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 عکس پشت صفحه: فرشته دنیا/یوناما 

  

UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN 

مردم افغانستان به فضای مدنن مرفه که بتوانند آزادانه و بدون هراس فکر کنند، بنویسند 
ن حقوق بشر  ورت داشته و مستحق آن یم باشند. صدای مدافعی  و اظهار نظر نمایند، ضن

اییط که گفتگوها، رسانه ها برای هر جامعهو  وری یم باشد. در شر ی باز و شایسته ضن
مذاکرات و توافقات سیایس برای پایان بخشیدن جنگ باید در محراق توجه قرار داشته 
ن حقوق بشر و رسانه ها بیشتر از هر وقت دیگر شنیده  باشد، نیاز است تا صدای فعالی 

ش ساخته یم شود. شود در حالیکه صدای آنان خامو

 دیبورا لیونز --

نماینده خاص رسمنشر ملل متحد برای افغانستان
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 پیشگفتار
، گزارشگر ویژه در  ملل متحد  به عنوان گزارشگر ویژه   ن حقوق بشر در مورد وضعیت مدافعی 

، و گزارشگر ویژه در مورد آزادی   ن یس به گردهمائی و انجمن های صلح آمب  مورد حقوق دسبر

  ، ن حقوق بشر و کارمندان ژورنالیستان  اندیشه و بیان، ما از گزارش یوناما در مورد قتل مدافعی 

را احتوا یم کند، استقبال یم    ۲۰۲۱ایل جنوری    ۲۰۱۸رسانه ها در افغانستان که از جنوری  

 نمائیم. 

ن حقوق بشر موضوع  نگران کننده در سطح جهان یم باشد چنانچه این مسئله در  قتل مدافعی 

آخرین گزارش ماموریت ما به شورای حقوق بشر تحت عنوان "هشدار آخر: تهدیدات مرگ و  

" برجسته شد. این گزارش ح ن حقوق بشر ی عایل حقوق  قتل مدافعی  یافته های کمیشبن اوی 

مدافع    ۱۳۲۳، در مجموع  ۲۰۱۹ایل    ۲۰۱۵( یم باشد که در آن تذکر رفته که از  UNCHRبشر )

   1کشور به قتل رسیده است.   ۶۴حقوق بشر در 

ن حقوق بشر صورت نگرفته و هیچ حمله   از قتل مدافعی 
ی مستقیم باالی جامعه مدئن بیشبر

عضو هیچگایه نباید از آن عبور نماید.  این خط رسخن است که هیچ ک  شور عضو یا جناح غب 

ن حقوق بشر به  طوریکه این گزارش نشان یم دهد، یط سه سال گذشته در افغانستان مدافعی 

ی فزاینده در معرض حمالت هدفمند قرار گرفته و کشته شدند که این مسئله را یم توان  گونه 

حقوق بشر در کشور و تقبیح نقض حقوق تقویت  برای ایجاد موانع فراراه    هماهنگتالش های  

   بشر تلقر کرد. 

برای   ین کشورهای جهان  از خطرناکبر باشد. قتل    ژورنالیستانافغانستان ییک  ژورنالیستان یم 

ابعاد مهم حق    ژورنالیستان. آزادی رسانه ها و مصئونیت  استحمله باالی آزادی رسانه ها  

یس به آزادی بیان که نهایت حیائر است، یم باشد. این یک حق انفرادی بوده ویل حق   دسبر

اک در گفتگوهای  یس به اطالعات و اشبر ن یم باشد زیرا این حق با زمینه سازی دسبر گرویه نب 

ن دموکرایس و انکشاف پایدار، جامعه را در کل توانمن  ن به منظور نهادینه ساخیر د یم  صلح آمب 

ند تهدید و  مورد  توام با معافیت از مجازات  ژورنالیستان  سازد. هنگایم که   ، این  هدف قرار یم گب 

ن را تشویق کرده و فضای ترس و خود سانسوری را در رسانه ها ایجاد یم کند.  در  مسئله عاملی 

امور عامه یم  مانع گفتگوهای دموکراتیک و حضور وسیع در  این مسئله  تر،  ده  سطح گسبر

 روی نیاز به حصول  ش
ً
ود. مجمع عمویم، شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد مکررا

ن قتل ها را نکوهش کرده و از دول خواسته  ژورنالیستان  اطمینان از مصئونیت   تاکید نموده، چنی 

   تا این جرایم را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند. 

