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روز جهانی منع تجاوز جنسی؛ زنان و کودکان افغان 
                                                                                           ها هستندقربانیان اصلی این تجاوز

 

 

 آبادآرشیف/ این تصویر جنبۀ تزئینی دارد زنان افغان در شهر جالل

 جون مصادف است به روز جهانی منع تجاوز جنسی در جریان جنگ. ۱۹

 رسد که موارد استفاده و تجاوز جنسی در میدان روز جهانی منع تجاوز جنسی در جریان جنگ در حالی فرا می

 است. های جنگ در افغانستان افزایش یافته

 قضیه تجاوز جنسی که تعداد ان در میدان ۷9حدود  1۳9۷گوید که در سال  کمیسیون حقوق بشر افغانستان می

 شوند.که به گفته این کمیسیون بسیاری قضایا ثبت نمی اند در حالی های جنگ اتفاق افتاده را مستند کرده

گوید گروه دولت اسالمی یا داعش مسئول بیشترین لطیفه سلطانی مسئول حمایت از بخش زنان این کمیسیون می

 نبرد است. های جنسی در جریانتجاوز

او گفت: "گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش در هرساحه را که تحت تصرف آوردند، در قدم نخست به آزار 

اند، یک دختر چهارده ساله در سمت شمال را که مصاحبه کردیم گفتند مورد تجاوز جنسی  و اذیت زنان پرداخته
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چهار بار مورد تجاوز جنسی اعضای داعش قرار  توسط داعش قرار گرفت، در شرق افغانستان خانمی گفت که

 ها هستند. است." زنان و کودکان قربانیان اصلی این تجاوز گرفته

 به گفته کمیسیون حقوق بشر، تجاوز جنسی در جریان جنگ، جنایت جنگی حساب میشود.

 های جنگ اند.میدان جنسی درهای های دولتی هم عامل تجاوزمخالفان مسلح دولت نیروخانم سلطانی گفت که در کنار 

گیرد زورمندان  او افزود: "متأسفانه تعداد قضایای داریم که مشخصاً توسط پولیس محلی یا اربکی صورت می

 دهند."محل زنان و کودکان را مورد ازار و اذیت قرار می

 دادند.های مکرر، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این باره پاسخ نبا تماس

شوند که قانون منع آزار های جنسی در میدان نبرد دانسته میهای دولتی در حالی مسئول یک بخش از تجاوزنیرو

 نافذ شد. 1۳9۶و اذیت جنسی زنان و اطفال در سال 

های نقدی  است و مجازات، جریمهدر این قانون چگونگی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان روشن شده

 است.تخلفان نیز در نظر گرفته شدهبرای م

های جنسی در میدان نبرد از گوید که هیچ موردی در پیوند به تجاوز از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می

  است.سوی اردوی ملی ثبت نشده

های اردوی ملی متعهد به تطبیق قوانین زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیرو

او گفت: "موضوعات جنسی در چوکات اردوی ملی ما وجود ندارد، ما اطمینان  اسالمی و نافذه کشور اند.

 کنند." جنگ را مراعت می قوانین اسالمی، افغانی و اصول  های دفاعی تعلیم یافته اند و دهیم که نیرومی

های دفاعی تعلیم دهیم که نیرور چوکات اردوی ملی ما وجود ندارد، ما اطمینان میاو گفت: "موضوعات جنسی د

 کنند."یافته اند و قوانین اسالمی، افغانی و اصول جنگ را مراعت می

های مدافع حقوق بشری از از سوی هم شماری از سازمان

های نبرد خواهند که در میدانهای درگیر جنگ میطرف

 کنند. اصول جنگی را مراعت

لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان: "هر جرمی 

گیرد ما نگران هستیم، نباید نقض حقوق که صورت می 

بشری صورت گیرد نباید جنایت جنگی در منازعات مسلحانه 

های درگیر جنگ صورت گیرد، قوانین ملی، اسالمی و بین المللی باید احترام شود اما متأسفانه از سوی طرف

 شود."قض مین

 ،ادامه جنگ و نا امنی 

 ،عدم حاکمیت قانون 

 حضور و فعالیت زورمندان 

 ،و جنگ ساالران 

 سوادیفقر، بی 

 .و عدم اگاهی از حقوق بشری از عوامل تجاوز جنسی در جریان جنگ گفته میشود 


