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 بين الدول حقوق:  رضد تشدد دښځو پ
  

   د بين الدول حقوقو اصول-لومړئ 

ملګرو ملتونو او . قو څخه برخمند دئ هر شخص د انسان تر نامه الندې د خاصو بشري حقو
همدا راز د بشري حقوقو سيمه ايزو سازمانونو لكه د اروپا شورا او د اروپا اتحاديې د ښځو 

  د حكومتونو وجايب او دندې په ټاكلې توګه په ېبشري حقوق او د هغو د ساتنې په الره ك
  .رسميت پيژندلي دي 

ريكړه ليكونو، اعالميو او الرښودونو كې د ښځوبشري حقوق په هغومعاهدو،تړونونو،پ
تسجيل شوي دي كومې چې يا د ملګرو ملتونو او يا دبشري حقوقو د يوې سيمه ايزې ادارې له 

ه  تصويب ګدا تړونونه وروسته بيا د  ملي حكومتونو له خواپه رسمي تو.خوا وړاندې شويدي 
هر يوه . ندي ورپه غاړه كړيدي شويدي چې په دې توګه يې همدې حكومتونوته قانونې الزامي د

هيواد چې د بشر د حقوقو يوه معاهده السليك كړې وي بايد دا تضمين كړي چې د هغه د اتباعو 
 حكومت د بشر د حقوقو څخه  د سرغړونې نه ېدا پدې معنا ده چ. د بشر حقوق به خوندي ساتي 

  . ګامونه اوچت كړي ډه ډه كوي او تعهد لري چې ددې ډول سرغړونو د مخنيوي لپاره مثبت

اكلې اجرائيوي ادارې چې اكثراً   تخصصى ادارې، ټد بين الدول حقوقو د اصولو سره سم ، 
دا ادارې د بشر له . اري څ او يا خاص رپوټچيان دې ، د يوه هيواد دبشر د حقوقو حاالت ټېكمي

 سازمانونو حقوقو څخه د سرغړونو په هكله رپوټونه او شكايتونه چې عموماً د غير حكومتى
  .او كله هم د انفرادى اشخاصوله خوا وړاندې كيږي ، تر څيړنې الندې نيسي 

نو د ښځو پرضد  تبعيض او تشدد په څرګنده توګه منع كړى، د يد بشر د حقوقو نړيوالو قوان
اكلي او د ټښځو د بشري حقوقو د ساتنې او ودې په وړاندې يې د حكومتونو دندې او  وجايب 

نه ترسره كولو په صورت كې يې د حكومتونو د ځواب وركولو ميكانيزمونه غوره ددغو دندو د 
  .كړيدي 
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  د ښځو پرضد دتشدد تعريف 

كې راغلي دي چې د  1و پرضد د تشدد د له منځه وړلو په هكله دملګرو ملتونوپه  اعالميه ښځد 
  :ښځو پرضد  تيرئ 

نسي ياروحي كړاوسبب شي دجنسيت پر اساس هر هغه د تشدد عمل چې ښځو ته دجسمي،ج"
او يا هم هغوى په ورته اعمالو وويرول شي ،په ټولنيز ياشخصي ژوند كې زورزياتى،جبر او د 

  ." سلبول  ۍآزاد

 باندې په دې سبب ښځې پريوې"د جنسيت پراساس د ښځوپرضدتشدد هغه زورزياتى دى چې 
  ".توګه اغيزه وكړي چې هغه ښځه ده تعميل شي اويا داچې پر ښځو باندې په غيرمتناسبه 

د ملګروملتونو په اعالميه كې د تشدد ددې تعريف د ځينو تعبيرونو له مخې د ښځو پرحقوقو 
. سترګې پټول او يا د هغوى سلبول هم كيداى شي د ښځو پرضد دتشدد په ډله كې وشميرل شي 

م پكې د نړيوالو حقوقو په نويو اسنادو كې دې تعريف پراختيا موندلې او جوړښتي تشدد ه
  :د ښځوپرضدتشدد دا الندې بڼې لري خو يوازې په هغوى پورې نه محدوديږي .ورګډ شويدى 

 په كورنۍ كې تشدد •

 په ټولنه كې د ښځو پرضدتشدد •

 .د جنسيت پې اساس تشدد چې ددولت له خوا ترسره او يا اغماض شي  •

يداى شي چې ك. د تشدد په پورتنيو بڼو كې اصلي موخه كيداى شي جسمي،روحي ياجنسي وي 
تشدد پرحقوقو باندې په سترګوپټولو او يا د حقوقو د سلبولو له الرې وي ، سره له دې چې په 

  .تشدد يوازې په پورتنيو بڼو سره نه منحصر كيږي . ه اعمال نشي ګڅرګنده تو

  نړيوال اسناد

ساس  دملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نظام ا– )1948كال( دبشر د حقوقو نړيواله اعالميه 
  .ګڼل كيږي او دا حكم كوي چې هرشخص بايد بيله تبعيضه د بشر له حقوقو څخه ګټه واخلي 

  او شخصى امنيت حق لري ۍهر شخص د ژوند، ، آزاد:  ماده 3  •

                                                            
 .1993 كال 20 ،ددسمبر هډغون عمومي ملتنونو روګدمل ١
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هيڅ شخص ترتعذيب يا ظالمانه،غيرانساني اوتحقيرآميزه چلند او مجازاتو :  ماده 5 •
 .الندې نه شي راتلى 

ي چې په ملي محكمو كې د هغو اعمالو اغيزمنه رسيدګي هر شخص حق لر:   ماده 8 •
 .ي وي ړوكړي كومو چې په اساسي او نورو قوانينو كې دده مندرج حقوقو نقض ك

ينې نور نړيوال اسناد چې په مشخص ډول د ښځو سره تړاو نه لري هم د تشدد په وړاندې له ځ
 په كلي توګه 2قو نړيوال تړون د بيلګې په توګه د مدني او سياسي حقو. ښځو څخه ژغورنه كوي

  . له انسان څخه د تشدد په وړاندې ساتنه كوي 

هيڅ شخص تر تعذيب يا مستبدانه،غيربشري او تحقيرآميزه چلند يامجازاتو :  ماده 7 •
 .الندې نه شي راتلى 

 .هر شخص د آزادۍ او شخصى امنيت حق لري :  ماده 9 •

هغه هيوادونه ( له غړو هيوادونو څخه 3ړلو تړون د ښځو پر ضد د تبعيض د ټولو بڼو د له منځه و
د ښځو پرضد د "په څرګنده توګه دا غوښتنه كوي چې  ) چې د تړون په وړاندې يې ژمنې كړې وي

يوه شخص،سازمان يا ادارې له خوا دتبعيض د له منځه وړلو لپاره په ټولو الزمو اقداماتو الس 
خه دى چې په څهغو مهمو او اساسي حقوقو له تبعيض نه د خونديتوب حق له ".  پورې كړي 

كه څه هم د ښځوپرضد دتبعيض دله منځه وړلو . هيڅ حالت كې بايد له نظره ونه ايستل شي 
تړون په مستقيمه توګه د ښځوپرضدتشدد ته ګوته نه نيسي، مګر ددې تړون د تبعيض ضد 

 كال 1982په . ه كوي مفردات او موادپه غيرمستقيمه توګه د تشدد په مقابل كې د ښځو ژغورن
 د ښځوپرضددتبعيض دله منځه وړلو د تړون د عملي كيدلودڅارنې لپاره د ېك
دې كميټې دا اعالن كړه چې په تړون كې د .  جوړه شوه وپرضددتبعيض دله منځه وړلوكميټهښځ

دا كميټه په منظمه توګه پر . تعريف سره سم د ښځوپرضد هر ډول تشدد هم تبعيض ګڼل كيږي 
 ږغ كوي چې د تشدد د له منځه وړلو په الره كې الزمو تدابيرو ته الس ېوادو باندغړو هي
  .واچوي