ی مرفه تاکید  فضای جامعه مدئن برای یک جامعهاهمیت  روی  ما فرصت داریم و یک بار دیگر  

، ما مالحظه نمودیم که جنگ و منازعه، روند   یم ورزیم. در آخرین گزارش به شورای حقوق بشر

یس به آزادی اجتماع و   ات منقن روی حقوق دسبر  روز افزون تاثب 
های انتقایل ناکام و بنیاد گرائی

ن حقوق بشر  ژورنالیستان  قتل    انجمن و همچنان فضای مدئن در کل داشته است.  و مدافعی 

ات   مبنن بر ]تدویر[ آزادانه  روی فضای مدئن و خواست افراد و نهاد ها  نگران کننده بسیار تاثب 

ن حقوق   1 ، تحت عنوان هشدار آخر: تهدیدات مرگ و قتل مدافعی  ن حقوق بشر گزارش ماری لولر، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعی 

، پاراگراف   ملل متحد.   ۲۰۲۰دسمبر   ۲۴مورخ  A/HRC/46/35سند شماره   ۵ – ۴بشر
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 اجتماعات و ابراز نظر و نارضاینر شان دارد. 

  
ً
ما از فرهنگ معافیت از مجازات که در اینگونه قضایای دراماتیک رو به افزایش است، مشخصا

مورد معافیت از مجازات در برابر خشونت ها و    ۹رویداد، در    ۱۰از مجموع    یم باشیم.   نگران

عوامل مختلف به شمول ارعاب، ترس و نفوذ ناموجه  ء استفاده ها وجود دارد. هرچند  سو

شده یم تواند،  جرایم  گونه روی سیستم عدیل و قضائی باعث عدم تطبیق عدالت در برابر این  

ه معافیت از مجازات   ش یم بخشد. ما متعهد هستیم   بدسگالو    فاسد ی  زنجب  خشونت را گسبر

در   منجمله  داخیل  محافظنر  های  م  ن میکانب  و  الملیل  ن  بی  های  همکاری  تقویت  طریق  از  که 

و موضوع فرهنگ معافیت از  ژورنالیستان  ی پالن عمیل ملل متحد در مورد مصئونیت  حیطه

ن الملیل در  مجازات )پالن عمیل ملل متحد( که در آن س هم فعال داریم، از تالش های میل و بی 

 به این گونه تخلفات حمایت نمائیم. 
ی

   2راستای رسیدگ

  ، ن حقوق بشر اییط که نیاز به فعالیت مدافعی  و نهاد های جامعه مدئن بیشبر ژورنالیستان  در رسر

ن زمان برای ایفای این وظیفه خطب  مورد  هدف قرار    از هر وقت دیگر احساس یم شود و در عی 

ند، یافته های یوناما که در این گزارش برجسته شده    هشدار دهنده یم  یم گب 
ً
است، مشخصا

 اخب  با نهاد های حقوق بشر در افغانستان، آنها یکبار دیگر اذعان داشتند  
باشد. در جریان رایزئن

  ، ن حقوق بشر قتل مدافعی  اژورنالیستان  که چگونه  باعث  ن جامعه مدئن  فعالی  یجاد  و سایر 

فضای ترس و وحشت شده و این فضا مانع تالش های آنها برای تروی    ج و محافظت حقوق  

ن حقوق یم شود. به عبارت دیگر، این ی و مبارزه با نقض چنی  گونه حمالت تالش های    بشر

، عادالنه، مساوی و فراگب  را تحت پرسش قرار  ن  ناپذیر آنها در راستای جوامع صلح آمب 
ی

خستیک

    یم دهد. 

ن رسانه  روی افزایش در تعداد قتل های ثبت شده گزارش    این ن حقوق بشر و فعالی  ی مدافعی 

ها در افغانستان روشنن یم افگند. حنر این بیشبر نگران کننده است که در این گزارش توضیح  

ن  باشند.  یم  شده که به نظر یم رسد این قتل ها از قبل طراخ شده و هدفمند   قتل مدافعی 

که گرویه از افراد ملیک را متاثر  ای  در افغانستان دیگر از اثر حمالتژورنالیستان  حقوق بشر و  

ن حقوق بشر و   پیوند بلکه مدافعی  به وقوع نیم  به دلیل فعالیت های ژورنالیستان  یم سازد 

اک در جامعه مدئن و در نتیجه یحقوق بشر  ی حمالت عمدی مورد حمله قرار  ، حضور و اشبر

ند. برخالف گذش د و آن را نیم  ته، یم گب  هیچ جناخ مسئولیت این قتل ها را به عهده نیم گب 

پذیرد و این مسئله باعث تشدید فضای ترس شده و رویکرد ئر پیشینه را طوریکه در این گزارش  

 با جزئیات به آن پرداخته شده، به میان یم آورد. 

