
په افغانستان کې د ښځو او نجونو 
پر وړاندې د تاوتريخوالي مهارول

• د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی يوه پيچلې ستونزه 
ده چې ورته  د رسيده ګي لپاره يو لړ پروګرامونو او 

خدماتو تطبيق ته په موازي توګه  اړتيا لري. 
• د تاوتريخوالي پاتې کسان د غچ اخيستنې او د کورنۍ/ 

ټولنې له لوري پر هغوی د بې مورده فشارونو پر وړاندې 
ساتنې ته اړتيا لري. پاتې کسان بايد د ساتنې فرمانونو، 

تبعيد او د داسې بند په څېر حقوقي حل الرو ته السرسي 
ولري چې په آني او اغېزناکه توګه د تنفيذ وړ وي. 

• د پاتې کس له کورنۍ څخه په معافيت اخيستو سره 
د مرتکبينو د وړتياوو مهارول او همدارنګه د خپلې 

جزاء د تسکين له پاره د ناموسي غچ له دفاعيې څخه په 
استفادې سره استدالل د قانون حاکميت پياوړی کولي او 

د مجرمينو د قانوني تعقيب بهير آسانولی شي. 
• د ژوند په نورو عامه او شخصي برخو کې د ښځو او 
نجونو برابر ګډون الزمي دی، په داسې حال کې چې د 

نارينه او هلکانو ګډون هم حياتي ارزښت لري. 
• ښځې او نجونې داسې يو قضايي سيسټم ته اړتيا لري، 
چې وخت ته ژمن او د هغو حقونو پر بنسټ وي چې پر 

حقوقي چوکاټ، جوړښتونو او سيسټم باندې والړ او د 
بشري حقونو د اساساتو پر بنسټ فعاليت وکړي. 

• د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی  يوه مزمنه جوړښتي 
ستونزه ده، له همدې امله د هغوی وقايوي ستراتيژۍ بايد 

الندې ځانګړنې ولري: د تحصيل، کار او اوسيدو ځای 
په څېر ټولنيز ـ جوړښتي مالتړ ولري؛ هغو ګډو ستونزو 

او د خطر احتمالي فکټورنو ته رسيده ګي وکړي چې د 
تاوتريخوالي د دوام المل ګرځي؛ داسې قوانين طرحه او 

تطبيق کړي چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی ټولو 
ډولنونو او د هغو الملونو ته رسيده ګي وکړي.  

کليدي پيامونه
د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتريخوالی  په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د 

تر ټولو جدي سرغړونې په توګه ال پر خپل ځای پاتې چې په عين حال کې له 
ټولو مواردو زيات د زغم وړ ګرځيدلی دی او د جنډر پر بنسټ تبعيض او نه 
برابرۍ د  دواړه الملونه ګڼل کېږي. دغه پديده هيڅکله هم د منلو وړ نه ده او 

له هغه ډډه کولی شو. 

پر ښځو باندې تاوتريخوالی ناوړه فزيکي، رواني او اقتصادي اغېزې درلودلی 
شي. دغه پديده کولی شي آزاده اراده او عزم، د تصميم نيونې واک  او د کاري 

او تحصيلي فرصتونو په ګډون نورو فرصتونو ته دښځو السرسی سلب،  د 
سرچينې له السه ورکولو او پر هغو د کنټرول څخه محروميت  رامنځته کړي. 

تاوتريخوالي همدارنګه  ښځې پر نورو باندې متکي  او کمزورې کوي چې  
دغه وضعيت هغوی په کورنۍ او  ټولنه کې په يوه فرعي موقف کې ودروي. 

