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  تبعيضدښځوپرضد 

   حقوقو اصولبين الدولـــ د اول 

له هغو څخـه  غلي دي چې راد له منځه وړلو په هكله احكام په ډيرو نړيوالو اسنادو كې       تبعيض   د  
 تـړون او    نړيـوال  تړون  داقتصادي،اجتماعي او فرهنګـي حقوقو       نړيوالدمدني او سياسي حقوقو   

كلـه چـې يـو هيـواد لـه دغودريـو اسـنادو          .دښځوپرضد دتبعيض دله منځه وړلو تړون يـادولى شـو         
څخه يو په خپل هيواد كې توشيح كړي ، نو دا هيواد په تړون كې دخپلو اتباعود مندرجو حقوقـو    

 شـروطو  توشيح په وخـت كـې د  كه څه هم هيوادونه دا حق لري چې د  . ه ساتنه باندى مكلف كيږي      پ
د ځينو احكامو اغيزمنتوب په خپله خاوره كـې نفـى اويـا             وددې تړونون  او ريزرفيشنونو له الري       

  .بدل كړي ،مګر هغه شروط چې د تړون دهدف او موخې سره مغايرت لري د منلو وړ نه دي

ه چې د بشر دحقوقو په بـين المللـي تړونونـو كـې ټاكـل شـويدي د همـدې تړونونـو د                        هغه معيارون 
دا ادارې له هغو كميټو څخه عبارت دي چې دهر تړون په سـاحه   . خاصو ادارو له خوا عملي كيږي       

ې د تړون معيارونـه لـه دريـو         ا ادار د.  كې د خپلواكو ماهرانواو متخصصينو څخه جوړي شويدي       
  : كوي الرو په عمل كې پلي

 تفسيرونه دي  معتبردا د تړون د مشخصو احكامو : ې يا تجويزونه تبصرعمومى  •
د اړونده تړون ادارې د هغو رپوټونو څيړنه كوي كوم چې پـه يـوه هيـواد                 : درپوټونو څيړنه    •

كې  د تړون د تطبيق پـه هكلـه د غـړو هيوادو،انجيوګـانو او نـورو غيردولتـي مراجعـو لـه           
 خوا وړاندې شوي وي 

په يوه مشخص سـند كـې د منـدرجو حقوقـو     ونه شكايت: ونه ميكانيزمشكايت او پلټنې د   •
څخه دسرغړونې په باب د بل هيواد او يا افرادو له خوا وړاندې كيږي، په داسي حال كـې                   
چې پلټنې د هغو خاصو اعمالو پـه هكلـه ترسـره كيـږي كـوم چـې د عـامې انديښـنې سـبب                         

 .شوى وى 

 

   تړوننړيوالقو  حقو و سياسى امدنىد  )1(

  :كويحكم  ماده  3و ا  فقره  1ې ماد2 د تړون نړيوالدمدنى ا و سياسى حقوقو د
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په خپله خاوره او قانوني قلمرو كې د ټولوافرادو         غړى هيواد ژمنه كوي چې      هر  ددې تړون   
ې او  همـداراز د      عقيدې او يا بلې     عقيدسياسى   مذهب،   لپاره د نژاد ،رنګ،جنس،ژبې،     

نورو حالتو پـه پـام كـې نيولـو نـه پرتـه  پـه                 و يا ا، نسب   شتمنۍ منشاء،    ملي   ټولنيزې او يا  
 .دې تړون كې د مندرجو حقوقودره ناوى وكړي او هغه تضمين كړي 

ددې تړون غړى هيوادونه ژمنه كوي چې په دې تړون كې د مندرجو ټولو سياسي او مدني                 
  .يين شتضمحقوقو څخه په ګته اخيستلو كې د ښځو او نارينو برابري 

ه چلنـد او يـا مجـازاتو څخـه      تحقيرآميز او، غيرانسانى   ظالمانه  د تعذيب اويا     و كې   حقوقپه دې   
پـه دولتـي    وا)  مـاده  23(حـق   د واده   ،  )همـاد  14 (ې حـق  محـاكم عادالنـه    د،)هماد7 (د خالصون حق  

  .چارواو انتخاباتو كې دګډون حق  شامل دى 

  :اده داسې حكم كوي  م26دمدنى ا و سياسى حقوقو دنړيوال تړون  

د قانون په وړاندې ټول افراد برابر دي او له تبعيض نه پرته د مساوي قانوني خونـديتوب                  
مخـه ونيسـي او د افـرادو لپـاره د       تبعـيض   ډول هـر    د قـانون بايـد    له دې كبلـه     . مستحق دي   

ــا ملــي           ــولنيزې او ي ــې عقيــدې ، د ټ ــا بل ــذهب، سياســى او ي ــګ،جنس،ژبې،  م ــژاد ،رن ن
 شــتمنۍ، نســب او يــانورو حــاالتو پــر مبنــا دهــر ډول تبعــيض پــر ضــد اغيــزمن او  منشــاء،

  . مساوې خونديتوب رامنځته كړي  

، د ) مــاده40(ددې تــړون پلــي كــول د بشــر دحقوقــو د كميټــې لــه خــوا د رپوټونــو د وړانــدې كولــو  
وښـى  دتـړون لـومړى خپلخ  ( او د انفـرادي شـكايتونو       )  مـواد  43-41(هيوادو ترمنځ د شكايتونو     

پـه دې تـړون كـې خپـل غړيتـوب د       افغانسـتان    . له الرې تـر څـارنې النـدې نيـول كيـږي              )پروتوكول
  . تصويب كړ خو خپلخوښي پروتوكول ئې ال ندى السليك كړى 24 كال د اپريل په 1983

  :ه وړاندې كړيده اعالميوادو په هكله يوه تفسيري  م3و ا 2 دتړون د حكومت  ټد كوي

ومـت پـه دې دوو مـادو كـې د منـدرجو ارزښـتناكو اصـولو سـره چـې          كه څه هم د كويټ حك  
 مادې سره په خاص ډول      29دكويټ د اساسي قانون داحكامو سره په كلي ډول او د هغه د              

سر خوري، موافقه لري، هغه حقوق چې دې موادو ورته اشاره كړيده بايد په هغه چوكـاټ      
  .كې چې د كويټ دقوانينو له خوا وضع كيږي وكارول شي 

ــړه چــې دا تفســيري ا      ــه وك ــو كميټــې يادون ــټ د     عدبشــر دحقوق ــدې دكوي ــه وړان ــړون پ ــه د ت المي
دليـل دا ؤ چـې د كويـټ    . مكلفيتونو سره مغايرت لري او له همدې كبله كوم حقوقي تاثير نـه لـري         
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كميټـې  . په قوانينو كې وضع شوي حدود دښځوپرضد دتبعيض له منع كيدو نه حمايـت نـه كـوي                   
ډول آزادانـه    كلنـۍ مخكـې پـه        25ې ددې هيـواد دمـدني قـانون لـه مخـې ښـځې تـر                 يادونه وكړه چـ   

همدارنګـه د غيركـويټي اتبـاعو د واده كولـو حقـوق       . دواده كولو حق نه لري، مګر دولـي لـه الرې            
 او 17د نـارينو لپـاره   (له بلې خوا دښځو او نارينو دواده كولو سـن هـم تـوپير لـري                . هم محدود دي    

برســيره پــر دې كميټــې لــه دې لــوري هــم انديښــنه درلــوده چــې پــه كويــټ كــې      ). 15دښــځو لپــاره 
پـه  التراوسه هـم د څوښـځو كـول مجـازدي، دزنـا دجـرم جـزا دښـځو او نارينولپـاره برابـره نـه ده او                      

كميټې دا څرګنده كړه چې كويټ بايد دښـځولپاره         . اصطالح د غيرت اوعزت جرايم تحمل كيږي        
 مــادې ســره ســم د هغــوى د نــه 26پــه عمــل كــې تضــمين، او دتــړون د اغيزمنـه برابــري پــه قــانون  او  

  .تبعيض حقوق تأمين كړي 

 مادې رعايت نه يوازې دحقوقو دساتنې تدابيرو تـه  3دبشر دحقوقو كميټې دا په ګوته كړه چې د   
  پكـار دي  ارقـام اوآمـار   اړتيالري، بلكـه لـه دې حقوقوڅخـه دپـوره ګټـې اخيسـتلو دتـأمين لپـاره               

