐﮫ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﮫ ﺑﻮﺗﻠﮫ .د ھﻐﯥ ﻣﯿړه ﺑﯿﺎ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه راﻏﻠﮫ او ژﻣﻨﮫ ﯾﯥ وﮐړه ﭼﯥ
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﮫ وﻧﯿﺴﻲ او ﯾﺎده ښځﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﮫ ﻻړه .د ﺷﻮاھﺪو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ھﻐﯥ ﻣﯿړه ﺗﮫ
ﺑﺮاﺋﺖ ورﮐړ .ﭘﮫ اﺳﺘﯿﻨﺎﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﯥ ،دوﯾﻤﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ښځﯥ ﻣﯿړه ﭘﮫ  ۶ﮐﻠﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۲۴ﮐﻠﻨﮫ ښځﮫ ځﺎن ﭘﮫ ﺧﯿټﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ډزو ووﯾﺸﺘﮫ او ﻣړه ﺷﻮه .د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،ھﻐﮫ دوه ﮐﺎﻟﮫ
دﻣﺨﮫ ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ واده ﺷﻮه او د ھﻐﯥ د ﺧﻮاښﯥ او ُﺧﺴﺮ ﻟﺨﻮا دواﻣﺪاره ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﺳﺮه ﻣﺦ و .د ﭘﯿښﯥ دﻣﺨﮫ ،ﯾﺎدې ښځﻲ د
ﺧﭙﻞ ﻣﯿړه ﮐﻮر ﭘﺮﯾښﻮد او د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﮫ ﺳﺘﻨﮫ ﺷﻮه .ﺑﯿﺎ د ھﻐﯥ ﻣﯿړه ،ﭼﯥ ﭘﮫ اﯾﺮان ﮐﯥ ﯾﻲ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ھﻐﯥ ورﺗﮫ زﻧګ
وواھﮫ ،ھﻐﮫ ﯾﻲ وګﻮاښﻠﮫ او ورﺗﮫ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺳﺘﻨﮫ ﺷﻲ .ﺑﯿﺎ ھﻐﯥ ځﺎن وواژه .ورﺳﺘﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د ھﻐﯥ
د ﻗﻀﯿﻲ ﭘﻮښﺘﻨﮫ وﺷﻮه ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏﺒﺮګﻮن څﺎﻧګۍ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ھﻐﻮی وﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﯽ د ھﻐﯥ د ﻗﻀﯿﯥ
دوﺳﯿﮫ وﻣﻮﻣﻲ.
د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د راﭘﻮر ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﯾﻮې  ۲۰ﮐﻠﻨﯥ ﻣﻮر د ﺧﭙﻞ ﻣﯿړه او ﺧﻮاښﯥ او ُﺧﺴﺮ ﭘﮫ ﻻس د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﺟﺪي ﺗﺎرﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﻮ .ﯾﻮځﻞ ،د وھﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د ھﻐﯥ ﭘښﯥ ﻣﺎﺗﮫ ﺷﻮې وې .دﻏﮫ ښځﮫ د
طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ د ځﺎﯾﻲ طﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﯾﻲ ﮐړې وه ،ﺧﻮ ھﻐﮫ
ﺑﯿﺮﺗﮫ د ﺧﭙﻞ ﻣﯿړه ﮐﻮر ﺗﮫ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې وه.
دا ډول ﻗﻀﯿﻲ او ورﺗﮫ ﻧﻮرې ﻗﻀﯿﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي دي ،د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ښځﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﻋﺪاﻟﺖ
د ﻻس رﺳﻲ ﭘﮫ اړه ﺟﺪي اﻧﺪﯾښﻨﯥ راﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮي .دا روښﺎﻧﮫ ده ﭼﯥ ډﯾﺮی ښځﯥ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي ﭼﯥ دوی د ځﺎن زﯾﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﯾﺎ
 31د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻤﯿﺮه  ،۸۲۰/۳۲۷د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ۳۱ﻧﯿټﮫ .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎﻧګﯥ ﭘﮫ اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د دې ﻣﺴﺌﻠﯥ د ﻧﻮرو ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره وګﻮرئ
 :د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،د ﺗﻠﻮ ﯾﻮه ﻻره :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺗﺎزه ﺣﺎل .۲۰۱۳ ،ﭘﮫ
ﻻﻧﺪې ﻟﯿﻨﮏ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮيhttps://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. :
 32د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﯿﺾ د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن )و( ۲ﻣﺎده ۱۵ (۱) ،ﻣﺎده او ) ۱۵ (۴ﻣﺎده؛  ،د ﺳﯿﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮال ﻣﯿﺜﺎق  ۱۴ ،۱۲ ،۳ ،۲او  ۱۷ﻣﺎدې؛
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿټﮫ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻤﯿﺮه  ۳ :۲۸ﻣﺎده )د ﻧﺮاﻧﻮ او ښځﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮی( ۲۰۰۹ ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 ،ﮐﺎل د ﻣﺎرچ  ۱۴ ،۲۹او
 ۱۶ﻓﻘﺮې .ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،د ﺗﻠﻮ ﯾﻮه ﻻره :ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺗﺎزه
ﺣﺎل۲۰۱۳ ،؛ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ/د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﮫ ﻻرې :د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻗﻀﯿﯥ ﭼﯥ د ﻣﯿﻨځګړﯾﺘﻮب او
ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﯾﮑړو ﻟﮫ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮې ۲۰۱۵ ،ﮐﺎل .دﻏﮫ ﺳﻨﺪ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ﻟﯿﻨﮏ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮيhttps://unama.unmissions.org/women%27s-rights-reports. :

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ځﺎن وژﻧﯥ ﺳﺨﺖ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﮫ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره ھﯿڅ ﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻠﺮي .دا د ځﺎﻧګړې اﻧﺪﯾښﻨﯥ وړ
ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﭘﮫ ځﯿﻨﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﯾﺎ ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړي د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ ﺧﺒﺮ دي ﻣګﺮ د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ ﻧﮫ ﮐﻮي،
ﭼﯥ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﮫ ښځﻮ ﮐﯥ دا اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮي ﭼﯥ ھﻐﻮی ھﯿڅ ﺑﻞ ځﺎي ﻧﻠﺮي ﭼﯥ ورﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐړي .دا ﭘﯿښﯥ ﭘﺮ رﺳﻤﻲ
ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴټﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ژور ﺑﯥ اﻋﺘﻤﺎدۍ ګﻮاھﻲ ورﮐﻮي.