فرهنګي او ټولنيز تبعيضي دودونه او عادتونه په عمومي توګه د ښځو او 
نجونو پر وړاندې د چوپتيا په غوره کولو سره د هغوی پر ضد د تاوتريخوالي 
زياتوالي او  يا هم د دغه ډول کړنو ترويج ته زمينه برابروي. دا يوه جوړښتي 
ستونزه ده چې تر ډېره په نارينه ساالره نظامونو کې پخوانۍ او ژورې رښې 
لري. له همدې امله اړتيا ده څو يو لړ خدمات او پروګرامونه په موازي توګه 
پلي شي څو هغو ته رسيده ګي وشي. د تاوتريخوالي پيښو پاتې کسان اغېزمنو 

مالتړيزو خدماتو ته السرسي او پر قضايي سيسټم باور ته اړتيا لري. له همدې 
امله د دې له پاره چې وکولی شو له تاوتريخوالي څخه مخنيوی وشي، بايد 

داسې پروګرامونه تطبيق کړو چې  د خلکو په فکر او چلند طريقو کې د بدلون 
المل شي. 

تاوتريخوالی همدارنګه د پراختيايي فعاليتونو السته راوړنې سوکه کوي، ځکه 
چې د ښځو پر فزيکي او رواني روغتيا اغېزمنوي او د رهبري او تصميم 

نيونې رولونو کې يې له ګمارنې څخه  پاتې کوي  چې د روغتيايي لګښتونو په 
لوړيدو او د توليد وړتيا په راکمولو سره د هېواد اقتصاد ته ضربه واردوي. 

داسې معتبر معلومات چې په سمه توګه په افغانستان کې  د ښځو پر وړاندې 
د تاوتريخوالي بېالبېل ډولونه، د خپريدو وضعيت او د هغه پر وړاندې شته 

باورونه انځور کړي، ډېر کم دي.د دغه ډول معلوماتو راتولول له هغو تبعيضي 
او سنتي کړنو څخه په پراخه کچه اغېزمنېږي چې د هېواد په ډېری برخو کې 

شته دي. 

په بېالبېلو کچو کې بدلون رامنځته شوی خو دغه بدلونونه سوکه او نامتوازن 
دي چې په اوسني عصر کې په ټول هېواد کې  د فرهنګ، ټولنيز ـ اقتصادي 

فکټورنو اوحاکم سياست تر منځ د پيچليو اړېکې ښودنه کوي، 
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له هغو کسانو څخه مالتړ او اقدامات چې په سيمه کې دي. 

کريم هللا ۲۰ کاله د هغو بې عدالتيو په اړه د پوهاوي پر چمتو کولو تير کړي چې 
ښځې ور سره الس او ګريوان دي او همدارنګه د تنظيم په بهير کې د ښځو پر 

وړاندې تاوتريخوالی پيښو ته د رسيده ګي يوه کميټه ښکيله ده. د دغې کميټې ۱۴ 
تنه غړيو په يو کال کې کابو ۴۰۰ قضيې تعقيب کړي. دغې کميټې د تعقيب بهير پر 

مهال له پاتې کسانو څخه د استازيتوب له  پاره د پوليسو حوزو او محکمو په ګډون له 
ښکيلو ادارو څخه الزمې سرچينې راټولې کړي دي. 

د دغې کميټې د فعاليت يوه بېلګه د يوې ځوانې ميرمنې داستان ته اشاره کوي چې د 
يو مال له خوا د جنسي اړېکو پر ټينګولو ګواښل شوې وه او ور ته ويلې يې وو چې 
که دا کار ونه کړي نو جبري واده ته به يې اړه کړي. دغې کميټې نه يوازې دا چې 

دغه ميرمن په محکمه کې شاهدي ورکولو ته وهڅوله ـ داسې يو اقدام چې  جرأت ته 
اړتيا لري، بلکې، همدارنګه يې هغې  ته الزم مالتړ چمتو کړ څو دغه کار تر سره 

کړي. باالخره مال محکمې ته راکش شو. 
* په دغه روايت کې يې نوم او ځينې نور جزئيات بدل شوي دي. 
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په افغانستان ۸۷ سلنه ښځو 
په خپل ژوند کې يو ډول 

