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بــه تعقیــب آگاهیهــای قبلــی جنــدر  اداره ملــل متحــد بــرای زنــان 

ــی  ــی حقوق ــن امللل ــاد بی ــارکت UNAMA، بنی ــا مش و UNFPA ب

)ILF( و دیــده بــان حقــوق بــر )HRW( ایــن چهاردهمیــن 

آگاهــی را نیــز بــرای ادامــه رونــد برجســته ســازی تاثیــرات خــاص 

کوویــد-۱۹ در افغانســتان منتــر مــی کنــد. ایــن آگاهــی روی 

تاثیــرات کوویــد-۱۹ بــاالی وضعیــت زنــان و دخرتانــی کــه در زنــدان 

هــا و توقیــف خانــه هــا نگهــداری مــی شــوند، بــه شــمول دخــرتان 

ــور  ــال )JRCs( حض ــت اطف ــاح و تربی ــز اص ــه در مراک ــوان ک نوج

دارنــد متمرکــز اســت. مشــخصا ایــن آگاهــی در نظــر دارد تــا رشکای 

ملــی و بیــن املللــی را در راســتای چگونگــی کســب اطمینــان جمعی 

ــف  ــا و توقی ــدان ه ــرتان در زن ــان و دخ ــوق زن ــظ حق ــا از حف آنه

خانــه هــا )بــه شــمول ارایــه خدمــات اساســی بــرای آن هــا( متیقــن 

ــوارد مهمــی را تحــت بررســی  ــک سلســله م ــن آگاهــی ی ســازد. ای

قــرار میدهــد کــه مبتنــی بــر آن زنــان در زنــدان هــا و توقیــف خانــه 

هــا در معــرض کســب تجربــه متامیــزی از کوویــد-۱۹ قــرار گرفتــه 

ــروس و نقــض حقــوق شــان قــرار  ــه وی ــا ب و در معــرض خطــر ابت

دارنــد.

نرشیــه ۱۴: تاثیــرات کوویــد-۱۹ بــر آنعــده زنــان کــه در زنــدان هــا 
و توقیــف خانــه هــا نگهــداری مــی شــوند

۲۰ ماه آگست ۲۰۲۰

آگاهی جنسیتی در مورد کووید-۱۹ | افغانستان

زمینه و چگونگی شکل گیری تاثیرات جنسیتی

ایــن آگاهــی بــه چنــد موضــوع در ارتبــاط بــه زندانــی شــدن و تحت 

توقیــف قــرار گرفــن زنــان و دخــرتان در افغانســتان مــی پــردازد، بــه 

شــمول نگرانــی هــای موجــود و چالــش هــای اساســی حقــوق بــری 

و همچنیــن خطراتــی کــه آن هــا را بــر اثــر شــیوع کوویــد-۱۹ تهدیــد 

مــی کنــد. یافتــه هــا حاکی از آنســت کــه بحــران کوویــد-۱۹ خطرات 

و چالــش هــای از قبــل موجــود در ارتبــاط بــا زنــان و دخــرتان زندانی 

را تشــدید کــرده اســت. چالــش هــا و خطراتــی ماننــد خشــونت های 

خانوادگــی، ازدواج اطفــال، موانــع در راســتای دسرتســی بــه مراقبــت 

هــای صحــی، نگرانــی هــای اقتصــادی و خطــرات صحــی و امنیتــی 

ــرا راه  ــه ف ــد ک ــده ان ــع عم ــل و موان ــه عوام ــا از جمل ــدان ه در زن

زنــان و دخــرتان قــرار دارنــد. زنــان کــه بــا مشــکات قانونــی مواجــه 

انــد بــه عنــوان یــک گــروه اجتامعــی فرامــوش شــده پنداشــته مــی 

شــوند بــه مســایل و مشــکات پیچیــده و تعییــن کننــده آن هــا کــه 

متاســفانه در رشایــط افغانســتان دیگــر هــم تشــدید میگــردد، توجــه 

ــه ایــن مســایل، در دوران  ــا توجــه ب ــزی مبــذول مــی گــردد. ب ناچی

کوویــد-۱۹، حصــول اطمینــان از ایــن کــه حقــوق زنــان و دخــرتان، به 

شــمول آن هایــی کــه در زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا نگهــداری 

1Available on UN Women’s Regional Website: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/gender-alerts-on-covid-19-in-afghanistan-series.
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پیشینه زنان و دخرتان در زندان ها و توقیف خانه های افغانستان 

و تاثیر کووید-۱۹ به عنوان عامل تشدید کننده چالشها و خطرات

غلبه بر تبعیض جنسیتی در سیستم عدلی و قضایی که منجر به 

تعقیب عدلی و یا زندانی شدن زنان و کودکان می گردد

ــود، از  ــی ش ــرآورده م ــان ب ــوق ش ــده و حق ــرتام ش ــوند اح ــی ش م

اهمیــت اساســی برخــوردار اســت. برعــاوه ایــن کــه ایــن آگاهــی 

چالــش هــای جدیــدی کــه بــر اثــر شــیوع کوویــد-۱۹ بوجــود آمــده 

اســت را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار مــی دهــد، توجــه ویــژه بــه 

ــدان  ــه در زن ــی ک ــان و دخرتان ــینه زن ــل دارد: )۱( پیش ــاحات ذی س

هــا و توقیــف خانــه هــا در افغانســتان نگهــداری مــی شــوند، بــه 

شــمول تــاش هــای اخیــری کــه بــرای آزادســازی آن هــا انجــام شــده 

اســت؛ و )۲( حقــوق زنــان و دخــرتان در زمانــی کــه زندانــی و تحــت 

توقیــف قــرار دارنــد و بعــد از آزادی چگونگــی حرمــت گــذاری بــه 

ــا  ــر ب ــاره در جامعــه. ایــن آگاهــی در اخی آنهــا و رونــد ادغــام دوب

یــک سلســله سفارشــات و پیشــنهادات مقدماتــی بــرای رشکای ملــی 

و بیــن املللــی بــه شــمول نهادهــای ذیربــط دولتــی و غیــر دولتــی 

همــراه بــوده کــه انتظــار مــی رود بــه منظــور حامیــت از اقدامــات 

موثــر در ارتبــاط بــه تقویــت و حفاظــت از حقــوق زنــان و دخرتانــی 

ــن  ــد و همچنی ــه رس مــی برن ــه هــا ب ــدان و توقیــف خان کــه در زن

پــس از آزادی شــان از زنــدان در نظــر گرفتــه شــود. ایــن آگاهــی بــر 

ــن  ــل متحــد و ســایر رشکای بی ــر ســازمان مل ــای سفارشــات اخی مبن

ــه  ــی« کمیت ــاهدات نهای ــه در »مش ــواردی ک ــمول م ــه ش ــی، ب امللل

محــو همــه اشــکال تبعیــض هــا علیــه زنــان برجســته شــده اســت 

و همچنیــن تعهــدات دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان، اســتوار 

اســت.