ج" .ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ وژﻧﯥ"
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺘﻞ  ۲۲ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﭼﯥ د " ﻧﺎﻣﻮس " ﺗﺶ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ وﺟﮫ ارﺗﮑﺎب ﺷﻮي دي .د ﯾﺎد ﺷﻤﯿﺮ ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ
ﭘﮫ  ۱۵ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،ادﻋﺎ ﺷﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﮐﻮرﻧۍ ﻧږدې ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﻏړی و .ﻧﺎﻣﻮس اوس د ﺟﺰا ﮐﻮډ  33ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻗﺘﻞ ﻗﻀﯿﻮ ﻟﭙﺎره د
ﻣﺨﻔﻔﮫ ﻋﺎﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺣﯿﺚ ﻧﮫ ګڼﻞ ﮐﯿږي ،ﭼﯥ ﯾﻮ ښﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دی .ﻟﯿﮑﻦ ،د ﯾﺎد ﻋﻤﻞ دوام د ټﻮﻟﻨﯥ د ځﯿﻨﻮ ﻏړو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺛﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎور
ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﮐﻠﺘﻮري ،دودﯾﺰ ،ﯾﺎ ﻣﺬھﺒﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ د ﯾﻮاﻟﻲ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﯾﺎ اﻋﺎده ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ښځﯥ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ
ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿﺪی ﺷﻲ .ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻮه ،ﭘﮫ ډﯾﺮه ټﯿټﮫ ﮐﭽﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي "ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ وژﻧﯥ" ) ۲۲.۷ﺳﻠﻨﮫ( د
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﻄﺤﯥ ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﻲ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ھﻐﻮ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﭽﮫ ) ۵۱ﺳﻠﻨﮫ( ﭼﯥ "ﻧﺎﻣﻮس" ﺳﺮه ﺗړاو ﻧﻠﺮي ﺧﻮرا ﻟﻮړه
ده.
د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۱۷ﮐﻠﻨﮫ ﻧﺠﻠۍ ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ د ﺗﯿښﺘﯥ ﭘﮫ ﺗﻮر د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﺨﻮا ﻧﯿﻮل ﺷﻮې وه او ﭘﮫ ﻧﮭﮫ
ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﻧﺪی ﻣﺤﮑﻮﻣﮫ ﺷﻮې وه .د ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯿﺪو څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ،ھﻐﮫ د ښځﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮫ واﺳﺘﻮل ﺷﻮه او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻣﻮر
او ﭘﻼر ﺗﮫ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه .داﺳﯥ ادﻋﺎ ﮐﯿږي ﭼﯥ د ھﻐﯥ ورور ﻟﮫ ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯿﺪو څﺨﮫ ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﮫ ھﻐﮫ ووژﻟﮫ .ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ
وﻧﺸﻮای ﮐړای ﭼﯥ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ وﻧﯿﺴﻲ.
د ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۱۶ﮐﻠﻨﮫ اﻧﺠﻠۍ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ ﮐﻮره وﺗښﺘﯧﺪه او دا ځﮑﮫ ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﮐﻮرﻧۍ
ھﻐﮫ د ھﻐﯥ ﻟﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﮫ ﮐﻮژه او واده ﮐﻮﻟﻮ ﺗﮫ اړ ﮐړې وه .دﻏﮫ اﻧﺠﻠۍ د ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﯾﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﮐﯥ ودرول ﺷﻮه او
وروﺳﺘﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﮫ واﺳﺘﻮل ﺷﻮه .ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ﯾﺎدې ﭘﯿښﯥ ،داﺳﯥ ادﻋﺎ ﮐﯿږي ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﭘﻼر ھﻐﮫ ﭘﮫ ډزو
وﯾﺸﺘﻠﯥ او وژﻟﯥ ﯾﯥ ده .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړی ﭼﯥ ھﻐﻮې ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ وﻧﯿﺴﻲ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،د ادﻋﺎ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،ﯾﻮه  ۲۸ﮐﻠﻨﮫ ښځﮫ د ھﻐﯥ د ورور او د ﮐﺎﮐﺎ زوی ﻟﺨﻮا وژل ﺷﻮې وه .د راﭘﻮروﻧﻮ
ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دې دوی ھﻐﮫ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي )ھﻠﮏ( ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﮫ ﻟﯿﺪﻟﻲ وو .ﭘﮫ ھﻤﺎﻏﮫ ﻣﺎښﺎم ﮐﯥ ،د ادﻋﺎ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دوی ھﻐﮫ
د ھﻐﯥ د ﭘﻼر ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﮫ ﻗﺘﻞ ورﺳﻮﻟﮫ .دوی ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻟﮫ ﺳﯿﻤﯥ ﺗښﺘﯿﺪﻟﻲ او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ وﻧﺸﻮ ﮐﻮاﻟﯽ دوی وﻧﯿﺴﻲ .د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻠګﺮی )ھﻠﮏ( د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮی و ﺧﻮ ﭘﮫ ﮐﻮم ﺗﻮر ﻣﺘﮭﻢ ﻧﺸﻮ.
د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮ ﺳړي ﺧﭙﻠﮫ  ۱۴ﮐﻠﻨﮫ ﻟﻮر او ﯾﻮ  ۱۶ﮐﻠﻦ ھﻠﮏ د ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﯥ درﻟﻮدو ﭘﮫ ﺗﻮر وژﻟﻲ.
دﻏﮫ ﺳړی ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﮭﻮر ځﺎﯾﯽ ﺟﻨګﺴﺎﻻر دی ،د ھﻠﮏ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﮫ ﻻړ او د ﭘﯿﺴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﯾﯥ وﮐړه او دا ﭼﯥ د
ﯾﺎدې اړﯾﮑﯥ د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮرګﺎﻧﯥ ھﻐﮫ )ﺟﻨګﺴﺎﻻر( ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺪ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ .د ھﻠﮏ ﻣﻮر او ﭘﻼر دا اړﯾﮑﮫ رد ﮐړه او
وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ دوی ﭘﯿﺴﯥ ﻧﮫ درﻟﻮدې ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺗﮫ ﯾﻲ ورﮐړي ،ﺧﻮ ،ﭘﮫ ﺑﺪ ﮐﯥ ﺑﮫ ﯾﻮه ﻟﻮر ورﮐﻮي .ھﻐﮫ )ﺟﻨګﺴﺎﻻر( دا وﻧﮫ ﻣﻨﻠﮫ
او ھﻠﮏ ﯾﯥ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﮫ ﯾﻮړ  ،ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ھﻐﮫ او د ﺧﭙﻠﮫ ﻟﻮر ﯾﯥ د ﻧﺎرﯾﮫ وﺳﻠﻮ او ﺗﺒﺮګﯥ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ ووژل .دﻏﮫ ﺳړی د
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﺨﻮا ﻧﯿﻮل ﺷﻮی وو ،ﺧﻮ وروﺳﺘﮫ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د وﻟﺴﻮال او د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺗﺮﻣﻨځ د
ﻣﯿﻨځګړﯾﺘﻮب ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻮی دی.