تاوتريخوالي تجربه کړی، ۶۲ 
سلنو يې ريپورت ورکړی چې 
هغوی د څو ډوله تاوتريخوالو 

شاهدانې وې. 1

۵۹ سلنه ښځو ريپورټ 
ورکړی چې جبري ودونه يې 

تجربه کړي دي.2

په افغانستان کې ۵۷ سلنه  
ناوې تر ۱۶ کلنۍ مخکې 

واده شوي چې  ډېری وختونه 
د مالي او سياسي پورونو د 

تصفيې له پاره جبري ودونو 
ته اړ کېږي.3 

څو کلونو پرله  پسې جنګ جګړو په افغانستان کې د تاوتريخوالي فرهنګ لمن پراخه کړې ،تر هغه 
چې  دغه فرهنګ د قانوني او مثبتو سازماني پراختياوو سره سره  الهم د ويرې په سترې سرچينې  

بدل شوی دی. 

ښځې او نجونې په عامه او شخصي فضاء کې له تاوتريخوالي سره مخ کېږي،  نجونې ښوونځي ته له 
تګ څخه منع کوي او ښځې د پوليو پر وړاندې د خونديتوب واکسينونو په څېر روغتيايي خدماتو ته 
ډېر کم السرسی لري. له بل لوري، په ټولنه کې د ښځو ګوښه والي زيات شوی چې دغې موضوع د 
هغو ښځو پر وړاندې الزيات خنډونه جوړ  کړي چې د مرستې غوښتوونکې دي او له نشه يي توکيو 

څخه ناوړې استفادې خطر يې په کې زيات کړی دی. ډېری ښځې د سولې په بهيرونو کې  په ګوښه کې 
پاتې کېږي، باالخره، د بشري حقونو مدافعان او هغه ادارې چې  ښځينه پاتې  کسانو ته مالتړيز خدمات 

چمتو کوي، په خپله د تاوتريخوالي او ځور زياتي ښکار شوي دي. 

څلور عمده فکټورونه په افغانستان کې د  ښځو زيانمنتيا او د هغوی پر وړاندې د تاوتريخوالي دوام 
بستر ګڼل کېږي: د جنډر په اړه سنتي سلسله مراتب چې  په ټولو برخو کې  د ښځو په پرتله نارينه وو 
ته زيات ارزښت ورکوي؛ د ټولنيزو محافظتي ميکانيزمونو ناکاره کيدل؛ د قانون کمزوری حاکميت؛ 

غربت او نا امني. 

يو زيات شمېر ) ۸۷ سلنه( افغان ميرمنې په ورځني ژوند کې تاوتريخوالي تجربه کوي، په ځانګړې 
توګه د کورنۍ غړيو او هغه کسانو له خوا چې ادعا کوي  تر ټولو ډېره مينه ورسره لري. په دغو 

تاوتريخوالو کې الندې موارد شامل دي: له وخت مخکې يا جبري ودونو زېږنده تاوتريخوالي ـ البته 
په بدو کې ورکولو ) د اختالفانو د حل/ له منځه وړلو له پاره د نجونو تبادله( او بدل) بدلي ودلونه( 

ناموسي قتلونو، جنسي تيري او د ښځو قتل؛ په کارځای او عامه فضاء کې  جنسي ځورونې، د 
تاوتريخوالي د بدو تجربو پر بنسټ ځان سوځونه او ځان ته زيان رسولو د نورو ډولونو په ګډون. 

د اخالقي جرمونو د ځينو ډولونو پر وړاندې ټولنيز تحريمونه او تعذيزات ـ لکه له نکاح بهر د مينې او 
جنسي  اړېکو په اړه بدګماني ) زنا( ـ نه يوازې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي پر وړاندې د چوپتيا پر 

يو عمومي فرهنګ بدل شوی،  بلکې همدارنګه مرتکبينو ته د الزيات معافيت المل شوی. دغه تحريمونه 
همدارنګه د زنا تورونو ردولو له پاره د بکارت آزمايښتونو په څېر د ثانوي تاوتريخوالي المل شوي دي.  