تجــارب انفــرادی اشــخاص بیانگــر آنســت کــه در هنــگام مواجهــه 

ــای  ــش ه ــا چال ــیتی ب ــر جنس ــی از نظ ــی و قضای ــتم عدل ــا سیس ب

زیــادی مواجــه مــی شــوند. بــا اینکــه زنــان و دخــرتان فیصــدی کمــی 

ــد در  ــی رسوکار دارن ــی و قضای ــتم عدل ــا سیس ــه ب ــرادی را ک از اف

مقایســه بــا مــردان و پــران تشــکیل مــی دهــد، بــا آن هــم مســیر 

ــتفاده از  ــدون اس ــوده، و ب ــرد ب ــه ف ــر ب ــا منح ــات آن ه و تجربی

ــامل کمــی وجــود دارد  ــدر احت ــوارد جن ــه م روش هــای پاســخگو ب

کــه نیازهــای آن هــا ماحظــه گردیــده و یــا از تحقــق حقــوق آنــان 

از آغــاز تــا انجــام رونــد بررســی دوســیه جنایــی آن هــا و همچنیــن 

پــس از رهایــی و ادغــام آن هــا در جامعــه اطمینــان حاصــل شــود.

زنــان و دخــرتان هنــوز هــم در مواجهــه بــا سیســتم عدلــی و قضایــی 

موانــع خــاص جنســیتی را تجربــه مــی کننــد. در یــک جامعــه 

مردســاالر، تبعیــض هــای ســاختاری باعــث بــه حاشــیه رانــده شــدن 

ــا سیســتم  ــرار اســت ب ــه ق ــده، آن هــا را در مواقعــی ک ــان گردی زن

ــر کــرده و حقــوق  ــر ت عدلــی و قضایــی روبــرو شــوند؛ آســیب پذی

آن هــا را در مواجهــه بــا ایــن سیســتم نقــض مــی کنــد. موجودیــت 

قوانیــن، رفتارهــا، هنجارهــا و اقدامــات بــه شــدت تبعیــض آمیــز )به 

شــمول ســوء رفتــار افــران پولیــس و کارمنــدان نهادهــای عدلــی( 

ــان و  ــود. زن ــی ش ــع م ــت مان ــه عدال ــان را ب ــه زن ــی فعاالن دسرتس

دخــرتان معمــوال بــا جرایمــی کــه مبنــای جنســیتی دارنــد دســتگیر 

شــده و تبعیــض هــای جنســیتی کــه در سیســتم عدلــی وجــود دارد 

باعــث مــی شــود کــه بــا آن هــا بــه صــورت عادالنــه رفتــار نشــود. 

بــه عنــوان مثــال باورمنــدی بــه زنــان کمــرت بــوده و بیشــرت احتــامل 

مــی رود کــه تجربیــات آن هــا بــه عنــوان قربانــی خشــونت هــای 

ــی و  ــا سیســتم عدل ــه ب ــی ک ــه شــود. زنان ــده گرفت ــی نادی خانوادگ

قضایــی روبــرو مــی شــوند و یــا زندانــی مــی شــوند نــه تنهــا تحــت 

ــای  ــونت ه ــوع از خش ــک ن ــل ی ــا حداق ــا ب ــه اغلب ــد بلک ــر ان خط

جنســیتی در جریــان  بررســی دوســیه شــان مواجــه مــی شــوند. ایــن 

مشــکات بیشــرت از ایــن نیــز تشــدید مــی شــود و آن زمانــی اســت 

ــت هــای  ــر هوی ــر اث ــا تبعیضــات دیگــری ب ــان و دخــرتان ب ــه زن ک

ــر  ــی و دیگ ــی، توانای ــه اجتامع ــت، طبق ــمول قومی ــه ش ــف ب مختل

مشــخصات روبــرو مــی گردنــد.

ــال  ــه س ــان )EVAW Law( مصوب ــه زن ــونت علی ــع خش ــون من قان

ــان  ــل اجــرا نشــده،  زن ــه صــورت کام ــوز هــم ب ــادی هن ۲۰۰۹ می

ــه  ــا ب ــد اغلب ــرار مــی گیرن ــی خشــونت هــا ق ــی کــه قربان و دخرتان

عــوض ایــن کــه مــورد حامیــت قــرار گیرنــد دســتگیر شــده و تحــت 

تعقیــب قــرار مــی گیرنــد. علــی رغــم موجودیــت ایــن قانــون، زنــان 

و دخــرتان هنــوز هــم بــه دلیــل عــدم جــرم انــگاری مــواردی در کــود 

جزایــی افغانســتان و یــا نظــر بــه قوانیــن حقــوق بــر بیــن املللــی 

ــم  ــزل، تصمی ــرار از من ــد ف ــوند؛ مانن ــته ش ــرم پنداش ــد ج ــه نبای ک

مســتقانه در مــورد ازدواج خــود، رابطــه جنســی خــارج از ازدواج، 

قربانــی تجــاوز بــودن و یــا انــواع دیگــر خشــونت هــای جنســی و 

یــا دفــاع از خــود در مواجهــه بــا خشــونت هــای فامیلــی دســتگیر 

شــده، تحــت پیگــرد قــرار مــی گیرنــد و یــا محکــوم مــی شــوند.

