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د جنــډر پــه هکلــه د  تیــر پوهــاوي پــه تعقیــب  پــه تعقیــب۱ ، پــه 

افغانســتان کــې د  ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر او د 

ملګــرو ملتونــو د نفوســو صنــدوق )UNFPA(، لــه یونامــا، نړیــوال 

حقوقــي بنســټ )ILF( او د بــري حقونــو څــار )HRW( ادارو رسه 

پــه ګــډه دا ۱۴مــه ګڼــه پوهــاوی صــادروي ترڅــو پــه افغانســتان 

ــړي. دا  ــه ک ــه ګوت ــزې پ ــړې اغې ــا جنډر-ځانګ ــډ-۱۹ وب ــې د کوی ک

ــو  ــه زندانون ــډون، پ ــه ګ ــو پ ــاح مرکزون ــومانو د اص ــا د ماش خربتی

ــر  ــا پ ــډ-۱۹ وب ــو د کووی ــر ښــځو او نجون ــې پ ــو ک ــف خون او توقی

اغېــزو مترکــز کــوي. دا پوهــاوی پــه ځانګــړې توګــه ســهم لرونکــي  

د دې لپــاره ښــکیلوي چــې پــه  ټولییــز ډول   څنګــه بــاوري کــوالی 

يش چــې د افغانســتان د اســامي جمهوریــت لــه قوانینــو رسه ســم، 

ــو او  ــه زندانون ــډون پ ــه ګ ــو پ ــدې کول ــو وړان ــټیزو خدمتون د بنس

توقیــف خونــو کــې د ښــځو او نجونــو حقونــه ، خونــدي دي. دا ګڼــه 

پــه ډاګــه کــوي چــې پــه زندانونــو او توقیــف خونــو کــې ښــځې او 

نجونــې څنګــه کویــډ-۱۹ وبــا پــه جــا توګــه تجربــه کــوي او پــر دې 

ــواښ رسه  ــه ســر ګ ــو ل ــو د رسغړون ــو او د حقون ــه کیدل ــا د اخت وب

مــخ دي.

۱۴ ګڼه: په زندانونو او توقیف خونو کې پر ښځو او نجونو د 

کوویډ-۱۹ وبا اغېزه

۲۰۲۰ کال د اګست میاشتې ۲۰ مه نېټه،

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان

وضعیت او د جنډر رابرسیره کیدونکې اغېزې

دا پوهــاوی پــه افغانســتان کــې د ښــځو او نجونــو د زنــداين کیدلــو 

او توقیــف اړونــدو ډېــرو موضوعاتــو تــه کتنــه کــوي، چــې پــه کــې 

ــدا راز د  ــنې، او هم ــو اندېښ ــري حقون ــام وړ ب ــودې او د پ موج

کویــډ-۱۹ وبــا لــه املــه رابرســیره کیدونکــي خطرونــه او حرکتونــه 

ــداين  ــو د زن ــن د ښــځو او نجون ــډ-۱۹ ناوری هــم شــامل دي. د کوی

ــه او ننګونــې الهــم  ــه پخــوا څخــه شــته خطرون ــړاو ل ــه ت ــو پ کیدل

زیاتــوي چــې کورنــی تاوتریخوالــی، د ماشــومانو وادونــه، روغتیايــي 

پاملرنــې تــه الرسســی، اقتصــادي ســتونزې او پــه زنــدان کــې د روغتیا 

او خوندیتــوب خطرونــه پکــې شــامل دي. د قانــون په خاف، ښــځې 

یــو محــروم او لــه پامــه غورځــول شــوی قــر دی او د دوی اړونــد 

هــر ډول پېچلــو موضوعاتــو تــه ډېــره لــږه پاملرنــه کېــږي، چــې پــه 

ــډ- ــې دي. د کوی ــورې هــم زیات ــا دا ســتونزې ن ــې بی افغانســتان ک

۱۹وبــا پــه رشایطــو کــې دې موضوعاتــو تــه پاملرنــه کــول ډېــر اړیــن 

کار دی ترڅــو بــاور ترالســه يش چــې پــه زندانونــو او توقیــف خونــو 

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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کــې، یــا لــه خوشــې کیدلــو وروســته، د ښــځو او نجونــو حقونــو تــه 

ــې  ــال ی ــر مه ــن پ ــدي دي او د ناوری ــوې خون ــږي، هغ ــاوی کې درن

ــه داســې حــال کــې  ــر دې، دا ګڼــه پ ــره پ ــه ادا کېــږي.  رسبی حقون

چــې د کویــډ-۱۹ وبــا لــه املــه نــوې ننګونــې هــم تحلیلــوي، النــدې 

برخــو تــه ځانګــړې پاملرنــه کــوي،: )۱( پــه افغانســتان کــې د برائــت 

د اوســنیو هڅــو پــه ګــډون، پــه زندانونــو او توقیــف خونــو کــې د 

ــو  ــو او توقیــف خون ــه زندانون ــو شــالید، د ؛ او )۲( پ ښــځو او نجون

ــته –  ــه وروس ــت څخ ــه برائ ــه، او ل ــو حقون ــځو او نجون ــې د ښ ک

بېرتــه ادغــام او حرمــت. دا پوهــاوی د دولتــي او نادولتــي فعاالنــو 

پــه شــمول، د مــي او نړیوالــو رشیکانــود پاملرنــې او غــور لپــاره د 

لومړنیــو سپارښــتنو پــه یــوې ټولګــې رسه پــای تــه رســیږي ترڅــو پــه 

زندانونــو او توقیــف خونــو کــې، او لــه برائــت وروســته، د ښــځو او 

نجونــو د حقونــو خوندیتــوب  د ښــوايل لپــاره لــه فعالــه اقدامونــو 

څخــه ماتــړ وکــړي. دا پوهــاوی د ښــځو پــر وړانــدې د تبعیــض لــه 

ــه سپارښــتنو کــې جــوت  ــای پ ــو کمیټــې لخــوا چــې د پ منځــه وړل

ــوا  ــت لخ ــامي جمهوری ــتان اس ــدا راز د افغانس ــوي دي، او هم ش

ــه  ــو ل ــورو  رشیکان ــو او ن ــه ګــډون، د ملګــرو ملتون ــو پ د کــړو ژمن

وروســتیو سپارښــتنو څخــه د رسچینــې پــه توګــه کار اخــي.

