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  اعالميه
  

   مرتبط بهازخواست جامعۀ مدنی برای تعديل قوانين
  !نی ميکنيمخشونت درخانواده وتجاوزجنسی پشتيبا

 
   ٢٠٠٨ اگست ١٠-ليدن

  
خبر تجاوز وحشيانه جنسی توسط تفنگداران بر اطفال معصوم در واليات سرپل، کندزوبلخ چون بم وحشتناکی در 

متعاقبأ کمسيون حقوق بشر افغانسنان اعالم نمود که حوادث انعکاس يافته در . ميان مردم افغانستان انفجار نمود
صد ها حادثۀ مشابه در اقصی نقاط افغانستان اتفاق ميافتدوجانيان قدرتمند . وار استمطبوعات صرفأ مشت نمونۀ خر

اين حقايق برای مردم افغانستان تکاندهنده است زيرا احترام به .   فق به وادارساختن قربانيان به سکوت ميگردندۇم
ين پذيرفته شدۀ بين المللی مبارزه با از جانب ديگرقوان. ناموس خود وديگران درفرهنگ بارور مردم ما مقام واال دارد

خشونت عليۀ زنان وکودکان را در رديف اولويتهای خود دانسته وخواستار آنست که حوادث تجاوز جنسی در جهان با 
آز آنجايی که قانون مجموعۀ نورم هايست که با الهام ازمعيار .   مجازات شديد مرتکبين به حد اقل کاهش داده شود

 وبين المللی روابط افراد را با همديگروروابط افراد را با حکومت تنظيم ميکند، چگونگی برخورد های قبولشدۀ ملی
البته قانون خوب يايد با جديت تطبيق . قانون با يک عمل جرمی درجلوگيری از ارتکاب آن عمل نقش اساسی دارد

گری وتعديل قانون است که بنوبۀ خود قدم ثريت پيدا کند، ولی سوالی که اکنون دربابر ما قرار دارد بازنۇگردد تا م
  .  بزرگی برای مبارزه با جرايم متذکره تلقی ميگردد

قنونی در زمينۀ تجاوز جنسی ازاجراآت جامعۀ مدنی وبرخی از اعضا پارلمان افغانستان برمبنای تجارب تلخ که 
طرف شدت الزمه را ندارند و زيکين عقيده اند که قوانين موجودا، بدطی سالهای اخير دارندوخشونت عليۀ زنان 

کود مدنی خال هايی وجود دارد که زمينۀ گريز از مجازات جلد اول ازجانب ديگردرقانون های جزا، اجراآت جزايی و
 ٥ ند برمصاحبۀ که بتاريخ  امطالب متذکرۀ فوق مبتنی. متناسب به جرم را برای متهمين اين جنايات مساعد نموده اند

سسۀ کمکهای بشری برای زنان وکودکان ۇيک خبرنگار روزنامۀ مشهورگاردين با يک سخنگوی م ٢٠٠٨اگست 
درين مصاحبه نمايندۀ سازمان متذکره ابراز داشته که از مدتها بدينسو در همکاری با .  انجام دادHAWCAافغانستان 

تالش رساحۀ حقوق فاميل سسات اجتماعی برای تدوين يک قانون جديد دۇعدۀ زيادی از گروپهای حقوق بشروم
 اگست تلويزيون آريانا جريان نظرخواهی از عدۀ از زنان فعال وسرشناس افغانستان را درين رابطه ٧بتاريخ . ميکند

همۀ اين زنان بر اساس اجراآت قضايی سالهای اخيربدين نظر بودندکه تعديل قوانين موجوده نخستين . نشر نمود
  .م خشونت وتجاوزجنسی ميباشدوضروری ترين قدم برای تنقيص جراي

ت که يک کمسيون ستان پشتيبانی نموده وبدين نظر اس ازين خواست جامعۀ مدنی افغان FAROEکميتۀ حقوق بشر
تقنينی که در آن نمايندگان وزارت امور زنان، کمسيون مستقل خقوق بشروجامعۀ مدنی نيزعضويت داشته 

شود که قوانين جزا، اجراات جزايی، جلد اول قانون مدنی وقانون به اين کمسيون صالحيت داده . باشندتشکيل گردد
  . نسيونهای بين المللی ذيربط  مطابقت دهندااجراآت مدنی مورد بازنگری قرار داده با مقتضيات کنونی کشوروکنو

دارد، از آنجاييکه برای ارگانهای سه گانۀ حاکميت کنونی حل ريشه ای مسايلی چون خشونت وتجاوز جنسی اولويت ن
بايد ايشان را با يک کمپاين منظم، وسيع وهماهنگ شده توسط جامعۀ مدنی، اعضای دموکرات پارلمان وافغانهای 

 .خارج از کشور به بر داشتن نخستين قدم درين راه واداشت
 
  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
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