تــا ســال ۲۰۱۲ 2 ۹۵ درصــد از دخــرتان و ۵۰ درصــد از زنــان زندانــی 

در افغانســتان متهــم بــه »جرایــم اخاقــی« فــرار از منــزل و یــا زنــا 

)رابطــه جنســی نامــروع( بودنــد.3  اکرثیــت زنــان و دخرتانــی 

کــه بــه ایــن نــوع جرایــم دســت زده انــد در حــال فــرار از ازدواج 

هــای اجبــاری، ازدواج زیــر ســن و یــا خشــونت فامیلــی و خشــونت 

2The research conducted by Human Rights Watch in 2012 remains the latest available.
3Human Rights Watch (2012). “I had to run away” - The Imprisonment of Women and Girls for “Moral Crimes” in Afghanistan.
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ــه  ــی ک ــان و دخرتان ــد. زن ــواده بودن ــطح خان ــیتی در س ــای جنس ه

متهــم بــه ایــن نــوع »جرایــم اخاقــی« مــی شــوند همچنیــن گاهــی 

ــا قاچــاق  ــا مجبــور بــه بهــره کشــی و ی اوقــات قربانــی تجــاوز و ی

جنســی مــی گردنــد. بــر عــاوه، از ســال ۲۰۱۵ بــه ایــن ســو نصــف 

 )ILF( از مراجعــه کننــدگان طبقــه انــاث بنیــاد بیــن املللــی حقوقــی

ــه  ــد کــه ب ــد از کســانی بودن ــده بودن ــدان را گذران کــه مجــازات زن

ــا  ــت و ب ــن وضعی ــد. در ای ــده بودن ــوم ش ــی« محک ــم اخاق »جرای

توجــه بــه رشایــط ســخت اقتصــادی کــه بــر اثــر کوویــد-۱۹ بوجــود 

آمــده اســت مــی توانــد منجــر بــه افزایــش بهــره کشــی و قاچــاق 

جنســی اجبــاری زنــان و دخــرتان شــده کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود 

ــی  ــم م ــی مته ــم اخاق ــه جرای ــه ب ــی را ک ــداد زنان ــد تع ــی توان م

شــوند را افزایــش دهــد.

در حالیکــه زنــان و دخــرتان محکــوم بــه مجــازات مــی شــوند، مــوارد 

ــق  ــدون تحقی ــا ب ــا اغلب ــه آن ه ــا خشــونت علی ــتفاده و ی ســوء اس

باقــی مانــده بــه ایــن معنــی کــه مرتکبیــن آن خشــونت هــا علیــه 

زنــان و دخــرتان از ســطح بــاالی مصئونیتــی بهــره منــد انــد. 4 آمــوزش 

ــی و  ــی کــه در نهادهــای عدل ــرای قضــات و مامورین هــای کمــی ب

قضایــی کار مــی کننــد بــه منظــور غلبــه بــر تبعیــض هــا و تعصبــات 

ســاختاری در پرداخــن بــه دوســیه هــای جنایــی برگــزار شــده 

اســت. در نتیجــه، در یــک محیــط کــه بــه طــور کلــی بــا متهــامن و 

وکای مدافــع برخــورد نامطلــوب مــی شــود و بــا تعصــب جنســیتی 

ــای  ــی ه ــوال در دادخواه ــان معم ــت، زن ــده  اس ــو ش ــاد ممل و فس

جزایــی بــا مشــکات بیشــرتی مواجــه انــد.

خطر باالی ابتال به ویروس برای زنان و اطفال آن ها در زندان ها 

و توقیف خانه ها

برجســته ســازی شــدت چالــش هــای حقــوق بــری کــه قبــل 

ــا و  ــدان ه ــرتان در زن ــان و دخ ــراراه زن ــد-۱۹ ف ــی کووی از پاندیم

ــادی  ــود از اهمیــت زی ــه هــا در افغانســتان موجــود ب توقیــف خان

برخــوردار اســت. وضعیــت بســیاری از زنــدان هــا و مراکــز اصــاح 

و تربیــت اطفــال در افغانســتان شــلوغ و فاقــد تســهیات صحــی و 

ــده  ــد-۱۹ عامــل تشــدید کنن حفــظ الصحــه اســت. پاندیمــی کووی

ای رشایــط نامطلــوب در ایــن گونــه مــکان هــا اســت و در صورتــی 

کــه از طریــق تدابیــر پیشــگیرانه و وقایــوی بــرای اصــاح ایــن مــوارد 

مداخلــه همــه جانبــه از جانــب نهــاد هــای ذیربــط صــورت نگیــرد، 

در دراز مــدت مــی توانــد خطــرات جــدی را بــرای محکومیــن جزایی 

ــه مــرگ  ــد منجــر ب ــاورد و حتمــی میتوان و محسبوســین بوجــود بی

زنــان؛ دخــرتان و اطفــال موجــود در ایــن مــکان هــا گــردد.

در مناطقــی کــه زنــان و دخــرتان از آزادی هــا محــروم انــد؛ مــواردی 

از آســیب پذیــری هــای خــاص صحــی وجــود دارد کــه باعــث افزایش 

خطــر ابتــا بــه ویــروس مــی شــود. چنانچــه کــه تذکربــه عمــل آمــد؛ 

افــرادی کــه در مراکــز مختلــف نگهــداری مــی شــوند بیشــرت ممکــن 

ــل  ــن دلی ــه ای ــند ب ــه باش ــروس مواج ــه وی ــا ب ــر ابت ــا خط اســت ب

کــه رسعــت انتشــار ویــروس در بیــن مراکــز و محــات رس بســته و 

پرجمعیــت زیــاد تــر اســت. افــرادی کــه در زنــدان هــا بــه رس مــی 

برنــد بــا موانــع جــدی در دسرتســی بــه وســایل حفــظ الصحــه روبــرو 

بــوده، هیچگونــه اطمینــان از مراعــات فاصلــه فزیکــی وجــود نــدارد 

و دسرتســی آن هــا بــه معلومــات مرتبــط بــا کوویــد-۱۹ کــم اســت. 

آن هــا همچنیــن ممکــن اســت میــزان باالیــی از مریضــی هــا را بــه 

خاطــر رشایــط بــد بهداشــتی و تغذیــه در زنــدان هــا داشــته باشــند 

کــه مــی توانــد منجــر بــه اختــال در تشــخیص و یــا پیچیدگــی هــای 

بیشــرتی کــه مرتبــط بــا کوویــد-۱۹ اســت، گــردد. بــه طــور منونــه، 

ــن ســواد  ــل ســطح پایی ــه دلی ــات نوشــتاری ممکــن اســت ب معلوم

ــام شــدن کســانی کــه  ــل فهــم نباشــد و بدن ــان قاب ــان زندانی در می

ــد  ــن و تجری ــرس از قرنطی ــا ت ــوند ی ــی ش ــد-۱۹ م ــه کووی ــا ب مبت

ــت  ــم و دریاف ــراض و عای ــزارش اع ــراد را از گ ــد اف ــی توان ــز م نی

ــه  ــش هــای جــدی در دسرتســی ب ــاز دارد. برعــاوه، چال معالجــه ب

ــز بــرای عمــوم مــردم در  تســت و مراقبــت صحــی )کــه از قبــل نی

افغانســتان محــدود بــود( و همچنیــن تجهیــزات محافظــت شــخصی 

ماننــد ماســک، مــواد شــوینده و صابــون وجــود دارد. بنــا بــر ایــن، 

ــا  ــدان ه ــه در زن ــی ک ــان و دخرتان ــر روی زن ــد-۱۹ ب ــرات کووی تاثی

ــش هــای  ــه یکــی از چال ــد ب ــی برن ــه رس م ــا ب ــه ه ــف خان و توقی

جــدی در ایــن دوره و در زمینــه محافظــت از حقــوق بــری زنــان 

و دخــرتان تبدیــل شــده اســت.