د افغانســتان پــه زندانونــو او توقیــف خونــو کــې د ښــځو 

ــدیدې  ــزې د ش ــا اغې ــډ-۱۹ وب ــالید، او د کوی ــو ش او نجون

ننګونــې او خطــر پــه توګــه

لــه جزايــي عــديل سیســتم  پــه تــړاو د افــرادو تجربــې د جنــډر لــه 

ــه عــديل  ــې پ ــه څــه هــم ښــځې او نجون ــه دي. ک ــې ن ــوه ناپېیل پل

سیســتم کــې د ســړیو او هلکانــو پــه پرتلــه ډېــره کمــه برخــه 

ــه دې څخــه ډاډ  ــې جــا دي. ل جــوړوي، خــو د دوی الرې او تجرب

ــديل  ــه ع ــو حقون ــځو او انجون ــې د ښ ــه چ ــه موخ ــو پ ــه کول ترالس

سیســتم تــه رجــوع کولــو لــه لومــړۍ اړیکــې څخــه پیــل، د هغــوې 

د قضــې پــه هــر پــړاو کــې، لــه برائــت څخــه وروســته او پــه ټولنــه 

کــې د بیــا ادغــام پــه بهیــر کــې خونــدي پاتــې يش،  د  جنډرځــواب 

ویونکــې تــګارې پرتــه، ښــايي  هغــوې تــه لــږه پاملرنــه او رســیدګي 

ويش. 

ــتي  ــړو جنیس ــه ځانګ ــې ل ــتم ک ــديل سیس ــه ع ــې پ ــځې او نجون ښ

ــې، ســاختاري  ــه ک ــوه مردســاالره ټولن ــه ی ــخ دي. پ ــو رسه م خنډون

تبعیــض  ښــځې او انحونــې الهــم حاشــیې تــه غورځــوي ، د د 

رشایطــو لــه املــه د هغــو د زیامننیــدو کچــه الهــم لــوړوي چــې لــه 

قانــون رسه د ټکــر المــل کیــږي او پــه جزايــي عــديل سیســتم کــې د 

هغــو حقونــو نــه رعایــت کیــږي. ژور تبعیــض لرونکــي او د جنــډر 

لــه پلــوه مغرضانــه قوانیــن، ســلوک، اصــول او عرفونــه – چــې عــديل 

او پولیــس ماموریــن هــم پــه کــې شــامل دي – ښــځې لــه عدالــت 

ــه  ــری وختون ــې ډې ــع کــوي. ښــځې او نجون ــو څخــه من ترالســه کول

ــږي او  ــه اچــول کې ــه توقیــف ت ــه امل ــو ل ــډر ځانګــړو تخلفون د جن

پــه عــديل سیســتم کــې پــه پراخــه کچــه موجــود جنســیتي تبعیــض 

لــه املــه لــه دوی رسه ناســم چلنــد کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه، پــر 

ــږي او ښــايي چــې  ــاور کې ــم ب ــه ک ــه پرتل ــدې د ســړیو پ ښــځو بان

ــې  ــه نالیدل ــه د دوی تجرب ــه توګ ــاين پ ــوايل د قرب ــورين تاوتریخ د ک

وګڼــل يش. او هغــه ښــځې چــې لــه قضايــي سیســتم رسه مــخ وي او/

یــا زنــداين شــوې وي نــه یواځــې دا چــې پــه خطــر کــې دي، بلکــې 

ډېــری وختونــه پــه دې پروســه کــې لــږ تــر لــږه د یــو ډول جنیســت 

پــر بنســټ تاوتریخــوايل قربــاين ګرځــي.  دا ســتونزې پــه هغــه 

وخــت کــې ال ډېرېــږي چــې ښــځې او نجونــې د څوګونــو هویتونــو 

پربنســټ، چــې پــه کــې نــژاد، طبقــه، وړتیــا او داســې نــور شــامل 

ــض رسه مــخ وي.  ــه تبعی دي، ل

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. 
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.

په قضايي سیستم کې پر جنسیتي تبعیض براليس کیدل چې د 

ښځو او ماشومانو د عديل تعقیب او د حبس المل کیږي

منځــه  لــه  تاوتریخــوايل  د  وړانــدې  پــر  ښــځو  د  کال   ۲۰۰۹ د 

ــه دی او د  ــی شــوی ن ــه بشــپړ ډول پل ــر اوســه پ ــون ال ت ــو قان وړل

تاوتریخــوايل څخــه ژغــورل شــوې ښــځې او نجونــې ډېــری وختونــه 

د دې پــر ځــای چــې ورڅخــه ماتــړ يش، نیــول کېــږي او تــر عــديل 

ــه  د شــتون رسه رسه،  تعقیــب النــدې نیــول کېــږي. د دې قانــون ل

ښــځې او نجونــې د هغــو کړنــو لــه املــه نیــول کیــږي، عــديل تعقیب 

او محاکمــه کــول تجربــه کــوي چــې ځینــې وختونــه د افغانســتان د 

قوانینــو مطابــق، یــا د نړیوالــو قوانینــو لــه مخــې جــرم نــدی، لکــه 

ــا رسه واده  ــه چ ــې ل ــول چ ــړه ک ــه پرېک ــتیدل، پخپل ــوره تښ ــه ک ل

وکــړي،  لــه واده وړانــدې جنــي اړیکــې درلــودل، د  جنــي تیــري 

ــا د  ــدل، ی ــاين کی ــو قرب ــورو ډولون ــوايل د ن ــتي تاوتریخ ــا د جنیس ی

ــر وړانــدې د ځــان دفــاع کــول.    کــورين تاوتریخــوايل پ

تــر ۲۰۱۲ کال پــورې2 ، پــه افغانســتان کــې ۹۵٪ نجونــې او ٪۵۰ 

ــه  ــور حبــس شــوې وې لکــه »ل ــه ت ــو« پ ښــځې د »اخاقــي جرمون

کــوره تښــتیدل« یــا »زنــا کــول« )لــه واده وړانــدې جنــي اړیکــې 

نیــول(. 3 د دې جرمونــو پــه تــور نیــول شــوې ډېــرې ښــځې او 

ــه کــم عمــر کــې  ــه ایښــودلو، پ ــه غــاړه ن ــاري واده ت ــې اجب نجون
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ــه کچــه د جنســیت  ــۍ پ ــا د کورن ــا کــورين تاوتریخــوايل او ی واده ی