ټې دايادونه هم وكړه چې غړي هيوادونـه بايـد هڅـه وكـړي     كمي).  كال 2000  تبصره مومى ع  مه   28(
چې له عنعنوي، تاريخي، مذهبي يا فرهنګي رسم او رواجونو څخه دښځو دبرابرۍ له حق څخه د                 

غـړي  . سرغړونې او په تړون كـې د هغـوى دمنـدرجو حقوقـو د نقـض لپـاره كـار وانـه خيسـتل شـي                       
ي، تاريخي، فرهنګي او مذهبي رسم اورواجونو د هغـو اړخونـو پـه هكلـه                هيوادونه بايد دعنعنو  

ي ړغــ.  مــادې رعايــت لــه ګــواښ ســره مخــامخ كــوي 3معلومــات وړانــدې كــړي كــوم چــې د تــړون د 
هيوادونه بايد داهم څرګنده ګړي چې ددې ستونزو دليرې كولو لپاره ئې كوم اقـدامات نيـولي او                 

  .ئېنيسي 

  

  حقوقو نړيوال تړون و فرهنگى ا  اقتصادى، اجتماعىد  )2(

  : ماده داسي حكم كوي  3 فقره او 2 ې ماد2ددې قانون د 

نـژاد، رنـگ، جـنس،      ددې تړون غړي هيوادونه ژمنه كوي چې په تړون كې مندرج حقوق د              
، شتمنۍ او يا بـل هـر ډول   منشاءې ، اجتماعي يا ملي     عقيدسياسي يا بلې    ، مذهب،   ژبې

   .ين كړي حالت له تبعيض نه پرته تضم

ددې تړون غړي هيوادونه ژمنه كوي چې په تړون كې منـدرجوټولو اقتصـادي، اجتمـاعي                
   .او فرهنګي حقوقو ته د ښځو او نارينو د مساوي السرسنې حق تأمين شي 
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، دصـنفي   ) مـاده  7(، د كار دعادالنه او مسـاوي شـرائطو حـق            ) ماده 6( په دې حقوقو كې د كارحق     
، دژونــد دالزمــو ) مــاده9(، داجتمــاعي تأمينــاتو او بيمــې حــق )ده مــا8(اتحــاديو د جوړولوحــق 

او دښــوونې او )  مــاده12(متيا او روغتيــا حــق ، دجســمي او فكــري ســال) مــاده11(معيــاراتو حــق 
  .شامل دي )  ماده13(روزنې حق 

ددې تــړون پلــي كــول د اقتصــادي، اجتمــاعي او فرهنګــي حقوقــو د كميټــې لــه خــوا د رپوټونــو د   
دا كميټـه هيلـه لـري چـې پـه راتلـونكې كـې وكـولى                 . له الرې ترسره كيږي     )  ماده 16(و  وړاندې كول 

ددې تړون د يوه خپلخوښي پروتوكول مسوده تـر كـار النـدې             . شي د افرادو شكايتونه هم وڅيړي       
  . السليك كړيدى 24 كال داپريل په 1983افغانستان دا تړون د . ده 

د منـع كولـود احكـامو پـه هكلـه ځينـې ريزرفيشـنونه               ځينو هيوادونو پـه دى تـړون كـې د تبعـيض             
  :وضع كړيدي ) شرطونه(

مـادې تـر     3و  ا 2 ت بـه د تـړون       جمهوريـ د بنګلـه ديـش دخلكـو         "  كړه چې  بنگله ديش اعالم   •
هغه ځايه چې دښځو او نارينو دبرابـرۍ سـره تړاولـري داساسـي قـانون او پـه خـاص ډول د         

 ". نده احكامو سره سم پلي كړيهغو اقتصادي اړخونه د ميراث دقانون داړو

داحكـامو پـه نظركـې نيولوسـره اوددې حقيقـت           شـريعت   داسـالمي   " كړه چـې    اعالم  مصر   •
پراساس چې هغوى دتـړون سـره دضـميمه شـوي مـتن لـه محتوياتوسـره تنـاقض نـه لـري ،                        

 "...مونږ دا تړون منو او هغه حمايت او توشيح كوو 

حكومــت پــه دې دوو مــادو كــې د منــدرجو كــه څــه هــم د كويــټ   "څرګنــده كــړه چــې  ټكويــ •
ارزښتناكو اصولو سره چې دكويټ د اساسي قانون داحكامو سره په كلي ډول او د هغه د                 

 مــادې ســره پــه خــاص ډول ســر خــوري، موافقــه لــري، هغــه حقــوق چــې دې مــوادو ورتــه 29
اشاره كړيده بايد په هغه چوكاټ كې چې د كويټ دقوانينـو لـه خـوا وضـع كيـږي وكـارول                      

 ".ي ش

يټ ودك( فنلند، المان، ايتاليا، ناروې او سويدن        ،)دبنګله ديش په هكله   ( فرانسې  ونه د   شرطدا  
لــه خــوا وغنــدل شــول ځكــه چــې هغــه د تــړون داهــدافو او مــرام پــه اړه ددې هيوادونــو     ) پــه هكلــه

   .مكلفيت ترشك الندې راولي 
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  CEDAWدښځوپرضد دتبعيض دله منځه وړلو تړون   )3(

ددې تـړون لـومړۍ مـاده تبعـيض         . وله پاملرنه د ښځو پرضـد تبعـيض تـه اړول شـويده              ددې تړون ټ  
  :داسې تعريفوي 

هر ډول تجريد ،استثنا او يا محدوديت چې د جنس پر بنسـټ وي او هـدف يـا تـاثير ئـې پـر ښـځو                           
باندې د هغوى له بشري حقوقو او په سياسـي،  اقتصـادي،  ټـولنيزو،  كلتـوري، مـدني او نـورو                        

 د اساسـي آزاديـو لـه درلودلـو، اسـتفادې او پـه رسـميت پيژنـدنې نـه محرومـول او بـې                    ساحو كې 
  .برخي كول وي

ړيده د حكـومتي اقـداماتو پـايلو تـه          اشاره ك د تبعيض اغيزو او هم د هغه موخو ته           تعريف هم    دې
 برسيره پر دې دا تعريـف يـوازې پـه هغـو تبعيضـي             . او ددې اقداماتو اهدافو ته پاملرنه راګرزوي        

فعاليتونو پورې محدود نه دى كوم چې  د دولت له خوا او يا دهغو كسانو له خـوا چـې دقـانون تـر      
برخــې تــه "  نــورو ســاحو كــې" كــه چيــرې پــه تعريــف كــې د . تــر ســره كيــږي نامــه النــدې عمــل كــوي 

  .پاملرنه وشي نو دا به د تبعيض تعريف ته زياته پراختيا وركړي 

  :ماده حكم كوي  2

ــ " ــه كــوي چــې لــه         غــړي هيوادون ــې  غنــدي او موافق ه د ښــځو پرضــد دتبعــيض  ټــولې بڼ
ټولوالزمـو امكانـاتو څخـه پــه ګټـه اخيسـتلو ســره بـې لـه ځنـډه دتبعــيض د لـه منځـه وړلــو           

  :كړنالره غوره كوي او دى هدف ته درسيدو لپاره الندې ګامونه اوچتوي 
  

و پـــه ملـــي اساســـي قوانينـــو او نـــورو اړونـــده حقـــوقي اســـنادو كـــې د ښـــځو ا           .أ 
 نارينودحقوقو د مساوات اصل شاملول؛ 

له نارينو سره  د ښځو د مسـاوي حقوقـو د خونـدي سـاتنې لپـاره د قـانوني وسـيلو                         . ب 
ــه ښــځو څخــه د باصــالحيته        ــدې ل ــه وړان ايجــادول او د هــرډول تبعيضــي  عمــل پ

 ؛محكمو  او دولتي ادارو  په مرسته  ساتنه كول
ه شمول د نورو تدابيرو د نيولـو پـه          د خاصو قوانينو د تصويبولو او د تحريمونو پ          .ج 

