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  در مورد آزادی زندانيان متهم به  اعالميه ریئس حقوق بشر یوناما، نورا نایلند

  تجاوز گروهی در سمنگان
 

 متهم به تجاوز گروهی به يک مادر از ولسوالی روی دو آب ٢٠٠۶ما متوجه شديم، افرادی که در سال 
  . ام از قيد رها شده اندکه در جستجوی فرزند گمشده اش شده بودند، نابهنگ سمنگان 

  
  . بدون عدالت، صلح در افغانستان وجود نخواهد داشت. اين مسئله مايه نگرانی جدی برای ما است

  
اما دو . حکم يازده سال زندان عليه مرتکبين توسط محکمه استيناف ترتيب و توسط ستره محکمه تائيد شده بود

ری نمودن يک بخش کم حکم شان، آزاد شدند و حاال در ، بعد از سپ٢٠٠٨گنهکار مجرم متعاقبأ در ماه می 
  . مجاورت محل جرم؛ جائيکه قربانی و خانواده او زندگی می کنند، برگشته اند

  
اين اقدامات يک پيام نادرست را به ديگر عاملين جرايم جدی عليه زنان، ارسال می نمايد، که ايشان در برابر 

  . اعمال شان جوابده نميباشند
  

ه گزارشات ضد و نقيض در مورد شرايط آزادی متجاوزين اين تجاوز جنسی وجود دارد، اما هر گونه با اينک
شرايطی که باشد، اين اقدام، يک عمل آشکار غير عادالنه عليه قربانی، خانواده قربانی و هر شهروند ديگر 

نه بی اعتنايی آشکار به اين گو. افغان، اعم از زن و مرد که در آرزوی يک ملت قانون مند اند، می باشد
  . حاکميت قانون، فرهنگ معافيت از جزا را در برابر عاملين خشونت عليه زنان را ترويج می کند

  
طی مراحل . اگر خواهان نهاد های قوی مستعد به خدمت و حفظ افغانها هستيم، حاکميت قانون بايد رعايت شود

  . قانون، بدون استثناء بايد در تمام قضايا رعايت شود
  

ميدانيم که مقامات افغان مصمم به تحقيق شرايط رهايی اين افراد اند، ما از اين حرکت استقبال مينماييم و 
اصرار مينماييم که مقامات اقدامات الزمه را برای حصول اطمينان از عدل وانصاف درپيش ميگيرند تا از 

  . کامل صورت گيردمحافظت حقوق زنان در تحت چتر قانون 
  

   ٢٠٠٨ اگست سال ٢۶کابل، 
           

 

   ملل متحد در افغانستانهيئت معاونت 
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