  194له تشدد څخه د ښځو د خالصون حق د ښځوپرضد د تبعيض د له منځه وړلو د كميټې په 
دې تجويز په قاطعانه توګه د تشدد او تبعيض ترمنځ اړيكه . كې هم يادشوى دى نمبر تجويز

ر كوي چې د ښځو پرضدتشدد د جنسيت پراساس يو تبعيض دى او داتبعيض ښودلې او ټينګا
  .ددې ډول تشدد يواساسي علت دى 

                                                            
 .رزيدګوړ و اجرا د هټني 23 په مارچ د كال 1976 د  2

 .رزيدګوړ و اجرا د هټني 2 په سپتمبر د كال 1981 د  3
 .شوې اندړوې ك كال 1992 پهې ك هډغون 11 پهټې كميې هغ د خوا لهټې كمي د لوړو هځمن له د دتبعيض ضد پر و ښځد ويزتج دا  4
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   نمبر عمومي تجويز لنډيز19د  

 له هغو بشري حقوقو او اساسي آزاديو څخه بې برخه كوي ښځېد جنسيت پر اساس تشدد . 7
نو ځكه . ړونونو كې ذكر شويدي كومې چې په بين المللي حقوقو او د بشري حقوقو په نړيوالو ت

پورتني حقوق .   تړون د لمړۍ مادې سره سم يو تبعيض ګڼل كيږي  CEDAWهم داډول تشدد د
  : دادي ۍآزاداو 

  دژوندحق ؛ .١
رآميزه چلند او مجازاتو الندې د نه يتر تعذيب،ظالمانه، غيرانساني او  تحق .٢

  راتللوحق ؛
وسله والوشخړو په وخت كې د مساوي دبشري نورمونو سره سم د نړيوالو او كورنيو  .٣

  محافظت او خونديتوب حق ؛
   او شخصى امنيت حق ؛ۍدآزاد .٤
  تر قانون الندې د مساوي خونديتوب حق؛ .٥
  په كورنۍ كې د مساوات حق؛ .٦
  دجسماني او روحي سالمتيا ترټولو لوړ ممكن حد ته د السرسۍ حق ؛ .٧
  .د كار د عادالنه او مساعدو شرايطوحق  .٨

دتشدد . لتي مقاماتو له خوا د تشدد د ترسره كولو په هكله هم صدق كوي دا تړون د ددو. 8
اندې ړداډول اعمال پردې تړون سربيره د نړيوالوبشري حقوقو د قانون د نوروتړونونو په و

  .ددولت له تعهداتوڅخه سرغړونه ده 

غه په په دې ټينګار شوى دى چې په تړون كې يادشوى تبعيض يوازې ددولت له خوا اويا ده. 9
فقرې  ) و( مادې 2 ، دېفقر) هـ( مادې 2د(استازيتوب په ترسره شوواعمالوپورې محدود نه دى 

فقرې له مخې تړون له غړو هيوادو ) هـ (ې ماد2د مثال په توګه ، د).  مادې ته مراجعه وكړى5او 
ه نه دا غوښتنه كوي چې د يوه شخص، سازمان يا ادارې له خوا د ښځوپرضد دتبعيض دله منځ

د بين الدول عمومى قوانينو او دبشري حقوقو . وړلو لپاره ټولو الزمو اقداماتو ته الس واچوي 
والندې كيدو مخه ونه نيسي او يا ښد خاصو تړونونو سره سم كه چيرې دولتونه د حقوقو د ترپ

دتشدد د اعمالو پلټنه او مجازات ونه كړي، نو هغوى هم د شخصي اعمالو مسئوليت او 
  .ركولو ذمت په غاړه لري دتاوان و
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  خاصه مشوره

  :د ښځو پرضد دتبعيض د له منځه وړلو كميټه مشوره وركوي چې . ... 24

كه (غړي هيوادونه بايد الزم او اغيزمن تدابير ونيسي ترڅو د جنسي تبعيض  )أ (
 ټولې بڼې له منځه يوسي  ؛)ددولت له خوا وي او يا د شخص له خوا

د كورني تشدد او ناوړه چلند،اجباري غړي هيوادونه بايد هڅه وكړي چې   )ب (
زنا،جنسي تيري اودجنسي تشدد د نورو بڼو په هكله قوانين وكولى شي ټولو ښځو 

زيانمنو . لتوب ته احترام تأمين كړي څته الزم خونديتوب او دهغوى كرامت او سپ
د قضايي او دقانون . كسانو ته بايد الزم ژغورونكي او حمايتي خدمات برابرشي

ونكو كارمندانو روزنه د ښځو پرضد دتبعيض دله منځه وړلو دتړون د دپلي كو
 .عملي كولو په الره كې ډيرمهم ګام دى 

 ىغړي هيوادونه بايد دتشدد دحدودو،طلتونو او اغيزو او همداراز د هغو  )ج (
دمخنيوي په الره كې د ترسره شوو اقداماتو د مؤثريت په هكله د احصائيواو څيړنو 

 ي  ؛ترسره كول تشويق كړ
اغيزمن ګامونه بايد اوچت شي ترڅوډله ايزې رسانې د ښځودره ناوى وكړي او   )د (

 .دادره ناوى تبليغ كړي 
غړي هيوادونه بايد په خپلورپوټونو كې دهغوعاداتو،رسم اورواجونوماهيت   )ه (

هغوى بايد د تشدد . وته كړي كوم چې دښځوپرضددتشدد سبب ګرزي ګاوحدودپه 
پلواقداماتو او ددې اقداماتو د اغيزمنتوب په هكله دله منځه وړلوپه برخه كې د خ

 رپوټ وركړي ؛
. ددې عاداتو،رسم اورواجونودله منځه وړلو لپاره بايداغيزمن تدابير ونيول شي  )و (

غړي هيوادونه بايد د روزنيزو او اطالعاتي پروګرامونو له الرې هغه انګيرنې له 
دريم نمبر تجويز،  (منځه يوسي كومې چې د ښځو د مساوي توب د الرې خنډ دي

 ؛) كال1987
د ښځو د جنسي استثمار او دهغوى د قاچاق د له منځه وړلو لپاره د خاصو وقايوي   )ز (

   ؛ىاو جزائي اقداماتو پلي كول يو ضروري امر د
غړي هيوادونه بايد په خپلو رپوټونو كې داټولې ستونزې راوسپاړي او هغو   )ح (

اره وكړي چې  په فحشا كې د ښكيلو جزائي، وقايوي او بيارغونكو اقداماتو ته اش
او يا د قاچاق او د جنسي استثمار د نورو بڼو له امله د زيانمن شوو ښځو د ژغورنې 

 ددې اقداماتو اغيزمنتوب هم بايد توضيح شي ؛. لپاره تيول شويدي 
  پرشكاياتو باندې د غوراو د تاوان وركولو طرزالعمل بايد رامنځته شي ؛  )ط (
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ه خپلو رپوټونو كې د جنسي ځورونې په هكله معلومات غړي هيوادونه بايد پ  )ي (
وركړي او هغه تدابير په ګوته كړي كوم چې د كار په ځاى كې د جنسي ځورونې او د 

 تشدد او جبر د نوروبڼو په وړاندې دښځو ژغورنه كوي ؛
غړي هيوادونه بايد د كورني تشدد،اجباري زنا،جنسي تيري، او د جنسيت پر   )ك (

و څخه د زيانمن شووكسانو لپاره سرپناه،روغتيايي اساس د نورو جرايم
 كاركوونكي او دبيارغا او مشورتي خدمتونه برابر كړي؛

كولو د منع كولو لپاره د كميټې د تجويز )ختنه(غړي هيوادونه بايد د ښځو د سنت   )ل (
الزم تدابير ونيسي او دروغتيايي مسائلو د رپوټ وركولو ) نمبر تجويز14(سره سم

 تدابيرڅرګندكړي؛په برخه كې دا
غړي هيوادونه بايد هڅه وكړي چې د القاح او تكثر په برخه كې د تشدد د مخنيوي   )م (

لپاره الزم تدابير ونيسي ترڅو ښځې د حاملګۍ د كنترول لپاره د الزمو خدماتو د 
 ونده نشي ؛ړنشتوالي له امله دجنين غيرصحي سقط ته ا