 ؛ښځو پر ضد د ټولو تبعيضونو منع كول مرسته د
د عامــه ادارو او دولتــي ارګــانونو لــه خــوا د ښــځو پــر ضــد د تبعيضــي اعمــالو            .د 

 ؛مخنيوئ
 ؛د افرادو، سازمانونو او موسسو له خوا د ښځو پر ضد د تبعيض له منځه وړل  .ه 
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و رواجونو له منځه وړل او يـا  هغـوى تـه             د هغو جاري قوانينو، مقرراتو، دودونو ا        .و 
 ؛تغير وركول په كومو كې چې د ښځو پر ضد تبعيض موجود وي

دټولو هغو جزائي پريكړو لغوه كول په  كومو كى چې د ښځوپر ضد تبعيض شوئ                  .ز 
  ."وي

 
  

الزم ... كامل لپاره تد ښځو د پوره ودې او " مه ماده له غړو هيوادونو نه غوښتنه كوي چې  3
  ". ير ونيسيتداب

د ښـځو او نـارينو د برابـرئ د پروسـې د         " فقره غړو هيوادو تـه صـالحيت وركـوي  چـى              1 مادې   4د  
ګړندي كولو لپاره مؤقت خـاص تـدابير ونيسـي، دا تـدابير بايـد لـه هغـه وروسـته چـې د ښـځو او                           

  . "نارينو د برابرئ موخه تر سره شي متوقف شي

چې د ښـځو او     ) الف (ټول الزم تدابير ونيسي      " ترڅووركوي  صالحيت  ماده غړو هيوادونو ته      5 
نارينو تر منځ د چلند  ټولنيزو او كلتوري نمونو ته داسې بـدلون وركـړي تـر څـو هغـه تعصـبات او                 
رسم او رواجونه د كومو له مخې چې يو جنس پـر بـل لـوړ او يـا ټيـت منـل شـوئ وي لـه منځـه والړ                                

  ".شي

 16( تــړون د كميټــې لــه خــوا د رپوټونــو پــه ســپارلو      دتــړون دپلــي كولــو څارنــه ددې CEDAWد 
او څيړنــــو د ) خپلخوښــــې پروتوكــــول(، د انفــــرادي شــــكايتونو ) مــــاده21(، تجويزاتــــو )مــــاده

افغانسـتان د ښځوپرضـددتبعيض دلـه       . له الرې ترسره كيـږي      ) خپلخوښى پروتوكول (طرزالهمل  
ډيـرو هيوادونـو ددې تـړون د         .  نيټـه السـليك كـړى دى       5 كـال د مـارچ پـه         2003منځه وړلو تړون د     

. افغانسـتان داشـرطونه نـه دي وړانـدې كـړي            . خاصو احكامو په هكلـه شـرطونه وړانـدى كړيـدي            
  .افغانستان ددې تړون خپلخوښى پروتوكول هم نه دى السليك كړى 

  

  مؤسسات نور   )4(

 غـړي   47،   كال كې د بشر دحقوقو د كميسيون پرځاى جوړه شوه          2006د بشر دحقوقو شورا چې په       
. هيوادونه لري چې د هغو دريمه برخه هركال د ملګروملتونودعمومي غونډې له خوا انتخـابيږي        

اود قدرتمنـدانو دنـه مجـازات       ...دوه ګوني چلند    " شورا د ځينو هيوادونو په ټينګار سره چې د           اد
كړه ليك له   نمبر پري ) 2006 (251/60   د عمومي غونډې د        دله منځه وړلو غوښتنه ئې كوله       "كيدو
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د هرهيـواد دبشـري حقوقـو د        ميكـانيزم     ددې شـورا د منظمـو او پراخـو څيړنـو              1.مخې جوړه شـوه     
ــتنه كـــوي     ــدلو دارزونـــې غوښـ ــره كيـ ــائبو او مسئوليتونودترسـ ــر .وجـ ــوانى   1503 مګـ ــر پخـ نمبـ

و دمكـــررو اوډيرونـــاوړو اوپـــه ثبـــوت رســـيدلو  آزاديـــبشـــر دحقوقـــو اواساســـي "طرزالعمـــل د 
برســيره پــردې دبشــر دحقوقــو دشــورا يــوه مشــورتي  . 2ه پــه خپــل قــوت پــاتې دى لپــار "ســرغړونو

 تنــه مســتقل كارپوهــان لــري او دضــرورت ســره ســم دشــورا دكــار 18كميټــه هــم جــوړه شــويده چــې 
  .الرښوونه كوي

دښــــځو دموقــــف لپــــاره دملګروملتونوكميســــيون د اقتصــــادي اواجتمــــاعي شــــورا يوكــــاري 
ملګروملتونـو يواساسـي ارګـان دى چـې دبشـر دحقوقـو             د) ECOSOC(دا شـورا    . دى  كميسيون  

لـه دغبرګـون او همـداراز پـه دې هكلـه د عمـومي معلومـاتو              كددره ناوي او دهغودسرغړونو په ه     
 45دا كميسـيون د     . دسطحې دلوړولو په برخه كې تر تړونـي موسسـو خورازيـات صـالحيت لـري                 

و لپــاره غونــډه كــوي ترڅــو هيــوادو لــه اســتازو څخــه جــوړ شــويدى چــې هركــال يوځــل دلســو ورځــ
دجنسيت دبرابرۍ په هكله پرمختګ وارزوي، ننګـونې راوسـپړي، نړيـوال معيارونـه وټـاكي او                 
په ټوله نړۍ كې د جنسيت دبرابرۍ او دښځو د پرمختګ په الره كې مشخص سياستونه وړاندې                 

" ېمنـل شـوې نتيجـ     " ددې كميسيون دكار محصول د ټاكل شوو موضوعاتو په هكله هغـه             .كړي  
دي كومې چې د الويت لرونكو موضـوعاتو پـه هكلـه دولتونـو، بـين الـدول موسسـو او ادارو او                       

دا تجـويزات بايـد پـه بـين المللـي، ملـي،             . نورو ذيعالقه مراجعو ته مشـخص تجـويزات وركـوي           
ســربيره " منــل شــوو نتيجــو" پــر دغــو . منطقــوي، نــاحيوي او ســيمه ايــزو ســاحو كــې عملــي شــي  

 مسائلو په هكله پريكړه ليكونه هم تصويبوي، لكه د فلسطيني ښـځو حالـت         داكميسيون د ځينو  
د كميسـيون وروسـتى رپـوټ       . او له هغوى سره مرسته او دايدز په ناروغي اخته ښځې اونجونې             

  .دتصويب لپاره د ملګروملتونو اقتصادي او اجتماعي شوراته وړاندې كيږي 

  

  ه حقوقو نه استفاده دتبعيض په له منځه وړلو كې دبين الدول ل  )5(

  و تصويبقوانيند

فيتونـه پـه خپلـو كورنيـو        والـو تړونونـو كـې د هغـوى منـدرج مكل           غړي هيوادونه كولى شي په نړي     
صـريح قـوانين كـولى      . قوانينو كې شامل كړي او له دې الرې دهغوى دپلي كيـدو الره اواره كـړي                 
  .لي شي د تبعيض، ځورونې او غچ اخيستنې مسائل تر پوښښ الندې راو

                                                            
١  UN Doc HR/CN/١١٠٧ (١٤ March ٢٠٠٥)    
٢   Economic and Social Council Resolution  (“ECOSOC”) ١٥٠٣ (XLVIII) (١٩٧٠)  
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  استنادپه تړونونو او اساسي قانون باندې 

غړي هيوادونه كولى شي په محكمو كې خپلو بين الدول مكلفيتونو ته مراجعه وكړي، حتـى كـه           
دولــت كــولى شــي لــه  . چيــرې دا مكلفيتونــه ئــې پــه كورنيــو قوانينــو كــې شــامل كــړي هــم نــه وي     

ي قــانون لــه حكــم ســره ســم د  قاضــيانو څخــه وغــواړي چــې پــه دايمــي توګــه د افغانســتان داساســ 
  .كورنيو قوانينو مكلفيتونه له نړيوالو تعهداتو سره همغږه كړي 

 Int. L. Rep. 106 87: ې ګڼـه دوسـي د،عـالي محكمه  تانزانياد، پـه وړانـدې  افـراهيم دپاسـتورى  
(1992)  