پــر بنســټ تاوتریخــوايل لــه املــه کورونــو پرېښــودلو تــه اړ شــوې 

وې. د تــش پــه نامــه »اخاقــي جرمونــو« پــه تــور نېــول شــویو ښــځو 

او نجونــو کــې ډېــرې د جنــي تیــري یــا اجبــاري تجــاريت جنیســتي 

اســتثامر یــا انســاين قاچــاق قربانیانــې شــاملې وي. د دې تــر څنــګ، 

لــه ۲۰۱۵ کال راهیســې، د نړیــوال حقوقــي بنســټ )ILF( نیاميــي 

ــه  ــړې وه هغ ــره ک ــې تې ــدان دوره ی ــې د زن ــې چ ــځینه مؤکلین ښ

ښــځې وې چــې د »اخاقــي جرمونــو« پــر بنســټ محکومــې شــوې 

وې. د کوویــډ-۱۹ وبــا لــه املــه رامنځتــه شــوې اقتصــادي ســتونزې 

ښــايي پــه اجبــاري تجــاريت جنیســتي اســتثامر او انســاين قاچاقــو کــې 

زیاتوالــی راويل، او پــه دې ترتیــب رسه، د هغــو ښــځو پــه شــمېر کــې 

ــی  ــور  محکــوم کیدل ــه ت ــو پ ــی رايش چــې د اخاقــي جرمون زیاتوال

يش. 

پداســې حــال کــې چــې ښــځې او نجونــې تورنېــږي او محکومېــږي، 

ــوي  ــه اړ ک ــی چــې دوی تېښــتې ت ــا تاوتریخوال ــوم تشــدد ی خــو ک

یــا یــې تجربــه کــړی وي، ډېــری وختونــه نــه څیــړل کیــږي، پــه دې 

مانــا چــې د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل مرتکبیــن د 

مجازاتــو د معافیــت  لــه پــام وړ کچــې څخــه برخمــن دي. 4  همــدا 

ډول د قاضیانــو او عــديل مامورینــو د روزنــې پــه برخــه کــې ډېــر لــږ 

کار شــوی دی ترڅــو پــه قضايــي اجراآتــو کــې پــر توپیــري چلنــد او 

ســاختاري تبعیــض بــراليس يش. پــه پایلــه کــې، ښــځې ډېــری وختونــه 

پــه قضايــي اجراآتــو کــې د ال زیــاد رضر رسه مــخ وي، او پــه داســې 

یــو چاپېریــال کــې وي چــې پــه عمومــي توګــه  پکــې مدعــی علیــه 

او وکیانــو رسه ناســم چلنــد کېــږي او لــه اداري فســاد او د جنیســت 

پــر بنســټ توپیــر څخــه تــر ســتوين ډک وي.  

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.

په محبس او توقیف خونو کې د ښځو او ماشومانو په وایروس د 

اخته کیدلو سرت خطر

پــه افغانســتان کــې لــه کویــډ-۱۹ وبــا څخــه وړانــدې پــه محبســونو 

ــر  ــودو ب ــاره د موج ــو لپ ــځو او نجون ــې د ښ ــو ک ــف خون او توقی

حقونــو د ننګونــو پــر شــدت بانــدې تاکیــد کــول اړیــن دي. د ښــځو 

پــه ډېــرو زندانونــو او د نجونــو د اصــاح پــه مرکزونــو کــې رشایــط  

ــو  ــا ی ــې ډک دي. نومــوړی وب ــه ګڼــې ګوڼ ــي او ل خــورا غیرروغتیاي

داســې مشــدده عامــل دی، چــې کــه چیــرې پــه ســمه او فعالــه توګــه 

د ګڼ-ســکتوري تــګارې لــه مخــې، پــه ثبــات لرونکــو او اوږدمهالــو 

ــو واقعــي  ــا وي چــې ی ــه دې مان تدابیــرو رسه اداره  نــي، ښــايي پ

خطــر موجــود دی چــې  حبــس کــول، ګرفتــارول یــا محکومــول بــه 

د ډېــرو ښــځو او نجونــو لپــاره د مــرګ جــزاء المــل ګرځیدلــی يش.  

د ښــځو او نجونــو لپــاره پــه هغــو ځایونــو کــې د روغتیــا اړونــدې 

زیانونــو ســتونزې موجــودې وي چــې ازادي پــه کــې ســلب وي او پــر 

وایــروس د اختــه کیدلــو خطــر پــه کــې زیــات وي. هغــه خلــک چــې 

پــه اداري ځایونــو کــې اوســېږي پــر وایــروس د اختــه کیدلــو زیــات 

امــکان لــري ځکــه چــې پــه نږدې-ځایونــو کــې وایــروس پــه چټکــۍ 

خپرېــږي. پــه محبســونو کــې خلــک اســايس روغتیايــي اقداماتــو تــه 

د الرسيس پــه برخــه کــې لــه پــام وړ خنډونــو رسه مــخ دي، چــې د 

فزیکــي واټــن د مراعاتولــو تضمیــن پکــې کــم  دی او د کویډ-۱۹وبــا 

اړونــدو معلوماتــو تــه الرسســی محــدود دی. همــدا ډول ښــايي دوی 

پــه زنــدان کــې د کمــزورو رشایطــو )روغتیــا، خــواړو( لــه املــه پــه 

ورتــه وخــت کــې پــه څوګونــو ناروغیــو د اختــه کیدلــو لــوړه کچــه 

ــډ -۱۹  ــا د کوی ــې، او ی ــزورې وړاندوین ــې د ال کم ــړي، چ ــه ک تجرب

اړونــد الزیاتــو ســتونزو المــل کیدلــی يش. د بېلګــې پــه توګــه، لیــکي 

ــه د پوهــاوي وړ  ــه امل ــې کچــې ل ــات ښــايي د ســواد د ټیټ معلوم

نــه وي، او د قرنطیــن او تجریــد لــه ویــرې رسه یوځــای لــه کویــډ-

۱۹ ناروغــۍ څخــه د کړیدونکــو اشــخاصو بدنامــي ښــايي افــراد لــه 

دې څخــه منــع کــړي چــې د خپلــو عایمــو پــه اړه خــرب ورکــړي او 

درملنــې تــه الرسســی وومومــي.  پــدې رسبیــره، معایناتــو او روغتیــا 

پاملرنــې تــه پــه الرسيس کــې د پــام وړ ننګونــې موجــودې دي چــې 

پــه افغانســتان کــې ال لــه وختــه د عامــو خلکــو لپــاره محــدود دي، 

ــوايل  ــکونو، د پاک ــایلولکه ماس ــي وس ــخيص حفاظت ــدا ډول ش او هم

ــه،  ــه همــدې امل ــون تــه الرسســی هــم کــم دی. ل ــدات او صاب تولی

ــو  ــو بــري حقون ــو داســې ځــای کــې چــې د ښــځو او انجون ــه ی پ

ــو او  ــه زندانون ــه ننګونــو ډک دي،  پ ــه پخــوا څخــه ل خوندیتــوب ل

توقیــف خونــو کــې پــر ښــځو بانــدې د کویــډ-۱۹ وبــا اغېــزې پــه دې 

مــوده کــې لــه ډیــره د پــام وړ ننګونــه ګرځیدلــې ده.  

