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پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی منع خشونت علیه
زنان
 ۲۵نوامبر ۲۰۱۹
امروز دوشنبه  25نوامبر روز بین المللی مبارزه بر ضد خشونت و خشونت علیه زنان است.
بیست سال قبل درست در همین روز ملل متحد طی قطعنامه خشونت در برابر زنان را محکوم و حق مصئونیت
زنان و دختران در خانواده ،اجتماع و محیط کار را منحیث یکی از اساسات حقوق بشر متبارز و دولتها ها را ملزم
به رعایت و مصئونیت این نصف جامعه بشری ،با اقدامات قانونی ،دانست .از سال  2000م .بدین سو ملل متحد 25
نومبر را بحیث روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان برسمیت شناخته و اعالم نموده است که همه ساله
این روز از طرف سازمانهای زنان و سازمانهای تحول طلب اجتماعی و سیاسی به یادبود گرفته شود.
از تاریخ  25نوامبر الی دهم دسامبر ،که روز جهانی حقوق بشراست ،در کشور های مختله اقدامات و حرکت های
اجتماعی و سیاسی در تبارز خواست های بشری و حمایت از مصئونیت زنان و دختران در برابرانواع خشونت روی
دست گرفته خواهد شد.
این روز بخاطر انتخاب گردیده است که درسطح جهان توجه به رفع خشونت در برابر زنان  ،دختران و کودکان اعم
در محیط و هم در خانواده مبذول گردد و دولتها و حکومتها مساٌله خشونت را در چهار چوب سیستم حقوقی و
قضائی خود در عرصه های حقوق مدنی ،حقوق بشری و حقوق جزاٌئی مورد بررسی جدی قرار دهند.
خشونت در برابر زنان و دختران یک معضله جدی و قابل تشویش در سلب حقوق و آزادی های اساسی بشری کتله
زنان و دختران در جوامع ملی و بین المللی است .نظر به ارقام در سطح جهان از هر سه زن و دختر جوان یکی
آنها به شکلی قربانی خشونت فزیکی  ،روانی و جنسی قرار میگرد .بدون در نظرداشت سطح رشد و باال بودن
سطح زنده گی در کشور های مختلف ساالنه از  25الی  75فیصد زنان و دختران مورد خشونت های جسمانی ،
روانی و جنسی قرار میگیرند.
اهمیت بررسی خشونت علیه زنان خیلی ها قابل ارزش و تعمق است زیرا دامنه و ابعاد وسیعتر خشونت متوجه
سو استفاده باشد که در
زنان و دختران است و خانواده میتواند اولین و مهمترین النه ایجاد و رشد خشونت و اشکال ٌ
آن بخش اعظم شخصیت  ،کردار و رفتار فرد شکل میگیرد و از آنجا محیط و ماحول را میتواند بصورت مثبت و یا
منفی مورد تاٌثیر قراردهد.
درکشورجنگ زده ما میزان قربانیان خشونت به مراتب بزرگ تر از هر جای دیگر است .زنان و دختران جوان با
آنکه بر اثر جنگ و اعمال تروریستی بزرگترین قربانی ها را متحمل میگردند ،استفاده خشونت فزیکی در خانواده
ها ،قتل های ناموسی  ،اهانت  ،به دره زدن دختران و زنان در در برابر چشمان مردم عامه و به حکم عقب مانده
ترین حلقات مردان ،منجمله بعض مال امامان ،طالبان و حتی قاضیان دستگاه قضایی افغانستان  ،با ایده های قرون
اسطائی  ،زنان و دختران را مورد خشونت فزیکی قرار میدهند .اذیت و آزار های جنسی زنان و دختران در بازار ها
و حتی در دفاتر رسمی دولتی و ارتکاب جرم مشدده تعرض و تجاوز جنسی به زنان ،وحشیانه و غیر انسانی روزانه
واقع میگردند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که حمایت و ارائه مصئونیت زنان و دختران جوان در منزل،
اجتماع و ادارات دولتی وظیفه مقدم اورگانهای عدلی ،قضایی و سایر موسسات حراست حقوق مردم میباشد .با
وجود موجودیت قانون منع خشونت در افغانستان و ایجاد ادارات مخصوص در اورگانهای عدلی و قضایی مسئول
بررسی واقعات جرمی خشونت در برابر زنان  ،هنوز با مرتکبین جرایم خشونت ،جنسی  ،اذیت  ،آزار دختران در
محالت عامه ،پولیس و موسسات مربوطه با مرتکبین با مدارا برخورد مینمایند.
انجمن ضمن دفاع و حمایت از حمایت و مصئونیت زنان کشور و تطبیق بال انحراف قطعنامه موسسه ملل متحد مورخ
 25نواملر  , 1999صدای رسای خود را با تمام نهاد ها و موسسات ملی و بین المللی مبارزه بر ضد انواع
خشونت و آراز های جنسی زنان و دختران اعالم مینماید .ما جایگاه پر ارج زنان و دختران کشور را با حفظ همه
حقوق مساوی با مردان  ،فقط با تطبیق کامل قوانین و حاکمیت بال انحراف قانون میدانیم .در اوضاع و حاالت نا
مصئون برای زنان و دختران جوان در افغانستان مرئی االجرا شدن و تطبیق قانون منع خشونت یک ضرورت جدی
است .دیگر نباید با طرزدید های خرافی و عقب گرائی  ،با روپوش بدون توجیه و مستدل اسالم ،.مانع تطبیق و
اجرائی شدن این قانون در کشور شد و به انواع جرایم خشونت علیه زن مظلوم و بی دفاع انگشت تآئید و اجازت
گذاشت.
بگذارید زنان و دختران هموطن ما در داخل و خارج کشور با تمام مصئونیت و تحت حمایت قانون ،به باال ترین
موقف اجتماعی ،سیاسی و سهمگیری در انکشاف جامعه نایل گردند.
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