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 8931حوت 81                                                                 

 مطبوعاتیاعالمیه              

               

 

 در کشور که ضرورت به باز نگری دارد منع آزار واذیت جنسی زنان و اطفالقانون  اولین

 

ماده توسط پارلمان کشور به  91در سه فصل و  9911عقرب  91 خیبه تار اطفال و زنان یجنس تیمنع آزار واذ قانون

ماه  درتان افغانس کایرو موسسه مد نیا از. ستین یهنوز هم کاف یول باشدیم یشرویقدم بزرگ به پ کیکه  دیرس بیتصو

 کند.  یقانون را باز نگر نیخواست که ا یجمهور کشور جناب اشرف غن سیاز رئ یرفبرو

 

وسسه م سیضرورت دارد. رئ یبه جرئت کاف یجمهور استیباور اند که فرستادن درخواست به دفتر ر نیبه ا بعضی ها

 نظر است که :  نیافغانستان به ا کایمد

که  خواهدیبه حرف ما گوش بدهد اما حکومت م دیو بجا است. حکومت با یاقدام کامال ضرو کی نیما ا یبرا“

ات و حقوق افغانستان با قض کای. حقوق دانان مدمیرفتیچالش را پذ نیما ا .میداشته باش یکیتخن یدالئل کاف دیما با

 یکیسنگاپور در مورد تجارب شان صحبت کردند. ما هم چنان در جلسات تخن پال،یهندوستان ، ن یدانان کشور ها

 “. میافغانستان اشتراک نمود هیبا وزارت عدل

 

 پال،یهندوستان، پاکستان ، ن نیافغانستان و قوان کایمد یحقوق یایآموخته شده از قضا یدرس هابه اساس  یدرخواست نیا

  است. دهیگرد بیمردم ترت یزنده گ یآن باال ریو تاث  ایزی، مال نیسنگاپور ، فلپ

 

که  درنیگیقرار م یجنس تیبصورت روزانه مورد آزار و اذمانند بسیاری کشور های دیگر زنان و اطفال در افغانستان 

 یها تیفعال از آنها یشده و باعث دور لیو ترک مکتب و تحص  فهی، ترک وظ ی،صدمه روح  طیباعث ترس از مح

 سرو کار دارند.   ایقضا نیبصورت روزانه با چن کایمد یو حقوق یاجتماع ی. همکاران بخش روانشودیم یاجتماع

 

 الاطف و دختران نزد یروان ضربه باعث است ممکن یجنس: "آزار  افغانستان کایمد موسسه شناس روان کی گفته به

 یسجن آزار گان بازمانده نزد مزمن اعراض بروز باعث این .بماند یباق آنها یباال یطوالن مدت یبرا آن راتیتاث که شود

 "باشدیمساله صحت عامه م کی خود نیکه ا سازدمی متاثر را آنها یگ زنده تمام که شود می

 

 آزار هیعل مبارزه یبرا جانبه همه و مکمل قانون کی"ما :  ندیگویممی نمایند   نهادشیرا پ یدرخواست نیدانان که ا حقوق

 را یقربان که باشد داشته وجود یمواد بلکه نباشد مجرم مجازات تنها قانون توجه محراق. میخواهیم اطفال و زنان یجنس

 . "دینما محافظت زین

 

 کندیم یاددهانیرا  نیقانون ا لیبخاطر تعد یقانون با قصد خوب ساخته شده است. اما در درخواست نیکه ا ستیشک ن یجا

آمده است که  یدرخواست اینکه اگر قانون نا مکمل باشد به عوض کمک به زنان باعث متضرر شدن شان خواهد شد. در

 دهدیهشدار م یدرخواست ین. استین قیتطب بصورت عموم قابلکه  باشدیممات و مشکالت هااب یقانون نامکمل بوده دارا

ر شده و باعث متضر اتیدرست شکا یگ دهیباعث عدم رس یول داردوجود  کیقانون قصد ن نیا بیکه باوجود که در ترت

 قانون ضرورت دارند.  نیشان به ا هیبه قض یگ دهیرس یشود که برا یشدن آن عده از کسان
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یکی از حامیان درخواستی ما چنین مینگارد" این قانون آزار واذیت را دقیق تصریح نکرده است ، متضررین 

 مجازات پیش بینی شده برای عاملین ناچیز اند"اینکه را حمایت ننموده است و نکته مهم 

 

شکایت نمی کنند. هدف به کدام مرجعی  که می گیرند تهدیدیا و  ماکثر باز مانده گان آزار جنسی بخاطر ترس، شر

یه شان مورد ضار جنسی توانائی آنرا پیدا کنند که قازخواستی تهیه شده این است تا قانونی ساخته شود که بازمانده گان آز

 تعقیب عدلی قرار گیرد و خود شان در مقابل مجرم محافظت شوند. 

 

 

ه ذریعه شما میتوانید ک ، یا خیر توشیح گردیده استس جمهور کشور قانون متذکره توسط رئی معلوم نیست که آیا تاکنون

 ذیل:لینک 

afghanistan-of-law-harassment-sexual-anti-the-https://www.change.org/p/amend  

 دارید.ب اعالندرخواستی ما را مطالعه و حمایت خویش را از درخواستی ما  

 

میدیکا افغانستان یک مؤسسه زنان افغان است که برای تحقق حقوق زنان به اساس مساوات و  -موسسه حمایت از زنان 

اجتماعی، صحی  -روانیعدم تعبیض کار میکند. ما از طریق ارائه خدمات، بلند بردن آگاهی و ظرفیت سازی در ساحات 

، تعلیم و تربیه و مساعدت حقوقی برای محو خشونت علیه زنان و دختران و بلند بردن حیثیت اجتماعی زنان داد خواهی 

مدیکا افغانستان همکاری و تبادله تجارب بین زنان از کشور های مختلف ، کلچر های مختلف و طرف های  .مینماییم

 تا بتواند در پروسه صلح و آشتی ممد واقع شود. مختلف در گیری را تشویق میکند

 

 ACBARو   AWNو شبکه های   AWEC, WAW, CW4AW, WAWI, AWSDCمیخواهیم از موسسه 

تواند به باین قانون تا ابراز امتنان نمایم و حمایت شان ازاینکه قانون باید تعدیل شود بخاطر شریک ساختن نظرات شان 

    . نمایدت واقعی کمک ن آزار جنسی بصوربازمانده گا

 

 

  : بخاطر معلومات بیشتر به این آدرس به تماس شوید

 یلدا احمدی اطیتبار شخص

  524 200 793(0)93+:شماره تماسی

  afghanistan.org-lap.lawyers@medica ایمل ادرس:

  www.medicaafghanistan.orgآدرس انترنت
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