ــح  ــدر 5 تری ــه در آگاهــی دهــم جن ــاوه، هــامن طــوری ک ــر ع ب

شــد، خطــرات جــدی متوجــه آن عــده از زندانیانــی اســت کــه دارای 

معلولیــت انــد زیــرا ممکــن اســت آن هــا بــه دلیــل رشایــط صحــی 

ــراد و  ــن اف ــی در بی ــه اجتامع ــت فاصل ــکات در رعای ــی، مش ضمن

کارمنــدان و یــا رهــا شــدن توســط کارمنــدان، در معــرض خطــر باالی 

ابتــا بــه کوویــد-۱۹ قــرار داشــته باشــند. 6 نظــر بــه یــک سلســله 

ــان دارای  ــار در مــورد زن ــود اســناد و آم ــه شــمول کمب از عوامــل ب

معلولیــت، آمــار و اطاعاتــی از فیصــدی زنــان معلــول و معیــوب در 

زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا در دســرتس نیســت.

4Human Rights Watch (2013). Afghanistan: Surge in Women Jailed for ‘Moral Crimes’.
5UN Women and the Afghanistan Independent Human Rights Commission
6United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2020). COVID-19 and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance.
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آزادی زندانیان و توقیف شدگان به منظور کاهش انتشار 

کووید-۱۹ در زندان ها و توقیف خانه ها

از زمــان آغــاز شــیوع کوویــد-۱۹ در افغانســتان، ســه فرمــان از 

ســوی ریاســت جمهــوری دولــت اســامی افغنســتان در مــورد عفــو 

و تخفیــف مجــازات زندانیــان در افغانســتان صــادر گردیــده اســت. 

ایــن فرمــان هــا مشــخصا بــه هــدف مهــار رسعت شــیوع کوویــد-۱۹ 

در زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا صــادر شــده اســت. اولیــن فرمــان 