 دپــالر دوصــيت لــه مخــې د قــوم يــوه ټوټــه ځمكــه پــه ميــراث  ېيــوې تانزانيــايۍ ميرمنــې تــه د هغــ
د هغــې وراره ابتدائيــه .  او هغــې داځمكــه پـه يوچــاچې ددې لــه قـوم څخــه نــه ؤخرڅـه كــړه    ورسـيده 

دعرفـي قـانون لـه مخـې        " حيـا "محكمې ته عرض وكړ چې د ځمكې خرڅالو قانوني نه دى ځكه د              
ابتدائيه محكمې د ځمكې دخرڅالو معاملـه شـنډه         . ښځې حق نه لري چې دقوم ځمكه خرڅه كړي          

  .وراره د تانزانيا عالي محكمې ته مراجعه وكړه . ا فيصله لغوه كړهكړه مګر مرافعه محكمې د

 عالي محكمې داجوته كړه چـې دعرفـي قـانون لـه مخـې ښـځه كـولى شـي دقـوم ځمكـه پـه ميـراث                     
  :محكمې دا هم څرګنده كړه چې . واخلي، مګر هغه خرڅولى نه شي 

 مـادې   26هغـه د    ونړيوال تړون السليك كړيدى چـې د      حقوقد مدني او سياسي     تانزانيا   )1(
  له مخې د جنسيت پراساس تبعيض منع دى؛

دښځوپرضد دتبعيض دلـه منځـه وړلـو تـړون السـليك كـړى دى چـې د هغـه لـه                 تانزانيا   )2(
 مخې دښځوپرضدتبعيض منع دى؛

بنـد كـې دبشـر دحقوقـو نړيوالـه          ) و(فقـرې پـه     ) 1( مادې د    9 تانزانيا د اساسي قانون د       )3(
ې سـره سـم د جـنس پراسـاس تبعـيض منـع دى، او               مـاد  7اعالميه منلې ده چې دهغـې د        

           باالخره
فقــرې لــه مخــې دښــځو پرضــد ) 4( مــادې د 13 كــال داساســي قــانون د 1977د هيــواد د  )4(

 .تبعيض غيرقانوني دى 

د لـومړۍ فقـرې لـه مخـې  د     ) نهـائي، انتقـالي اومـوقتي احكـام    (د اساسي قانون د پنځمـې برخـې    
وه چـې محكمـې بايـد د عرفـي قوانينـو پـه شـمول ټـول موضـوعه              نمبر سند حكـم كـا      16 كال   1984

لـه همـدې كبلـه محكمـې پريكـړه وكـړه چـې              . قوانين داساسي قانون مطابق تفسـير اوتعبيـر كـړي           
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اړونده عرفي قانون بايد تعديل او تصحيح شي ترڅوښځې اونارينه وكـولى شـي د قـوم دځمكـې                   
  .په ميراث اخيستلو اوخرڅولو كې مساوي حقوق ولري 

  :چلند داډول امكانات د افغاني قاضيانو لپاره هم شته او داليل يې دا دي قضائى د 

 ؛ حقوقوتړون السليك كړى دىو سياسىا مدنى هم دافغانستان  )1(
 ؛دښځو پرضد دتبعيض دله منځه وړلو تړون هم السليك كړى دى افغانستان  )2(
 :كوي چې حكم فقره ) 1( مادې 7د افغانستان د اساسي قانون د  )3(

د ملګرو ملتو د منشور، دبين الـدول د معاهـدو د نړيوالـو ميثـاقونو چـې                  ولت  د"
ــوالې اعالميــې رعايــت      ــري، اودبشــري حقوقــود نړي افغانســتان دهغوســره تړاول

  ."كوي

  : ماده حكم كوي22د افغانستان د اساسي قانون  )4(

ــرمنځ هــر راز تبعــيض او    " ــاعو ت  منــع دى د افغانســتان امتيــاز د افغانســتان د اتب
  ."كه ښځې وي يا نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجائب لري  اتباع

پورتني احكام د يوې محكمـې لپـاره پـه كـافي انـدازه صـالحيت وركـوي چـې موجـود عرفونـه او                       
 سـره توافـق   رسم اورواجونه داسې تعبير اوتفسير كړي چې دافغانستان دبين الـدول مكلفيتونـو            

  .ولري 

   ونهميكانيزمدرپوټ وركولو

ټول غړي هيوادونه مكلـف دي پـه مـنظم ډول د هـر تـړون اړونـده كميټـې تـه د تـړون د پلـي كولـو د                  
غـړي هيوادونـه بايـد لـه تـړون سـره ترپيوسـتون وروسـته پـه          . څرنګوالي پـه هكلـه رپـوټ وركـړي        

. لومړيو كلونو كې  هر كال ، او وروسته د كميټې له غوښتنې سره سم خپل رپوټونه وړاندې كړي                    
پـه  " ومشاهداتوروستنيو"  د هر رپوټ تر ارزونې وروسته خپلې انديښنې او تجويزونه د             كميټه

كيداى شى هغه هيوادونه چې په تړون كې غړيتوب نه لري هـم پـه دې     . توګه هغه هيواد ته استوي      
افغانستان تراوسه پورې د پورتنيو دريو تړونونـو پـه هكلـه كـوم رپـوټ      . پروسه كې ګډون وكړي    

  .لى نه دى سپار
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  نو تصويبوللو پروتوكود خپلخوښى

لـت لـه خـوا د سـرغړونې ادعـا ولـري كـولى        وچې په تړون كې د مندرجو حقوقو څخـه ئـې دد   هر فرد 
دشـكايتونو او اطالعيـو دمنلـو  او      . شي خپله اطالعيه يا شكايت مربـوطې كميټـې تـه وسـپاري              

 پـه   تـړون د   CEDAW د.  لـري    دمراحلو دتيرولو شرائط په بيالبيلـو تړونونـو كـې يولـه بلـه تـوپير               
   :هكله طرزالعمل په دې ډول دى 

كس هم كولى شي     دريم   ).  ماده 3 (  ولري امضاءتونه بايد كتبي وي او نوم او        شكاي •
د افرادو په استازيتوب شكايتونه وړاندې كړي، په دې شـرط چـې د هغـوې كتبـي                  

 .ي موافقه يې اخيستې وي او يا دا چې پخپله ددې كار توان ونه لر

ټــولې موجــودې كــورنۍ الرې چــارې بايــد لټــول شــوي وي او دا شــكايت بايــد د          •
كميټې او يا كومې بلې نړيوالې پلټنې له خـوا نـه وې ارزول شـوى او يـاد هغـوى تـر                   

 ). ماده4(څيړنې الندې نه وي 

د رغيـدونكي تـاوان د رسـيدو د مخنيـوي لپـاره لـه غـړي                 ي مجنى عليه ته     شكولى  ه  ټكمي •
بيړنــۍ توګــه تمــاس ونيســي او د ژغورونكــو اقــداماتو د نيولــو غوښــتنه   هيــواد ســره پــه 

 ). ماده5( وكړي 

په محرمه توګه غړي هيواد ته اسـتوي او شـپږ مياشـتې وخـت                شكايت    يا ه اطالعيه ټكمي •
وركوي ترڅو هغه هيواد د شكايت په هكله خپل توضيحات په كتبي توګه وړانـدې كـړي                 

 .) ماده6 ( 

 4 عربـى   او  3انگليسـى ه د تړون د انترنت په پاڼـه  كـې پـه               نمون او د فورمې    طرز العمل   د اطالعيې   
  .ژبو موجود دي  

ــول  CEDAWد  ــى پروتوكـ ــړون د خپلخوښـ ـــ 8  د تـ ــړو     10 ــــ ــاره د غـ ــې لپـ ــده كميټـ ــادې د اړونـ مـ
  :نو په هكله د بيړنيو پلټنو په باب اساسي طرزالعمل داسې بيانوي هيوادو

له خوا په تړون كې د منـدرجو  چې كميټه د يوه غړي هيوادطرزالعمل هغه مهال پيل كيږي   •
  .حقوقو څخه د بيابيا سرغړونې په هكله مؤثق اطالعات ترالسه كړي 

