بیانیه مطبوعاتی

یوناما و ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد از مقامات افغان می خواهند تا قانون محو خشونت علیه زنان را بطور کامل
تطبیق نمایند
کابل ۰۲ ،ماه می  :۰۲۰۲دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و ادارۀ ملل متحد برای امور زنان اصرار می کنند
تا مقامات افغان براساس تعهدات بین المللی خویش ،تالش های خود را برای تطبیق کامل قانون محو خشونت علیه زنان
افزایش دهند.
آقای یان کوبیش ،نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت :پیشرفت در تطبیق قانون محو
خشونت علیه زنان برای جلوگیری از عادات ناپسند و حفاظت زنان از خشونت در جریان زندگی روزمره ممد واقع میگردد.
او افزود که این قانون تنها برای زنان و دختران نه ،بلکه برای تمام جامعۀ افغان حایز اهمیت است .جامعۀ جهانی نیز از
دولت افغانستان توقعات جدی دارد تا احترام و رعایت حقون زنان افزایش یابد که این کار میتواند باالی مساعدت های جامعۀ
جهانی که برای افغانستان فراهم می سازد تاثیر بگذارد.
نمایندۀ ادارۀ امور زنان سازمان ملل در افغانستان خانم اینگیبورگ گیسال دوتیر گفت  :من از حکومت و پارلمان افغانستان
میخواهم که با حصول اطمینان از تطبیق کامل قانون محو خشونت علیه زنان و رعایت آن از حقوق اساسی زنان و دختران
احترام کامل و دفاع نمایند .وی میگوید که این برای انکشاف افغانستان بسیار مهم می باشد تا زنان بتوانند از حقوق خود
برخوردار و از هر نوع خشونت در خانه و محل کار شان مصئون باشند.
در این قانون مهم محو خشونت علیه زنان که در ماه آگست سال  ۹۰۰۲مورد اجراء قرار گرفت ،ازدواج های اطفال،
ازدواج های اجباری ،عروسی به هدف و عنوان خرید و فروش زنان ،دادن زنان و دختران در بد ،خود سوزی های
اجباری ،و بشمول تجاوزات جنسی و لت و کوب ۷۱ ،مورد دیگر از خشونت علیه زنان جرم تلقی میشود .همچنان ،در این
قانون برای مرتکبین این جرایم مجازات نیز تعین گردیده است .این قانون بر اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور مورد
اجراء قرار گرفت و تا به حال از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشده است .مقامات قضایی و تطبیق کنندۀ قانون در حال
حاضر این قانون را عملی مینمایند ،اما هنوز هم چالش های فرا راه تطبیق کامل این قانون وجود دارند.
یوناما در یک گزارش خود تحت عنوان" هنوز هم راه دراز در پیش رو است :تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان" که در
ماه دسمبر سال  ۹۰۷۹به نشر رسید ،دریافت که با وصف اینکه څارنواالن و محاکم از این قانون بطور روز افزون در
قضایای رو به افزایش خشونت ها علیه زنان استفاده می نمایند ،اما با آن هم تا به حال استفادۀ کامل از این قانون اندک است،
یعنی بدین معنی که تا هنوز هم راه درازی در پیش رو است تا بر اساس این قانون ،زنان و دختران بطور کامل از خشونت
ها محفوظ شوند.
بهبود دسترسی همه به عدالت از به خصوص زنان از طریق تطبیق عاجل ،عادالنه و شفاف قانون اساسی و سایر قوانین
مهم کشور و همچنان اینکه "زنان ب توانند بطور کامل از حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،مدنی ،سیاسی و فرهنگی خویش مستفید
شوند" از جمله اهداف کلیدی اند که دولت افغانستان با جامعۀ جهانی در چارچوب حسابدهی متقابل توکیو در ماه جوالی سال
 ۹۰۷۹روی آن توافق کرد .شاخص مهم این هدف تطبیق مدلل قانون محو خشونت علیه زنان با سهم گیری جامعۀ مدنی
است.
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یوناما و ادارۀ ملل متحد برای زنان که در بخش توانمندسازی زنان و تحقق تساوی جندر فعالیت می نماید ،از تمویل کنندگان
بین المللی تقاضا نموده اند تا با دولت افغانستان در قسمت عملی نمودن تعهدات چارچوب حسابدهی متقابل توکیو خویش در
زمینه های تآمین تساوی جندر ،توانمندسازی زنان و تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان ،از طریق ایجاد یک چارچوب
کاری مشترک دارای شاخص های مشخص پیشرفت و با متعلق ساختن کمک های خویش با پیشرفت ها در این زمینه ،کمک
نماید.
جامعۀ جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از مقامات افغان انتظار دارند تا به مکلفیت های ملی و بین المللی و نورم
های قانونی خویش در راستای حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اطفال احترام بگذارند و از آنها حمایت نمایند.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامۀ اخیر خویش راجع به افغانستان که در ماه مارچ سال  ۹۰۷۲تصویب گردید ،تصدیق
نمود که با وجود اینکه در راستای حقوق زنان پیشرفت صورت گرفته است ،اما با آنهم به تالش های بیشتر نیاز است تا
حقوق زنان و دختران حفظ شوند و اطمینان حاصل گردد که زنان و دختران در افغانستان از هر نوع خشونت و سوء رفتار
مصئون اند ،در پرتو قوانین از حقوق مساوی برخوردار اند و یکسان به عدالت دسترسی دارند .شورای امنیت همچنان از
دولت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللی خواست تا به تعهدات صورت گرفته در کنفرانس توکیو پابند باقی بمانند.
سندهای دیگر جهانی که از لحاظ قانونی افغانستان باید آنها را رعایت نماید ،شامل میثاق محو هرنوع تبعیض علیه زنان
) (CEDAWاست ،که تا حدی زیاد منحیث یک قانون جهانی حقوق زنان توصیف میگردد .براساس این میثاق ،دولت ها
تعهد می نمایند تا برای خاتمه دادن به هر نوع تبعیض علیه زنان ،یک سلسله اقدامات را اتخاذ نمایند.
قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز هم بنابر محدودیت های فرهنگی ،موانع و تابو های اجتماعی ،عادات عرفی،
عقاید دینی ،تبعیض علیه زنان که منجر به خشونت های گسترده علیه آنها میگردد ،ننگ ،منزوی شدن و در یک تعداد موارد
تهدیدات مرگ ،اکثراً پنهان باقی میمانند .ناامنی گسترده و حاکمیت ضعیف قانون عوامل دیگری است که باعث جلوگیری از
دسترسی زنان به ادارات عدالت رسمی شده اند .آن موارد خشونت علیه زنان که در اثر وخامت قضیه تا مقامات عدلی و
قضایی میرسند و یا توجۀ مردم را به خود جلب میکنند ،نمایندگی از فقط یک بخش کوچک از خشونت های گسترده مقابل
زنان در سرتاسر کشور رامینمایند.
یوناما در یک گزارش خود که در ماه دسمبر سال  ۹۰۷۹به نشر رسانید ،برای دولت افغانستان و همکاران بین المللی
خویش  ۹۲سفارش ارایه کرد و از آنها خواسته است تا اطمینان حاصل نمایند که حفاظت از حقوق زنان یک بخش مهمی از
تالش های صلح و مصالحه و استراتیژی های سیاسی ،اقتصادی و امنیتی کشور باشد.
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