 33د  ۱۹۷۶ﮐﺎل د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ  ۳۹۸ﻣﺎده ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﯾﻮ څﻮک ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﻣﻮس د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﮫ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﯾﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان ووژﻧﻲ ﯾﺎ ټﭙﻲ ﮐړي ،د ﻗﺘﻞ او ﯾﺎ د ټﭙﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺟﺮم ﻧﮫ
ﻣﺠﺎزات ﮐﯿږي ،ﻣګﺮ ﭘﺮځﺎی ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻲ ﭼﯥ  ۲ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﮫ زﯾﺎت ﻧﮫ وي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د  ۲۰۱۸ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ  ۱۲۵او  ۱۲۶ﻣﺎدو ﮐﯥ ﻧﺎﻣﻮس ﯾﻲ د "ﻣﺸﺮوع" دﻓﺎع ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ
ذﮐﺮ ،ﺧﻮ  ۱۲۹ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺸﺮوع دﻓﺎع د ﻗﺘﻞ ﭘﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ ﻧﺪي ،ﻣګﺮد ځﯿﻨﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺷﻤﯿﺮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮد دﻓﺎع ﭘﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎﻣﻮس ﺳﺎﺗﻨﮫ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪي.

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

د .د ﻣﺎﺷﻮم واده
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم د ودوﻧﻮ  ۱۶ﻗﻀﯿﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي دي  .34ﯾﻮازې ﭘﮫ ﯾﻮه ﻗﻀﯿﮫ ﮐﯥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﮫ ﺟﺰا ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﻮې .ﺷﭙږ ﻗﻀﯿﯥ د
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮي او درې ﻗﻀﯿﻲ د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮوﻧﮑﯥ
ﻓ��� او روايف ي ز�ﺎن ﺗﻪ پﻪ پﺎم
د ﻧﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺸﻮې ،ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د د ﻣﺎﺷﻮم وادە ﺟﺪي ي
�ە ،دا ﺟﺮم بﺎ�ﺪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺷکﺎ�ﺖ څﺨﻪ ﺗﺮ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ده .ھﻤﺪارﻧګﮫ ،ﯾﻮ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ش
�.
ي
ﻋﺪ� ﺗﻌﻘ�ﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ي
ﺗﮫ ﺑﺮاﺋﺖ ورﮐړل ﺷﻮ ،دوې ﻗﻀﯿﯥ د ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﻟﮫ ﻻرې ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮې
 ،ﭘﮫ دوه ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﮫ درﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ و ﻧﮫ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی ،او ﯾﻮه ﻗﻀﯿﮫ ﯾﯥ د ﻧﻮرو دﻻﯾﻠﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺣﻔﻆ
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
ﺗﻤﮫ ﮐﻮل ﻏﯿﺮ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ده ﭼﯥ اﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﮫ ﭘﺨﭙﻠﮫ ،څﻮک ﭼﯥ زﯾﺎﻧﻤﻨﯥ او ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ څﺨﮫ وي ،ﭘﺪې ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯥ وي ﭼﯥ د
ﻋﺪﻟﻲ اوﻗﻀﺎﯾﻲ اداره ﺳﺮه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﮐړي ﯾﺎ د ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻓﺸﺎر ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﺟﺰاﯾﻲ رﺳﯿﺪګﯥ ﭘﮫ
ﺑﺸﭙړ دوران ﮐﯥ ﻟﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ څﺨﮫ اﻧﺼﺮاف وﻧﮑړي .د ﻣﺎﺷﻮم واده ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺳﺨﺖ ﻓﺰﯾﮑﻲ او رواﻧﻲ زﯾﺎن ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،35
دا ﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ د ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﮫ ﻧﺸﺘﻮن ﮐﯥ ھﻢ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۱۶ﮐﻠﻨﮫ اﻧﺠﻠۍ د ﯾﻮ  ۲۸ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺳﺮه د ھﻐﯥ د ﺗﺮه  ،د ھﻐﯥ د وﻟﻲ ،ﻟﺨﻮا ﭘﮫ زوره
واده ﺷﻮې وه .د ھﻐﯥ د ﻣﯿړه د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھﻐﮫ ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ وﺗښﺘﯧﺪه .د ۲۰۱۹ﮐﺎ ﭘﮫ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،د ھﻐﯥ ﻣﯿړه 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
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻧﻮ ﺟﺮم ﭘﮫ ﺗړاو ھﯿڅ ﺗﻮر ﻧﮫ دی راﭘﻮرﺗﮫ ﺷﻮی.
د ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه  ۱۰ﮐﻠﻨﮫ اﻧﺠﻠۍ ﯾﻮ  ۲۰ﮐﻠﻦ ﺳړي ﺗﮫ د ھﻐﯥ د ﭘﻼر ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ ورﮐړه ﺷﻮه .د ھﻐﯥ
ﻟﮫ واده ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﮫ ،ھﻐﮫ د راﭘﻮر ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ د ﺟﺪي ﺧﻮﻧﺮﯾﺰې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وﻻﯾﺘﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﮫ وړل
ﺷﻮې وه او د زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣړ ﺷﻮه .ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧۍ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ راﭘﻮر
ورﮐړی ﭼﯥ دوی وﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ﻗﻀﯿﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي.