کــه در مــاه مــارچ ۲۰۲۰ صــادر شــد بــر اثــر آن هــزاران زندانــی از 

زنــدان هــای ایــن کشــور آزاد شــدند کــه ایــن تعــداد شــامل زنــان 

و دخــرتان، افــراد دارای مشــکات صحــی، آن هایــی کــه زمــان 

ــی  ــد و متام ــرده بودن ــپری ک ــود را س ــدان خ ــخصی از دوره زن مش

کســانی کــه بیشــرت از ۵۵ ســال ســن داشــتند بــه گونــه مــروط رهــا 

ــا آنعــده  ــد صــورت گرفــت ت ــان تاکی ــن فرم ــوای ای شــدند. در محت

ــض  ــم نق ــوده و جرای ــو نب ــل عف ــر قاب ــان غی ــم ش ــه جرای ــراد ک اف

ــته  ــی نداش ــم امنیت ــا جرای ــان و ی ــه زن ــونت علی ــو خش ــون مح قان

نباشــند، رهــا شــوند. در دومیــن فرمــان ریاســت جمهــوری کــه در 

ــو و  ــامل عف ــه ش ــانی ک ــخصات کس ــد مش ــادر ش ــل ۲۰۲۰ ص اپری

تخفیــف مــی شــدند گســرتش یافــت و آن عــده زنــان و دخرتانــی کــه 

بــه جــرم قتــل عمــد زندانــی بودنــد را نیــز شــامل عفــو و تخفیــف 

کــرد. ســومین فرمــان ریاســت جمهــوری کــه در ۲۱ مــی صــادر شــد 

آن دســته از زندانیانــی را کــه بــه جرایــم مالــی محکــوم بــه مجــازات 

ــه  ــرد. نکت ــف مجــازات ک ــو و تخفی ــز شــامل عف ــد را نی شــده بودن

مهــم ایــن کــه دفــرت ریاســت جمهــوری همچنیــن بــه لــوی څارنوالــی 

در مــورد انتشــار رهنمودهایــی بــرای آزادی توقیــف شــده هــا قبــل 

ــی  ــوی څارنوال ــز دســتور داد. رهنمودهــای ل ــی محکمــه نی از برپای

ــه آزادی آن  ــم ب ــون حک ــه قان ــواردی ک ــه در م ــد ک ــی دارن ــان م بی

ــن  ــد از بازداشــت متهــامن و مظنونی ــواالن بای هــا مــی دهــد، څارن

قبــل از برپایــی محکمــه خــودداری کننــد. اندکــی بعــد از آن ســرته 

ــم  افغانســتان را  ــه ای محاک ــا صــدور اعامی محکمــه افغانســتان ب

ــرای  ــه ب ــرار وثیق ــدور ق ــرای ص ــود ب ــد خ ــتفاده از صاحدی ــه اس ب

ــرد. ــه ک آزادی و آزادی مــروط توصی

علــی رغــم ایــن فرمــان هــا و رهنمودهــای ریاســت جمهــوری 

ــدود ۱۰۰۰۰  ــال در ح ــوالی امس ــاه ج ــط م ــی اوس ــتان، ال افغانس

زندانــی و افــرادی کــه تحــت توقیــف بــه رس مــی بردنــد از زنــدان 

آزاد شــدند ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار حــدود ۴۱۰۰۰ 

زندانــی و توقیفــی در افغانســتان وجــود دارد. بــا آن هــم، نگرانــی 

هــای مربــوط بــه تعــداد بــاالی جمعیــت و انتشــار کوویــد-۱۹ در 

ــود  ــود دارد. باوج ــا وج ــی ه ــداری زندان ــز نگه ــا و مراک ــدان ه زن

تاکیــد جــدی در فرمــان اول و دوم ریاســت جمهــوری، تعــداد 

زندانیــان زن آزاد شــده طــی ایــن فرمــان هــا بــه طــور قابــل 

ــن  ــن از ای ــا ۴۰۰ ت ــه تنه ــوری ک ــت؛ ط ــوده اس ــم ب ــه ای ک ماحظ

ــای  ــت ه ــه حامی ــی ب ــد. دسرتس ــده ان ــا آزاد ش ــدان ه ــان از زن زن

حقوقــی حتــی بعــد از محکومیــت و زمانــی کــه فــرد در زنــدان بــه 

ــرای آزادی  ــد ب ــا اشــخاص بتوانن ــی اســت ت ــز حیات ــرد نی ــی ب رس م

خــود دادخواهــی کــرده و اطمینــان حاصــل شــود کــه کســانی کــه 

آزاد مــی شــوند واقعــا واجــد رشایــط فرمــان هــای عفــو و تخفیــف 

ــی باشــند. مجــازات م

ــان و  ــری از آزادی زندانی ــی باعــث جلوگی ــن هــای مال وضــع تضمی

افــراد تحــت توقیــف مــی گــردد. برخــی از افــرادی کــه بــر اســاس 

فرمــان هــای ریاســت جمهــوری واجــد رشایــط آزاد شــدن بودنــد بــر 

اســاس گــزارش هــا نتوانســتند ضامنــت هــای الزم را تهیــه کننــد و از 

زنــدان و یــا توقیــف رهــا شــوند. ایــن مســاله بــه ســه دلیــل ممکــن 

اســت بــه صــورت خــاص زنــان و دخــرتان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد: 

۱( آنهــا اغلبــا دسرتســی بــه منابــع مالــی خانــواده نداشــته و یــا حــق 

تصمیــم گیــری در مــورد آن را ندارنــد؛ ۲( آن هــا در وضعیــت فقــر 

بــه رس مــی برنــد و توانایــی تهیــه و یــا دسرتســی بــه منابــع مالــی 

مــورد نیــاز را ندارنــد؛ و ۳( در صورتــی کــه پــول ضامنــت از طــرف 

یکــی از بســتگان مــرد بــرای زنــان و دخــرتان پرداخــت شــود باعــث 

مســاعد شــدن رشایــط بهــره کشــی و ســوء اســتفاده  از زنــان مــی 

شــود.

مســاله دیگــری نیــز وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه زنــان زندانــی 

ــرک  ــدان را ت ــد زن ــا نتوانن ــد و ی ــرس کنن ــاس ت ــت احس ــن اس ممک

کننــد؛ آن هــم بــه دالیلــی ماننــد تــرس از انتقــام از ســوی جامعــه و 

یــا خانــواده و دیگــر مســایل امنیتــی و عــدم دسرتســی بــه وســایل 

ــال عــدم  ــه طــور مث امــرار معیشــت ابتدایــی پــس از آزاد شــدن؛ ب

ــا  ــا از کج ــدی آن ه ــی بع ــده غذای ــه وع ــن ک ــورد ای ــی در م آگاه

خواهــد آمــد.

برعــاوه، یــک طیفــی از زنــان زندانــی و تحــت توقیــف از مزایــای 

فرمــان هــای ریاســت جمهــوری در مــورد عفــو و تخفیــف مجــازات 

زندانیــان مســتفید نشــدند کــه ایــن گــروه عبــارت از زنانــی انــد کــه 

بــه نوعــی ارتبــاط بــا عنــارص ضــد دولــت داشــتند. ماننــد اعضــای 

ــت  ــای دول ــارب اعض ــوص اق ــه خص ــت و ب ــن دول ــل مخالفی فامی

اســامی شــاخه خراســان کــه در افغانســتان فعالیــت دارنــد. پــس از 

ایــن کــه از اواخــر ســال ۲۰۱۹ بــه ایــن ســو تعــداد زیــادی از اعضــای 

ــش  ــت تســلیم شــدند، بی ــه دول ــت اســامی ب شــاخه خراســان دول

تــر از ۱۰۰ زن همــراه بــا اطفــال آن هــا هنــوز هــم در بنــد بــه رس 

مــی برنــد کــه اکرثیــت آن هــا در توقیــف خانــه هــا و منتظــر زمــان 

محاکمــه خــود مــی باشــند.
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عــدم حامیــت از زنــان و دخــرتان زندانــی پــس از آزاد شــدن آن هــا 

بــه شــمول آن هایــی کــه ممکــن اســت نتواننــد دوبــاره بــا خانــواده 

خــود یکجــا شــوند چالــش دیگــری را بوجــود مــی آورد. دالیلــی کــه 

آن هــا منــی تواننــد دوبــاره بــا فامیــل هــای خــود یکجــا شــوند مــی 

توانــد شــامل مــوارد ذیــل باشــد: ۱( آن هــا ازدواج نکــرده انــد و یــا 

ــواده  ــا آن یکجــا شــوند؛ ۲( اعضــای خان ــه ب ــد ک ــواده ای ندارن خان

ممکــن اســت مایــل بــه پذیــرش آن هــا نباشــند بــه ایــن دلیــل که آن 

هــا بــا جرمــی کــه انجــام داده انــد بدنــام شــده انــد و یــا مدتــی در 

زنــدان بــوده انــد؛ ۳( آن هــا بــه انتخــاب خــود و بــرای حفــظ امنیت 

ــد.  ــود برنگردن ــای خ ــه ه ــه خان ــه ب ــد ک ــی گیرن ــم م ــود تصمی خ

بســیاری از زنــان و دخرتانــی کــه از زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا 

رهــا مــی شــوند نیــاز بــه کمــک هــای بردوســتانه و دیگــر خدمــات 

حیاتــی ماننــد خانــه هــای امــن و برنامــه هایــی بــرای تامیــن امنیــت 

شــان پــس از رهــا شــدن از بنــد را دارنــد.7  زمانــی کــه زنــان و اطفــال 

آن هــا از زنــدان هــا آزاد مــی شــوند بایــد گروهــی کــه دارای منابــع 

الزم بــرای ارایــه خدمــات و کمــک بــه آن هــا باشــد موجــود بــوده و 

بــرای یافــن مکانــی مناســب بــرای آن هایــی کــه جــای امنــی بــرای 

برگشــت پــس از آزادی ندارنــد آمادگــی داشــته باشــد.