په لومړي سر كې كميټه د مشاهداتو د وړاندې كولو له الرې غړي هيـواد تـه بلنـه وركـوي                      •
وړانـدې شـوو   كميټـه د غـړي هيـواد لـه خـوا د         . چې د اطالعاتو په ارزونه كې برخه واخلـي          

                                                            
٣ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/rules/part٣/part٣E.html و 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform‐E.PDF.  
٤ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/rules/part٣/part٣A.html و 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform‐A.PDF.  
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مشاهداتو او همداراز د نورو اړونده معلوماتو له مخې كولى شي له خپلو غړو څخـه څـو                  
تنــو تــه دنــده وســپاري چــې محرمــې پلټنــې وكــړي او كميټــې تــه د هغــو پــه هكلــه رپــوټ      

 .وړاندې كړي 

  د تړون دې طرزالعمل له اړونده هيواد ذخه كتنـه هـم ټـاكلې ده، كومـه چـې د                      CEDAWد   •
  .) ماده8( په موافقې سره ترسره كيږي هغه هيواد

ټه د خپلو غړو د پلټنو له څيړلو وروسته خپل نتايج او د هغوترڅنـګ الزمـې تبصـرې                   كمي •
  عرزالعمـل د غـړي هيـواد         CEDAWد  . تجويزات غړي هيواد ته سـپاري       /يا پيشنهادات 

صـرو او  لپاره شپږ مياشتې موده ټاكلې ترڅو په خپلو مشاهداتو سره د كميټې څيړنو، تب    
پيشنهاداتو ته ځواب وركړي او كه غوښتل شوي وي، نـو دپلټنـې پـه هكلـه د نيـول شـوو                      

  .) ماده9(اقداماتو په هكله معلوملت وړاندې كړي  
كميټه كولى شي له غړي هيواد سـره پـه موافقـه ددې پريكـړه وكـړي چـې دا هيـواد دخپلـو              •

  ). ماده13(پاري اقداماتو نتايج له خپل كلني رپوټ سره يوځاى كميټې ته وس

  .په دواړو حاالتو كې دا طرزالعمل محرم دى او د غړي هيواد د همكاري جلبول حتمى دي 

  

    كې تبعيض اشتغالپه:  آرا  قضائىقايسوى  ـــ   مم هدو

  و تصويبولقوانيند   )1(

 كـال د جنسـي      1975په كار كې د تبعيض   په هكله د انګلستان ترټولو مهم حقوقي سند هماغه د                  
، روزنــېاســتخدام، ترفيــع، تبــديلى، ددى قــانون احكــام د .  دى ”SDA 1975“بعــيض قــانون ت

  .او نورو مواردو په هكله دي برطرفى 

  :په دې قانون كې د ښځو پرضد درې ډوله تبعيضدنه تعريف شويدي 

تبعيض هغه دى چې له يوه كارګر سره د هغه د جنسيت له امله د نورو په پرتلـه                   مستقيم   )1(
د كيږي، د مثال په توګه يوې  ميرمنـې تـه چـې الزم لياقـت هـم لـري يـو كـار نـه          ناوړه چلن 

ارينـه تـه چـې معـادل لياقـت لـري            نوركول كيږي، په داسې حال كې چې هماغه كـار يـوه             
 .وركول كيږي 

تبعيض هغه دى چې داسي يو خنثـى او بـي تبعيضـه حكـم، معيـار، دود،                  غير مستقيم    )2(
وه جنس كاركوونكي د بل جنس پـه پرتلـه پـه            ضرورت ياشرط كيښودل شي كوم چې دي      
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 ساعته  14ناوړه حالت كې واقع كړي، د مثال په ډول په اونۍ كې اوه ورځې او دورځې                 
 .كار كول 

هغـه دي چـې لـه يـوې كـارګرې سـره د نـورو پـه پرتلـه نـاوړه                      ) غـچ اخيسـتل   (كولقربانى   )3(
د بلــې چلنــد وشــي ځكــه چــې هغــې پخــوا د تبعــيض پــه هكلــه شــكايت كــړى ؤ، يــا يــې     

 .كارګرې لپاره شاهدي ويلې وه او يا يې دخپل حق په باب كوم بل عمل ترسره كړى ؤ 

  :برخه كې ځورونه داسې بيان شويده ) الف(4همدې قانون په د

   چې ديوې ښځې د جنسيت له كبله ترسره شوى وي، يا" نه غوښتل شوى عمل"  •

 " ړخ ولريفزيكي عمل چې جنسي ا لفظى، غيرلفظى يا نه غوښتل شوى  " •

د عفت د تر پښو الندې كولو موخه يا اغيزه ولري، يـا د هغـې لپـاره                  ] يوې ښځې [كوم چې د    "
 ." ه او سپكوونكې فضا درامنځته كولو سبب شي ، تحقيرآميز د يوې ويرونكى، خصمانه 

 په انګلستان كـې   . كې كيداى شي د كارفرما د عمل انګيزه د منلو وړ وي او يا هم نه وي                  قانون   په
دا دمنلو وړ نه ده چې كارفرما د خپل شخصي تعصب له مخې له ښـځې سـره نـاوړه چلنـد وكـړ، يـا                 
هغه د ښځو او نارينو په هكله د موجودو كليشـه ايـزو معتقـداتو لـه مخـې عمـل كړيـدى او يـا پـه                            

مهمـه دا ده چـې لـه يـوې ښـځې سـره د هغـې دجنسـيت لـه املـه                       . اه توګه ېې دا كار كړيدى       اگناخود
  .وي آسانددې حقوقي چلند ګټه داده چې دجنسي تبعيض ثابتول . لند شويدى ناوړه چ

  :ي وجود د لپاره د دفاعيې دوه ډوله م كارفرماد

 .ضرورتونه چې په خاصو حاالتو كې استثنأ وي  واقعى وظيفوى ) 1(
  ونهد هرې قضيې واقعبينانه ارز ) 2(

دنـده يـوازې نارينـه تـه     په واقعى وظيفوى ضرورتونو كې الندې حاالت شامل دي چيرې چـې يـوه             
   :سپارله كيږي 

 ؛د يوه كارد اصالت له كبله، لكه يو هنرمند،ممثل اويا هم د فزيولوژيكي داليلوله مخې  •
د حرمت او محرميت د ساتنې په دليل پـه داسـې حـاالتو كـې چـې كـار پـه حفـظ الصـحوي                           •

 وجود وي؛كې وي او يا د لوڅو افرادو سره د فزيكي تماس احتمال م) حمامونه(ځايونو

كله چې كار په يوجنسـه موسسـه كـې وي او يـا يـوه داسـې اداره وي چيـرې چـې لـه افـرادو               •
 .څخه مراقبت او پالنه كيږي ) ناروغانو(
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پــه واقعبينانــه ارزونــه كــې بايــد داڅرګنــده شــي چــې نيــول شــوى اقــدام د ځينــو عينــي ضــرورتونو 
ضـرورت درفـع كولـو تـر ټولـو          موجـه دى او داچـې دا د       ... ه، مصـئونيت    حپراساس لكه حفـظ الصـ     

  . الره ده همناسب

پـه داسـې   . كولى شي مثبت اقدامات وهڅوي او له تبعيض څخه دښځو په ګټه كار واخلـي          قانون  
. توګه چې يو كارفرما دا ثابته كړي چې دپخوا په نسبت ئې دښځو كارګرانو شمير زيات شـويدى    

 4 د تړون پـه      CEDAW لري كوم چې د      داډول احكام د هغو خاصو موقتو تدابيرو سره ورته والى         
         .ماده كې اټكل شويدي 

  استناد پراساسي قانون او معاهداتو باندې   )2(

پــه اشــتغال او كــار كــې د تبعــيض پــه بيالبيلــو قضــيو كــې د   د ډيــرو هيوادونــو كورنيــو محكمــو 
CEDAW د تړون په احكامو استناد كړيدى .  

