
BACKGROUNDER

مدافعان حقوق برش 
و چالش های آنها

در   )Human Rights Defenders – HRDs( بشر  حقوق  مدافعان  از  ما  منظور 
افغانستان چی کسانی هستند؟

جنگ، خشونت و ناآرامی واقعیت های روزمره زندگی در ۴۰ سال گذشته در افغانستان بوده است. این دوره 
از خشونت شامل اشغال شوروی، جنگ داخلی افغانستان، تهاجم و جنگ به رهبری آمریکا علیه طالبان و 

اخیرا تخلیه خروج نیروهای آمریکایی بوده است.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط سال ۲۰۲۱، وضعیت بدتر شده و هزاران نفر از ترس خشونت، 
آزار و اذیت و از دست دادن حقوق اولیه انسانی خود، کشور را ترک کرده و یا تالش کرده اند تا آنجا را 

ترک کنند.

و  روشنفکران  خبرنگاران،  زنان،  حقوق  فعاالن  صلح،  فعاالن  بشمول   –  )HRDs( بشر  حقوق  مدافعان 
متخصصان، کارمندان محلی سفارت ها و بقیه اعضای جامعه مدنی – افرادی هستند که در ظرفیت های 
مختلف برای رسیدگی، حفاظت و حمایت حقوق آن عده افرادی که از جنگ، درگیری و ناامنی متاثر شده 
اند فعالیت می کنند. در افغانستان، مدافعان حقوق بشر بطور خاص هدف قرار گرفته و کشته شده اند، 
زیرا آنها هنجارهای مذهبی، فرهنگی و جنسیتی و افکار سیاسی گروه های مانند طالبان را به چالش می 

کشند.

حقوق بشر در افغانستان با چه چالش ها، موانع و سوء استفاده های خاص مواجه بوده 
است؟

آزار و اذیت، ارعاب، تهدید، حمالت و قتل های هدفمند مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق  	
زنان، به ویژه در سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۰، قتل مدافعان حقوق بشر در مقایسه با سال ۲۰۱۹ افزایش پنج برابری داشته است. این  	
افزایش چشمگیر با آغاز مذاکرات مقدماتی صلح میان دولت افغانستان و طالبان همزمان شد.

چنانچه در فراخوان مشترک ما در ماه مه ۲۰۲۱ برای پایان دادن به این حمالت به مدافعان حقوق بشر  	
بیان شد:
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براساس اطالعات گردآوری شده توسط کمیته مدافعان حقوق بشر - افغانستان )AHRDC(، از  	
سپتامبر ۲۰۲ تا مه ۲۰۲۱، در مجموع ۱۷ مدافع حقوق بشر کشته شده اند...

بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر و نمایندگان رسانه ها از دریافت تهدیدهای جدی به کمیته مدافعان  	
حقوق بشر افغانستان )AHRDC( و کمیته امنیت خبرنگاران گزارش دادند.

در گزارشی که در ماه فبروری ۲۰۲۱ توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد )یوناما( منتشر شد،  	
اشاره شده که از سال ۲۰۱۸ تا کنون ۶۵ فعال رسانه یی و مدافعان حقوق بشر کشته شده اند.

در بیشتر این موارد، هیچ عاملی مورد بازخواست قرار نگرفته است. 	

تمرکز اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی )WILPF( درمورد مدافعان حقوق 
بشر در افغانستان چیست؟

 )WILPF Afghanistan( فعالیت های اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی شاخه افغانستان
که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد متمرکز به کار با زنان، مردان و جوانان برای پیشبرد نقش زنان در جامعه 
افغانستان، ترویج ایجاد صلح و توسعه مشارکت فعال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای آینده مشمول و 

دارای رفاه بوده است.

 اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی شاخه افغانستان )WILPF Afghanistan( همچنین عمیقًا 
متعهد به کار با جوامع برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و ترویج ابتکارات محیط زیست که 

سالمت و امنیت همه شهروندان افغانستان را بهبود ببخشد می باشد.

به عنوان یک سازمان جهانی، اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی از طریق کانال های مختلف 
برای محافظت و ارتقای صدای مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان کار می کند.
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اقدامات و توصیه ها:

حمالت و قتل مدافعان حقوق بشر در افغانستان باید پایان یابد. 	

جامعه جهانی – بشمول کشورهای عضو ناتو – باید فورا برای حمایت و حفاظت از  	
امنیت، ایمنی و حقوق انسانی مدافعان حقوق بشر اقدام کنند. این اقدام باید شامل 
دسترسی سریع به کشورهای دیگر باشد. اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی 
افغانستان را مورد توجه فوری شورای  وضعیت نگران کننده مدافعان حقوق بشر در 

حقوق بشر )HRC( قرار داده و موارد ذیل را از این شورا خواسته است:

یک مکانیزم نظارتی مناسب و قوی که بتواند بطور منظم وضعیت را به کمیته  	
حقوق بشر گزارش دهد ایجاد شود.

مذاکرات صلح و هرگونه توافق صلح آینده را زیر نظر بگیرید، خواستار مشارکت  	
معنادار زنان در گفتگوها باشید، و همچنین معیارهای حقوق بشر و حمایت از 
مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و دختران بعنوان معیارهای کلیدی برای هر 

فرایند صلح و توافقنامه صلح متعاقب آن برشمرده شود.

ما از همه کشورها میخواهیم که اطمینان حاصل کنند که خروج نیروهای مسلح که  	
چندی قبل انجام شد، اکنون با اقدامات امنیتی و انتقالی بدیل بسوی صلح دنبال می 

شوند.

اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی از دولت افغانستان و دیگر نیروهای ذی  	
دخل بین المللی می خواهد تا با مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی در 
طرح و تطبیق پالیسی حمایتی قوی با دیدگاه جنسیتی و رویکرد فرا بخشی همکاری 

کنند.

از مدافعان  	 نمایندگی موثری  باید در هر پروسه صلح و کنفرانس مربوطه  همچنین 
حقوق بشر، بخصوص زنان، وجود داشته باشد.