ــس از آزادی – ادغــام مجــدد  ــدان و پ ــان در زن حقــوق زن

بــا حفــظ کرامــت

آزمایش بکارت و تداوم خشونت علیه زنان

7S/2020/549.
8Penal Code, 2017, Article 640(2).
9Human Rights Watch (2017). Raped, then Assaulted by the Afghan Justice System - Abusive ‘Virginity Exams’ Re-Traumatize Victims.
10See also Footnote 16.
11Concluding Observations, CEDAW Committee (CEDAW/C/AFG/CO/3), para. 23 (g).
12WHO, OHCHR, UN Women, Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement, 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.
pdf?ua=1)

علــی رغــم ممنوعیــت در کــود جــزای افغانســتان )بــه جــز رشایــط 

خــاص(8  اقــدام بــه »آزمایــش بــکارت« هنــوز هــم بــه طــور عــادی 

ــا  ــی« و ی ــم اخاق ــه »جرای ــم ب ــه مته ــی ک ــان و دخرتان ــر روی زن ب

قربانــی تجــاوز انجــام مــی گیــرد. کارمنــدان دولتــی بخــش صحــی 

ــه هــای«9   ــد و از »یافت ــه انجــام ایــن آزمایشــات ادامــه مــی دهن ب

ایــن آزمایشــات بــه عنــوان مــدرک در محاکــم جنایــی اســتفاده مــی 

ــض  ــو تبیع ــه مح ــر کمیت ــای اخی ــه ه ــه در یافت ــوری ک ــد. 10 ط کنن

علیــه زنــان )CEDAW( در افغانســتان نیــز آمــده اســت، نتایــج ایــن 

»آزمایشــات بــکارت« هنــوز هــم بــرای بــی اعتبــار کــردن زنــان در 
محاکــم جنایــی اســتفاده مــی شــود. 11

آزمایــش بــکارت یــک رونــد اذیــت کننــده و بــدون ارزش علمــی و 

ــان و دخــرتان  طبــی بــوده و عامــل جــدی نقــض حقــوق بــری زن

ــی  ــای جنس ــونت ه ــواع خش ــی از ان ــش یک ــن آزمای ــد. ای ــی باش م

بــوده و حــق آزاد بــودن از برخــورد یــا مجــازات بــی رحامنــه، 

غیرانســانی، و تحقیرآمیــز را طبــق میثــاق بیــن املللــی حقــوق 

ــا  مدنــی و سیاســی و کنوانســیون منــع شــکنجه و ســایر رفتارهــا ی

ــز )کــه هــر دو  ــا تحقیرآمی ــه، غیرانســانی ی مجــازات هــای بیرحامن

ــد( را نقــض مــی کنــد.  مــورد توســط افغانســتان تصویــب شــده ان

ایــن عمــل همچنیــن حقــوق حریــم خصوصــی و متامیــت جســمی و 

همچنیــن حــق دسرتســی بــه باالتریــن اســتاندارد بهداشــتی را نقــض 

ــرات  ــث تاثی ــل باع ــن عم ــام ای ــداوم انج ــاوه، ت ــد. 12 برع ــی  کن م

دلــرد کننــده بــر روی زنــان و دخرتانــی کــه قربانــی خشــونت هــا 

قــرار مــی گیرنــد مــی شــود، بــه خصــوص در مــورد متایــل شــان بــرای 

گــزارش خشــونت هــای جنســی، کــه ایــن حالــت منجــر بــه گســرتش 

ــرای مرتکبیــن خشــونت هــا مــی گــردد. آزادی از مجــازات ب

فقدان مکان های امن برای زنان و اطفالی که از زندان ها و 

توقیف خانه ها رها می شوند

طــوری کــه در فــوق ذکــر شــد، بــه تعقیــب فرمــان هــای ریاســت 

ــار  ــار انتش ــور مه ــه منظ ــی آن ب ــای تعقیب ــوری و رهنموده جمه

ــی از  ــداد نامعلوم ــی و تع ــان زندان ــن از زن ــا ت ــد-۱۹، صده کووی

ــود در  ــای موج ــاء ه ــدند. خ ــا ش ــا ره ــدان ه ــان از زن ــال ش اطف

ــواده و  ــوی خان ــت از س ــود حامی ــی و نب ــی، بدنام ــت اجتامع امنی

اجتــامع بــه ایــن معنــی اســت کــه بســیاری از کســانی کــه آزاد مــی 

ــرای  ــد. فضاهــای بســیار محــدودی ب ــه حامیــت دارن ــاز ب شــوند نی

ــرای  ــد ب ــه صــورت مصئــون وجــود دارد کــه بتوان پذیــرش آن هــا ب

آن هــا خدمــات، منابــع و حامیــت هــای مرتبــط بــه نیازهــای شــان 

ماننــد پنــاه گاه، مراقبــت هــای صحــت روانــی و فزیکــی، حامیــت 

ــغلی و  ــای ش ــوزش ه ــت، آم ــرار معیش ــایل ام ــی، وس ــای حقوق ه

ــد. ــه کن ــرای اطفــال شــان را ارای ــه ســن ب خدمــات مناســب ب

ــا آزاد  ــدان ه ــود از زن ــال خ ــا اطف ــراه ب ــه هم ــی ک ــی از زنان برخ

ــان )WPCs( فرســتاده شــده  ــز حفاظــت از زن ــه مراک ــد ب شــده ان

انــد. بــا آن هــم تعــداد و فضــای ایــن پنــاه گاه هــا در افغانســتان 

کافــی نیســت و تنهــا ۲۲ مرکــز در ۲۰ والیــت از ۳۴ والیــت  موجــود 

اســت. پــس از ســپری کــردن یــک مــدت زمــان در توقیــف خانــه هــا 

ــه یــک  ــرای رفــن ب ــی ب ــان ممکــن اســت متایل ــدان هــا، زن ــا زن و ی

 )WPCs( مرکــز دیگــر را نداشــته باشــند. مراکــز حفاظــت از زنــان

ــان خشــونت هــا طراحــی  ــرای قربانی ــه طــور خــاص ب ــن ب همچنی

شــده انــد. مســاله بغرنــج دیگــر ایــن اســت کــه زنانــی کــه مشــکات 

ــد کــه خودشــان قربانــی خشــونت  ــد اکــرثا کســانی ان قانونــی دارن
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هــا بودنــد و اکــرثاْ از دسرتســی بــه ایــن پنــاه گاه هــا محــروم شــده 