. ادې تـه اشـاره وكـړو     مـ 4 بيرو د نيونې په هكله د تړون په دې هكله كولى شو د خاصو موقتو تدا      
  :كوي حكم ماده داسي  11 دا رازهمدې تړون هم

غړي هيوادونه په ټولو الزمو اقداماتو الس پورې كـوي ترڅـو پـه اشـتغال كـې د ښـځو پرضـد هـر                         
ډول تبعيض له منځه والړشـي او دښـځو او نـارينو د برابـرۍ داصـل پـر اسـاس هغـوى تـه مسـاوي                       

  : وق تضمين شي ، په خاصه توګه په الندې مواردو كې حق

  ؛ حق د بشر د ټولو افرادو نه بيليدونكى حق دى اشتغالپه كار د   )أ 
  ؛د كار موندلو په وخت كې د مساوي امكاناتو نه د ګټې اخيستنې حق  )ب 
د مسلك او كـار د غـوره كولـو ازاد حق،دترفيـع حق،دكـار د خونـديتوب او د اشـتغال لـه                )ج 

رخه اخيستنې حـق،د لـوړو مسـلكي زده كـړو او دوامـداره زده كـړو پـه شـمول د                      ب ګټو نه د  
  ؛مسلكي روزنې او بيا روزنې حق

د مساويانه ارزښـت لرونكـي كـار پـه مقابـل كـې د مسـاويانه معـاش اومسـاويانه ګټـو او                          )د 
مســاويانه چلنــد حــق او همــدا راز د كــار د كيفيئــت د ارزيــابۍ پــه وخــت كــې دمســاويانه    

  ؛  قضاوت حق
 ټولنيزو بيمو څخـه د ګټـې اخيسـتنې حـق ، پـه تيـره بيـا د تقاعـد ، بيكـارۍ، نـاروغۍ،                           د  )ه 

 رخصـتۍ   اسـتحقاقى كمزورۍ، زړښت او د معلوليت په نورو حاالتو كـې او همـداراز لـه                
  ؛څخه د استفادې حق
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د كار په چابيريال كې د روغتيا او خونديتوب حـق او د زيږولـو او مورګلـوۍ د وظيفـې د                        )و 
  ؛خونديتوب حق

د مخنيوي او د هغـوى د كـار د          پر اساس د تبعيضونو     ) حاملګۍ( اميندوارۍ   اودښځود واده    -2
  :اغيزمن حق د تضمينولو لپاره غړي هيوادونه الندې اقدامات نيسي 

د حــاملګۍ يــا د ماشــوم د زيږيــدنې د رخصــتۍ پــه دليــل لــه كــاره د ايســتلو او يــا د مــدني   )أ 
 او يـا د همـدې داليلـو پرمبنـى د مجـازاتو د               حالت پر اساس د تبعيض له مخـې د برطرفـۍ          

  ؛ټاكلو  منع كول 
د اجــازې وركــول  بيلــه دې چــې پخــوانى كــار، رتبــه او ســابقه يــا   د مورګلــوۍ د رخصــتۍ  )ب 

  ؛ټولنيز ې ګټې له السه وركړي 
دهغــو ټــولنيزو خــدماتو تشــويقول كــوم چــې پلرونــو او مينــدو تــه اجــازه وركــوي كــورني      )ج 

ليت سره هم غږه كړي ، په خاصه توګه د وړكتونونو د شـبكو             مسئوليتونه له اشتغالي فعا   
  ؛د جوړولو له الرې 

هغو حامله ښځو ته د ژغـورنې  دخاصـو امكانـاتو برابـرول د كومـو روغتيـا تـه چـې د كـار                       )د 
  .شرائط ګواښ جوړوي

پـوهې  و تكنولـوژيكى  اعلمـى   په دې ماده كې ياد شوي حمايتي قوانين بايد پـه نـوبتي ډول د               -3
  .ګ سره همګامه شي او د ضرورت په صورت كې اصالح، لغوه يا تمديد شيله پرمخت

  :نمبر عمومي تبصره كې داسې څرګنده كړيده  19كميټې په 

تـر جنسـي تشـدد النـدى راشـي       په اشتغال كې برابري هغه وخت زيانمنه كيږي چې ښـځې             . 17
ال جنسـي ځورونـه نـه غوښـتل شـوي جنسـي اعمـ       ... لكه د كار په ځاى كې جنسي ځورونـه        

د لوڅـو انځورونـو ښـودل او پـه خبـرو يـا              ،   تبصـرې  ، جنسـى  الس اچونـه  واتمـاس   دي لكه   
  .اعمالو سره جنسي غوښتنې

. ه وي اود ښـځو صـحت او مصـئونيت ضـرر ورسـوي     آميـز تحقيردا ډول چلند كيداى شي       . 18
ــه ورســيږي چــې د هغــې         ــه مخــې دې نتيجــې ت كــه چيــرې يــوه ښــځه د منطقــي اســتدالل ل

نـاوړه اغيـزه وكـړي او پـه         و ترفيع   ااستخدام   په چارو لكه     الاشتغكيداى شي د  اعتراض  
 كار كې د يوه نه زغمونكي چاپيريال درامنځته كيدو سبب شي، دا پخپلـه د تبعـيض يـو                    

 .دى حالت 
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ونـه او د تـاوان وركولـو الرې چـارې دې برابـرې              طرزالعملد شكايتونو اغيزمن    :  فقره   )م( . 24
  .شي 

  )1991ال ، كفبرورى (همحكمد اروپا دعدالت ،  هاتحاديكود استراليا د ښارواليو دكاركوون

ددريو اتحاديو په اداره كې د اصالحاتو لپاره د ښځينه كاركوونكو د ګـډون د زيـاتوالي پريكـړه             
. ددې سبب شوه چې يوه نوى څوكۍ جوړه شي كومې ته چې يوازې ښځو دراى وركولو حق درلود                 

ــارو كميســيون غوښــتل و    ــه دوو اساســي    د اســتراليا د صــنعتي چ ــدلونونو ل ــوهيږي چــې دې ب پ
 مـاده يـوې      19د اسـتراليا د جنسـي تبعـيض د قـانون             .حقوقي منابعو سره سـمون درلـود او كـه نـه             

. ادارې يا سازمان ته اجازه نه وركوي چې خپـل غـړي د جـنس پـر اسـاس تـر تبعـيض النـدې راولـي                         
خاصـو تـه دهغـوى دجـنس يـا           مادې هغـو اقـداماتو تـه چـې موخـه ئـې اش               33 مګر د همدې قانون     

منلـې  ، اسـتثنا  مدني حالت له امله او يا دحامله ښځو لپاره د علې السويه امكانـاتو برابـرول وي            
فقــرې پــه دې هكلــه د خاصــو ) 1( مــادې 4د ښــځو پــر ضــد دتبعــيض دلــه منځــه وړلــو دتــړون د  . ده 

  .موقتي تدابيرو اټكل كړيدى 

 دتړون پلي كول    CEDAWون له موخو څخه يوه هم د        يادونه وكړه چې د استراليا د قان      كميسيون  
 CEDAW مـې مـادې كـې د         33، او دهمـدې قـانون پـه         )فقـره ) الـف ( مـادې    3دهغه قانون د    ( دي  

 مې مادې انعكاس موندلى دى چـې دښـځو او نـارينو تـرمنځ دبرابـرۍ دچټكتيـا لپـاره د                   4دتړون  
نده مؤسسـو كـې دښـځو شـمير كـم      لكه څنګه چې په اړو.خاصو مؤقتوتدابيرود نيولو اټكل كوي      

ؤ، نو دا اصول كولى شي داذهنيت چې ګواكې اتحاديه دښځو په تشـويقولو كـې برخـه نـه اخلـي،          
بــدل كــړي، د پخــواني تبعــيض اغيــزې اصــالح او دراتلــونكې برابــرۍ دســطحې پــه لــوړوالي كــې  

صـل قـانوني    برخـې مثبتـه ارزونـه وشـوه او دا ا      33لـه همـدې كبلـه د هغـه قـانون د             . مرسته وكـړي    
  .وپيژندل شو 

  )1997ال ،كست ګآ( ستره محكمه   دهند،ن په وړاندې ويشاكا د راجستا

ونكې چې دايالتي پرمختيا د پروګرام يوه كاركوونكې وه له دې كبله چې دراجسـتان پـه       عرض ك 
ايالت كې ئې د ماشـومانو د كـوزدې پرضـدفعاليت كـاوه د يـوې ډلـې لـه خـوا ورسـره اجبـاري زنـا               