ډېری وختونه سنتي قضايي سيسټمونه د ټولنې اوسني نظم ساتي چې د  ښځو حقونو په زيان تمامېږي 
او له پوليس، قضايي بنسټ او دولتي چارواکيو څخه د مالتړ پر ځای رسمي حقوقي  اصالحات هم تر 
پوښتنې الندې راولي. ، هغه ښځې چې هڅه کوي له ناوړه وضعيت څخه تيښته وکړي، ډېری مهال بې 

تفاوتۍ او د اخالقي جرمونو د مرتکبينو له  پاره جزايي تحريمونو ته متوجه کېږي. 

که په عام محضر کې د فرخندې ملک زاده قتل، د رضاګل ناوړه استفادې او په پغمان ولسوالۍ کې 
پر څلورو ښځو ډله ييز تيري په ګډون وروستيو دردونکيو  قضيو په ملي او بين المللي کچه د خلکو 

غبرګونونه او غوسې راوپاولې خو الهم دغه پيښې د حقوقي اصالحاتو او  مناسبو قضايي پروسو المل 
نه دي شوي. په دغو پيښو کې عدالت ته د مناسب السرسي کچې ټيټوالی او د قانون د تنفيذ کمزوري 

سيسټمونه عدالت ته د ښځو د السري تضمين په اړه اخطار او يادوننه ده. 

په افغانستان کې د ښځو او نجونو له پاره وضعيت
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26%

74%

له شته سترو ننګونو سره سره، يو زيات شمېر بدلونونه هم د پيښيدو په حال کې  دي، دولت تل د ښځو 
پر وړاندې د تاوتريخوالي  مهارولو د ملي کاري پالن، قانون او پاليسۍ د پراختيا په لټه کې دی. 

• د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون په ټولو مواردو کې د بشري حقونو او انساني کرامت اصل 
تأييد کړی او له هر ډول تاوتريخوالي او تبعيض پاکه ټولنه تضمينوي. په عامه او شخصي ځايونو کې 
د ښځو او  نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوی د افغانستان  اساسي قانون او بين المللي ژمنو له 

مهمو موخو څخه دي. 

• د جزاء او شخصيه احوالو وړاندېز شوي قوانين تر پلټنې الندې دي، ښځو ته د دغو دواړو قوانينو 
عواقب تر اوسه معلوم نه دي. 

• د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ځانګړې څارنوالۍ دفتر تأسيس، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 
مخنيوي عالي کميسيون، له ماشومانو او ښځو څخه د ناوړه جنسي استفادې د مخنيوي کميسيون، د 

پوليسو په حوزو کې د کورنيو قضيو د حل واحدونه، د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو کميسيون. 

• د پايښت وړ  پراختيا نوې موخې په بياځلي توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په مخنيوي باندې 
د پايښت وړ پراختيا د اساسي محور په توګه ټينګار کړی چې دغه ټينګار په افغانستان کې د ښځو او 

نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي پر ضد د مخنيوي او غبرګون د يوې سيسټماټيکي ستراتيژۍ د تطبيق 
له پاره يو تاريخي فرصت چمتو کوي. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون)2009( 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون په ۲۰۰۹ کال کې د هېواد پخواني ولسمشر د فرمان 
پر بنسټ، په جزايي اجراأتو قانون کې له نويو تعديالتو سره تصويب شو. دغه قانون د جنسي تيري، له 

وخت مخکې  واده، جبري ودونو او جبري ځان سوځونې په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 
۲۲ ډولونه د جرمي ګړنو په توګه تعريف کړي دي. خو دغه قانون الهم بايد د هېواد د پارلمان له خوا 
تأييد شي. د  پارلمان له خوا د دغه قانون په تأييد کې  ځنډ په عملي توګه د دغه قانون پر تطبيق باندې 

ناوړه اغېزې کړي دي. 