ــا5   ــیتي خربتی ــه جنس ــه ۱۰ م ــې پ ــه چ ــه څنګ ــره، لک ــه دې رسبی پ

کــې پــه ډاګــه شــو، د معلولیــت لرونکــو زندانیانــو لپــاره ځانګــړي 

خطرونــه موجــود دي چــې د اســايس روغتیايــي رشایطــو، د اســتوګنو 

او کارکوونکــو ترمنــځ د ټولنیــز واټــن مراعــات کولــو کــې د ســتونزو، 

او د کارکوونکــو د زیاتــوايل لــه املــه، پــه کویــډ-۱۹ ناروغــۍ د 

اختــه کیدلــو پــه لــوړ خطــر کــې قــرار لــري.6   پــه هــر حــال، د یــو 

ــنادو  ــو ښــځو د اس ــت لرونک ــه، چــې د معلولی ــه امل ــو ل ــړ عوامل ل

نشــتوالی هــم پــه کــې شــامل دی، پــه زندانونــو یــا توقیــف خونــو 

کــې د معلولیــت لرونکــو ښــځو د ســلنې پــه اړه هیــڅ ارقــام نشــته.    



4

په زندانونو او توقیف خونو کې د کویډ-۱۹وبا  د خپریدلو د 

کموايل په موخه  محبوسینو او زندانیانو  ته برائت ورکول

د کوویــډ-۱۹ وبــا د خپریدلــو راهیســې، د ولســمر دفــر درې 

فرمانونــه صــادر کــړي دي چــې پــه افغانســتان کــې د بنــدي شــویو 

ــو  ــړي. د دې فرمانون ــې ک ــا کم ــاف ی ــودې مع ــد م ــخاصو د بن اش

ښــکاره موخــه پــه زندانونــو او توقیــف خونــو کــې د کوویــډ-۱۹ وبــا 

ــه  ــارچ پ ــان چــې د ۲۰۲۰ کال د م ــړی فرم ــدا راکمــول و. لوم خپری

میاشــت کــې صــادر شــو، پرتــه لــه هغــو مجرمینــو چــې نــه معــاف 

ــا  ــم ی ــدې د تاوتریخــوايل جرای ــر وړان ــم، د ښــځو پ کیدونکــي جرای

امنیتــي جرمونــه یــې تــررسه کــړي وي، زرګونــو بندیانــو تــه برائــت 

ــو  ــتونزو لرونک ــي س ــې، د صح ــځې او انجون ــې ښ ــو چ ــړل ش ورک

اشــخاص، معلــول اشــخاص، هغــه اشــخاص چــې د جــزا مــوده 

یــې ډیــره نــده، او لــه ۵۵ کلونــو څخــه پورتــه عمــر لرونکــي  ټــول 

اشــخاص پکــې شــامل وو. دویــم فرمــان چــې د ۲۰۲۰ کال پــه اپریــل 

میاشــت کــې صــادر شــو، د توقیــف شــویو اشــخاصو او بندیانــو د 

ــر عمــدي  ــو نیولــې ت ــه ښــځو او نجون ــو رشایــط یــې ل خوشــې کول

قتــل پــورې پراخــه کــړل. د مــی پــه ۲۱ مــه نېټــه، پــه درېــم فرمــان 

ــس  ــې د حب ــوې چ ــې ش ــورۍ ور زیات ــه کټګ ــو هغ ــې د بندیان ک

ــه راتــګ او د مــايل  ــه د تــګ او بېرت ــه وخــت کــې کــور ت مــودې پ

جرمانــو لــه راکمولــو څخــه ګټــه پورتــه کولــی يش. تــر ټولــو مهمــه 

دا چــې د ولســمر دفــر لویــې څارنوالــۍ تــه هدایــت وکــړ چــې 

د غیــر محاکمــه شــویو بندیانــو پــه اړه الرښــوونې وړانــدې کــړي. د 

لویــې څارنوالــۍ الرښــوونه پــر څارنواالنــو بانــدې تاکیــد کــوي چــې 

د هغــو مشــکوکو اشــخاصو او لــه محاکمــې وړانــدې د تورنــو افرادو 

ــو  ــې د خوشــې کیدل ــون ی ــه توقیــف څخــه ډډه وکــړي چــې قان ل

حکــم کــوي. لــه دې یــو څــه مــوده وروســته، ســرې محکمــې یــو 

متحداملــال صــادر کــړ چــې د افغانســتان ټولــو محکمــو تــه یــې پــه 

کــې الرښــوونه کــړې ده چــې د ضامنــت وضــع کولــو او پــه ضامنــت 

د خوشــې کولــو لپــاره لــه خپــل تــام صاحیــت څخــه کار واخــي.  