ــه  ــاز از ارای ــا موانعــی در دریافــت حامیــت هــای موردنی و بعــداْ  ب

ــر  ــی شــوند. ب ــرو م ــد روب ــی از بن ــس از رهای ــات پ ــدگان خدم کنن

عــاوه ننــگ اجتامعــی کــه زنــان و دخــرتان آزاد شــده از زنــدان هــا 

ــه هــا در ســطح اجتــامع از ســوی فامیــل و جامعــه  و توقیــف خان

تحمــل مــی کننــد، آن هــا غالبــاً از ســوی مراکــزی کــه بایــد آن هــا را 

مــورد حامیــت خــود قــرار دهنــد و بــه آن هــا خدمــات ارایــه دهنــد 

نیــز تحــت تبعیــض قــرار گرفتــه و برچســب مــی خورنــد. ایــن مــوارد 

از ســوی ارایــه کننــدگان خدمــات و دیگــر قربانیــان کــه منــی تواننــد 

ــی و  ــان زندان ــه زن ــی ک آســیب هــای روحــی و ســوء اســتفاده های

توقیــف شــده از آن رنــج مــی برنــد را تشــخیص دهنــد، انجــام مــی 

گیــرد. اگــر چــه »خانــه هــای انتقالــی« بــه طــور خــاص بــرای طــی 

کــردن دوره انتقالــی پــس از زنــدان بــرای زنــان تاســیس شــده اســت  

امــا کمبــود منابــع مالــی و نبــود ظرفیــت در ایــن مــکان هــا آن هــا 

را از بــرآورده ســاخن نیازهــای متــام زنانــی کــه نیــاز بــه خدمــات آن 

هــا دارنــد بــاز داشــته اســت.

نهادهای ذیربط ملی و بین املللیآزمایش بکارت و تداوم خشونت علیه زنان

ــه آزادی آن هــا ســلب شــده  ــی ک ــان و دخرتان ــرای آن عــده از زن ب

ــور از یــک  ــه عب ــج ب ــن کــه آزادی آن هــا منت ــان از ای اســت اطمین

وضعیــت خطرنــاک بــه وضعیــت دیگــری )در خانــواده و یــا اجتامع( 

نشــود مهــم اســت. در رشایــط قرنطیــن و دیگــر محدودیــت هــای 

رفــت و آمــد مربــوط بــه کوویــد-۱۹، خشــونت هــای خانوادگــی و 

ــده  ــه صــورت نگــران کنن ــواع خشــونت هــای جنســیتی ب ــر ان دیگ

ــان و  ــه اســت. 13 زن ای در ســطح جهــان و در افغانســتان بلنــد رفت

دخرتانــی کــه از زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا آزاد مــی شــوند بــا 

درجــه باالیــی از خطــر تجربــه خشــونت هــا و ســوء اســتفاده هــا 

بــر اثــر ننــگ هــای اجتامعــی و فامیلــی بــا توجــه بــه ارتبــاط آن هــا 

بــا سیســتم عدالــت کیفــری و دیگــر انــواع هویــت هــای متقاطــع و 

تجربیــات مواجــه مــی شــوند. اطمینــان از اینکــه زنــان و دخرتانــی 

کــه از زنــدان هــا و مراکــز اصــاح خــارج مــی شــوند حامیــت شــده 

ــران  ــوص در دوره بح ــه خص ــوند ب ــی ش ــه م ــاره وارد جامع و دوب

هایــی ماننــد کوویــد-۱۹ مهــم اســت. بــه منظــور تشــخیص مســایل 

و مشــکاتی کــه ارتبــاط پیچیــده ای بــا چگونگــی مواجهــه زنــان و 

دخــرتان بــا سیســتم عدلــی و اصاحــی دارد و تشــخیص نیازهــای آن 

ــا از آن  ــامع، الزم اســت ت ــام مجــدد و ایمــن در اجت ــرای ادغ ــا ب ه

هــا حامیــت هــای همــه جانبــه و حامیــت حقوقــی صــورت گیــرد.

سفارشات:

13See, UN Women, Policy Brief: COVID-19 and Violence Against Women and Girls: Addressing the Shadow Pandemic (2020). See also, UN Women, Gender Alerts on COV-
ID-19 in Afghanistan Series (2020).

کننــده  منعکــس  ذیــل  مقدماتــی  هــای  توصیــه  و  سفارشــات 

نیازهــای کلــی اســت تــا رشکای ملــی و بیــن املللــی بــرای اطمینــان 

ــوق  ــه منظــور حفاظــت از حق ــد ب ــکاری و تعه ــی، هم از هامهنگ

زنــان و دخــرتان در داخــل و خــارج از زنــدان هــا و توقیــف خانــه 

ــن سفارشــات، اداره  ــه تعقیــب ای ــد. ب ــا را روی دســت گیرن هــا آنه

ــه  ــدی ب ــا رشکای کلی ــه همــکاری خــود ب ــان ب ــرای زن ــل متحــد ب مل

ــور  ــه ط ــان ب ــوق زن ــای حق ــرای ارتق ــا ب ــاش ه ــدید ت ــور تش منظ

ــف  ــا و توقی ــدان ه ــه در زن ــان ک ــده از زن ــمول آنع ــه ش ــی )ب کل

ــاوه،  ــر ع ــد داد. ب ــه خواه ــوند( ادام ــی ش ــداری م ــا نگه ــه ه خان

اداره ملــل متحــد بــرای زنــان حامیــت هــای خــود از رشکای ملــی و 

بیــن املللــی را بــه منظــور حصــول اطمینــان از ایــن کــه ایــن تــاش 

هــا هامهنــگ، همــه شــمول و پاســخگو بــه نیازهــای جنــدر باشــد، 

ــد داد. ــه خواه ادام

ــا روی دســت  ــد ب نهادهــای ذیربــط ملــی و بیــن املللــی مــی توانن

گرفــن اقدامــات ذیــل در میتواننــد در عرصــه واکنــش نشــان دادن 

ــتفاده  ــوء اس ــد-۱۹ و تشــخیص س ــیوع کووی ــازی ش ــرای بطــی س ب

ــه  ــان و دخــرتان زندانــی و توقیــف شــده را ب هــای اساســی کــه زن

طــور خــاص در مقابــل ویــروس آســیب پذیــر مــی ســازند اشــرتاک 

کننــد:

اقدامات مرتبط با کووید-۱۹

آزادســازی و حامیــت از رهایــی فــوری متامــی زنــان و دخرتانــی . 1

کــه بــه »جرایــم اخاقــی« ماننــد زنــا و یــا فــرار از خانــه متهــم 

و یــا محکــوم بــه مجــازات انــد.