سره له دې هم قضايي چارواکيو د دغه قانون د حکمونو پر تطبيق پيل کړی. د دغه قانون د تطبيق په 
لومړي کال کې ) د ۲۰۱۰ کال د مارچ له ۲۱ څخه د ۲۰۱۱ کال د مارچ تر ۲۱ پورې(   د بشري 

حقونو کميسيون ته د ټولو  ۲۲۹۹ ريپورټ ورکړل شويو پيښو څخه ۲۶ سلنه يې پرانستې قضيې وي. 
رسمي تورن پاڼې په ۷ سلنه قضيو کې درج شوي، په داسې حال کې چې د دغو قضيو يوازې پر ۴ 
سلنه  باندې پرېکړې عملي شوي دي. خو د ريپورټ ورکونې او د قضيو په ثبت بهير کې  له دغه 

قانون څخه د الزياتې استفادې مثبت بهير د څارنواالنو او محاکمو له خوا د قضيو په حل کې د استفادې 
په برخه کې د بالمثله زياتوالي المل شوي دي. 

د دغه قانون د تطبيق په برخه کې ننګونې ال پر خپل ځای پاتې د او د دغو قوانينو او  پاليسيو د عملي کيدو 
له پاره هيڅ ډول ستنډرډ طرزالعملونه او مناسب ميکانيزمونه  نه تر سترګو کېږي؛ له بل لوري، د دغه 
قانون د تطبيق په برخه کې د بودجې نه شتون د فزيکي آسانتياوو او خدماتو د کمزورتيا المل شوي دي. 

تر دې مهاله سياسي وضعيت او پرمختګونه 

د جنسيتي نابرابرۍ په نړيوالو 
شاخصونو کې د افغانستان  
مقام رده بندي. افغانستان په 

دغه شاخص کې د شاملو 
هېوادونو په لړ کې ۱۵۵ ځای 

خپل کړی دی. 4

د يو کال په ترڅ کې د بشري 
حقونو کميسيون ته د ټولو 

۲۲۹۹ ريپورټ ورکړل شويو 
پيښو څخه چې د ۲۰۱۱ کال 

)۱۳۸۹ هـ ش( د مارچ په ۲۱ 
مه پايته ورسيد، ۲۶ سلنه يې 

پرانستې قضيې وې 5

۷۴ سلنه ښځو ريپورټ 
ورکړی چې په ځانګړې توګه 

د ميړه له خوا يې رواني 
تاوتريخوالي تجربه کړی دی 6



سپارښتنې 
ساتنه

• د غچ اخيستو، د کورنۍ/ ټولنې له خوا د بې موردو فشارونو پر 
وړاندې د تاوتريخوالي پاتې کسانو له پاره د الزمو محافظتي تدابيرو 

چمتو کول ځانګړی ارزښت لري. پاتې کسان بايد د ساتنې فورمو، تبعيد 
او يا هم  داسې بند په څېر حقوقي حل الرو ته السرسی ولري چې په 

اغېزناکه او آني توګه د تنفيذ وړ وي.  . 

• د اوږدمهال له  پاره د کور او د اوسيدو د نورو امکاناتو او تدابيرو په 
پام کې  نيولو اړتيا، څو دا تضمين شي چې  پاتې کسان کولی شي خپل 

ژوند بېرته له تاوتريخوالي څخه پاک کړي. د پاتې کسانو  د حساسيتونو 
او محرميتونو پر وړاندې تضمينونه به هغوی مرستې غوښتلو ته 

وهڅوي. 

• د اغېزناک معيشست چمتو کول نه يوازې د پاتې کس ويرې او اړتياوو 
ته رسيده ګي تضمينوي، بلکې پر قضايي او تقنيني بهيرونو د هغوی باور 

هم زياتولی شي. 

• د بشري حقونو خدماتو د چمتو کوونکيو او مدافعانو ساتنه ځانګړی 
ارزښت لري او د قانون پر حاکميت د خلکو د باور کچه لوړوي. 