لــه دې درې واړو فرمانونــو او الرښــوونو رسه رسه، د جــوالی میاشــت 

تــر نیاميــي پــورې، د ټولــو اټــکل شــویو ۴۱۰۰۰ محبوســینو او 

ــین او  ــاوخوا ۱۰۰۰۰ محبوس ــه، یواځــې ش ــې څخ ــه جمل ــو ل بندیان

ــو کــې د  ــه زندانون ــه پ ــه همــدې امل ــان خوشــې شــوي دي. ل بندی

ــنې  ــدې اندېښ ــو اړون ــا د خپریدل ــډ-۱۹ وب ــې او د کووی ــې ګوڼ ګڼ

ــان  ــم فرم ــړي او دوی ــه لوم ــو وړ ده چــې پ موجــودې دي. د یادول

ــه پراخــو الفاظــو کارونــې رسه رسه، د ښــځینه محبوســینو او  کــې ل

ــې  ــورې ی ــر اوســه پ ــره کمــه ده، چــې ت توقیــف شــویو شــمېره ډې

یواځــې ۴۰۰  افــرادو تــه برائــت ورکــړل شــوی دی. حقوقــي مرســتې 

ــدان  ــه زن ــه محاکمــې وروســته پ ــه الرسســی ل ــو ت ــع وکیان او مداف

کــې هــم اړیــن دي ترڅــو د دوی د برائــت لپــاره وکالــت وکــړي او 

لــه دې څخــه ډاډګیرنــه ورکــړي چــې هغــه کســان چــې د دې فرمــان 

ــر دي، خوشــې کــړل يش.  ــه رشایطــو رسه براب ل

د ضامنتونــو وضــع کــول د محبوســینو او بندیانــو د برائــت مخنیــوی 

ــت رشایطــو  ــدې د برائ ــان الن ــر فرم ــې اشــخاص چــې ت ــوي. ځین ک

ــه محبــس کــې دي، ځکــه چــې د ضامنــت  ــر وو،  الهــم پ رسه براب

ــو  ــدې درې ــري. دا موضــوع ښــايي د الن ــه ل ــوان ن ــو ت ــدې کول وړان

دالیلــو لــه املــه پــر ښــځو ځانګــړې اغېــزه ولــري: ۱( ښــځې ډېــری 

وختونــه د کورنــۍ پــر مــايل امکاناتــو کــې پرېکــړو کولــو کــوم رول 

نــه لــري، یــا د کورنــۍ مــايل امکاناتــو تــه الرسســی نــه لــري؛ ۲( دوی 

ــم  ــا ه ــه يش ی ــی ن ــه کول ــې تادی ــن پیس ــې دي او اړی ــرې بېوزل ډې

ــوم  ــاره د ک ــۍ لپ ــا نجل ــه د ښــځې ی ــري؛ او ۳( ک ــه نل الرسســی ورت

نارینــه خپلــوان لــه خــوا د پيســو ورکــړه تــررسه يش، نــو د قــدرت 

تحــرک او د اســتثامر المــل کیــږي.  

ــه دې  ــا ل ــري ی ــره ول ــې ښــځې وې ــرې بندیان ــايي ډې ــدا ډول ښ هم

ــه  ــه ورت ــۍ ب ــه او کورن ــه يش چــې ټولن ــدان پرېښــودلی ن ــرې زن وې

ــري، او  ــتونزې ول ــدې س ــوب اړون ــا د خوندیت ــړي ی ــه ورک پېغورون

یــا لــه خوشــې کیدلــو وروســته اســايس معیشــت تــه الرسســی ونــه 

ــدا کــړي.  ــه کومــه راپی ــه ل ــل وخــت ډوډۍ ب ــري، لکــه دا چــې ب ل

ــه دې درې  ــورۍ ل ــوې کټګ ــو ی ــځینه بندیان ــره، د ښ ــر دې رسبې پ

واړو ولســمریزو فرمانونــو څخــه هیــڅ ګټــه ترالســه نــه کــړه، او 

ــارصو رسه د  ــد عن ــت ض ــې د دول ــځې دي چ ــه ښ ــوري هغ دا کټګ

اړیکــو ســاتلو لــه املــه نیــول شــوې دي، د بیلګــه پــه ډول د دولــت 

ضــد عنــارصو رسه د کورنــۍ اړیکــې درلودلــو لــه املــه نیــول شــوې 

ښــځې پــه ځانګــړې توګــه هغــوی چــې لــه داعــش رسه یــې اړیکــې 

لــري. د ۲۰۱۹ کال لــه پــای راهیســې د زیــات شــمېر داعشــیانو پــه 

ــومان  ــل ماش ــځې او وررسه م ــې ښ ــه ۱۰۰ زیات ــلیمیدلو رسه، ل تس

نیــول شــوي دي، چــې ډېــر یــې پــه کابــل کــې لــه محاکمــې وړانــدې 

توقیــف حالــت کــې قــرار لــري. 

لــه برائــت څخــه وروســته د ښــځو او نجونو لپــاره د ماتړ نشــتوالی، 

پــه ځانګــړې توګــه د هغــو لپــاره چــې بېرتــه لــه خپلــو کورنیــو رسه 

یوځــای کیدلــی نــه يش، یــوه بلــه ننګونــه رامنځتــه کــوي. لــه کورنیــو 

رسه د نــه یوځــای کیدلــو پــه دالیلــو کــې النــدې مــوارد شــامل دي: 

۱( واده یــې نــه وي کــړی او یــا کورنــۍ نــه لــري چــې ورســتنې يش؛ 

ــې کــړي ځکــه  ــه غــواړي چــې دوی قبول ــې ن ۲( د کورنــۍ غــړي ی

چــې د دوی د جــرم یــا پــه زنــدان کــې وخــت تېرولــو لــه املــه وررسه 

ــتنې  ــه ورس ــو ت ــې کورنی ــواړي چ ــه غ ــل وي؛ ۳( دوی ن ــي م بدنام

يش ځکــه چــې پــه خپــل خوندیتــوب وېرېــږي. د ازادۍ ســلبوونکو 

ځایونــو څخــه خوشــې شــوې ډېــرې ښــځې او نجونــې بــري مرســتو 

او نــورو اړینــو خدمتونــو لکــه خونــدي کورونــو او انتقــايل خونــدي 

شــبکو تــه، د زنــدان یــا توقیــف خونــې لــه پرېښــودلو وروســته اړتیــا 
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لــري.7   کلــه چــې ښــځې او وررسه مــل ماشــومان خوشــې يش، بایــد 

یــو څــه خدمــت وړانــدې کوونکــي شــخص شــتون ولــري  چــې  هغو 

تــه د خدمــت وړانــدې کولــو لپــاره رسچینــې ولــري او دې تــه چمتــو 

وي چــې هغــو کســانو هســتوګنې لپــاره مناســب ځایونــه پیــدا کــړي 

چــې  د ســتنیدو لپــاره هیــڅ خونــدي ځــای نلــري. 