آمـر تـه د جنسـي ځـورونې پـه هكلـه شـكايت               له دې پيښې نه مخكې هغې خپل دولتي         .وه  ترسره ش 
مګـــر دې ايالـــت دجنســـي ځـــورونې پـــه هكلـــه هـــيڅ ډول فعالـــه پاليســـي نـــه درلـــوده او     .كـــړى ؤ

 32هغې او د انجيوګـانو يـوې ډلـې داساسـي قـانون د               . مقاماتودهغې شكايت ته پاملرنه ونه كړه       
ې ته يو عامه ډله ايز عرض وړاندې كړ چې په هغه كې داساسـي       مادې سره سم دهند سترې محكم     

، )دجنسيت پراساس د تبعـيض منـع      (  مادې 15،  )دقانون په وړاندې مساوات   (  مادې   14قانون د   
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دشخصـي آزادۍ  ( مـادې 21او ) دهرډول مسلك،موقف،شغل اوكسب دغوره كولوحـق  ( مادې 19
نســي ځــورونې پــه هكلــه د كورنيــو   د ج.څخــه دســرغړونو يادونــه شــوى وه  ) او ژونــد مصــئونيت

قوانينو د نشتوالي له امله عارضينو له سترې محكمې نه غوښتنه وكړه چې د كارفرمايانو لپـاره     
  .د كارګرانو دجنسي ځورونې دشكاياتو داوريدلو په هكله التزامي الرښودونه وضع كړي 

دو كـې د منـدرجو       مـا  21 او   14،15ې دا جوته كـړه چـې جنسـي ځورونـه د اساسـي قـانون پـه                   محكم
د عارضې تجربې كارګروښځو تـه ممكـن ګواښـونه، دجنسـي ځورونـو              . حقوقو څخه سرغړونه ده     

ــد       ــالو پرضـ ــې ددې ډول اعمـ ــاالتو كـ ــه حـ ــتوالي پـ ــئونيت دنشـ ــانوني مصـ ــاوړه عواقـــب او دقـ نـ
 مــادې لــه مخــې محكمــه مكلفــه وه چــې 32د اساســي قــانون د  .دخونديتــدب ضــرورت څرګنــدكړ 

د ساتنې لپاره او د كورنيو قوانينو د نشتوالي په دليـل، نړيوالـو نورمونـو او               ديادو شوو حقوقو    
اســنادو تــه دجنســيت دبرابــرۍ دتفســير لپــاره مراجعــه وكــړي او پــه انســاني كرامــت ســره د كــار      

 محكمې  . تړون توشيح كړ     CEDAW نيټه د    25 كال دجون په     1993هند د . كولوحق خوندي كړي    
، او همـداراز د بيجنـګ پـه څلـورم نړيـوال كنفـرانس               هر عمومي تبصـر    نمب 19 ماده او    11ددې تړون   

د كومو له مخې چې هند ژمنه كړې وه دښځو پـه بـاب يـو ملـي سياسـت           لت تعهدات   وكې دهند دد  
پلى كړي او دبيجنګ د پلتفورم دعملي كولو د څارنې لپاره يو ميكانيزم جوړ كـړي، پـه نظـر كـې          

ي قـانون كـې د منـدرجو اساسـي حقوقـو موضـوع او               محكمـې دا جوتـه كـړه چـې پـه اساسـ            .ونيول  
معنى په كـافي انـدازې سـره پراخـه دي او كـولى شـي د جنسـيت د برابـرۍ او همدارنګـه د جنسـي                       

محكمــې پريكــړه وكــړه چــې د جنســي ځــورونې د  . ځــورونې د مخنيــوي ټــول اړخونــه احتــوا كــړي  
و مسـئولينو لپـاره دسـاتير    تعريف او دجنسي ځورونې د مخنيوي په هكله د كارفرمايـانو او نـور   

  .وضع كړي 

  .كورنيو محكم و سيمه ايزو تړونونو مقايسوي احكامو ته هم مراجعه كړيده 

  )2000ال ،كجنورى(  همحكمد اروپا د عدالت ،  ت په وړاندې جمهوري آلمان د فدرالى كرايل د

كـار درخواسـت   يوې ميرمنې په وسله والو ځواكونو كې د وسلو د الكترونيكـي مراقبـت لپـاره د          
د هغې درخواست په دې دليل رد شو چې ښځې د مقرراتو له مخې پـه محـاربوي پوسـتونو           . وركړ  

. كې نـه ګمـارل كيـږي، هغـوى يـوازې پـه طبـي او د نظـامي موسـيقۍ وظـايف ترالسـه كـولى شـي                              
اداري محكمې ته شكايت وكړ چې يوازې د جنسـيت لـه املـه د هغـې د درخواسـت            آلمان  عارض د 
 مـادې سـره مغـايرت       2دسـتور د     EEC/207/76روپا د ټولنې د قانون او په خاصه توګه د           ردول د ا  

 ئـې د اشـتغال،      وهمـه مـاده   په نامه هـم يـاديږي او د        " چلند دستور  على السويه "دا دستور د    . لري  
مسلكي زده كړو، ارتقأ او دكار دشرائطو په برخـه كـې د ښـځو او نـارينو لپـاره د مسـاوي چلنـد د            
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محكمــې دا قضــيه د ابتــدائي غــور لپــاره د اروپــا دعــدالت محكمــې تــه     .نــا والړه ده اصــل پــر مب
 د قانون احكام چې ښځې پـه محـاربو قطعـاتو كـې              آلماندآيا  وړاندې كړه ترڅو فيصله وكړي چې       

  .له خدمت نه منع كوي د اروپايي ټولنې دقانون مخالف ده او كه نه 

 اصـل پـه كلـي       داو نارينولپـاره دمسـاوي چلنـ      ې دا جوتـه كـړه چـې دښـځو           محكمد اروپا دعدالت    
ډول په عامه خدماتو كې د كاركولوپه هكله دى او دهغو شرطونو تراغيزې النـدې نـه راځـي كـوم                     

د علـى السـويه چلنـد دسـتور د          .چې دمثال په ډول دوسله والو ځواكونو دتشكيالتو په هكله دي            
دى چـې هغـه وظيفـوي فعاليتونـه پـه           مادې له مخې غړو هيوادونو ته دا اختيار وركړل شـوي          ) 2(2

كومو كې چې د هغو ماهيت او يا داجراأتو دڅرنګوالي له امله جنسيت يو ټاكونكى فكتور وي،                 
داچې . مګر داحكم بايد په ډيره جدي او دقيقه توګه تفسير شي            . ددې دستور له ساحې نه وباسي       

ي، نظــامي اوبلــل شــ د وســله والــو ځواكونــو منســوبې ښــځې كيــداى شــي دوســلې كــارولو تــه ر     
ځكــه هغــه ښــځې چــې حتــى پــه طبــي او . پوســتونو تــه د ښــځو دنــه منلــو لپــاره دليــل نشــي كيــداى 

نظامي موسيقي كې وظايف لري ټولې دنظامي تيارۍ په دوره كـې دوسـلې دكـارولو لپـاره روزل                 
دښځو دګوښه كولو لپاره هرډول ورته هڅه پـه حقيقـت كـې د تناسـب داصـل نقـض كـول                      . شويدي  

   .دي 

  )1998ال ، كجون (د اروپا د عدالت محكمه  ،  په وړاندېبراون د رينتوكيل

دهغـې دكـار پـه      . ه استخدام شـوې وه      ګريزۍ ميرمن وه د موټرچلوونكې په تو      انگچې يوه   عارض  
 متداومو اونيو په تـرڅ كـې كـار          26قرارداد كې دا راغلي ؤ چې كه چيرې هغه د ناروغۍ له امله د               

 كال د اګست په مياشت كې هغې خپـل امـر تـه              1990د  .  له كاره ايستل كيږي      ته حاضره نه شي، نو    
هغـه د حـاملګۍ ددورې دراپيداشـوي اخـتالط لـه املـه لـه كـار                 . اطالع وركـړه چـې امينـدواره ده         

دې ميرمنې صنعتي محكمې ته عرض وكړ چې دهغـې لـه            .  اونيو نه زياته موده غايبه وه      26څخه د   
دهغــې عــرض پــه ابتــدايي او   . جنســي تبعــيض د قــانون پــرخالف ؤ    كــال د 1975كــاره ايســتل د  

