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د نړیوالې ورځې او د جنسیت  د پای ته رسولود ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي  اداره یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو
 ورځني کمپاین پیل ولمانځه ۱۶پربنسټ تاوتریخوالي په وړاندې د 

ن ند ملګرو ملتونو د ښځو اداره  )یوناما( او  پالوی سیاسي ملتونو ملګرو د کې افغانستان په – مه۲۵نومبر  کال د ۲۰۱۶کابل د 
لخوا دښځو په وړاندې د هرغړي دد ټولنې ورځني کمپاین د پیل پرمهال،  ۱۶دښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 

 لیتونو غوښتنه وکړه. املي او نړیوالو هڅو او فع وتاوتریخوالي د همغږ

د جنسیت له کبله د رامنځ او ورځني کمپاین د پیل لومړی ورځ  ۱۶ ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دپای ته رسولود د ۲۵د نوامبر 
د  سولوپای ته راوتریخوالي د پوهاوي د لوړولو او د ښځو په وړاندې د هرډول تاو پایلوپه اړه  د سببونو ته کیدونکي تاوتریخوالي

 هڅونې ترټولو مهم وخت دی. 

په  “مونوګا وهراړخیز او معنالرونک”لنې په هره کچه کې ددټو کمپاینسږنی د افغان حکومت لخوا دښځو په وړاندې دتاوتریخوالي 
 داماتوترسره کول دي.اقسرلیک لمانځل کیږي، چې موخه یې د ښځو په وړاندې دتاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې د 

 هد جنسیت پراساس دتاوتریخوالي د پای ته رسولو دهغله افغان ښځینه فعالینو سره په ګډه  ادارهملګرو ملتونو ښځولپاره دیوناما اود 
 چې د میرمنو د پرمختګ مخه ډب کوي.د ننګولو غوښتونکي شول، شتون دتبعیض امیزه چلند 

و ګډو سیالۍ اود عدالت غوښتنې نور فعالیتونه د هغ لیکلومیزونه، د تیاترنندارې، د کیسو  د سږني کمپاین په لړ کې د رسنیو ګردي
دي، چې د ښځو په وړاندې دتاوتریخوالي د له منځه او مالتړ پیاوړي کول  هڅو برخې دي، چې موخه یې د هغو پالیسیواو قوانینو

ینه، هلک او نجلۍ څخه نیغه په نیغه غواړي، چې د ښځو په ورځنی کمپاین له هرې ښځې، نار ۱۶وړلو لپاره تیار شویدي. دغه 
 وړاندې په خپل چلند، فکر او باور کې مثبت بدلون راولي. 

دا ډیره مهمه ده، چې افغان میرمنې او نجونې ”د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې پارنیل کاردیل وویل: 
 “.برخه واخليځورونې او ګواښ پرته د خپل هیواد او ملت په جوړونه کې  جسميله هرډول او په بشپړ دول ازادي تجربه کړي 

او  د افغان ښځو په وړاندې دتاوتریخوالي پرضد د خلکوغږ”چې دا مهال د یوناما سر پرسته هم ده زیاته کړه: میرمن کاردیل 
اره کړي چې د میرمنو او نجونو د پیاوړتیا او خوندیتوب سبب قانوني اوټولنیزوبدلونونو ته الره هو پیاوړوباید داسې  اعتراضونه

   “ شي.

د هرډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون د یوه غړي هیواد په توګه افغانستان  منلې، چې داسې ملي قانوني  ېد ښځو په وړاند
چوکاټونه به رامنځ ته کوي، چې د جنسیت له اړخه برابري پیاوړې کړي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دغه 

 وړاندې دتاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې هم راغلي دي. مسلې دافغانستان په اساسي قانون او د ښځو په

قوانینوکې د رسمي قانوني  داخليکال راهیسې د ښځو په وضیعت کې ښه والی راغلی دی، الهم په  ۲۰۰۱سره له دې چې له 
، چې په يثابتوټونه دافغان حکومت وروستي رپوداخبره واټن موجود دی. زیات کې دشته واقیعتونو ترمنځ  ټولنهضمانتونو او په 

 تیرکال کې د افغان ښځو په وړاندې دتاوتریخوالي پیښې زیاتې شویدي. 

د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي تر ”لزیرا سیګانبیوا وویل: ا ېدفترمشر ملګرو ملتونو دښځو لپاره په افغانستان کې د 
انون او په قدمخنیوي ځای کې د تاوتریخوالي لومړني غه پیښیدونکی د تاوتریخوالي د پیښې مخه په همټولواغیزمنه الره داد، چې 

موږ په احترام والړو پیاوړو اړیکو ته اړتیا لرو، چې ښځې د ټولنې د ”هغې زیارته کړه:  “نورمونو سره ونیسو. ټولنیزو نویو
و په څه و تل پاتېاوږدمهال ه کچه کې دداده، چې د ټولنې په هربرابروغړو په توګه وپیژني. دغې موخې ته د رسیدو یوازینۍ الره 

  “ .کاروکړوسړي اوهرټولنیز او مذهبي مشر سره  ،هلک ، نجلۍ مټ، په فردي ډول له هرې ښځې،

ملګري د افغانستان له حکومت سره خپلو مرستو ته کلک ژمن دی، چې دښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې 
ملګرو ملتونواداره د هغې پراخې تګالرې مالتړ کوي، چې پکې ښځې ښځو لپاره خپل قانوني مجبوریتونه ترسره کړي. یوناما او د 

 او نویو اقتصادي فرصتونو ته الس رسي ولري.  تونوغتیایي خدماو نجونې په مساوي ډول زده کړو، رو

چې مې  ۱۰نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر لهد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو به ورځنۍ کمپاین  ۱۶دغه 
 . ه ورځ ده دوام وموميد بشري حقونو نړیوال
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