ه .د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي د ﭘﯿښﻮ درﻣﻠﻨﮫ
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

 34د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن  ۲۸ﻣﺎده ،د  ۱۹۷۷ﮐﺎل ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ۷۱ﻣﺎدې ﭘﮫ ﻧﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د ھﻐﮫ ښځﯥ واده ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ د واده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﯽ ﻧﮫ
وي .د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ودوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﯾﻲ ﻧﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐړې  .ﻟﯿﮑﻦ ،د ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ۷۰ﻣﺎدې  ۱ﻓﻘﺮه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻧﺠﻮﻧﯥ د  ۱۶ﮐﻠﻦ ﻋﻤﺮ څﺨﮫ
وروﺳﺘﮫ د واده ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اھﻠﯿﺖ ﻟﺮي؛ ﯾﺎده ﻣﺎده زﯾﺎﺗﻮي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﮫ اﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﯾﯥ  ۱۶ﮐﻠﻨۍ ﺗﮫ ﻧﮫ وي رﺳﯿﺪﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ د ھﻐﯥ د ﭘﻼر ﯾﺎ وړ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﺨﻮا واده ﺷﻲ .او د  ۷۱ﻣﺎدې  ۲ﻓﻘﺮه
د  ۱۵ﮐﺎﻟﻮ څﺨﮫ د ټﯿټ اﻧﺠﻠۍ واده ﮐﻮل ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .د دې راﭘﻮر د ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره و د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  ۱ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻗﻀﯿﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ودوﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪې ﮐړي ﮐﻠﮫ
ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ اداورﺗﮫ راﭘﻮر ﮐﯿږي او اﻧﺠﻠۍ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﮫ  ۱۸ﮐﻠﻨۍ ﺗﮫ ﻧﮫ ده رﺳﯧﺪﻟﯥ .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻧﻮ ﻟﮫ  ۱۶ﻗﻀﯿﻮ څﺨﮫ  ۱۱ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﭼﯥ د
 ۱۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﻟږ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ اﻧﺠﻮﻧﯥ دي.
 35د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﯿﺾ د ﻟﮫ ﻣﯿﻨځﮫ وړﻟﻮ ﮐﻤﯿټﮫ او د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﮐﻤﯿټﮫ  ،د زﯾﺎن رﺳﻮﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ګڼﯥ  ۳۱او CEDAW/C/GC/31- ،۱۸
 ۲۰۱۴ ،CRC/C/GC/18ﮐﺎل ﻧﻮﻣﺒﺮ  ۱۴ﻧﯿټﮫ ۲۴-۲۴ ،ﻓﻘﺮې؛ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﻤﻊ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ راﭘﻮ  ،د ﻣﺎﺷﻮم
واده ،د ﻣﺎﺷﻮم وﺧﺘﻲ واده او ﺟﺒﺮي ودوﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻟﮫ ﻣﯿﻨځﮫ وړل ۲۰۱۴ ،A/HRC/26/22ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ  ۲ﻧﯿټﮫ۱۰ ،ﭘﺎراګﺮاف.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړي ،د درﻣﻠﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺪارک راټﻮل ﮐړي ،او ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ درﻣﻠﻨﮫ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐړي ،ﺧﻮ ﯾﺎدې
آزﻣﻮﯾﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯿﺎ وزارت د ﺟﻨډر ﭘﺮاﺳﺎس د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭘﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .36
ﻟﯿﮑﻦ ،د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي ډﯾﺮی ﻗﻀﯿﯥ د ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﯾﻲ ادارو ﻣﻮظﻔﯿﻨﻮ درک او ﻓﮭﻢ د ﯾﺎدو ازﻣﻮﯾﻨﻮ او ھﺪف ﭘﮫ ﺗړاو
د ژوﻧﺪي ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﺟﺪي اﻧﺪﯾښﻨﯥ راﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮي .داﺳﯥ ﺑﺮﯾښﻲ ﭼﯥ ښځﯥ ډﯾﺮی ځﻠﮫ ﺗﻤﮫ ﮐﯿږي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ دا ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت وﮐړي ،ﭘﺮﺗﮫ ﻟﺪې ﭼﯥ ﺑﺸﭙړ رﺿﺎﯾﺖ ﻟﮫ ﯾﺎدو ښځﻮ څﺨﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي  .37ښځﯥ
ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﮫ څﻮ ځﻠﮫ د دې ازﻣﻮﯾﻨﻮ ﻻﻧﺪې 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
دي ،ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺲ او څﺎرﻧﻮاﻻن اﮐﺜﺮا ﭘﺮ ازﻣﻮﯾﻨﯥ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ آﯾﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﭘﯿښ ﺷﻮی او ﮐﮫ ﻧﮫ.
ﺧﻮ ،دا د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ دﻧﺪه ﻧﺪی ﭼﯥ ﭘﺪې اړه ﮐﻮم ﺗﻔﯿﺴﺮ وﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﭘﯿښ ﺷﻮی او ﮐﮫ ﻧﮫ ،او د
ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ وړ ټﭙﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ډﯾﺮی ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪ ﻧﮫ وي .38
د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا د څﺎرﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ ،راټﻮل ﺷﻮي ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ځﯿﻨﯥ ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮي د ﺑﮑﺎرت ﻣﻌﻠﻮﻣﻠﻮ ﻟﭙﺎره د طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﺷﻮي .دا ډول ازﻣﻮﯾﻨﯥ ھﯿڅ طﺒﻲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻨﺴﻲ
ځﺎﻧګړی اﺳﺎس ﻧﻠﺮي او د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﯾﻮ ﺷﮑﻞ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺟﺪي ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ګڼﻞ ﮐﯿږي .39
د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﮫ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،وروﺳﺘﮫ ﻟﺪې ﭼﯥ د ھﻐﯥ د واده ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺷﭙﮫ د ھﻐﯥ د ﻣﯿړه ﻟﺨﻮا ﺗﻮرﻧﮫ ﺷﻮه ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺑﺎﮐﺮه
ﻧﺪه ،ﯾﻮه  ۱۶ﮐﻠﻨﮫ ﻧﺠﻠۍ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﯾﻮ ﮐﺎل وړاﻧﺪې ﭘﺮ ھﻐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی و .ظﺎھﺮاً ھﻐﮫ ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د
ﺿﺪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﺨﻮا طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﯿږل ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،ﭘﺮ اﻧﺠﻠۍ ﯾﺎد ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮې  ۱۴ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﯥ د ﺧﭙﻞ  ۴۰ﮐﻠﻦ ﺗﺮه ﻟﺨﻮا ﭘﮫ
ﭘﺮﻟﮫ ﭘﺴﯥ ډول ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ څﺎرﻧﻮال ﯾﺎده ښځﮫ دوه ځﻠﮫ د طﺒﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ
ﻟﭙﺎره وﻻﯾﺘﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﮫ وﻟﯿږﻟﮫ ،ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﺛﺒﻮت ﯾﯥ ﻧﮫ دی ښﻮدﻟﯽ .وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ،ﯾﺎده ﻧﺠﻠۍ
د ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﻌﺎﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﺑﻞ ﺗﮫ واﺳﺘﻮل ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮫ ﮐړه ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی وو .د ﺟﻮﻻی ﭘﮫ
ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺧﭙﻠﮫ ﺻﻮرت دﻋﻮا اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﮫ وﺳﭙﺎرﻟﮫ .ﺑﯿﺎ ،ﯾﺎدې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻗﻀﯿﮫ ﯾﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﮫ راﺳﺘﻮﻟﮫ او ﻟﮫ
ھﻐﯥ څﺨﮫ ﯾﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه د ﻻزﯾﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړه .وروﺳﺘﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﭘﮫ اګﺴﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﮫ ﺳﺰا
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﯾﻮه ﺳړي ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐړ ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻟﻮر ،ﭼﯥ ﮐﻮﻧډه ده ،ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ دې ﭼﯥ
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
 36د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﻟﻤﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯿﺎ وزارت ،د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ھﯿﻮادﻧﻲ دﻓﺘﺮ  ،او د ﺟﻨډر ﻣﺴﺎواﺗﻮ او د ښځﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ،ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﻨډر ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۲۰۱۴ ،ﮐﺎل ۱۶ ،ﺻﻔﺤﮫ .ﯾﺎد راﭘﻮر ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ﻟﯿﻨﮏ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي:
.https://reliefweb.int/report/afghanistan/gender-based-violence-treatment-protocol-healthcare-providers-afghanistan
 37د ﺟﻨډر ﭘﺮاﺳﺎس د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ۱۷-۱۶ ،ﺻﻔﺤﯥ ،ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ښځﯥ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي د ازﻣﻮﯾﻨﯥ ھﺪف ،دا ﭼﯥ ازﻣﻮﯾﻨﯥ څﻨګﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿږي ،او د راټﻮل ﺷﻮﯾﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﭘﮫ اړه ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ .د ازﻣﻮﯾﻨﯥ ھﺮې ﺑﺮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺟﻼ ﺗﻮګﮫ د ښځﯥ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻲ او ښځﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د آزﻣﻮﯾﻨﯥ ھﺮې ځﺎﻧګړې ﺑﺮﺧﯥ ﺗﮫ رﺿﺎﯾﺖ
ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﮫ اﻧﮑﺎر وﮐړي ﭼﯥ دوی ﭘﮑﯥ راﺣﺘﮫ ﻧﺪي.
 38د ﺟﻨډر ﭘﺮاﺳﺎس د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ۶۵-۶۳ ،۲۱ ،۱۷-۱۶ ،ﺻﻔﺤﯥ ،ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐﻮي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ اړوﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿږي ،ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ د ﺑﮑﺎرت ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯥ ﺳﺎﺑﻘﯥ ﭘﮫ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ھﺪف ﺳﺮه ﻧﮫ وي او دا ﭼﯥ دا د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﻮظﻒ رول دا ﻧﮫ دی ﭼﯥ د ﺟﻨډر ﭘﺮﺑڼﺴټ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘښﯿﺪو ﭘﮫ اړه
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 ﻣﺠﺒﻮره ﮐړی ھﻐﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي .ﺳﺮﺑﯿﺮه
ﭘﺮدې ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي وروﺳﺘﮫ ،د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ وړ زﯾﺎن د  ٪۵۰څﺨﮫ ﻟږ ﭘﯿښﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
 39ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د “ﺑﮑﺎرت آزﻣﻮﯾﻨﯥ” ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ) ۶۴۰ (۲ﻣﺎدې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي ،ﯾﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ھﻐﮫ دا ﭼﯥ د ښځﯥ رﺿﺎﯾﺖ او د ﯾﻮې ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻣﺤﮑﻤﯥ
ﺣﮑﻢ 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 ﺑﺸﭙړ ډول د "ﺑﮑﺎرت ازﻣﻮﯾﻨﮫ" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻊ ﮐړي .د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﯿﺾ د ﻟﻤﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﮐﻤﯿټﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ اړه درﯾﻢ دوراﻧﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت  ،CEDAW/C/AFG/CO/3د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﻣﺎرچ ) ،۲ز(۲۴
ﭘﺎراګﺮاف؛ .ھﻤﺪارﻧګﮫ وګﻮرئ ،د ﻧړﯾﻮال روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﯿﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ ،او د ښځﻮ ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ،د ﺑﮑﺎرت ازﻣﻮﯾﻨﯥ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ
وړل :ﯾﻮه ﺑﯿﻦ اﻻداراﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ .۲۰۱۸ ،ﯾﺎده ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ﻟﯿﻨﮏ ﮐﯥ ﺑﮫ آﻧﻼﯾﻦ ﺑڼﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮيhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-:
 .18.15-eng.pdf?ua=1د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ډاﮐټﺮان :ﺑﮑﺎرت او د ﺑﮑﺎرت ﭘﺮده او ھﯿڅ واﻗﻌﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺎ طﺒﻲ اﺳﺎس ﻧﺸﺘﻮن ،د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د ﻣۍ ﻣﯿﺎﺷﺖ https://phr.org/our-
 . work/resources/virginity-and-hymen-testing-no-factual-scientific-or-medical-basis/د ﺷﮑﻨﺠﯥ او ﻧﻮر ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ  ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮﮐﻮﻧﮑﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺰا ﭘﮫ اړه د
ځﺎﻧګړي راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻲ راﭘﻮر ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ،اووﻣﮫ ﻧﺎﺳﺘﮫ ، A / HRC / 7/3 ،د ﺟﻨﻮري  ۳۴ ،۷ﭘﺎراګﺮاف.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
ﻟﭙﺎره ﻟﯿږل ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ دې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی ﻧﮫ وو ﺑﻠﮑﮫ ﭘﮫ ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﻮ
ﮐﯥ ﯾﯥ رﺿﺎﯾﺖ درﻟﻮد .د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ادارې دﻏﮫ ﻗﻀﯿﮫ د ﺣﻘﻮﻗﻮ رﯾﺎﺳﺖ وﻻﯾﺘﻲ څﺎﻧګﯥ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړه ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﯾﺎده
ښځﮫ د ھﻐﯥ ﻟﮫ اوښﻲ ﺳﺮه واده ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻐﮫ ﮐﺲ )اوښﯥ( ﻻدرﮐﮫ ﺷﻮ.
د  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،ﯾﻮه ۱۲ﮐﻠﻨﮫ اﻧﺠﻠۍ د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮫ ورﻏﻠﮫ او راﭘﻮر ﯾﯥ ورﮐړ ﭼﯥ د ﻧﺎرﯾﻨﮫ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﺨﻮا ﭘﮫ
ﭘﺮﻟﮫ ﭘﺴﯥ ډول ﭘﺮې ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی .د ښځﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ د ﻗﻀﯿﯥ ﭘﮫ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ھﻐﯥ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ
ﮐړې او ھﻐﮫ د طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره واﺳﺘﻮل ﺷﻮه ،ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﻧﺘﯿﺠﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ھﯿڅ ډول ﺳﻨﺪ وﻧښﻮد.
وروﺳﺘﮫ ،څﺎرﻧﻮال ﻗﻀﯿﮫ د ﺷﻮاھﺪو او ﻣﺪارﮐﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وﺗړﻟﮫ.
د  ۲۰۱۹ﮐﻞ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﮫ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﮐﯥ ،د ﯾﻮې  ۱۵ﮐﻠﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﯥ د ﯾﻮه ﺳړي
ﻟﺨﻮا ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﺷﻮی و ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮي ﻟﺨﻮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮی و .وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ ﻗﻀﯿﮫ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯥ
ﺿﺪ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﮫ راﺟﻊ ﺷﻮه ،ﯾﺎده ﻧﺠﻠۍ د طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره وﻟﯿږل ﺷﻮ ﭼﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﺷﻮه ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ھﻐﯥ
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﻧﮫ دی ﺷﻮی .ﻗﻀﯿﮫ ﭘﮫ دې اﺳﺎس ودرول ﺷﻮه .د راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﯾﺎدي ﻧﺠﻠۍ ﺑﯿﺎ ھﻐﮫ ﺗﻮرن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮه واده
وﮐړ.
د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی ﻟﮫ واده ﻏﯿﺮ د ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﻮر ﻟګﻮل
د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﭘﮫ اﺗﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي ،څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﯾﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ راﭘﻮر د
رﺿﺎﯾﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺟﻨﺴﻲ اړﯾﮑﻮ ]زﻧﺎ[ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ارزوﻟﻲ .ﭘﮫ دﻏﻮ ډﯾﺮی ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎ د ﺟﺰا ﮐﻮډ د ) ۶۴۳ (۱ﻣﺎدې ﻟﮫ
ﻣﺨﯥ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ.
د ۲۰۱۹ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ،ﯾﻮې ښځﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﯾﻮ  ۲۲ﮐﻠﻦ ﺳړي د ھﻐﯥ ﭘﺮ ﯾﻮې  ۱۷ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮر ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﯿﺮی ﮐړی .ﮐﮫ څﮫ ھﻢ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎرﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ څﺎرﻧﻮال ،ﭘﺮ ﺷﮑﻤﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﺗﻮر ﯾﻲ وﻟګﻮ ،ﺧﻮ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﯥ دﻏﮫ ﺗﻮر ﭘﮫ زﻧﺎ ﺑﺪل ﮐړی او ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺳﺰا ﻣﺤﮑﻮم ﮐړ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﺟﺰا ﮐﻮډ د  ۶۳۸ﻣﺎدې ﺳﺮه
ﺳﻢ ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ څﺨﮫ ټﯿټ ﻋﻤﺮه  40ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺖ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ګڼﻞ ﮐﯿږي او د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې
ﺷﻮي ھﺮ ډول رﺿﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دی.
د ﺟﺮم ﺗﻮر ﻟګﻮﻟﻮ ډﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﮫ ارادې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوړه اﻏﯿﺰه
وﻟﺮي  .41ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ وي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﮫ اړه د ښځﯥ ﭘﮫ راﭘﻮر اﮐﺜﺮا ﺑﺎور ﻧﮫ ﮐﯿږي ﻣګﺮ دا
ﭼﯥ ھﻐﮫ د دې ډول ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻧښﻮ ﺗﮫ اﺷﺎره وﮐړي ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﭙﺎره
د ښځﻮ ﺧﻮﻧﺪي او واﻗﻌﯿﺘﻲ وړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺷﺪﯾﺪه ﺗﻮګﮫ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ زي.