ې حدود په ګوته كړي او د غړي هيوادونه بايدپه خپلورپوټونو كې ددې ستونز  )ن (
 ترسره شوو اقداماتو او د هغو د اغيزمنتوب په هكله معلومات وركړي ؛

غړي هيوادونه بايد هڅه وكړي چې له تشددځخه د زيانمن شوو كسانو لپاره   )س (
و د ښځو لپاره هم د السرسۍ وړ وي او دضرورت په صورت ډخدمات د كليواوبان

  خدمات مهياشي ؛كې بايد د ليرې پرتو سيمو لپاره خاص
له تشدد څخه د ژغورنې په اقداماتو كې بايد روزنه او دكارپيداكولوامكانات او   )ع (

 همداراز دكار دشرائطو څارنه هم شامل وي ؛
و ښځو ته د تشدد دګواښونو د حدودو او ډغړي هيوادونه بايد دكليو او بان  )ف (

و السرسنه او ځانګړتياوو په هكله رپوټ وركړي، حمايتي او نورو خدماتو ته د هغ
 د نيول شوو تدابيرو اغيزمنتوب په ګوته كړي ؛

 :په كورنۍ كې د تشدد د له منځه وړلو اقدامات بايد الندې تدابير ولري )ص (
 او د ضرورت په صورت كې جرمي مجازات ؛ېد كورني تشدد د حل مدني الر .١
د حرمت اوغيرت دساتنې په نامه دښځو دوهلو او ياوژلو د منع كولو په باره  .٢

 ې داړونده قوانينو تصويبول ؛ك
له كورني تشدد نه دزيانمن شووكسانو دخونديتوب اوژغورنې لپاره دپناه  .٣

 ځايونو،بيارغا او مشورتي خدمتونو برابرول ؛
 دكورني تشدد د مرتكبينو لپاره د بيارغا پروګرامونه ؛ .٤
دهغوكورنيولپاره د حمايتي خدمتونو برابرول كومې چې له زنا او يا جنسي  .٥

 ي څخه زيانمنې شويدي ؛تير
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غړي هيوادونه بايد د كورني تشدد او جنسي ځورونې د حدودو او همداراز په دې   )ق (
  وركړي ؛ټبرخه كې د نيول شوو وقايوي،جزائي اوترميمي تدابيروپه هكله رپو

غړي هيوادونه بايد ټول الزم قانوني او نور اقدامات ترسره كړي ترڅو د جنسيت   )ر (
په دې . ې د ښځو اغيزمن خونديتوب تأمين شيپراساس د تشدد په وړاند

 :اقداماتوكې الندې تدابيې شامل دي
اغيزمن قانوني تدابير، له هغې ډلې نه مجازات،مدني روغه جوړه او د تاوان  .١

كورنى ( وكولى شي ښځې د تشدد له ټولو بڼو څخه ېوركولو احكام چ
 تي ؛خوندي وسا) تشدد،دكار په ځاى كې جنسي ځورونه او جنسي تيرى

دعامه اطالعاتو او روزنيزو پروګرامونو په شمول دوقايوي اقداماتو ترسره  .٢
كول چې موخه ئې د ښځې او نارينه درول او موقف په باب د خلكو د انګيرنو 

 بدلون وي ؛
د تشدد د قربانيانولپاره او همداراز د هغو كسانو لپاره چې د تشدد ترګواښ  .٣

پناه، بيارغا او مشورتي خدمتونو الندې دي د ژغورونكو تدابيرو لكه سر
 برابرول ؛

  غړي هيوادونه بايد دجنسيت پراساس د تشدد د ټولو بڼو په هكله رپوټ وركړي   )ش (
 پيښې په هكله ټول موجود آمار او ارقام ولري او ېاو دا رپوټونه بايد د تشدد د هر

 پر زيانمنو شوو ښځو باندې د هغو اغيزې په ډاګه كړي ؛
پوټونه بايد د ښځو پرضد دتشدد دله منځه وړلو په باره كې د د غړو هيوادونو ر  )ت (

ترسره شوو قانوني، وقايوي او ژغورونكو اقداماتو په هكله معلومات ولري او 
  .ددې اقداماتو اغيزمنتوب جوت كړي 

وپرضد د تشدد دله منځه وړلو ښځ د ډې كال په دسمبركې د ملګرو ملتونو عمومى غون1993د 
په دې اعالميه كې د ښځوپرضد د تشدد .  ورته اشاره شويده تصويب كړه  چې پورتهاعالميه

ددې اعالميې موخه داده چې په ملي او بين المللي . دبشر له حقوقو څخه سرغړونه بلل شويده 
په اعالميه كې راغلي دي چې د .  يوه كړنالره وټاكل شي ېسويه د عمل او ارزون

و نارينه ترمنځ د نامساوي اړيكو ښكارندوى دى په تاريخي لحاظ د ښځې ا" ښځوپرضدتشدد 
چې پرښځو باندې د نارينودتسلط او دښځوپرضددتبعيض او په نتيجه كې د هغوى دبشپړې 

  ". دى ىودې دالرې خنډ ګرزيدل

د  كال كې د ملګروملتونو د بشردحقوقوكميسيون پريكړه وكړه چې 1994په 
ښځوپرضدتشدد يوه جدي او ډيره د.  وټاكل شي ښځوپرضددتشددپه باب يوخاص رپوټچي
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د . خپره ستونزه ده او همداامر ددې سبب شوچې پدى برخه كې يوخاص رپوټچي وټاكل شي 
دا .  كال دبشر د حقوقو د كميسيون له خوا تمديد شو 2003خاص رپوټچي ماموريت په  

 سبب شو چې په ټوله نړۍ كې د ښځوپرضدد تشدد په هكله د منظم رپوټ ېماموريت دد
خاص رپوټچي د خپلو ارزونو،پيشنهاداتو . كولو او ژور غور يو سازماني ميكانيزم جوړشي ور

. ه ړاو هيوادوته دسفر له الرې د ښځوپرضد دتشدد دستونزې په هكله د خبرتيا سويه اوچته ك
  :خاص رپوټچي د خپل ماموريت په دوره كې دا دندې لري

 .په بيړنۍ توګه تماس نيولدښځوپرضد دتشدد دپيښو په هكله له دولتونو سره  •

 .هيوادونو ته د شواهدو دالسته راوړلو لپاره سفرونه كول •

 .د كلنيو رپوټونو وړاندې كول  •

 كې دښځو په څلورم نړيوال كنفرانس كې 1995دبيجنګ اعالميه اودعمل پالتفورم چې په كال 
ي  هيوادوله خواتصويب شويدى ټينګاركوي چې دښځوپرضدتشدد د هغوى د بشر189د 

. حقوقوڅخه سرغړونه ده او دښځو له خوا د خپلو حقوقو څخه د پوره استفادې دالرې خنډ ګرزي 
 وړ ې دپاملرن12د بيجنګ پالتفورم د مساوات،پرمختګ او سولې موخوته درسيدو لپاره 

  .ساحې ټاكلې دي چې بيړنيو اقداماتو ته اړتيالري 

 شورا كميسيونونو په منظمه توګه د دملګروملتونوعمومي غونډې او د اقتصادى او اجتماعى
 ددې شورا يو دايماً فعال 5دښځودموقف كميسيون . ښځوپرضدتشدد ته پاملرنه كړيده 

دا كميسيون د شورا لپاره په سياسى، اقتصادى، مدنى او اجتماعى ساحو كې . كميسيون دى 
مداراز د ښځو دا كميسيون ه. دښځو دحقوقود ودې په باب رپوټونه او پيشنهادونه برابروي 

  .دحقوقو په بيړنيوحاالتوكې دشورا لپاره مشورې وړاندې كوي 

په عمومي توګه ملګروملتونوهڅه كړيده چې دخپل كار په ټولوساحو كې د جنسي برابرتيا 
 كال ژورې څيړنې ښودلې ده چې د 2006مګر دملګروملتونو د .مسئله په پام كې ونيول شي 

