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په فرانسه کې، ښځې او سړي مساوي دي او مساوي حقونه لري   
د نه اطاعت کولو په صورت کې، د قانون له مخې جریمې چمتو کیږي

  د ښځو او سړو تر منځ
مساوات

د نوي راغلو میرمنو حقونو ته السرسي



فاميل

کار

تاو تريخوالی

بدن / روغتيا

تعليم / روزنه

شخصي ازادي

 واده د 81 کلونو څخه کم عمر لرونکي میرمنو او نارینه دواړو لپاره منع دی. ښځې او سړي
مجبور کيدی نه شي چې واده وکړي.

  ښځې او سړي دواړه يو ځای ژوند کولو کې ازاد دي، واده شوي یا غیر واده شوي، طالق
ورکولو کې هم ازاد دي یا جال کیدو کې هم. له پريښلو څخه انکار کول منع دي.

ښځې او سړي په ګډه د کورنۍ بودیجې په اړه پریکړې کوي او دواړه د دې لپاره مسؤل دي.

مور او پالر په خپلو ماشومانو یو شان حقونه او فرائض لري.

د 6 کلنۍ څخه تر 61 کلنۍ پورې مکتب ته وئيل د انجونو او هلکانو دواړه لپاره الزمي دي.

انجوني هم د هغه تعليم او زده کړې حق لري کوم چې هلکانو لري.

 ښځې او سړي يو شان حق لري چې هر ډول کارونه د ورته شرايطو او حاالتو الندې او د
ورته معاش سره ترسره کړي.

 ميرمنې کولی شي چې د خپل ميړه، د خپل پالر او يا د خپلې کورنۍ د کوم غړي د اجازې
 پرته کار وکړي.

ميرمنې خپل معاش پخپله ترالسه کوي، او په خپل نوم بانکي اکاؤنټ پرانيستلې شي.

هر فرد کولی شي چې د خپلې خوښې مذهب عملي کړي او يا هيڅ مذهب ونلري.

 ميرمنې چې څنګه غواړي هغسې جامې اغوستلې شي. خو بيا هم، په عامه ځايونو کې د مخ
حجاب اغوستل منع دي.

 د خپل ميړه، پالر او يا د کورنۍ د کوم غړي د اجازې پرته، ميرمنې خپله خوښه کولی شي )له
کوره بهر وتل، بانکي اکاؤنټ پرانيستل، کار کول، موټر چلول.....(.

 تاوتریخوالی )فزیکي، نفسياتي، جنسي او لفظي( د يوی جوړې ترمنځ او د يوی کورنۍ
 ترمنځ منع دی او غندل کيږي.

  جبري جنسي اړیکه حتی په جوړه کې هم د جنسي تیري په توګه ګڼل کيږي. دا یو داسي جرم
 دې چې په قانون کې سزا لري.

د ښځو پروړاندې هر ډول تاوتریخوالی منع شوی او غندل شوی دی.

په انجونو او ښځو جنسي تیري کول منع ده.

 میرمنې په دې پریکړه کولو کې آزادې دي چې ایا ماشوم ولري یا نه.

 میرمنې په دې پریکړه کولو کې آزادې دي چې ایا د حمل مخنیوی وکړي یا په خپله خوښه
.)IVG( اوالد لرې کړي يا اميندواري ختمه کړي

په فرانسه کې د ښځو او سړو د حقونو برابري