فضای را ایجاد کرده    طوری که در گزارش آمده است، عدم پاسخگوئی برای این گونه قتل ها 

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه ها مجبور به خود سانسوری شده و در  ژورنالیستان  که مدافعی 

برخن موارد، کشور را به دلیل تهدید خشونت و موجودیت ناامنن ترک یم کنند. این غب  قابل  

   قبول است.  

ن حقوق بشر هیچگایه نباید به دلیل تروی    ج  ژورنالیستان   ی مورد  و مدافعی  و دفاع از حقوق بشر

ند.   ن این گونه اعمال باید مورد پیگرد قرار گب   هدف قرار گرفته یا کشته شوند، و مرتکبی 

   ، ن حقوق بشر ی از جامعه از فعالیت های مدافعی  و کارمندان رسانه ها ژورنالیستان  هر قشر

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/SafetyOfJournalists/Pages/SafetyOfJournalists.aspx.مراجعه شود به:  2

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SafetyOfJournalists/Pages/SafetyOfJournalists.aspx
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وع و با ارز  ی ش آنها در جامعهبهره مند یم شوند. اکنون زمان آن فرا رسیده که مشارکت مشر

ن صلح و انکشاف پایدار در کشور مورد استقبال   افغائن و همچنان تالش های شان برای تامی 

د.     قرار گب 

 

  

 ماری لولر 

ن حقوق بشر  گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت مدافعی 

 

 

 کلمنت نیالیتسویس فول 

ن گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حق آزادی  انجمن و اجتماع صلح آمب 

 

 

 

 ایرین خان 

آزادی اندیشه و بیان ،گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد تروی    ج و محافظت حق آزادی 
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 فهرست مطالب
 گزارش   یخالصه 

 صلح افغانستان   یآغاز گفتگوها 

 مدئن   یجامعه   یمخرب رو  ت ا ب  تاث

 شنهاداتیپ

 دولت افغانستان: 

 : دولنر   ب  غ  یجناح ها 

 طالبان: 

 جهائن  یجامعه 

 
ن
 معرف

 ی تودولوژ یو م  ت یمامور 

ن قتل مدافع ،   ی   ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸در سال و کارمندان رسانه ها  ژورنالیستان حقوق بشر

 نظر اجمایل : ۲۰۱۸

 نظر اجمایل : ۲۰۱۹

ن قتل مدافع ،   ی   ۲۰۲۰در سال و کارمندان رسانه ها ژورنالیستان حقوق بشر

 نظر اجمایل : ۲۰۲۰

ن قتل مدافع ،   ی   نسو یبد ۲۰۲۰سپتمتر  ۱۲از   و کارمندان رسانه ها  ژورنالیستان حقوق بشر

ن ب ی ها ار یمع: ۱ مهیضم  حقوق بشر   الملل  ی 

 : چهارچوب مل ۲ ۀمیضم

 اصطالحات  : ۳ ۀمیضم
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 ی گزارشخالصه
،  قتل   ن حقوق بشر و کارمندان رسانه    ژورنالیستانمدافعی 

صیح،   کارکنان   ، دینن علمای  سارنواالن،  قضات،  ها، 

تحلیل گران سیایس، کارمندان ملیک و سایر افراد ملیک در 

در ماه های پس از آغاز   افزایش یافت.   ۲۰۲۰اواخر سال  

تاری    خ   به  افغانستان  ،  ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲مذاکرات صلح 