د زنــدان پــه سیســتم کــې او لــه برائــت وروســته د ښــځو 

حقونــه – ادغــام او حرمــت

د بکارت معاینه او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل دوام  

له زندان او توقیف خونو څخه د خوشې شویو ښځو او ماشومانو د 

هرکيل لپاره د کايف خوندي ځایونو نشتوالی

ــه8  ــو پرت ــه ځانګــړو حالتون ــه دې چــې ل »د بــکارت معاینــه« رسه ل

، د جــزا کــود مطابــق منــع ده، پــه معمــويل توګــه پــر هغــو ښــځو 

ــو« او د  ــي جرایم ــې د »اخاق ــږي چ ــررسه کې ــدې ت ــو بان او نجون

ــارل  ــه خــوا ګوم ــت ل ــور مشــکوکې وي. د دول ــه ت ــري  پ جنــي تی

ــه  ــه ادام ــو ت ــررسه کول ــو ت ــان د دې معاینات ــلکي طبیب ــوي مس ش

ــو  ــه کارول ــه توګ ــوت پ ــې د ثب ــو9  ک ــي اجراآت ــه جزاي ــوي او پ ورک

ــر  ــه چــې د ښــځو پ ــه څنګ ــوي. لک ــدې ک ــې10 ( وړان ــاره )موندن لپ

وړانــدې د تاوتریخــوايل د لــه منځــه وړلــو کمېټــې د افغانســتان پــه 

اړه د پایلــې پــه ماحظاتــو کــې یادونــه کــړې ده، د تــش پــه نامــه 

»بــکارت معاینــه« پایلــې پــه جزايــي اجراآتــو کــې د ښــځو د اعتبــار 

ــږي11.  ــاره الهــم کارول کې ــو لپ کمول

ــا  ــڅ علمــي ی ــه طرزالعمــل چــې هی ــوه جابران ــه، ی ــکارت معاین د ب

ــه  ــو څخ ــه حقون ــو ل ــځو او نجون ــري او د ښ ــه ل ــت ن ــي ارزښ طب

ــه اړه  ــو پ ــیايس حقون ــدين او س ــاره د م ــه ده. دا چ ــدي رسغړون ج

نړیــوال کنوانســیون او د تاوتریخــوايل او نــورو ظاملانــه، غیرانســاين یا 

تحقیــر آمیــز برخــورد یــا مجازاتــو پــر ضــد کنوانســیون، چــې دواړه 

ــي تاوتریخــوايل  ــورې توشــیح شــوي دي، د جن ــه ل د افغانســتان ل

یــو ډول دی او لــه ظلــم څخــه د آزادۍ حــق څخــه رسغړونــه، غیــر 

انســاين، تحقیــر آمیــزه برخــورد یــا مجــازات دي. همــدا راز دا کړنــه 

ــوړ  ــا ل ــه، او د روغتی ــو څخ ــت حقون ــي حرم ــت او فزیک د محرمی

معیــار الســته راوړلــو حــق څخــه رسغړونــه کــوي. پــر دې رسبېــره، 

ــو بانــدې ژورې  دا دوامــداره عــرف ښــايي پــر هغــو ښــځو او نجون

اغېــزې ولــري چــې د تاوتریخــوايل قربانیانــې دي، او د جنــي 

ــه  ــه پایل ــه دي. چــې پ ــه لیوال ــو  ت ــه اړه خــرب ورکول تاوتریخــوايل پ

کــې بــه دا چــاره د تاوتریخــوايل د مرتکبینــو پــه پــراخ مصؤنیــت کــې 

مرســته وکــړي. 

7S/2020/549.
8Penal Code, 2017, Article 640(2).
9See also Footnote 16.
10Human Rights Watch (2017). Raped, then Assaulted by the Afghan Justice System - Abusive ‘Virginity Exams’ Re-Traumatize Victims.
11Concluding Observations, CEDAW Committee (CEDAW/C/AFG/CO/3), para. 23 (g).

لکــه څنګــه چــې پورتــه یادونــه وشــوه، د ولســمر فرمــان او نــورو 

ــا د  ــډ-۱۹ وب ــې د کوی ــه ی ــې موخ ــته چ ــوونو وروس ــي الرښ تعقیب

خپریدلــو کمــول وو، پــه ســلګونه زنــداين ښــځې او نامعلــوم شــمېر 

ماشــومان خوشــې شــول. پــه هــر حــال، پــه ټولنیــز خوندیتــوب کــې 

خالیــګاه، رشم او د کورنــۍ او ټولنــې د ماتــړ نشــتوالی پــه دې مانــا 

ــا  ــه اړتی ــړ ت ــال مات ــر مه ــو پ ــک د خوشــې کیدل ــر خل دی چــې ډې

لــري. د دوی د هــرکي او خدمتونــو، رسچینــو او د دوی لــه اړتیــاوو 

رسه ســم ماتــړ لپــاره ډېــر کــم شــمېر محــدود ځایونــه شــتون لــري، 

چــې د امــن خونــې، بــدين او رواين روغتیــا پاملرنــه، حقوقــي مرســته، 

معیشــت او مســلکي روزنــه او د ماشــومانو لپــاره لــه عمــر رسه ســم 

خدمتونــه پکــې شــامل دي. 