ښځوپرضدتشدد ئې دپاملرنې وړدى خورازيات دى، مګر ملګروملتونو د هغواداروشميرچې د
  .دې موضوع ته پاملرنه او دمنابعوپيمانه خوراكمه ده او اغيزمنې هماهنګۍ ته اړتيالري 

                                                            
 .شوړ جوې مخ له ليك هړپريك)2 (11دټې ني 21د دجون كال 1946شورادى اجتماع اوى داقتصاد ونيسيكم دا  5



١٣ 
 

  تشدد هم تعذيب دى 

 يوازې په هغوحاالتوكې 6دتعذيب اوظالمانه، غيرانسانى او تحقيرآميزه چلند يامجازاتوتړون
خو په . امور اويابل رسمي شخص له خواترسره شوي وي مطرح دى چې دااعمال ددولتي م

دوهمه ماده كې له دولتونو څخه غوښتل شويدي چې د تعذيب دمخنيوي لپاره په اغيزمنو 
  .اقداماتو الس پورى كړي 

اصطالح هرهغه عمل ته ويل كيږي چې په قصدي ډول " تعذيب"ددې تړون داهدافو سره سم د
ورونه راولي ترڅو له هغه اويادريم شخص ځي درداو پريوشخص باندې سخت فزيكي يا روح

څخه معلومات يا اعتراف ترالسه شي، يا هغه دكوم عمل اويا ددريم شخص د كوم عمل 
دارتكاب او يا مظنونيت له كبله مجازات شي او يا هغه اويا دريم شخص ديوه تبعيضي دليل له 

ځورونكى اوربړونكى عمل ديوه  داېمخې په زور اوجبر سره وويرول شي، په داسي حال كې چ
رسمي مامور او يا ديوه داسې شخص له خوا چې رسمي اختيارات ولري ترسره شي او يادهغه 

په دې تعريف كې  هغه ربړونه او ځوريدنه نه شامليږي كومه چې . په رضايت او موافقې سره وي 
  ).فقره) 1( مادې 1د . (دقانوني مجازاتوپه نتيجه كې پيداكيږي 

هيواد بايد اغيزمن عدلي،اداري،حقوقي اونور تدابير ونيسي ترڅوپه خپله خاوره كې  ړىهرغ
  ).فقره) 1( مادې 2د (دتعذيبي اعمالومخنيوى وكړي 

هرغړى هيواد بايد په خپله خاوره كې دهغو ظالمانه، غيرانسانى اوتحقيرآميزه اعمالو 
نه شامليږي مګر ديوه رسمي  ېمخنيوى وكړي كوم چې په لومړۍ ماده كې د تعذيب په تعريف ك

مامور له خوا او يا ديوه داسې شخص له خوا چې رسمي اختيارات ولري ترسره شوي وي او 
  ). فقره) 1( مادې 16د (يادهغه په رضايت او موافقې سره وي 

  وسله وال كړكيچونه

 دوسله والو كړكيچونو په حاالتو كې د ښځو پرضدتشدد دبشري حقوقو دنړيوال قانون او په
خاصه توګه د ژنيو دكنوانسيون له خوا منع شويدي چې په كړكيچ كې په ټولو ښكيلو كورنيو او 

  .بهرنيو خواوو پورې اړه لري 
  د وسله والو كړكيچونوپه حاالتو كې نمبر پريكړه ليك1325كال 2000د امنيت د شوراد 

و په ړ والوشخپه دې سند كې د وسله. دښځوپرضد دتشدد په هكله يو اساسې سندبلل كيږي 
حاالتوكې او ترهغووروسته دښځواونجونودحقوقودساتنې په هكله دقانون دپوره پلي كولو 

  . پرضرورت ټينګار شويدې 
                                                            

 .شو نافذ هټني 26 په دجون 1987 دكال ونړدات  ٦
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هغه تړون دى د كوم له مخې چې د جزأ نړيواله محكمه  7 د روم اساسنامه ېد جزأدنړيوالې محكم
جرايمو او دبشريت ددې سند له مخې دښځوپرضد دتشدد ډيرې بڼې دجنګي . جوړه شوه 

  .پرضددجنايت په توګه پيژندل شويدي 
  :الندې اعمال جنګي جرايم بلل كيږي 

 اجباري  •

 جنسى غالمي •

 اجباري فحشا •

 كول) حامله( په اجباري توګه اميندواره •

 اجباري عقامت  •

 .او دجنسي تشدد نورې بڼې چې ورته شدت ولري  •

 ديوې سيستماتيك او پراخ يرغل په ول دملكي كسانوپرضدډكه چيرې دا اعمال په آگاهانه 
  .توګه ترسره شوي وي، نوهغوې دبشريت پرضد جنايت بلل كيږي 

   8)اودرې اضافي  پروتوكولونه (كال كنوانسيونونه 1949دژنيو د
دژنيوكنوانسيونونه دا غوښتنه كوي چې له ټولو هغوكسانوسره چې په شخړوكې ئې فعاله برخه 

او دجنسيت په شمول هيڅ ډول توپير په نظركې ونه نيول شي نه وي اخيستې انساني چلند وشي 
  ).3دريمې مادې ته مراجعه وكړۍ (

له هغوكسانوسره چې په شخړو كې ئې برخه نه وى اخيستې او همداراز : ماده ) 1 (3 •
دوسله والوځواكونوغړي چې وسله ئې په ځمكه ايښې وي او يا د ناروغۍ، ټپي كيدو، 

ه امله غيرمحارب وي بايد انساني چلند وشي، بيله دې چې توقيف او يا كوم بل علت ل
نژاد، پوستكى،مذهب يا عقيده،جنس، دزيږيدنې ځاى،شتمني او يا بل ډول ورته 

 .توپير په پام كې ونيول شي 

دښځوحرمت بايد له هرډول يرغل نه خوندي او د ): ... " لورم كنوانسيونڅ( ماده 27 •
ل اهانت په وړاندې بايد د هغو خاصه ساتنه اجباري زنا،اجباري فحشا او هرډول ب

 ." وشي

  

                                                            
 .شو نافذ هټنيړۍ لوم بهى دجوال 2002 دكال  7
 اصول حقوقو الدول بين د هكله په مسئلو دوستانه دبشر او شويړ جوې وكيژن پهې چ لري ونونهړت لور څونونهيدژنيوكنوانس   8

 .بيانوي
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  يړنه څ كال  ژوره 2006دملګروملتونو دسرمنشي د

 كال كې  دملګرو ملتونوسرمنشي د ښځوپرضددتشدد په هكله يوه ژوره څيړنه خپره 2006په 
دارپوټ د ملګروملتونو د دارالنشا داقتصادي او اجتماعي چارو دادارې دښځو د ودې . كړه
يرو دولتي سازمانونو،انجيوګانو او نورو نړيوالوډلو او ډ  9.ې له خوا جوړشوى ؤدڅانګ

  .ماهرانو ددې رپوټ په جوړولوكې برخه اخيستې وه 

  اسناد/ سيمه ايز تړونونه 

د مثال په ډول د . د تشدد په وړاندې د ښځو دساتنې په هكله ځينې سيمه ايز تړونونه موجود دي 
يو اروپايي كنوانسيون، دامريكا د بشر دحقوقو كنوانسيون او بشري حقوقو او اساسي آزاد

ول هغه اسناد دي چې په دې هكله احكام لري، كه څه ټدافريقا د بشر او ولسونو د حقوقو منشور 
هم هغوى په خاصه توكه د ښځو په باب نه دي مګر په عمومي ډول د تشدد په وړاندې د افرادو 

  .ساتنه كوي 
ددې سند د . و ډير مهم سند دىي 10)1950 (دبشري حقوقو او اساسي آزاديو اروپايي كنوانسيون

دا محكمه د فرانسې . تطبيق ساحه د اروپا د بشر دحقوقو د محكمې په صالحيت پورې اړه لري 
  .په سترازبورګ كې ده 