تعداد   و    ۱۱به  بشر  حقوق  کشته    ژورنالیستمدافع 

ای روی جامعه مدئن  شدند. این مسئله تاثب  تکان دهنده

حقوق  ن  مدافعی  از  زیادی  تعداد  تا  شد  باعث  و  داشت 

  ، ترک   ژورنالیستانبشر برای  ها  رسانه  کارمندان    و 

ات برای جامعه و مردم   افغانستان تالش نمایند. این تاثب 

باشد   یم  زیانبار  باعث   –افغانستان  مجروحیت  و    قتل 

ن حقوق بشر و  کاهش   شده و    ژورنالیستانتعداد مدافعی 

منجر به خودسانسوری بعضن    ،  تهدید خشونت و ناامنن 

در حایل به وقوع  این  است.  شده  و فرار دیگران از کشور  

م به افرادی محسوس یم شود  پیوسته ا ست که نیاز مبر

ند، و ]اجراات[ را   که فعال بوده، ]در امور[ سهم یم گب 

پیام   ]حالت[  این  یم کشند؛  چالش  در به  را  مشخض 

ن اعتماد   ن رفیر ن یم اندازد که باعث از بی  رسارس کشور طنی 

ن صلح یم شود.     و امید مردم به تالش ها برای تامی 

  ، ن حقوق بشر و   ژورنالیستانبه دلیل ماهیت کار مدافعی 

ها،   رسانه  در کارمندان  متمادی  های  سال  برای  آنها 

معرض خطرات متعدد در افغانستان قرار داشته اند. کار 

برای ارائه معلومات به موقع به مردم افغانستان، برمال  

قانون   نقش  شمول  )به  مسائل  رسی  یک  ن  ساخیر

ن المل دوستانه بی   در  بشر
ً
ا (، آنها اکبر یل و قانون حقوق بشر

معرض تهدیدات، ارعاب، آزار و اذیت، تعقیب و توقیف  

ند.   یط ماه های گذشته، تعداد  خودرسانه قرار یم گب 

زیادی از حمالت عمدی، از قبل طراخ شده و قصدی  

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه   ژورنالیستانعلیه مدافعی 

هدف واضح آن خاموش    ثبت شد که  افغانستانها در  

ن ]صدای[ بعضن افراد از طریق به قتل رساندن آنها   ساخیر

   و همچنان ارسال پیام ارعاب آور به سایرین یم باشد. 

یوناما  قتل    ، این گزارش  به  مربوط  های  رویکرد  و  آمار 

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه ها را    ژورنالیستانمدافعی 

از   به وقوع    ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۱۸جنوری    ۱که 

پیوسته است، مورد تحلیل قرار یم دهد. یافته های این  

، استفاده از مواد  ۲۰۱۸گزارش نشان یم دهد که در سال  

منظور  به  داعش که  خراسان  شاخه  توسط  منفجره 

ین عامل تلفات میان افزایش تلفات صورت     گرفت، بزگبر

و   بشر  حقوق  ن  هرچند    ژورنالیستانمدافعی  این  بود 

ن   مدافعی  دادن  قرار  هدف  منظور  به   
ً
مستقیما حمالت 

روی دست گرفته نشده بود.    ژورنالیستانحقوق بشر و  

تهیه  ن   حی 
اتفاقر های  آسیب  زمان،  آن  در  در  ی گزارش 

ین خطر احتمایل   مورد افراد مورد هدف یا کار با آنها بزرگبر

ان تلفات کاهش  ۲۰۱۹در سال    محسوب یم شد.   ن ، مب 

ی فزاینده به یک تاکتیک  به گونه یافت ویل با آنهم قتل  

سال   در  شد.  مبدل  ادامه  ۲۰۲۰معمول  رویکرد  این   ،

و   آغاز یافت  از  پس  سال  اخب   های  ماه  در  آمار  این 

رسید.   خود  سطح  بلندترین  به  صلح  تغیب   مذاکرات 

حقو  ن  مدافعی  به  آسیب  ان[  ن ]مب  در  و  چشمگب   بشر  ق 

مستقیم و در قالب تلفات  که به گونه  ژورنالیستان ی غب 

آماج   و ( ۲۰۱۸در سال ملیک مورد هدف قرار یم گرفتند )

ن عمدی، از قبل طراخ شده و قصدی )به ویژه  قرار   گرفیر

اخب    رب  ع  باشد.  مایه (  ۲۰۲۰در  یم  جدی  نگرائن  ی 
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 در 
ً
همچنان، برخالف سال های قبل، هیچ جناخ تقریبا

سال   حمالت  و    ۲۰۲۰تمایم  بشر  حقوق  ن  مدافعی  که 

قرار گرفتند،  به گونه   ژورنالیستان ی عمدی مورد هدف 

را   آن  و  نگرفته  عهده  به  را  آن    3نپذیرفت. مسئولت 

به   امیدها  برای    ۲۰۲۰سال  گفتگوهای صلح،  برخالف 

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه ها    ژورنالیستانمدافعی 

همراه با نگرائن های امنینر روز افزون که ظرفیت و توانائی  

جامعه مدئن و رسانه را بیشبر به چالش کشید، به پایان 

 رسید.  