ځینــې ښــځې او ماشــومان یــې چــې برائــت یــې ترالســه کــړی دی د 

ښــځو د خوندیتــوب مرکزونــو تــه لېــږدول شــوې دي. پــه هــر حــال، 

د دې مرکزونــو شــمېر او ســاحه پــه ټــول افغانســتان کــې کمــه ده، 

چــې لــه ۳۴ والیتونــو څخــه پــه ۲۰ والیتونــو کــې یــې ۲۲ مرکزونــه 

فعــال دي. پــه توقیــف خونــو او یــا زنــدان کــې لــه وخــت تېرولــو 

وروســته، ښــځې ښــايي پــه بــل اداري مــکان کــې د پنــاه اخیســتلو 

ــه ځانګــړې  ــې هــم پ ــه کــړي. ښــځینه امــن خون ــاره زړه ښــه ن لپ

توګــه د تاوتریخــوايل د قربانیانــو لپــاره طرحــه شــوې دي. ســتونزه دا 

ده چــې هغــه ښــځې چــې لــه قانــون څخــه یــې رسغړونــه کــړې وي، 

او خپلــه هــم ډېــری وختونــه د تاوتریخــوايل قربــاين وي، خــو ډېــر 

ــه کــې یــې  ــه پایل ــو څخــه محرومــې وي او پ ــه دې خون ــه ل وختون

د خوشــې کیدلــو پــر مهــال لــه خدمــت وړانــدې کوونکــو څخــه د 

اړینــې مرســتې پــه ترالســه کولــو کــې لــه نــورو اضــايف خنډونــو رسه 

ــو څخــه د خوشــې کیدونکــو  ــف خون ــا توقی ــدان ی ــه زن مــخ وي. ل

ــې  ــه ټولن ــې ل ــګ چ ــز رشم ترڅن ــوا د ټولنی ــه خ ــو ل ــځو او نجون ښ

ــه د  ــری وختون ــم ډې ــې ه ــۍ او ټولن ــې وړي، د دوی کورن ــه ی څخ

هغــې ټولنــې لــه خــوا لــه پېغورونــو رسه مــخ وي چــې د ماتــړ متــه 

ورڅخــه کېــږي – هغــه خدمــت وړانــدې کوونکــې او نــور قربانیــان 

چــې وړتیــا لــري، د هغــې رواين رضبــې او نــاوړه ګټــې اخیســتنې 

پــه پېژندلــو کــې پاتــې راځــي چــې ښــځینه بندیانې/توقیــف شــوې 

ښــځې تــرې کړېــږي. کــه څــه هــم لــه زنــدان څخــه وتونکــو ښــځو 

ــري،  ــاره ځانګــړي تاســیس شــوي انتقــايل اســتوګنځایونه شــتون ل لپ

ــه املــه د دې جوګــه  خــو د وجوهاتــو او مــايل امکاناتــو نشــتوايل ل

نــه دي چــې د ټولــو هغــو ښــځو اړتیــاوې پــوره کــړي چــې د دوی 

خدمتونــو تــه اړتیــا ولــري.  
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ټولنیز رشم او رد

ــې  ــه محروم ــه ازادۍ څخ ــې ل ــاره چ ــو لپ ــځو او نجون ــو ښ د هغ

شــوې دي،  دا بــاوري کــول اړیــن دي چــې د هغــو خوشــې کیــدل 

پــه کورونــو یــا ټولنــو کــې لــه یــو خطرنــاک حالــت څخــه پــه بــل 

ــډ- ــه ګرځــي. د کوی ــو ســبب ون ــې د غورځیدل ــت ک ــاک حال خطرن

ــو  ــورو محدودیتون ــه ن ــن ل ــو او قرنطی ــدو ګرځبندیزون ــا اړون ۱۹وب

ــه  ــور ډولون ــر بنســټ د تاوتریخــوايل ن رسه، کــورين او د جنیســت پ

پــه ډراماتیــک ډول پــه ټولــه نــړۍ او افغانســتان کــې زیــات شــوي 

دي.12   لــه زنــدان او توقیــف خونــو څخــه خوشــې شــوې ښــځې او 

نجونــې لــه جزايــي عــديل سیســتم رسه تــړاو پــه خاطــر د ټولنیــز او 

ــه د  ــه امل ــو ل ــت او تجرب کــورين رشم، او همــدا ډول متقاطــع هوی

ــوړ  ــه ل ــدو پ ــاوړه ګټــې اخیســتنې رسه د مــخ کی تاوتریخــوايل او ن

ــري. د دې ډاډ ورکــول اړیــن دي چــې ښــځې او  خطــر کــې قــرار ل

نجونــې لــه اصاحــي سیســتمونو څخــه د وتلــو او بیرتــه ټولنــې تــه 

د ننوتلــو پــه مــوده کــې حامیــه يش، پــه ځانګــړې توګــه د ناورینونــو 

ــن هــم پکــې شــامل دی. د هغــو  ــډ-۱۹ ناوری ــال، چــې کوی ــر مه پ

ســتونزو د حلولــو لپــاره چــې لــه دې رسه تړلــې وي چــې ښــځې او 

ــه عــديل او اصاحــي سیســتمونو رسه مــخ يش، او  ــې څنګــه ل نجون

همــدا راز پــه ټولنــه کــې د دوی د خونــدي ادغــام د اړتیــاوو لپــاره، 

هــر اړخیــزې مرســتې او کیفیــت لرونکــي حقوقــي وکالــت تــه اړتیــا 

لیــدل کېــږي.  

سپارښتنې:

ــاره  ــو لپ ــو رشیکان ــي او نړیوال ــتنې د داخ ــۍ سپارښ ــدې لومړن الن

ــف  ــدان او توقی ــو د زن ــوي ترڅ ــکاس ورک ــه انع ــا ت ــوې کي اړتی ی

خونــو د ننــه او د بانــدې د همغــږۍ، همــکارۍ او د ښــځو او 

ــډ  ــړي. د دې لن ــاوري ک ــا ب ــوب  ژمنتی ــو د خوندیت ــو د حقون نجون

ــه چــارو  ــه افغانســتان کــې د ښــځو پ ــه پ ــه تعقیــب کــې ب ــو پ راپ

کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر لــه کلیــدي همکارانــو رسه ګــډ کار تــه 

ادامــه ورکــړي ترڅــو د هغــو ښــځو پــه ګــډون چــې پــه زندانونــو 

او توقیــف کــې دي، د ټولــو ښــځو د حقونــو د پرمختــګ لپــاره 

خپلــې هلــې ځلــې ال ډیــرې کــړي . پــر دې رسبیــره، پــه افغانســتان 

کــې د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر بــه  نړیوالــو او 

ــه ادامــه ورکــړي ترڅــو ډاډ ترالســه  ــو رسه مرســتې ت مــي همکاران

يش چــې دا هلــې ځلــې همغــږې، ټولشــموله او  جنــډر تــه ځــواب 

ورکوونکــې وي.

ميل او نړیوال فعاالن

د کویډ-۱۹ وبا اړوند

مــي او نړیــوال فعــاالن پــه هغوغربګونونــو کــې مرســته کولــی يش 

ــاوړه  ــدل راکمــوي او هغــه  اســايس ن ــا خپری ــډ-۱۹ وب چــې د کوی

اســتفادو تــه  رســیدګي وکــړي چــې پــه ځانګــړې توګــه پــه زندانونــو 

او توقیــف خونــو کــې ښــځې او نجونــې د دې وایــروس پــر وړانــدې، 

پــه النــدې کارونــو رسه  زیامننولــې يش:

ــمايس . 1 ــول او د س ــې ک ــو خوش ــځو او نجون ــو ښ ــو هغ د ټول

خوشــې کولــو لپــاره وکالــت کــول چــې د »اخاقــي جرمونــو« 

پــه تــور تورنــې یــا محکومــې وي، لکــه زنــا یــا لــه کــوره 

تښــتیدل.