 .۵ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ډاډﻣﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ھڅﻮ ﮐﯥ ګړﻧﺪی ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړی
دی .د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻮې ﻟﺴﯿﺰې ﻧﮫ ﺳﺘړې ﮐﯿﺪوﻧﮑﯥ اداری ﺟﻮړوﻧﯥ او د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺣﻖ
ﭘﮫ اړه د ﭼﻠﻨﺪ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ھڅﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ ده ﭼﯥ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﻲ ﻟﮫ ھﺮ ډول ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺨﮫ ھﻐﻮی )ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﯥ( ﺧﻼﺻﻮن

 40د ﺟﺰا ﮐﻮډ  ۹۵ﻣﺎده ،ﻣﺎﺷﻮم د ﯾﻮ داﺳﯥ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﯾﯥ ﺗﺮ  ۱۸ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻧﮫ وي رﺳﯿﺪﻟﯽ .ﻟﮫ ھﻤﺪې اﻣﻠﮫ داﺳﯥ ﻓﺮض ﮐﯿږې ﭼﯥ ﭘﮫ  ۶۳۸ﻣﺎدې ﮐﯥ "ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻤﺮ" ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮرﺗﻨﯥ ﻣﺎدې ﭘﮫ اﺳﺎس درک او ﻓﮭﻢ ﺷﻲ.
 41د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړي ﮐړﻧﺎﻟﺮې ،ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن او ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﮫ اړه ﮐﺎري ډﻟﯥ ،د ﺟﺮﻣﻲ ﮐړﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ زﻧﺎ د ښځﻮ ﻟﮫ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮڅﺨﮫ ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ده ،د  ۲۰۱۲ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ
ﻣﯿﺎﺷﺖ .د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ھﺮ ډول ﺗﺒﻌﯿﺾ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺮاﺳﺎس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ درﯾﻢ دوره ای راﭘﻮر ﮐﯥ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺒﻌﯿﺾ
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 ګﻮﺗﮫ ﮐړه .ﺗﻮﺻﯿﮫ وﺷﻮه ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺰا ﭘﮫ ﮐﻮډ ﮐﯥ د
زﻧﺎ ﭘﮫ ګډون "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ" د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ څﺨﮫ وﺑﺎﺳﻲ CEDAW/C/AFG/CO/3 .د  ۲۰۲۰ﮐﺎل ﻣﺎرچ ۲۴ ،۲ـ ۲۳ﭘﺎراګﺮاﻓﻮﻧﮫ.

ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� پﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ې� د ﻋﺪاﻟﺖ پﻪ ﻟټﻪ
د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ې
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.
ﺧﻮ ،ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﻻھﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮی .داﺳﯥ ﺑﺮﯾښﻲ ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻻﺳﺮﺳۍ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ھﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه
ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮې ﭼﯥ ﺟﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ګﯿږي ﻟﮑﮫ ﻗﺘﻞ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮی .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
� پﻪ ﺟﺮم بﺎﻧﺪې د ﺗﻮرن ﮐ�ﺪﻟﻮ
ډﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي پ ې
ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﻟږ ﺟﺪي ګڼﻞ ﮐﯿږي د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮا ﻋﺎدي ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮه
ن
ﻗ��ﺎي
ﺟن�
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ي
ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� راﭘﻮرورﮐﻮل د ې
ي
ﮐﯿږي .دا د ھﻐﮫ ﻧﻈﺮ څﺨﮫ ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ اﺧﻠﻲ او ځﺎوو ﺗﻘﻮﯾﮫ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ښځﻮ او ﭘﺮ ﻫ�� بﺎﻧﺪې ﻧﺎوړە ي ن
اﻏ�ە وﻟﺮي.
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
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﺧﭙﻠﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪی ﺛﺒﺖ ﮐړی او ﻧﮫ ﯾﻲ ﺳﺎﺗﻠﯽ دی ،ﭘﮫ
�
ځﺎﻧګړي ډول د ھﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﮐﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ څﺨﮫ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ څﺎرﻧﻪ دا پﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ېپ
ښ�
� ز�ﺎد ي
ﺷﻤ� ې
ن
ن
�
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دا دروﻧﺪ ﺑﺎر د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ اوږ واﻧﭽﻮي ،ﻻﻫﻢ د ځﺎن
وژي ﻫڅﻪﮐﻮيکﻠﻪ � ې
ﺳﻮزوي �ﺎ ځﺎن ې
ې
دا� اﺣﺴﺎس
ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺟﺮم راﭘﻮر ورﮐﻮل ﻣﻤﮑﻦ دوی د
ي
ﺗﺎوﺗ��ﺨﻮا� �ە ﻣﺦ وي او ې
ښ
ھﻐﮫ د ھﻐﯥ ﻟﮫ ﮐﻮرﻧۍ او ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ واﭼﻮې او د ھﻐﯥ وﮐړي پ� دوی د ت
ر�ښتﯿي ﻻرە ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﺗ�ښي ﻟپﺎرە
ې
ې
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړي .دا ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ودوﻧﻮ ﭘﮫ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ و دروﻧﺪ دی .د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ څﺎرﻧﯥ دا ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ زﯾﺎد ﺷﻤﯿﺮ ښځﯥ ﻻھﻢ 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
رﯾښﺘﯿﻨﯽ ﻻره ﻧﮫ ﻟﺮي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﺟﺰاﯾﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ د "اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﮫ ﺗﻮر د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻮﻗﯿﻔﻮﻟﻮ ﺗﮫ دوام ورﮐﻮي ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ ﻟﮫ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﮫ د ﭘﺮﯾښﻮدو د ﺗﻮر ﭘﮫ واﺳﻄﮫ ھﻐﻮي ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .ﭘﮫ ورﺗﮫ ډول ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﯿﺮي
ﻗﻀﯿﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ دي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ د طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل او اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﮫ ګﻮﺗڅﻨډﻧﮫ ﭼﯥ ﮐﮫ دوی
راﭘﻮر ورﮐﻮل ﻏﻮره ﮐړي ﻧﻮ د زﻧﺎ د ﺟﺮم ﺗﻮر ﺑﮫ ﭘﺮې وﻟګﻮل ﺷﻲ .ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﮫ
او ﺟﺒﺮي طﺒﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺨﭙﻠﮫ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﮐﭽﯥ ﮐړوﻧﻮ ﺗﮫ د دې ﭘﺮځﺎی پ
� د ښځﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،د
ې
� �
ن
ﻗ��ﺎي ﮐﻮي.
ﭘﻮرﺗﮫ ﺷﯿﻲ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻘﻌﯿﺐ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ .دا اﻧﺪﯾښﻨﯥ داﺳﯥ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻋﺪاﻟﺖ
رﺳ� ﺳ�ﺴټﻢ ا��ا دوی ﺑ�ﺎ ي
ي
اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﻮر ﻧﮫ وي .رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴټﻢ د دې ﭘﺮ
ځﺎی ﭼﯥ د ښځﻮ ﺳﺎﺗﻨﮫ او ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،اﮐﺜﺮا دوی ﺑﯿﺎځﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮي.

ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د دې راﭘﻮر دوره د څﺎرﻧﯥ د ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯿﺪه ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻟﻮﻣړۍ ﻗﻀﯿﯥ د ۲۰۲۰
ﮐﺎل ﭘﮫ ﻓﺒﺮوری ﮐﯥ ﮐﺸﻒ ﺷﻮې .ﻟﮫ ھﻤﺎﻏﮫ وﺧﺖ راھﯿﺴﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﺨﻮا رواﻧﮫ څﺎرﻧﮫ ښﯿﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﯿښﯥ ډﯾﺮې ﺷﻮي دي او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﻗﻀﯿﻮ ﭘﮫ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻻ زﯾﺎﺗﯥ
ﺷﻮې دي ،ﭼﯥ دا وﺑﺎ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ ﺗړاو د ﻧړۍ ﭘﮫ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯿﺮوﻧﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي  .42ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﮫ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ،او ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮐﯥ ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو زور اﺧﯿﺴﺘﯽ ،دا ﺧﻮرا ﻣﮭﻢ دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ھڅﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه دوام ورﮐړي ،ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ
دوی )ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﯥ( ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳۍ وﺷﯥ ﻟﺮﻟﯽ ،او ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب وﻟړي .ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺧﻮرا ورو ﺧﻮ
واﻗﻌﯥ دی .دا ﻣﮭﻤﮫ ده ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﮭﯿﺮ ﻻ ګړﻧﺪی ﺷﻲ.

 42وګﻮرئ  ،د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ،د ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﻟﻨډﯾﺰ :ﭘﮫ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻏﯿﺰ ،د  ۲۰۲۰ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ .۹

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

 .۶ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
ﭘﮫ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺗﻌﺪﯾﻼت
•

د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس دﭼﺎرواﮐﻮ دﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﯾﻠﻮل،
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
اﺧﯿﺴﺘﻞ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ ،ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ټﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮي ﺟﺮﻣﻮﻧﮫ او ﺳﺮﻏړوﻧﯥ وڅﯿړي او ﺗﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې
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.
د ﺟﺰا د ﮐﻮد د  (۲) ۶۴۰ﻣﺎدې ﺗﻌﺪﯾﻠﻮل ،څﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐﻮﻣﯥ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﺮﺗﮫ د "ﺑﮑﺎرت ازﻣﻮﯾﻨﯥ" ﺟﺮم وګڼﻞ
ﺷﻲ؛ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ "ازﻣﻮﯾﻨﻮ" ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺟﺰاﯾﻲ اﺟﺮاآﺗﻮ ﮐﯥ د ﺷﻮاھﺪو ﭘﮫ څﯿﺮ ﻧﮫ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ،ﻟﮑﮫ څﺮﻧګﮫ
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 ﻻﻧﺪې 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
اﻓﺴﺮو د ﺷﻤﯿﺮ د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ،ﻟﮑﮫ څﺮﻧګﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ اړه د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ھﺮډول ټﻮﭘﯿﺮ د ﻣﻨﻊ د ﮐﻤﯿټﯥ)ﺳﯿﺪا(
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
ﻓﺼﻞ څﺎﻧګﯥ ﺟﻼ ﮐﺎر ځﺎﯾﻮﻧﮫ او دﻓﺘﺮي ﺗﺠﮭﯿﺰات وﻟﺮي.

•

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

•

ﻟﮫ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﮫ د ﺗﻤﻮﯾﻞ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﮫ ګډون د ښځﻮ د ﺳﺮﭘﻨﺎه ځﺎﯾﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ او ﭘﻮښښ ﭘﺮاﺧﻮل ،څﻮ ډاډﻣﻦ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﮫ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻣﺦ ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ﺳﺮﭘﻨﺎه او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺗﮫ ﻻس
رﺳﯽ ﻟﺮي.

•

د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻼﻧﻮ د ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو او د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺷﺒﮑﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮاﺧﻮل څﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
– ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﮫ ﻟﯿﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ – د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه وړﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان ﭘﮫ
ګډون د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻس رﺳﻲ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.

•

د ﻗﻀﯿﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د ډل ﺑﻨﺪۍ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ډول ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﯾﻮه ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ د راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ګډون ،د ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ
ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او د ښځﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﻨﻊ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ اړه د ادارو ﺗﺮﻣﻨځ
د ھﻤﮑﺎرۍ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﻮل .ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﻗﻀﺎﯾﺎو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴټﻢ او ﯾﺎدو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﭘﺎره ټﺎﮐﻠﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮل،
ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ھﺮډول ټﻮﭘﯿﺮ دﻣﻨﻊ د ﮐﻤﯿټﯥ )ﺳﯿﺪا(ﻟﮫ ﺧﻮا وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮي  ،ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻲ
ﭼﯥ دﯾﺎدو ﻗﻀﺎﯾﺎو راﭘﻮر ورﮐﻮل د ﺟﻨﺴﯿﺖ  ،ﻋﻤﺮ  ،ﺗﻮﮐﻤﯿﺰې ډﻟﯥ  ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺮﻣﻨځ اړﯾﮑﯥ
ﺳﺮه دﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ وړاﻧﺪی ﺷﻲ.

