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  ملل متحد در مورد بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در افغانستان هشدار ميدهدحقوق بشر الی شنر عکمي

  

  1387 حوت 15 –کابل 

 عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارش ساالنه خود در باره افغانستان را به امروز خانم ناوی پيلی، کميشنر

  .شورای حقوق بشر در ژنيو تقدیم ميکند

ی های خود در مورد بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در قسمت این گزارش نگراندر 

عالی از عناصر ضد حکومتی و نيرو های طرفدار حکومت کميشنر .  غير ملکی، را ابراز ميداردتلفات

  .خواسته است تا به حفاظت از افراد ملکی، به شمول زنان و اطفال، بيشتر ارج بگذارند

  

، ازدواج اجباری و قبل از وقت، سوء استفاده جنسی و "قتل های ناموسی"مانند تجاوز، خشونت عليه زنان 

در خانواده و جامعه، ميان حلقات رهبران سنتی و مذهبی و : "خانم پيلی گفت. استشایع بردگی هنوز هم 

 با .د و یا از آن چشم پوشی صورت ميگير وجود داردهمچنان نظام قضایی رسمی و غير رسمی خشونت تحمل

موفق نبوده حقوق زنان در قسمت حمایت از قانون اساسی، حکومت افغانستان ذکر شده در وجود ضمانت های 

  ."است

و یا فعال بوده اسی يسدر زندگی که  زناندر برابر  که تهدید و تخویف ها آوری کرده است  عالی یادکميشنر

حکومت، موسسات ملی و در ادارات زنان که . تدر خارج از خانه کار می کنند، افزایش بی سابقه داشته اس

نامه های تهدید به مرگ و پيغام دریافت ژورنالست، پوليس و حقوقدانان کار ميکنند از و به عنوان بين المللی، 

سياسی مجبور شدند تا کار های خود فعال در عرصه در نتيجه، تعداد زیاد زنان . ليفونی گزارش داده اندهای ت

های این گزارش خواهان حمایت از زنان و دختران در زندگی . از وظایف شان دست بکشندو یا محدود را 

  .شده و ميخواهد که این باید شامل پاليسی ها و برنامه های اساسی گردنداجتماعی شان شخصی و 

  

ت ها مشروعيت تنفيذ  ادامه خشون و مرتکبين جرایم گذشتهپيگرد قانونی عدم  کهگزارش همچنان نشان ميدهد

 حکومت و نهاد عليه مردم را اعتماد به نوبه خود  نکتهاین.  استبرده زیر سوال و نهاد های قضایی را انونق

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
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تعهد  تا ی را ترغيب مينمایدومت و جامعه بين الملل حک حقوق بشر عالییکمشنر. ازبين ميبردهای قضایی 

  . اعالن نمایندیگر  معافيت یکبار دخود را نسبت به رسيده گی موضوع

  

ول کشتن  جامعه مدنی، رسانه ها، به شممتوجه گروه های و آزار که با تهدیدات ،2008آزادی بيان در سال 

، 2009  سال انتخابات با نزدیک شدنار ميدارد کهپيلی اظه. ميگيرند تحت تهدید قرار  ميباشد،ژورنالستان

 کاندیدان مورد پسند نظریات تحت فشار خواهند بود تا صرفًا  ادامه خواهند داد و یارسانه ها به خود سانسوری

  .  اگر مردم نظریات شانرا بطور کامل ابراز نمایند مورد تهدید واقع خواهند گردید و را به نشر بسپارندمعين 

  

 ساله که در سه بعد از مهلت قانونی 2008 سال مجازات دوامدار اعدام از سوی حکومت را درگزارش نيز 

  تا در پرتو ضعفخواسته حکومت از عالی حقوق بشر یکمشنر. ، ثبت نموده به پایان رسيد2007ر اکتوب

  . ا مجدداًً مورد تجدید قرار دهنداین سياست ر  با نظریات بين المللیمطابقتتم قضایی و تنفيذ قانون و در سيس

  

  ویراستاران عنوانییاداشت 

  

وی وضيعت حقوق متحد در امور حقوق بشر ر عالی ملل ییاداشت مکمل گزارش ساالنه کمشنر •

unama.www- را ميتواند به زبان های پشتو، دری و انگليسی در وبسایت بشر در افغانستان 

org.afg دریافت نمائيد. 

به شماره )  یپشتو، دری و انگليس(  برای ر، از رسانه ها تقاضا ميگردد تابرای معلومات بيشت •

به شماره ) انگليسی(ی دان مکنارتن و یا با آقابا داکتر نيالب مبارز  0797662503

  .  تماس گيرند0700250358

  
  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