مخنيوی 

د ښخو پر وړانډې تاوتريخوالی يوه مزمنه جوړښتي ستونزه ده له همدې 
امله بايد د هغې وقايوي ستراتيژۍ الندې ځانګړنې ولري: 

• د تحصيل، دندې او اوسيدو ځای په ګډون ټولنيز ـ جوړښتي مالتړ 
ولري؛ 

• د جنډر نابرابرۍ، کليشه يي باورونو، د ښځو په اړه فرهنګي باورنو، 
بې وزلۍ، د ښځو زده کړې او د هغوی د اقتصادي تړاو په څېر ګډو 

ستونزو او د احتمالي خطرونو فکټورونو ته يې رسيده ګي وکري؛

• داسې قوانين ترتيب او تطبيق کړي چې نه يوازې د ښځو پر وړاندې 
تاوتريخوالي مشخصو ډولونو ته رسيده ګي وکړي، بلکې د هغو اړوندو 

الملونو ته هم پاملرنه وکړي؛

• د خلکو د پوهاوي کچې لوړول، هغوی ته د تقنيني چوکاټ په اړه  د 
روزنې چمتو کول او د وقايوي ستراتيژيو د تسويد له پاره د پرسونل 

روزنه د دغو ستراتيژيو د اغېزمن تطبيق له  پاره مهم دي. د دغو 
خدماتو شتون بايد له بېالبېلو الرو د خلکو غوږونو ورسېږي، داسې چې 

په عين حال کې د قضيو محرميت هم وساتل شي او د ځور زياتي پر 
وړاندې له پاتې کسانو څخه ساتنه وشي. 

طرزالعمل

• د ريپورټ ورکونې او د شواهدو راټولولو بهير بايد يوازې د پاتې 
کسانو پر ښکيلتيا پورې اړوند نه وي. دولت نه شي  کولی چې يوازې 

د پاتې کس پر نظر تکيه وکړي چې  آيا مرتکب تر قانوني تعقيب الندې 
راشي کنه. دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي د پايته 

رسولو وروستی مسوول ګڼل کېږي له همدې  امله بايد دغه ډول تصميم 
ونيسي ځکه چې پر وړاندې يې ځواب ويوونکي دی. 

• يوازې پر تورن کس او د هغه  د ژوند په ملګري  پورې د حقوقي 
امتيازاتو محدودول د الزياتو شواهدو راټولولو  له پاره د الزياتو 

اغېزناکو پروسو المل کيدی شي او د تورن د قانوني تعقيب له پاره د 
هغه پر خپلوانو د بې ځايه او نامعقوله فشارونو له واردولو څخه مخنيوی 
کوي. دغه چاره همدارنګه د پاتې کسانو له خپلوانو څخه د قانوني تعقيب 
او څېړنو په برخه کې د مرستې د منفي عواقبو پر وړاندې ساتنه کوي. 

ځکه چې قانون کولی شي چې د پاتې کسانو خپلوان اړ کړي څو د 
محکمې پر وړاندې شاهدي ورکړي. 

• وساطت او منځګړيتوب بايد د قانون پر استناد ترسره  او يوازې 
په غير جنايي قضيو کې ورنه استفاده وشي. دغه بهير د پاتې کسانو 
له کورنۍ څخه د معافيت ترالسه کولو له  پاره د مرتکبينو وړتيا او 

همدارنګه د خپلې سزاء د تسکين له  پاره د ناموسي خچ له دفاعيې څخه 
په استفادې سره د استدالل وړتيا اخلي او همدارنګه  به هغوی  نور د دې 
پر استناد چې قرباني له ټولنيزو نورمونو څخه سرغړونه کړې، د خپلې 
تيروتنې/ جرم د توجيهې وړتيا ونه لري. باالخره دغسې يو وضعيت د 

قانون حاکميت د پياوړتيا المل ګرځي او د مرتکبينو د قانوني تعقيب له  
پاره زمينه برابروي.      

For more information please contact:
UN Women
UNOCA Compound
Jalalabad Road, Kabul
Afghanistan

asiapacific.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenasia
www.twitter.com/unwomenasia
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