ندې نشې وك تر تعذيب يا غيرانسانى اوتحقير آميزه چلند يا مجازاتو الڅهي:  ماده 3 •
 .راتلى 

هر شخص حق لري چې دهغه شخصي او كورنى ژوند، دهغه كور اودهغه :  ماده 8 •
 .مراسالتو ته دره ناوى وشي 

 يې ترپښوالندې ۍهر شخص چې په دې كنوانسيون كې  مندرج حقوق او   آزاد:  ماده 13 •
ه تنه وكړي حتى كښشوې وي داحق لري چې د ملي قضائې ادارې نه د اغيزمن غور غو

 .تخلف كوونكى اړخ د رسمي مقام په توګه عمل كړى وي 

په دې كنوانسيون كې د يادشوو حقوقو او آزاديو څخه استفاده بايد له هرډول : ماده 14 •
ولنيز، په لږكيو ټجنسي، نژادي، پوستكي، ژبنيز، مذهبي، سياسي ياعقيدوي، ملي، 
بعيضونوڅخه پرته پورې دتعلقيت، ملكيتي، دزيږيدنې دځاى او مدني حالت له ت

 .تأمين شي 

                                                            
9  A/61/122/Add.1   6ى دجوال 2006 كال د  
 .شو نافذې سپتمبرك په 1953 كال د اوى شو بيتصو خوا اروپادشوراله د ونيكنوانس دا  10
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دكال (د ښځو پرضد دتشدد د مخنيوي،مجازاتو اوله منځه وړلو امريكائي كنوانسيون  

چې په خاصه ) يعنى اعالميه نده( هغه يوازينى نړيوال سند دى  11)د بيليم دوپارا تړون1994
و پرضدد داسند په واروار دښځ. توګه د ښځوپرضددتشدد دله منځه وړلو لپاره جوړشوى دى

دې سند دولتونو ته د ښځوپرضد . تشدد په باب د يوه التزامي تړون په توګه نومول شويدى 
  :اندې كړيدى چې داد الندې يې بيلګې دي ړدتشدد د مخنيوي او مجازاتو لپاره يو لست و

هره ښځه حق لري چې هم په ټولنيز او هم په شخصي ژوند كې له تشدد څخه :  ماده 3 •
 .خالصه وي 

هره ښځه حق لري چې له هغو مدني، سياسى، اقتصادى، اجتماعى او فرهنگى : اده  م5 •
حقوقوڅخه چې د بشر دحقوقو په سيمه ايزو او نړيوالو اسنادو كې ذكرشويدي په پوره 

غړي . او ازادانه ډول ګټه واخلي او ددې حقوقو په پوره ساتنې باندې ډاډه واوسي 
وپرضدتشدد له پورتنيو حقوقو څخه د ښځو د هيوادونه دا په رسميت پيژني چې د ښځ

 .استفادې مخنيوى كوي 

 له ټولو ېغړي هيوادونه دښځوپرضد دتشدد ټولې بڼې غندي او ژمنه كوي چ:  ماده 7 •
الزمو امكاناتو څخه په استفادې سره بيله ځنډه د ددې ډول تشدد د مخنيوي، مجازاتو 

 ...او له منځه وړلو سياستونه پلي كړي 

  

 دولتي اقدامات –دوهم 

   سياستىحقوق

د ښځو پر ضد دتشدد د ټولو بڼو په هكله د قوانينو د تنفيذ، تطبيق او څارنې ضرورت په ډيرو 
 په دعوى كې  y او xد هالند په مقابل كې د . نړيوالو او سيمه ايزو اسنادو كې په ګوته شويدى 

وته كړه چې هالند د يوې داروپا دبشري حقوقو محكمې ج) راتلونكو پاڼو ته مراجعه وكړۍ(
ځوانې معيوبې ښځې داجباري زنا په هكله الزم جنائي قوانين نه دي وضع كړي نوځكه دې 

  .خه سرغړونه كړيده څهيواد دخپلوبشري حقوقو له مسئوليتونو 
 

                                                            
 مياشت پهى دم 1995 دكال او السليكې پاراك دو ميليب  په دبرازيل خوا لهډى غون عمومي د هيوادويى امريكا د ونيكنوانس دا  11
 .شو نافذې ك



١٧ 
 

  جزائى عدلى نظام

په دې ډول پلټنو كې بايد له . دولتونه ونده لري چې دښځوپرضددتشدد داعمالوپلټنه وكړي 
دبلغاريا په . غو ميتودونو څخه كار واخيستل شي چې دښځولپاره دسپكاوي سبب ونه ګرزي ه

داروپا دبشر دخقوقو ) و ته مراجعه وكړۍڼراتلونكو پا(په دعوى كې . سى.مقابل كې د  م
محكمې داغيزمنې پلټنې اوتحقيق له الرې دجزائي قانون د اغيزمن تطبيق په هكله دهيوادونو 

  .دونه وكړه د مثبتې دندې يا
دولتونه د پلټنو ترڅنګه دامسئوليت هم لري چې دښځوپرضددتشدد عاملين دعدلي تعقيب 

دجزائي اجراأتو نورمونه او له هغې ډلې نه د . ولوته وسپاري ګاومجازاتولپاره دقانون من
مداركو او عدلي مراحلو اصول بايد دجنسي حساسيت په پام كې نيولوسره ترسره شي 

دعدلي اجراأتو ساده كول، دمجنى عليه محرميت، . تشدد قرباني نشي ترڅوښځې د بيا
 په عدلي اجراأتو ېدشاهدانو خونديتوب او دماهرو كاركوونكو روزنه ټول هغه اقدامات دي چ

  .كې دجنسي حساسيت په رامنځته كولو كې مرسته كوي 

   مجنى عليه ته رسيدگى

ولپاره عادالنه او اغيزمن عالج مهيا دولتونه مكلف دي چې له تشددڅخه د زيانمنوشوو ښځ
عدالت ته السرسنه، درسيدلي زيان تاوان، اعاده، : داعالج بايدالندې برخې ولري . كړي 

ي او د مجنى عليه ړمدني قوانين بايد جزائي تدابير تكميل ك. بيارغااووقايوي تضمينات 
رو موجوديت لكه د مدني تجربو ښودلې ده چې د مدنې الروچا. دبيارغا لپاره ډير اهميت لري 

خونديتوب حكمونه، تبعيضي ضد قوانين، دمرتكبينو او دولتي مامورينو پرخالف دتاوان د 
 برخه كې ډير اغيزمن ېدعوى كولو مدني قوانين او د زيانمنوكسانو تعاوني صندوقونه په د

. دي   

   خدمتونهىحمايت

ي او نورومرستو او هغه ښځې چې له تشدد څخه زيانمنې شوې وي، سرپناه،طبي،روح
 په قضيه كې شكايت ىتى د دعو. پرضد د اى12د هنګري. همدارازحقوقي مساعدت ته اړتيالري 

كوونكې سرپناه ته السرسنه نه درلوده، ځكه چې په هيوادكې هيچا هغې او دهغې دوو 
برسيره پر دې د هنګري په . ماشومانو ته چې يو ئې معيوب هم ؤداوسيدوځاى نه وركاوه

د ښځوپرضد دتبعيض دله . وكې حمايتي احكام او منع كوونكي دساتير نه ؤ موجود قوانين
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منځه وړلو كميټې داجوته كړه چې د شكايت كوونكې مخې ته موجودو امكاناتو د هغې 
كميټې يادونه وكړه چې له . دپخواني ميړه له ظلم څخه د بيړنۍ ژغورنې شرائط نه شو برابرولى 

 كسانو لپاره د اغيزمنو بيارغا شرائطو اونورو مرستوبرابرول، كورني تشدد څخه د زيانمنو
  . د خوندي او ژرترژره رسيدلو لپاره ضروري امر دى ىعدالت ته د هغو

  دعاداتو او رواجونو بدلون 

CEDAW اجتماعى ا و فرهنگى عادات او  له غړو هيوادونو څخه غوښتنه كوي چې هغه
د بيليم دوپارا كنوانسيون له . ځه يوسي رواجونه چې دښځو دتبعيض سبب ګرزي له من

