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اولین قانون منع آزار واذیت جنسی زنان و اطفال در کشور که ضرورت به باز نگری دارد
قانون منع آزار واذیت جنسی زنان و اطفال به تاریخ  91عقرب  9911در سه فصل و  91ماده توسط پارلمان کشور به
تصویب رسید که یک قدم بزرگ به پیشروی میباشد ولی هنوز هم کافی نیست .از این رو موسسه مدیکا افغانستان در ماه
فبروری از رئیس جمهور کشور جناب اشرف غنی خواست که این قانون را باز نگری کند.
بعضی ها به این باور اند که فرستادن درخواست به دفتر ریاست جمهوری به جرئت کافی ضرورت دارد .رئیس موسسه
مدیکا افغانستان به این نظر است که :
“برای ما این یک اقدام کامال ضروی و بجا است .حکومت باید به حرف ما گوش بدهد اما حکومت میخواهد که

ما باید دالئل کافی تخنیکی داشته باشیم .ما این چالش را پذیرفتیم .حقوق دانان مدیکا افغانستان با قضات و حقوق
دانان کشور های هندوستان  ،نیپال ،سنگاپور در مورد تجارب شان صحبت کردند .ما هم چنان در جلسات تخنیکی
با وزارت عدلیه افغانستان اشتراک نمودیم“ .
این درخواستی به اساس درس های آموخته شده از قضایای حقوقی مدیکا افغانستان و قوانین هندوستان ،پاکستان  ،نیپال،
سنگاپور  ،فلپین  ،مالیزیا و تاثیر آن باالی زنده گی مردم ترتیب گردیده است.
زنان و اطفال در افغانستان مانند بسیاری کشور های دیگر بصورت روزانه مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند که
باعث ترس از محیط ،صدمه روحی  ،ترک وظیفه و ترک مکتب و تحصیل شده و باعث دوری آنها از فعالیت های
اجتماعی میشود .همکاران بخش روانی اجتماعی و حقوقی مدیکا بصورت روزانه با چنین قضایا سرو کار دارند.
به گفته یک روان شناس موسسه مدیکا افغانستان " :آزار جنسی ممکن است باعث ضربه روانی نزد دختران و اطفال
شود که تاثیرات آن برای مدت طوالنی باالی آنها باقی بماند .این باعث بروز اعراض مزمن نزد بازمانده گان آزار جنسی
می شود که تمام زنده گی آنها را متاثر میسازد که این خود یک مساله صحت عامه میباشد"

حقوق دانان که این درخواستی را پیشنهاد می نمایند میگویند " :ما یک قانون مکمل و همه جانبه برای مبارزه علیه آزار
جنسی زنان و اطفال میخواهیم .محراق توجه قانون تنها مجازات مجرم نباشد بلکه موادی وجود داشته باشد که قربانی را
نیز محافظت نماید" .
جای شک نیست که این قانون با قصد خوب ساخته شده است .اما در درخواستی بخاطر تعدیل قانون این را یاددهانی میکند
که اگر قانون نا مکمل باشد به عوض کمک به زنان باعث متضرر شدن شان خواهد شد .دراین درخواستی آمده است که
قانون نامکمل بوده دارای ابهامات و مشکالت میباشد که بصورت عموم قابل تطبیق نیست .این درخواستی هشدار میدهد
که باوجود که در ترتیب این قانون قصد نیک وجود دارد ولی باعث عدم رسیده گی درست شکایات شده و باعث متضرر
شدن آن عده از کسانی شود که برای رسیده گی به قضیه شان به این قانون ضرورت دارند.
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یکی از حامیان درخواستی ما چنین مینگارد" این قانون آزار واذیت را دقیق تصریح نکرده است  ،متضررین
را حمایت ننموده است و نکته مهم اینکه مجازات پیش بینی شده برای عاملین ناچیز اند"
اکثر باز مانده گان آزار جنسی بخاطر ترس ،شرم و یا تهدید که می گیرند به کدام مرجعی شکایت نمی کنند .هدف
ازخواستی تهیه شده این است تا قانونی ساخته شود که بازمانده گان آزار جنسی توانائی آنرا پیدا کنند که قضیه شان مورد
تعقیب عدلی قرار گیرد و خود شان در مقابل مجرم محافظت شوند.

تاکنون معلوم نیست که آیا قانون متذکره توسط رئیس جمهور کشور توشیح گردیده است یا خیر ،شما میتوانید که ذریعه
لینک ذیل:
https://www.change.org/p/amend-the-anti-sexual-harassment-law-of-afghanistan
درخواستی ما را مطالعه و حمایت خویش را از درخواستی ما اعالن بدارید.
موسسه حمایت از زنان  -میدیکا افغانستان یک مؤسسه زنان افغان است که برای تحقق حقوق زنان به اساس مساوات و
عدم تعبیض کار میکند .ما از طریق ارائه خدمات ،بلند بردن آگاهی و ظرفیت سازی در ساحات روانی -اجتماعی ،صحی
 ،تعلیم و تربیه و مساعدت حقوقی برای محو خشونت علیه زنان و دختران و بلند بردن حیثیت اجتماعی زنان داد خواهی
مینماییم .مدیکا افغانستان همکاری و تبادله تجارب بین زنان از کشور های مختلف  ،کلچر های مختلف و طرف های
مختلف در گیری را تشویق میکند تا بتواند در پروسه صلح و آشتی ممد واقع شود.
میخواهیم از موسسه  AWEC, WAW, CW4AW, WAWI, AWSDCو شبکه های  AWNو ACBAR
بخاطر شریک ساختن نظرات شان و حمایت شان ازاینکه قانون باید تعدیل شود ابراز امتنان نمایم تا این قانون بتواند به
بازمانده گان آزار جنسی بصورت واقعی کمک نماید.

بخاطر معلومات بیشتر به این آدرس به تماس شوید :
شخص ارتباطی یلدا احمدی
شماره تماسی+93(0)793 200 524:
ایمل ادرسlap.lawyers@medica-afghanistan.org :
آدرس انترنتwww.medicaafghanistan.org
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