و   بشر  حقوق  ن  مدافعی  از  زیادی    ژورنالیستانتعداد 

ای  تالش  در  ن  نب  سایرین  ترک کردند  را  ن کار  افغانستان 

ن حقوق بشر  کمیته ،  ۲۰۲۱هستند. در جنوری   ی مدافعی 

ن    ۳۱افغانستان   مدافعی  سوی  از  را  حمایت  درخواست 

خطر قرار داشتند، دریافت نمود    معرض حقوق بشر که در  

زنان صورت    ۱۰که   از سوی  این  درخواست  بود.  گرفته 

هفت  با  مقایسه  در  مالحظه  قابل  افزایش  بیانگر  آمار 

دریافت    ۲۰۲۰از سپتمر ایل دسمبر    درخواسنر است که 

 ژورنالیست و  حقوق بشر  زنان مدافع  شده بود. وضعیت  

ی نگرائن جدی یم باشد.  کماکان مایه 

 

خطر  مملو از  یک سال    ۲۰۱۸سال  

  ، بشر حقوق  ن  مدافعی  برای 

ن حمالت را به ویژه در چند رویداد اخب  را  ی دوامدار مسیوناما مالحظه نمود که جناح های مختلف به شمول طالبان به گونه  3 ئولیت چنی 

به عهده نگرفتند. دولت افغانستان گزارش داد که افرادی که در پیوند به بعضن از اینگونه حمالت توقیف شدند، با عنارص مخالف دولت به  

تاری    خ   به  دارند.  ارتباط  تعداد  ۲۰۲۱جنوری    ۳۱شمول طالبان  به  د  ۱۵،  دیپلوماتیک  تخریب  ادامهر کابل  ماموریت  و  اختطاف  ترور،  ی 

ی که در ویب سایت ذیل  زیربناهای کلیدی را تقبیح کرده و تاکید نمودند که طالبان مسئول اکبر این خشونت های هدفمند یم باشد )اعالمیه

س یم باشد و آخرین بار به تاری    خ  وری  ۱۴قابل دسبر    :به آن مراجعه شده بود ۲۰۲۱فبر

https://af.usembassy.gov/statement-on-continuation-of-assassinations-kidnappings-and-destruction-of-

vital-infrastructure/ (    

تاری    خ طالبان    ۱  به  وری،  )اعالمیهفبر کرد  رد  را  حمالت[  ]همچو  در:     مسئولیت  س  دسبر  قابل 

https://alemarahenglish.net/?p=42271 وری  ۱۴، آخرین بار به تاری    خ  به آن مراجعه شده بود(.  ۲۰۲۱فبر

 

بود    ژورنالیستان افغانستان  در  ها  رسانه  کارمندان  و 

و کارمند  ژورنالیست ۱۷مدافع حقوق بشر و  ۱۳چنانچه 

ازحمالت غب   یو ناما تغیب  نگران کننده ای
ن حقوق بشر را  عمدی بر خبر نگاران و مدافعی 

بزرگ بر مردم ملیک در سال    که در حمالت
بر رویکرد قتل های  متاثر شده اند  ۲۰۱۸

بعد ازآغاز مذاکرات صلح   هدفمند عمدی
ثبت نموده است.   افغانستان  

https://af.usembassy.gov/statement-on-continuation-of-assassinations-kidnappings-and-destruction-of-vital-infrastructure/
https://af.usembassy.gov/statement-on-continuation-of-assassinations-kidnappings-and-destruction-of-vital-infrastructure/
https://alemarahenglish.net/?p=42271
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  ،
ً
  ۹رسانه ها ]در این سال[ به قتل رسیدند که )مشخصا

اپریل کشته   ۳۰ی یک حمله به تاری    خ  در نتیجه   ژورنالیست 

مجموع  ند شد  از  بشر   ۱۳(.  حقوق  سال    مدافع  در  که 

حمالت شاخه خراسان در اثر  تن    ۱۱به قتل رسید،    ۲۰۱۸

نوع   منفجره  )مواد  منفجره  مواد  از  استفاده  با  داعش 

ول از راه دور یا مواد انفجاری جاسازی شده در بدن  کنبر

یا در محالت عمویم مزدحم  انسان( در برابر دفاتر شان 

 توسط  کشته شدند.  
ً
ن حقوق بشر عمدا دو تن از مدافعی 

مش  شدند.  ب گلوله کشته  رصن به  والیت طالبان   ،
ً
خصا

  ژورنالیست  ۱۷ننگرهار بیشبر از همه متاثر شد. از مجموع  

تن   ۱۲کشته شد،   ۲۰۱۸و کارمندان رسانه ها که در سال 

حمالئر   در  زن(  یک  شمول  شد که در کابل  )به  کشته 

یا      مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت 

مسئولیت آن به این گروه ها نسبت داده شد و در آن از  

ول از راه  مواد منفجره تعبیه شده )مواد انفجاری نوع کنبر

دور یا جاسازی شده از در بدن انسان( استفاده شد. سه 

رسیدند که  قتل  به  مختلف  والیائر  در  حمالئر  در  تن 

یک تن در  مسئولیت آن را هیچ جناخ به عهده نگرفت.  