ول هغه عرفي او قانوني رسم اورواجونه تعديل كړي كوم ټ" وهيوادوڅخه غوښتنه كوي چې ړغ
  ".چې دښځوپه مقابل كې دتشدد دوام زغمي او ياهغه ته لمن وهي 

 دكميټې له خوا د مكسيكو په سيدادخوريز كې د ښځو په اختطاف، اجباري زنا او CEDAWد 
كميټې .  فرهنګي عاداتو او رسم اورواجونو رول څيړل شويدى -تل كې د اجتماعيق

  .ټينګاروكړچې ددې حالت بدلون يوه پراخ او اغيزمن بدلون ته اړتيالري 

  ظرفيت جوړونه اوروزنه 

ول هغه كسان چې دښځوپرضد دتشدد په برخه كې كاركوي، لكه دقانون پلي كوونكي، ټ
ه لري چې ړولنيزوچاروكاركوونكي، يوه داسې ظرفيت ته ادمهاجرت، قضائي، طبي او ټ

وكوالى شي د جنسيت پراساس د حساسيت په نظركې نيولوسره د تشدد په وړاندې غبرګون 
  .وښيي 

  هيارقام او احصائ

دقيق اوجامع آماراو ارقام او اسناد دښځو پرضدد تشدد په وړاندې ددولت د مسئوليت د 
دعلمي . ت لري او داغيزمن غبرګون درامنځته كيدو سبب ګرزي څارنې او ارتقأ لپاره ډيراهمي

څيړنو، آمارو او احصائېو د راټولولو په برخه كې ددولت ونډه د پاليسى په اسنادوكې څرګنده 
  .شويده 
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  دريم  ـــ  دمقايسوي نړيوالوحقوقو قضائي آرا ـــ  اجباري زنا

رچينه اخلي دكوم له مخې چې ښځې دښځوپرضدجنسي تشدددتبعيض له يوه پراخ كلچر څخه س
له نارينو سره دمساوي حقوقو نه بي برخه شوى او همداراز د تشدد له الرې دښځو له بدن څخه د 

هغه ټولنيز او كلتوري نورمونه چې ښځې . شخصي رضايت لپاره ګټه اخيستل قانوني شوي دي 
 ګرزي چې ښځې له نارينو سره له مساوي حقوقو څخه محروموي په حقيقت كې ددې سبب

  .دجنسي تيري په مقابل كې ال نور هم  آسيب پذيره شي 
  

دبشر دحقوقو دنړيوالومعيارونوله مخې هيوادونه مكلف دي چې هغه جنسي تشددچې ددولت 
دښځوپرضدجنسي تشدد او تيرى .له خوا اويا ددولت ديوه استازي له خوا ترسره كيږي ودروي 

ه ګچې ښځې د مهاجرينو او يا بيځايه شوو كسانو په تود وسله والو شخړو په حاالتوكې، كله 
، اجباري ۍهمداراز د توقيف، غالمۍ، او يا دكورنۍ مزدور. آسيب پذيره وي صورت مومي 

كولو په حاالتو كې د هغوى پرضد ) سنت(واده، اجباري فحشا، دښځو دقاچاق او دښځو دختنه
پورته مراجعه ( كال د رپوټ له مخې 2006د ملګروملتونو د  . جنسي تشدداوتيري ترسره كيږي 

له اجباري زناڅخه د جګړې د يوې وسيلې په توګه استفاده كول اودښځوپرضدتيري په ) وكړۍ
  .وسله والو نښتو كې دښځوپرضد دتشدد ترټولومعمولي بيلګې دي 

  .الندې قضئيې داجباري زنا او دنړيوالوحقوقو له خوا د هغوى د غور په باب دي 

  ره دجزأ نړيواله محكمه د رواندا لپا

 په ځينو مشخصو حاالتو كې جنسي تشدد او اجباري زنا د تعذيب  ديوې  وسيلې، ېدې محكم
د . د يوه عنصرپه توګه پيژندلي دي )  جينوسايډ(دبشريت  پرضد دجنايت او دنژادوژنې  

  د جزا 13 كې نيټه  د جان پال اكايى سو په مقابل كې د څارنوال په قضيه2كال داكتوبر په 1998
نړيوالې محكمې پخوانى ښاروال جان پال اكايى سو دنژادوژنې او دبشريت پرضددجنايت په 

 80تور په درى ځله ابدحبس او داجباري زنا په تور اودپراخو جنسي تيريو دتشويق په تور په 
امې  كال كې د تبا په سيمه كې د توتسي قبيلې د ع1994دا جنايات په . كالونو بند محكوم كړ 

دا لومړى ځل ؤچې يوې نړيوالې محكمې د يوې كورنۍ جګړې . وژنې په ترڅ كې ترسره شوي ؤ 
ل ؤچې اجباري زنا د نژادوژنې او ځپه ترڅ كې دجنسي تشدد په باب حكم صادر كړ او دا لومړى 

  .تعذيب ديوه عمل په توګه وپيژندل شول 

                                                            
 T‐٤-٩٦-ICTR: هيې ګڼددوس   13



٢٠ 
 

مخنيوي او مجازاتو د تړون له مخې د محاكمې ديوان يادونه وكړه چې دنژادوژنې د جرايمو د 
ديوې ډلې دغړو دوژلو ياهغوى ته دجدي جسماني ياروحي ضرر رسولو په شمول " نژادوژنه 

دهغوجناياتو ترسره كول دي چې موخه ئې ديوه ملي، قبيلوي، نژادي اويامذهبي ډلې بشپړ او 
لې پرضد ډكې د توتسي دمحكمې ديوان دا ثابته كړه چې په رواندا ". يا قسمي له منځه وړل وي

دې ديوان دا په ډاګه كړه چې كه څه هم يوې وسله والې .  كال كې نژادوژنه ترسره شويده 1994په 
شخړې ښائي دنژادوژنې لپاره الره اواره كړې وي او د توتسي دوسله والوډلو موجوديت دهغوى 

جوديت پرضد دتشدد ديوه علت په توګه پكارول شوى وي، مګر دوسله والې شخړې مو
محكمې داهم ياده كړه چې اكايى سو ديوه . ل كيداى ڼ تبرئه كوونكى حالت نشي ګېدنژادوژن

رسمي استازي په توګه پرسيمه ايزو پوليسو باندې اغيزمن قدرت درلود اودنظم 
 وروسته ده دتوتسي پرضد 18 كال داپريل تر 1994دساتلومسئوليت ورپه غاړه ؤ، مګر د 

ون درلود او حتى ګډ اجباري زنا په پيښوكې ئې ې درلوده، دوسله والدتشدد په اعمالوكې برخه
  .دوژلو امرونه ئې صادركړي ؤ 

محكمې دايادونه هم وكړه چې په نړيوالو حقوقوكې داجباري زناپه هكله د ټولو له خوا يومنل 
 : "محكمې اجباري زنا د تيري يوه بڼه وګڼله او هغه ئې داسې تعريف كړه .شوى تعريف نشته 

.  دى چې جنسي خصلت لري او په اجباري ډول پريوچا تحميل كيږي ىاجباري زنا يوفزيكي تير
جنسي تيرى او اجباري زنا يوازې دانسان په بدن باندې په فزيكي تجاوز سره نه محدوديږي او 

محكمې يادونه وكړه . كيداى شي له جنسي دخول او حتى جنسي تماس څخه پرته هم ترسره شي 
ويرول، .  نه دى يوازې دفزيكي ځواك په ښودلو سره رامنځته شي ىحالت حتمچې اجباري 

ارعاب، تهديد او دجبر او اكراه نورې بڼې چې د ويرې او بيوزلتوب سبب شي هم اجباري حالت 
  . " ګڼل كيږي 

له دكترين څخه كار واخيست او ياده ئې كړه " سرغړونو د څواړخيزتوب " دمحكمې ديوان د 
او دبشريت پرضد جنايت دوه بيلې سرغړونې دي، مګر كيداى شي ديوه واحد چې نژادوژنه 