زنــان . 2 متامــی  فــوری  آزادســازی  از  و حامیــت  ســازی  آزاد 

و دخرتانــی کــه در انتظــار محکمــه خــود هســتند بــدون 

ــا آوردن ضامــن، در مطابقــت  درخواســت ضامنــت نقــدی و ی

بــا رهنمودهــای لــوی څارنوالــی.

آزادســازی متامــی زنــان و دخرتانــی کــه در زنــدان هــا و توقیــف . 3

خانــه هــا بــه رس مــی برنــد و بــه طــور خــاص در خطــر ابتــا 

ــی  ــای مراقبت ــئولیت ه ــد، مس ــرار دارن ــا ق ــروس کرون ــه وی ب
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دارنــد و یــا خطــر کمــی بــرای اجتــامع دارنــد. برداشــن متامــی 

موانــع بــرای آزادی ایــن گــروه هــا ماننــد جریمــه هــای نقــدی 

و یــا تعهــد. ایــن موضــوع در مطابقــت بــا گــزارش اخیــر ملــل 

متحــد در بــاره پاســخگویی بــه تاثیــرات اجتامعــی – اقتصــادی 
کوویــد-۱۹ مــی باشــد. 14

اولویــت بنــدی آزمایــش کوویــد-۱۹ و ارتقــای اقدامــات پیــش . 4

گیرانــه در زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا بــه منظــور کاهــش 

خطــر ابتــا بــه ویــروس و روی دســت گرفــن اقداماتــی از قبیل 

جلوگیــری از ازدحــام بیــش از حــد، اجــرای اقدامــات مربوطــه 

بــه فاصلــه فزیکــی، تغییــر ســاعات ماقــات و ترتیبــات، ارایــه 

و الــزام بــه اســتفاده از تجهیــزات محافظــت شــخصی و بهبــود 

رشایــط حفــظ الصحــه.

ــه . 5 ــف خان ــا و توقی ــدان ه ــه از زن ــان ک ــه زن ــان از اینک اطمین

ــتانه  ــی بردوس ــای حامیت ــه ه ــه برنام ــوند ب ــی ش ــا آزاد م ه

ــای  ــه ه ــن و »خان ــای ام ــه ه ــه خان ــی ب ــمول دسرتس ــه ش ب

ــد  ــی مانن ــن خدمات ــد و همچنی ــی« دسرتســی دارن ــن انتقال ام

مــکان بودوبــاش امــن، مراقبــت صحــی، کمــک هــای حقوقــی، 

آمــوزش هــای مربــوط بــه امــرار معیشــت و شــغل و خدمــات 

متناســب بــه ســن بــرای اطفــال کــه بــرای زنــان و اطفــال شــان 

پــس از آزادی از زنــدان هــا و توقیــف خانــه هــا حیاتــی اســت، 

بــرای آن هــا ارایــه مــی شــود.

اصالح پالیسی ها و قوانین

جــرم زدایــی از »جرایــم اخاقــی« در مطابقــت بــا سفارشــات . 6
کمیتــه محــو تبعیــض علیــه زنــان. 15

ممنــوع کــردن کامــل »آزمایــش بــکارت« در مطابقــت بــا . 7

ــورد  ــان در م ــه زن ــونت علی ــو خش ــه مح ــای کمیت ــه ه توصی

ممنــوع بــودن »آزمایــش هــای بــکارت« و ممنوعیــت اســتفاده 
ــی. 16 ــای جنای ــیه ه ــدرک در دوس ــوان م ــه عن ــج آن ب از نتای

اطمینــان از دسرتســی بــه مســاعدت هــای حقوقــی بــرای . 8

متامــی زنــان و دخــرتان در زمــان دســتگیری شــان.

ارتقــای اقدامــات بهــرت بــه منظــور بازگشــت افــراد بــه جامعــه . 9

ــن  ــور بس ــه منظ ــی ب ــرتاتیژی های ــن اس ــت گرف ــا روی دس ب

ــاح و  ــز اص ــا و مراک ــدان ه ــمول زن ــه ش ــداری ب ــز نگه مراک

ــه  تربیــت اطفــال، کاهــش زمــان حبــس، بازگشــتاندن افــراد ب

اجتــامع و تقویــت حامیــت هــا و خدمــات بــه شــمول خدمــات 

ــراد کهنســال. 17 ــت و اف ــراد دارای معلولی ــرای اف ب

ــاری . 10 ــوزش اجب ــای آم ــه ه ــهیل »برنام ــت از تس ــه و حامی ارای

ــذ  ــن تنفی ــر ماموری ــس و دیگ ــواالن، پولی ــات، څارن ــرای قض ب

ــق  ــرای دقی ــورد اج ــی در م ــی و والیت ــطح محل ــون در س قان

ــا  ــیتی ب ــاس جنس ــای حس ــاق، رفتاره ــا قاچ ــارزه ب ــن مب قوانی

قربانیــان و شناســایی آن، محفاظــت و اســرتاتیژی هــای اجــرای 
ــون.« 18 قان

ــی . 11 ــای عملیات ــیجر ه ــاف »پروس ــت از انکش ــاف و حامی انکش

اســتاندارد بــه منظــور حصــول اطمینــان از تشــخیص زودهنگام 

قربانیــان قاچــاق و ارجــاع آن هــا بــه خدمــات مناســب« 19 تــا 

اطمینــان حاصــل شــود زنــان کــه مشــکات قانونــی دارنــد و یــا 

قربانــی خشــونت هــا مــی باشــند مــورد بازجویــی قــرار منــی 

گیرنــد.

روی دســت گرفــن ابتــکارات درازمــدت بــه منظــور ارایــه . 12

کــورس هــای ســواد آمــوزی، آمــوزش مهــارت هــا و یــا همــکاری 

ــدان و  ــت در زن ــرار معیش ــرای ام ــان ب ــا زن ــرتک ب ــای مش ه

ــدان. ــس از آزادی از زن ــتفاده پ ــرای اس ــی ب ــارت های ــوزش مه آم

14Secretary-General’s Report on the Socio-Economic Impact of COVID-19 ((2020).
15CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 24 (b), rreiterating recommendations (CEDAW/C/AFG/CO/1–2, para. 25).
16CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 23 (h), reiterating recommendations from CEDAW/C/AFG/CO/1–2, para. 25).
17Handicap International Humanity & Inclusion (2020). COVID-19 in humanitarian contexts: no excuses to leave persons with disabilities behind! Evidence from HI’s opera-
tions in humanitarian settings.
18CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 28 (c).
19CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 28 (b).