، یک تن در نتیجه  ی توسط طالبان در غزئن ی جریان درگب 

حمله طالبان باالی قوماندان امنیه والیت کندهار، کشته 

 شدند.  

ن  ۲۰۱۹  سالدر   ، چهار تن از مدافعی 

به   بشر  کشته حقوق  گلوله  ب  رصن

در یک رویداد، طالبان رسپرست کمیسیون مستقل شدند.  

حلق   را  غور  والیت  در  بشر  یک  حقوق  در  آویز کردند. 

بشر توسط افراد مسلح    حقوق رویداد دیگر، یک مدافع  

ب گلوله کشته شد.   در آخرین رویداد، در شهر غزئن به رصن

دوستانه   افراد مسلح ناشناس یک داکبر و مدد رسان بشر

ب   جاپائن به اسم تیتسو ناکامورا و راننده آن نهاد را به رصن

ن برد. در یط همان سال، ش  و  ژورنالیست  ش  گلوله از بی 

رسیدند.   قتل  به  هدفمند  حمالت  در  ها  رسانه  کارمند 

را در والیت فراه اختطاف    ژورنالیست اعضای طالبان یک  

را  ژورنالیست  و به قتل رسانید. شاخه خراسان داعش یک  

چهار   رساند.  قتل  به  ب گلوله  رصن به  خوست  شهر  در 

در رویدادهای که هیچ جناخ مسئولیت آن را  ژورنالیست  

 .  به عهده نگرفت، در تالقان، کابل و کندهار کشته شدند

افزایش    ۲۰۲۰سال   چشمگب   شاهد 

بشر   ن حقوق  مدافعی  ان کشتار  ن مب  در 

جنوری   ۱از  قبل از آغاز مذاکرات صلح افغانستان،  بود.  

، ده مدافع حقوق بشر در والیات ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۱ایل  

 در تمام موارد هیچ ن کشته شدند.  مختلف افغانستا
ً
تقریبا

  ۱۰جناخ مسئولیت این قتل ها را به عهده نگرفت. از  

مدافع حقوق بشر کشته شده، سه تن آنها )به شمول یک  

مستقل  راننده کمیسیون  با  همراه  خلیل  فاطمه  خانم: 

در  شدند(  فوالد کشته  جاوید  احمد  نام  به  بشر  حقوق 

ان هدفمندانه یعمد قتل   جامعه شتاز یپ رهبر
نگاران و  مدئن    رسارس  در  آوازه پر   خبر

 بار  به را  ترس نهیشیپ ئر  یفضا فغانستان،ا
. است  آورده  
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منفجره جاسازی آن از مواد    که در   ند حمالئر به قتل رسید 

شده در وسایط نقلیه استفاده شده بود. پنج مدافع حقوق  

ب گلوله کشته شدند. دو تن  بشر توسط افراد مسلح به   رصن

 اجساد شان یافت شد. از مجموع ده  
ً
اختطاف شده و بعدا

 از سوی  
ً
مدافع حقوق بشر کشته شده، سه تن آنها قبال

و کارمند رسانه ژورنالیست  طالبان تهدید شده بودند. چهار  

کشته شدند. شاخه   ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۱جنوری ایل    ۱ها از  

داعش   شبکه خراسان  عمله کارمندان  موتر  باالی  حمله 

از مواد منفجره جاسازی  تلویزیوئن خورشید را که در آن 

عهده گرفتند.   به  بود،  شده  استفاده  جاده  در کنار  شده 

ک  یک حمله از سوی هیچ جناخ ادعا نشد. ی  مسئولیت

ب گلوله   ژورنالیست  سوی به رصن از  شده که  منحرف  ی 

پولیس در جریان برخورد با مظاهره کنندگان در غور شلیک 

.شده بود، به قتل رسید 

 