جنايت دى چې " خاص عمدى" محكمې يادونه وكړه چې نژادوژنه يو. عمل په واسطه ترسره شي 
محكمې په نژادوژنه كې دګډون . ديوه خاص قصد دمشخصواعمالوله مخې څرګنديږي 

ل او دبشريت پرضد دجناياتو په ړه تعريف كاوهمداراز نژادوژنې ته دخلكو دپارولو جرمون
دتبعيضي "هكله ئې پخوانيوقضاېي فيصلو ته په مراجعې سره داڅرګنده كړه چې داعمل 

  .يوه برخه ده " داليلو پراساس دملكي كسانوپرضد دسيستماتيك اوپراخ تيري 

د  درايو په اتفاق سره اكايي سو محكوم كړاو هغه ئې دنژادوژنې، دبشريت پرضېمحكم
ه د يوې قبيلې دمحو كولو، اجباري زنا، قتل، تعذيب او غيرانساني ګدجنايت او په خاصه تو
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 ټينګاروكړچې ېمحكم. اعمالو اوهمداراز نژادوژنې ته دخلكو دپارولو په تور مقصر وباله 
داجباري زنا اوجنسي تيري اعمال په دې قضيه كې دنورواعمالو په شان نژادوژنه ګڼل كيږي او 

 مجنى عليه ته ترټولو ناوړه درداورنځ اړوي، ځكه چې هغه هم له ىي زنا او جنسي تيراجبار" 
  ".جسمي او هم له روحي اړخه ځوروي 

  دبشر دحقوقو بين االمريكايي محكمه 

، دبشر 5/96،درپوټ نمبر 10,970 ګڼه ې، ددوسيا د پيرو په مقابل كېيراكيل مارتى دى ميه
  )1996ال ك(دحقوقو بين االمريكايي محكمه 

. دا قضيه اكثراً د امريكا داجباري زنا دمنع دتړون ديوه بااعتباره تفسير په توګه په ګوته كيږي 
ميهيا په پيرو كې د معيوبو ماشومانو د روزنتون : ددې قضيى په باب حقايق په لنډ ډول دادي 

 له خوا مديره وه چې د هغه هيواد دوسله والوځواكونود شورشيانو ضد سازمان د يوه غړي
 پريكړې مخكې د امريكا د بشر دحقوقو محكمې غوښتل ېتر د. ورسره اجباري زنا وشوه 

 مادې سره سم 11اجباري زنا يوازې په محرميت باندې دتجاوز په توګه چې د امريكايي تړون د 
 ماده كې منع 5منع ده او يا د غيرانساني چلند ديوې خفيفې بڼې په توګه چې دهمدې تړون په 

  .ي، وپيژني شويد
مګر په دې قضيه كې د امريكا د بشردحقوقومحكمې دا درك كړه چې اجباري زنا كيداى شي  

  : "تعذيب وي كه چيرې هغه 
 يو  قصدى عمل وي كوم چې پريوچاباندې جسماني ياروحي درد او ربړ ه تحميل كړي؛ .١

 د يوه هدف او مقصد لپاره وي؛ او .٢

ه تحريك ديوه غيررسمي شخص له خوا ترسره د يوه دولتي مأمور له خوا اويا دهغه پ .٣
 . " وي ىشو

: "   باالخره دميهيا په قضيه كې د تعذيب د پورتنيو ټولو اجزاوو لپاره شواهد پيداكړل ېمحكم
ا داجباري زنا قربانى ده او په دې وسيله هغې ته جسماني او روحي درد او رنځ يراكيل ميه

دى ترڅو هغه مجازات كړي او شخصاً يې پرهغې باندې جنسي تيرى شوي...رسيدلى دى 
  .." هغه چا چې پرهغې تيرى كړيدى د امنيتي ځواكونو كاركوونكى ؤ ... وويروي 

 دخپل تحليل په نتيجه كې فيصله وكړه چې د ميهيا په قضيه ېدامريكا دبشر دحقوقو محكم
 كاركوونكي دا لكه څنګه چې د پيرو يوه دولتي. كې اجباري زنا د تعذيب سرحد ته رسيدلې وه 
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محكمې د پيرو له دولت نه . اجباري زنا كړى وه، محكمې مسئوليت دپيرو په غاړه كيښود 
  ..وغوښتل چې مجرم مجازات كړي او مجنى عليه ته عادالنه تاوان وركړل شي 

د امريكا دبشر دحقوقو محكمې ټينګاروكړچې د ميهيا اجباري زنا نه يوازې دامريكايي تړون 
فقره د ) 1( مادې 11د .  مادې تخلف هم دى 11ونه ده، بلكه د همدې تړون د ړ سرغ مادې څخه5له 

محكمې دا توضيح كړه چې . محرميت حق تضمينوي او دانسان د عزت او كرامت نه ساتنه كوي 
 'او له همدې كبله دا موضوع د  . جنسى تيرى انساني كرامت ته يو ه عمدي الس اچونه ده " ...  

  ." شامليږي ېمفهوم ك په 'شخصى ژوند

  د بشر دحقوقو اروپايي محكمه

د بشر دحقوقو اروپايي محكمه ، غړي هيوادونه په هغه صورت كې چې اجباري زنا د هغو 
دكاركونكو له خوا ترسره شوي وي او يا دولت په ملي سويه الزم تدابير نه وي نيولي، مسئول 

  .ګڼي  

 په شان په لومړي سركې ېر د حقوقو د محكم  دبشر دحقوقو اروپايي محكمې د امريكا د بش
د هالند په مقابل . اجباري زنا د شخص د محرميت د حق څخه د سرغړونې په نامه تعريف كړى وه 

دبشر د حقوقو اروپايې محكمې دا )  نيټه26 كال د مارچ 1985د (  په قضيه كې y او xكې د 
عارضينو ادعا كوله چې د . وي وټاكله چې اجباري زنا دشخصي محرميت حق ترپښو الندې ك

 كلنې نجلۍ سره چې په همدې 16معيوبو ماشومانو د يوه روزنتون د مديرې اوښي له يوې 
  .روزنتون كې اوسيده اجباري زنا كړيده 

شخصي ژوند د يوه شخص دجسماني او "  مادې له تعريف سره سم 8 دا جوته كړه چې د ېمحكم
كه څه هم د ."  جنسي ژوند هم پكې شامل دى ېيا هغخه عبارت وي او د هغه څروحي بشپړتيا

هالند ددولت كوم كاركوونكي دا اجباري زنا نه وه كړې، مګر محكمې د هالند دولت مسئول 
وباله ځكه چې په ملي سويه په عقلي ناروغۍ د يوې اخته ځوانې نجلۍ باندې دجنسي تيري په 

 هالندي 3000محكمې د هالند دولت د . باب ئې الزم جزائي قوانين او مقررات نه ؤ وضع كړي 
   .ګيلدرو د تاوان په وركولو محكوم كړ

خو باالخره د بشر دحقوقو اروپائې محكمې د امريكا د بشر دحقوقو دمحكمې د قضائي آراله 
پرمختګ نه په ګټه اخيستلو سره دا ومنله چې اجباري زنا يو تعذيب او دغيرانساني چلند يوه 

  .ډيره وخيمه بڼه ده 
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  25 كال د  سپتمبر 1997 ، د  په مقابل كېېآيدين د تركي

 مادې 3دې قضيي ثابته كړه چې اجباري زنا كيداى شي داروپا د بشر دحقوقود كنوانسيون د 
په دې ماده كې تعذيب او غيرانساني او تحقيرآميزه چلند منع ( څخه سرغړونه وبلل شي 

د آيدين . التوكې د تعذيب حد ته ورسيږي كه چې اجباري زنا كيداى شي په ځينو حاځ) شويدى
په قضيه كې د بشر دحقوقو اروپائې محكمې هغه تورونه تر غور الندې ونيول د كومو له مخې 
چې ادعا شوې وه د تركيې د ژاندارمو يوه منسوب پر يوې كردۍ نجلۍ باندې چې په 