د لویــې څارنوالــۍ لــه الرښــوونو رسه ســم د ټولــو هغــو ښــځو . 2

ــاره  ــو لپ ــې کول ــمايس خوش ــول او د س ــې ک ــو خوش او نجون

ــه توقیــف  ــه دي او پ ــت کــول  چــې ال محاکمــه شــوې ن وکال

ــا ضامــن  ــت ی ــه دې چــې کــوم نقــدي ضامن ــه ل کــې دي، پرت

ــرې وغوښــتل يش. ت

ــځو او . 3 ــو ښ ــو هغ ــې د ټول ــو ک ــف خون ــو او توقی ــه زندانون پ

نجونــو خوشــې کــول چــې لــه دې وایــروس څخــه پــه ځانګــړي 

ــم  ــه ک ــې ت ــا ټولن ــري ی ــولیتونه ول ــې دي،  د پالنېمس ــر ک خط

خطــر پېښــوي، او د دې خوشــې کولــو پــر وړانــدې د خنډونــو 

لــه منځــه وړل، لکــه د جریمــې یــا فیــس یــا ضامنــت غوښــتنې. 

ــواب  ــه ځ ــزو ت ــادي اغې ــا ټولنیزو-اقتص ــاره د کویډ-۱۹وب دا چ

ورکولــو 13  پــه اړه  ملګــرو ملتونــو د وروســتي راپــور رسه ســم 

تــررسه کېــږي.

پــه اصاحــي مرکزونــو او توقیــف خونــو کــې د کویــډ-۱۹ وبــا . 4

معایناتــو تــه لومړیتــوب ورکــول او د ګڼــې ګوڼــې پــه کمولــو، 

ــو او  ــو، د ماقــات ســاعتونو تعدیلول د فزیکــي واټــن پــي کول

ــتفاده  ــایلو  اس ــوب وس ــورو خوندیت ــخيص او ن ــو، د ش ترتیبول

جــربي او قانــوين کولــو، او صحــي رشایطــو پــه ښــه کولــو رسه، 

د وقایــوي تدابیــرو لــوړول ترڅــو پــه دې وبــا د اختــه کیدلــو 

خطــر راکــم کــړای يش.

دا بــاوري کــول چــې لــه زنــدان او توقیــف خونــو څخــه . 5

خوشــې شــوې ښــځې د بــري مرســتې پــه پــان او تطبیــق کــې 

شــاملې دي، چــې پــه دې کــې د ښــځو لپــاره خونــدي کورونــو 

ــدا ډول  ــی، او هم ــه الرسس ــبکو ت ــوب ش ــايل خوندیت او د انتق

ــه،  ــه لکــه خونــدي اســتوګنځی، روغتیايــي پاملرن ــور خدمتون ن

12See, 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).
13Secretary-General’s Report on the Socio-Economic Impact of COVID-19 ((2020).
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حقوقــي مرســته، معیشــت او مســلکي روزنــه، او د ماشــومانو 

لپــاره لــه عمــر رسه مناســب خدمتونــه شــامل دي، چې د ښــځو 

او ماشــومانو لپــاره لــه خوشــې کیدلــو وروســته اړیــن دي.

د قانون او پالیسۍ اصالحات

د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل او تبعیــض لــه منځــه وړلــو . 6

کمېټــې لــه سپارښــتنو رسه ســم د«اخاقــي جرایمــو« غیرجرمــي 
کــول . 14

د تــش پــه نامــه بــکارت معاینــو د منــع او پــه جزايــي اجراآتــو . 7

کــې د ثبــوت پــه توګــه د دوی د پایلــو کارولــو پــه اړه د ښــځو 

پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل او تبعیــض لــه منځــه وړلــو کمېټــې 

لــه سپارښــتنو رسه ســم د«بــکارت معاینــې« پــه بشــپړ او 
اغیزمــن ډول منــع کــول.  15

ــړي . 8 ــه د ځانګ ــو ت ــځو او نجون ــو ښ ــال ټول ــر مه ــارۍ پ د ګرفت

ــول. ــه ورک ــه ډاډګیرن ــو څخ ــل ګومارل ــي وکی حقوق

ــډون  د . 9 ــه ګ ــو پ ــاح مرکزون ــومانو د اص ــو او د ماش د زندانون

نهادونــو بندولــو، د حبــس کمولــو، او خلــک بیرتــه ټولنــو تــه 

اســتولو، د معلولــو او د ډیــر عمــر لرونکــو خلکــو تــه د مرســتې 

پــه ګــډون د مرســتو او خدمتونــو زیاتولــو پــه موخــه، د 

ترخیــص ســراتیژیو منولــو او عمــي کولــو لــه الرې بیــا اصــاح 

ــول. 16  .  ــه ترویج کیدن

»د قاچــاق ضــد قوانینــو پــي کولــو، د قربانیانــو رسه د جنــډر-. 10

لــه پلــوه حســاس چلنــد او  د هغــو پیژندلــو، خوندیتــوب او د 

قانــون نافذولــو ســراتیژیو پــه اړه پــه ســیمه ییــزه او والیتــي 

کچــه قاضیانــو، څارنواالنــو، پولیســو او نــورو قانــون نافذوونکــو 

مامورینــو تــه د جــربي روزنــې« وړانــدې کــول او ورڅخــه دفــاع 
کــول .   17

ــو او . 11 ــو پيژندل ــاق قربانیان ــاين قاچ ــه د انس ــدې څخ ــه وړان »ل

مناســبو ادارو تــه د هغــو ارجــاع کولــو  څخــه ډاډ ترالســه 

کولــو پــه موخــه د معیــاري کاري طرزالعملونــو جــوړول او لــه 

ــول، ترڅــو ډاډ ترالســه يش چــې  ــاع ک ــې دف ــه ی ــو څخ جوړول

لــه قانــون څخــه رسغړونکــې ښــځې او د تاوتریخــوايل قربــاين 

ــي.  ــدې ران ــر عــديل څــار الن شــوې ښــځې ت

د ښــځو لپــاره د ســواد زده کــړې کورســونو، مهــارت پــر . 12

ــو  ــا   کواپراتیفــي مشــارکتونو وړانــدې کول ــو او ی بنســټ روزن

لپــاره اوږدمهالــه پروګرامونــه پــه الره اچــول ترڅــو ښــځې پــه 

زندانونــو کــې خپلــه نفقــه پيــدا کــړي  او د خوشــې کیدلــو پــر 

ــمبالې وي ــو س ــو مهارتون ــه انتقالیدونک ــال پ مه

 
14CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 24 (b), rreiterating recommendations (CEDAW/C/AFG/CO/1–2, para. 25). 
15CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 23 (h), reiterating recommendations from CEDAW/C/AFG/CO/1–2, para. 25). 
16Handicap 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.
17CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 28 (c). 
18CEDAW/C/AFG/CO/3, para. 28 (b).