 آغاز گفتگوهای صلح افغانستان 

آغاز گفتگوهای صلح افغانستان نتوانست باعث کاهش  

آن  انتظار  در  همه  زمان  دیر  از  ها که  خشونت  ان  ن مب 

بینانه خوش  توقعات  و  شود  از  بودند،  زیاد  تعداد  ی 

ن برد. برعالوه، پس از     ۱۲شهروندان افغانستان را از بی 

و  ۲۰۲۰سپتمبر   بشر  حقوق  ن  مدافعی  برای  ها  ناامنن   ،

ش یافت. روی این ملحوظ، این گونه  ژورنالیستان افزای

در  افغانستان  آغاز گفتگوهای صلح  از  پس  ها که  قتل 

در گام   باشد.  یم  تامل  قابل  پیوست،  وقوع  به  دوحه 

نخست، این آمار افزایش آئن را در تعداد کشته شدگان  

در مقایسه با هر زمائن یط سه سال گذشته نشان یم دهد  

ن حقوق بشر و ژورنالیستا  متاثر ساخته  که مدافعی  را  ن 

ان برجسته    هدف قرار دادن رهبر
ً
است. در گام دوم، عمدا

و رصی    ح جامعه مدئن و ژورنالیستان رسشناس در مدت  

)به شمول   افغانستان  مناطق مختلف  زمان محدود در 

ادعای داخل ساحه به دلیل عدم  ن کابل( منجمله  ی سبر

، فضای ترس را به گونه ن  ی ئر  مسئولیت توسط عاملی 

ینه در میان افراد ملیک در کشور ایجاد کرده است.  از  پیش 

این گزارش  ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲  ،

مورد    
ً
بشر عمدا مدافع حقوق  پنج  برجسته ساخت که 

هدف قرار گرفته و کشته شدند. در هر پنج مورد، قتل  

با استفاده از سالح سبک استفاده   )به شمول یک زن( 

ج هیچ  بود.  از  صورت گرفته  ناخ مسئولیت هیچ یک 

  ۳۱ایل    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲حمالت را به عهده نگرفت. از  

و  ۲۰۲۱جنوری   ژورنالیستان  قتل  مورد  شش  یوناما   ،

کارمندان رسانه ها را ثبت کرد. از آن جمله، چهار مورد  

ب گلوله کشته شدند؛ دو تن   )به شمول یک زن( به رصن

سایط،  آنها در حمالت مواد منفجره جاسازی شده در و 

ادعا  رویدادها  این  از  ییک  تنها  مسئولیت  شدند.  کشته 

مالیل   ژورنالیست  قتل  داعش  خراسان  شاخه  را   شده 

ی وی در جالل آباد را به عهده گرفت . در  میوند و راننده 

عهده   به  را  آن  مسئولیت  جناخ  هیچ  رویدادها،  سایر 

 نگرفت. 

ات مخرب روی جامعه ی مدنن تاثت 

در   ترس  ش  باعث گسبر حایل  در  ها  قتل  موج  آخرین 

توافق   به  رسیدن  شد که  در کشور  ملیک  مردم  میان 

روی جنگ های چندین ساله نقطه    بتواندسیایس که  

جامعه   داشت.  قرار  توجه  محراق  در  بگذارد،  پایان 

ی    مدئن نقش کلیدی در تروی    ج  و محافظت حقوق بشر

دارد و به این نقش در جریان و بعد از هر نوع توافق  

داد.   خواهد  ادامه  حیائر  صلح  فضای  رسکوب کردن 

جامعه   و  ها  رسانه   ، بشر حقوق  ن  مدافعی  برای   
مدئن

و   قانوئن  تنها غب  نه  ارعاب و خشونت  از طریق  مدئن 

موجه است بلکه دستاورد های سال های گذشته   غب 

ن ته   دید یم کند.  را نب 

دولنر به نحوی از انحا در قبال   طرف های دولنر و غب 

دارند.   مسئولیت  افغانستان  در  مدئن  شکنند  فضای 

نقش   ها  طرف  تمایم  سازد که  یم  نشان  خاطر  یوناما 

ی قتل ها و ارعاب، تروی    ج پاسخگوئی   کلیدی در جلوگب 

دارند.   مجازات  از  معافیت  فرهنگ  از  ی  جلوگب  و 

ن مدافع  ائر یح یفضا بر  اوردن  فشار    حقوق ی 
 و  د ی تهد ق یطر  از  مدئن  جامعه و  رسانه ، بشر 

  بوده عادالنه نا  و   قانوئن  ب  غ تنها  نه خشونت
فتیپ بلکه   یها سال در  آمده بدست یها شر
. د ینما یم د یتهد  را  ب  اخ  
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مور  در  به گونه تحقیقات  باید  ها  قتل  مستقل،  د  ی 

  ، فراگب  رسی    ع،  باشد.  موثربیطرف،  شفاف  و  معتبر   ،

با معیار   باید در مطابقت کامل  ن  تعقیب عدیل مظنونی 

 های اجراات مقتضن و محاکمه عادالنه باشد.  