دتعذيب " چې محكمې څرګنده كړه . غيرقانوني توګه توقيف شوې وه جنسي تيرى كړيدى 
عمدى اوغيرانسانى چلند چې د ډير وخيم او ظالمانه ځورونې سبب " يوازې پر " خاصه نښه 

  .لګول كيږي " شي 

مهمه دا ده چې محكمې دا تائيد كړه چې د اروپا د بشر د حقوقو د كنوانسيون د موادو له مخې 
سره له . تعذيب وبلل شي دا حتمى نه ده چې ددولتي مامور له خوا د اجباري زنا هره قضيه دې 

ددولت د كاركوونكي له خوا له يوې " دې د بشر دحقوقو اروپاېي محكمې دا څرګنده كړه چې 
محبوسې سره اجباري زنا بايد ډير ه شديده او وخيمه ځورونه وبلل شي، ځكه چې په دې حالت 

 په ې محكم." څخه ناوړه استفاده كوي ى او بيدفاعۍكې متخلف د مجنى عليه د  آسيب پذير
داجباري جنسي دخول له امله سخت فزيكي درد " دې هم ټينګار وكړ چې مجنى عليه 

احساسوي، كوم چې په راتلونكې كې هم د هغې د جسمي او روحي رنځ او ځورونې سبب 
 فيصله وكړه چې تركيه داروپا د بشر دحقوقو دكنوانسيون په وړاندې دخپلو ېمحكم." ګرزي

ى ځكه چې په ملي سويه يې الزم حقوقي او قانوني تدابير نه دي تعهداتو څخه عدول كړيد
  .وپه تاوان وركولو محكوم شو ډ سترلنگ پون25000هغه هيواد مجنى عليه ته د . نيولي 

  4 كال د دسمبر 2003  ـــ  د د بلغاريا په مقابل كې. سى. ام

 كې داجباري زنا او جنسي  ته شكايت وكړ چې د بلغاريا په قوانينو او مقرراتوېمحكم.  سى. ام
تيريو په مقابل كې اغيزمن حمايت نشته او يوازې د هغو قضاياو پلټنه كيږي په كومو كې چې 

دې ميرمنې ادعا كړې وه چې بلغاريا د بشر . مجنى عليه له ځانه فعال مقاومت ښودلى وي 
تيا ړ بشپدحقوقو د اروپائي تړون د پريكړو سره سم مسئوليت لري چې د افرادو د فزيكي

هغې دا هم په ګوته كړى وه . اوشخصي ژوند نه ساتنه وكړي او اغيزمن حقوقي وسايل برابر كړي 
هغې په خپل شكايت كې په . چې دولتي مقاماتو پورتنۍ قضيه په اغيزمنه توګه نده پلټلې 

شخصي ژوند ته د ( ماده8،)دتحقيرآميزه چلند ممنوعيت( ماده3: الندې موادو اتكأ كړې وه 
  ) .دتبعيض ممنوعيت( ماده14او ) الزم حقوقي غور ته السرسنه( ماده13، )ره ناوي حقد



٢٤ 
 

 كلنه او د 14 وه او ادعا يې كوله، كله چې ې كال كې زيږيدل1980عارض د بلغاريا تبعه وه چې په 
پلټنې پدې نتيجه پايته ورسيدې . لسو مياشتو وه د دوو كسانو له خوا ورسره اجباري زنا وشوه 

. ه زور سره جنسي مقاربت ته دعارض دمجبورولو په هكله په كافي اندازه شواهد نشته چې پ
ارنوال جزائي اجراأت پاې ته ورسول ځكه دزور او يا تهديد داعمالو په هكله يې څسيمه ايز 

په خاصه توګه د عارض له خوا دمقاومت او يا له نورو څخه د مرستې . الزم شواهد نه درلودل 
  .د عارض مرافعه غوښتنه هم ناكامه شوه .  نښانې موجودې نه وې غوښتنې د هڅو

محكمې ته وړاندې كړې وې دا جوته شوه چې . سي.د متخصصينو د هغو نظرياتو له مخې چې ام
 frozen fright” (traumatic psychological infantilism“د اجباري زنا په مقابل كې 

syndrome)مجنى عليه بيله هيڅ ډول مقاومت ې ويريدل يو ډير عام غبرګون دى، چيرې چې 
د اجباري . څخه ځان تسليموي او يا هڅه كوي په رواني لحاظ اجباري زنا له خپل ذهن نه وباسي 

 ښځو له تيري 24 كلنو ښځو سره شوې وې، 20 كلنو څخه تر 14 پيښو څخه چې له 25زنا د 
و اروپايي محكمې د رايو په د بشر دحقوق. كوونكو سره په پورتني ډول غبرګون ښودلى ؤ 

 مادو څخه 8 او3اتفاق سره پريكړه وكړه چې ددولت له خوا دبشر دحقوقو داروپايي تړون د 
 . يورو تاوان وركړي 8000محكمې فيصله وكړه چې بلغاريا دې . سرغړونه شويده 

 مادو سره سم غړي هيوادونه دا 8 او 3 ټينګار وكړ چې د پورتني كنوانسيون د ېمحكم
 داجباري زنا  په هكله د مجازاتو قوانين وضع كړي او داغيزمنو پلټنو او ېلفيت لري چمك

دا قضيه د قوانينو د پلې كولو دڅارنې اهميت . تحقيقاتو له الرې دهغوى پلي كول تأمين كړي 
  .ته ګوته نيسي 

   د هندستره محكمه

  )AIR 2000 SC 988(د اوسپنې د پټليو دمديره  هيئت رئيس د چندريماداس  په وړاندې 

 ميرمنې سره د هند داوسپنې د پټليو د كاركوونكو له خوا د هغې كمپنۍ ۍله يوې  بنگله ديش
دا قضيه د عامه غوښتنو له خوا د اوسپنې د پټليو د . په يوه ودانۍ كې اجباري زنا ترسره شوه 

  .مديره هيئت په مقابل كې داجباري زنا په تور محكمې ته راجع شوه 

 په داسې حال كې چې دراتلونكى لپاره ئې يو قضائي استدالل جوړاوه  پريكړه ېكم محېستر
وكړه چې مجنى عليه ته تاوان وركړل شي ځكه چې د هغې اساسي حقوق په الندې دوو دليلونو 

  :سره نقض شوي ؤ
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 ماده د ژوند او شخصي  21(د اساسي قانون د اصولو پر مبنا د ملي قضائي آراله مخې  •
 )نيت  مصئوۍآزاد

دا اعالميه چې په . د بشر دحقوقو د عمومي اعالميې پرمبنا دبشر دحقوقو قضائي آرا •
 كال كې د ملګرو ملتونو د 1948نړيواله سويه د اخالقي قانون په توګه پيژندل كيږي په 

 .عمومي غونډې له خوا تصويب شويده 

يه او دهغې اصول د  په مشخصع توګه داڅرګنده كړه چې د بشر د حقوقو عمومي اعالمېمحكم
محكمې دا هم جوته كړه . ضرورت په وخت كې په كورنيو قضائي چارو كې كارول كيداى شي 

 كلمه هم په نړيواله اعالميه كې د يوه اساسي حق په توګه ياده ' ژوند'لكه څنګه چې د  " چې 
انون په شويده، نو ځكه هم دا كلمه بايد  د سترې محكمې په پخوانۍ فيصله كې چې داساسي ق

زمونږ  "سترې محكمې دا هم اعالن كړه چې ".  ماده پورې اړه لري، هماغه معنى ولري 21
اساسى قانون د بشر د حقوقو په عمومي اعالميه كې ټول ذكر شوي اساسي حقوق د خپلو 

  ".هيوادوالو او نورو لپاره تضمينوي

 د اصولو له مخې حل شوه داقضيه ډير اهميت لري ځكه هغه د بشر دحقوقو د نړيوالې اعالميې
  .او دائې څرګنده كړه چې دبشر دحقوقو نړيوال اصول په هند كې د تطبيق وړ دي 