  .مرافعه محكمو كې رد شو 

دې مقـام غوښـتل دا جوتـه كـړي چـې       . وروسته د انګلستان د سنا مجلس ته مراجعه وكـړه           عارض  
په كـار   ) كومه چې د حاملګۍ له سببه پيداشوې وي       (د حاملګۍ په دوره كې د ناروغۍ په اثر          آيا  

مله د يوې ښځې برطرفه كول، په داسي حال كې چې د قـرارداد لـه مخـې كارفرمـا                    كې دغيابت له ا   
له جنسي توپير څخه پرته د غيابت له امله د كارګر د ګوښه كولو حق ولري، د علـې السـويه چلنـد                       

د اروپـا دعـدالت محكمـې    .  مـادې سـره مغـايرت لـري او كـه نـه       5فقـرې او   ) 1( مادې   2ددستور له   
ملګۍ په سبب ديوې ښځې برطرفـه كـول يـوازې پرښـځو بانـدې اغيـزه كـوي           څرګنده كړه چې د حا    
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د حاملګۍ پـه  . د علې السويه چلند ددستور له مخې دا يو مستقيم جنسي تبعيض دى      نوځكه هم   
دوره كــې د حــاملګۍ لــه ســببه د راپيداشــوې نــاروغۍ پــر اســاس د غيابــت پــه دليــل لــه كــار څخــه 

هم د كار دقرارداد شرط په ښځو او نارينو بانـدې يوشـان             كه څه   . ايستل هم يو تبعيض ګڼل كيږي       
  .د تطبيق وړ ؤ، مګر دهغوى حاالتو توپير درلود، حاملګي يوازې پر ښځو باندې راځي 

   د تړون د خپلخوښي پروتوكول د كارولو مواردCEDAW د  )3(

ــې د  ــړون CEDAWكميټـ ــردي     11 د تـ ــم د فـ ــره سـ ــامو سـ ــول داحكـ ــي پروتوكـ ــادې د خپلخوښـ  مـ
  .ونو او پلټڼو د ميكانيزم په برخو كې ارزيابي كړه شكايت

 ،آگسـت (ض دله منځه وړلو د تړون كميټه        د ښځو پرضددتبعي  ،  ې په وړاندې  كيتر كيهان د  هرحيم
  )2005ال ك

ښوونځي كې د دنيات او اخالقو ښوونكې وه او له شپاړس كلنۍ څخـه ئـې               ه په يوه دولتي   عارض
كړو او وروسته بيـا پـه دوونـورو ښـوونځيو كـې دكـار پـه        راپديخوا په دولتي پوهنتون كې د زده     

 كـال پـه جـوالى كـې د ښـوونځي           1999د  . مهال څادر په سـركاوه چـې ويښـتان او غـاړه ئـې پټولـه                 
. ادارې هغې ته دڅادر په سركولو له امله اخطار وركړ او په عين وخت كې ئې معاش ورتـه كـم كـړ                        

وروســته د .  وكــړه او دعــوى ئــې وګټلــه    رحيمــې ددې مجــازاتو پــه هكلــه محكمــې تــه مراجعــه      
ښــوونځي ادارې شــكايت وكــړ چــې هغــې دخپلــو ويښــتو پــه پټولــو ســره د ښــوونځي د ســليقې او  
كاليو له مقرراتو نـه سـرغړونه كړيـده او پـه خپلـو سياسـي او ايـديولوژيكي نظريـاتو سـره ئـې پـه               

ضـې دا ادعـاردكړه او      عار.رامي او دكار او هم اهنګۍ فضا ويجـاړه كړيـده             آ ښوونځي كې سوله،  
څرګنده ئې كړه چې كه چيرې دا په همدې دليل مجازات شي نو دابه د ملي او نړيوالـو قوانينـو او                      

لــه حقوقــو څخــه آزادى پــه تيــره بيــا د تبعــيض دمنــع كولــو، دكــار، مــذهب، عقيــدې او انتخــاب د 
اداري محګمـې او    .  نيټـه لـه كـاره وايسـتل شـوه            5 كـال د جـون پـه         2000دا ميـرمن د     . سرغړونه وي   

  .دولتي شورا ته د هغې شكايت هم كوم ځاى ونه نيو 

دې ميرمنې كميټې ته عرض وكړ چې دڅادر داغوستلو په دليل له كارڅخه دهغې ايستل د تـړون          
 مادې سره سم دهغې دكار، مساوي او برابرو امكاناتو، دترفيع، دكـار دامنيـت، دتقاعـد او                  11د  

دتركيې مقاماتو په ځواب كې يادونه وشـوه چـې دا           .  كول دي    دمساوي چلند حقوق ترپښو الندې    
شــكايت دمنلــو وړنــه دى ځكــه چــې لــه كورنيــو اصــالحي امكانــاتو څخــه اســتفاده نــده شــوى او     

) سهينه دتركيې په مقابل كـې (داروپا دبشر دحقوقو شورادتحصيل دحق په باب يوه ورته قضيه           
و اصالحاتو څخه استفاده نه ده شوې او شكايت         كميټې داومنله چې له كورني    . ال پخوا څيړلې ده     

  .دمنلو وړ نه دى 
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 MEXICO/8.OP/2005/C/CEDAW،   
  )2004ال ،كجون (ټهكميدښځوپرضد دتبعيض دله منځه وړلو 

 كـال پـه جـوالى       2004 مادې سره سم خپله لومړنۍ پلټنـه د          8ټې د خپلخوښي پروتوكول د      كميدې  
وژنـو او جنسـي تيريـود پيښـو پـه بـاب وه چـې د            طـاف،   اختښـځو د     قضـيه د   5.كې پاى ته ورسوله     

هلتــه دګــڼ . پــه ســيمه كــې ترســره شــوې وې  ســيوداد خــويريس مكســيكو د چيهواهــوا د ايالــت د
شمير ښځو د وژنود پلټنو د نتايجو دنشتوالي له امله ددې جرايمـو مـرتكبين نـه ؤ پيژنـدل شـوي              

ترعـدلي تعقيـب النـدى      ز سـره سـم      نمبر تجوي  98/44 د مكسيكو دبشر دحقوقو د كميسيون د      او
د ښځوپرضــد دتبعــيض دلــه منځــه وړلــو كميټــې د مكســيكو پــنځم نــوبتي رپــوټ     . نــه ؤ راغلــي 

  .څيړلى ؤ او پريكړه ېې وكړه چې له مكسيكو څخه كتنه وشي 

دكارلــه  نتــايجو څخــه داڅرګنــده شــوه چــې پــه دې ســيمه كــې د مكيالګــانو پــه   هيئــت د كميټــې د
پـه داسـې    . ځو پكې كار كاوه يو ډيـر شـمير ښـځې پـه كـار بـوختې شـوې                    ښاً  جوړيدوسره چې اكثر  

دې امـر دښـځو او نـارينو تـر مـنځ د      . حال كې چې دنارينو لپاره د كار بديل امكانـات نـه ؤ موجـود     
او دښـځو پـه مقابـل كـې د دښـمنۍ يـوه فضـا رامنځتـه شـوه،                    . اړيكو عنعنـوي تناسـب ويجـاړ كـړ        

لكـه څنګـه چـې دښـځو پـه ټـولنيز           .ګانو كـې يـې كـار كـاوه          خاصتاً هغه ځوانې ښځې چې په مكيال      
رول كــې بــدلون د دوديــزه پالرســاالرۍ د ذهنيتونــو د بــدلون ســره همغــږه نــه ؤ او د ســزا نــه ليــدلو  

په نهايي تجويزاتـو كـې دا پـه         . كلچر ال ژوندى ؤ نو ځكه هم خبره د ښځو پرضد تشدد ته ورسيده               
 د ښځو مندرج حقوق په تيره بيا د كار حق تضمين             په تړون كې   CEDAWګوته شويده چې بايد د      

  .شي او د هغوى د نارينو له غچ اخيستنې نه وژغورل شي 

                                                            
٥  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw٣٢/CEDAW‐C-٢٠٠٥‐OP.٨‐MEXICO‐E.pdf  