استفاده از ادبیات رکیک در برابر نقش جامعه مدئن و  

ان، پخش  رسانه ها، تهدید یا اقدام علیه اطالع دهندگ 

"لست های مورد هدف" اوضاع را وخیم تر ساخته که  

این   در  یم گردد.  مدئن  فضای  بیشبر   
ی
شکنندگ باعث 

از هر  برهه  بیشبر  افغانستان شاید  زا، مردم  ی چالش 

شگوفا   مدئن   فضای  نیازمند  و  اوار  رسن دیگر  وقت 

 هستند.  
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  یشنهاداتپ
 

،    پیشنهادات یوناما   ن حقوق بشر و کارمندان   ژورنالیستانآئر را به منظور حمایت از تالش ها برای محافظت مدافعی 

ی از   ن الملیل و  رسانه ها، جلوگب  دوستانه بی  ی علیه آنها، و رعایت مکلفیت های مندرج قانون بشر نقض حقوق بشر

ن الملیل ارائه یم کند:  قانون حقوق بشر   ی بی 

 دولت افغانستان: 

بر   • مبتنن  و کارا  موثر  میل  محافظنر  م  ن میکانب 

حقوق   ن  مدافعی  محافظت  ک  مشبر کمیسیون 

جمهور  تحت  بشر   رئیس  دوم  معاون  ی  رهبر

 را فعال سازد؛افغانستان 

مناسب • تدابب     بازدارنده  چارچوب  شمول  به 

ن حقوق  را  ویژه محافظنر و امنینر  برای مدافعی 

  ، وط    ژورنالیستان  بشر و کارمندان رسانه ها مشر

ارعاب انواع  سایر  یا  تهدیدات  موجودیت    بر 

 ایجاد کند؛  

،  حاصل نماید که  اطمینان   • ن حقوق بشر مدافعی 

حقوق   ژورنالیستان   از  ها  رسانه  و کارمندان 

ز  حق  مانند  شان  آزادی  قانوئن  حق   ،
ی

ندگ

یس به اطالعات و  اجتماع، آزادی بیان و دسبر

همچنان سایر آزادی های اسایس بدون ترس از  

 ؛انتقام یا حمله مستفید یم شوند 

با فرهنگ معافیت از مجازات منجمله از طریق   •

راه اندازی تحقیقات مستقل، بیطرفانه، رسی    ع،  

رویداد   مورد  در  شفاف  و  معتبر  موثر،  جامع، 

 مبارزه نماید؛  لهای قت

تعقیف   • طریق  از  شمول  به  واقیع  پاسخگوئی 

مطابقت  در  هدفمند  حمالت  ن  مظنونی  عدیل 

محاکمه  معیارهای  و  مقتضن  اجراات  با  کامل 

 را تروی    ج بخشد؛  عادالنه

مدئن   • طریق  فضای  از  منجمله  از  را  ی  جلوگب 

ن که آزادی اجتماع و آزادی بیان  تصویب قوانی 

از   ی  جلوگب  همچنان  و  سازد  یم  محدود  را 

افشای ]اطالعات[ عامه که فضای مدئن را به  

یا مورد  گونه  به چالش کشیده  وری  ی غب  رصن

 .  دهد، محافظت و تروی    ج بخشد هدف قرار یم  

 :  جناح های غت  دولتر

• ، ن حقوق بشر  ژورنالیستان   هر نوع قتل مدافعی 

ها   رسانه  قانون  را  و کارمندان  با  مطابقت  در 

دوستانه   بشر قانون  و  الملیل  ن  بی  بشر  حقوق 

 متوقف سازند.   جهائن 

 طالبان: 

•   ، بشر حقوق  ن  مدافعی  قتل  های  رویداد 

ها    ژورنالیستان   رسانه  سطح  را  و کارکنان  در 

ی    تقبیح نمایند؛  رهبر

به   • متهم  طالبان  گروه  اعضای  که  قضایای 

هستند ا آن  نمودهرتکاب  تحقیق  اعضای   ،  و 

ن   مدافعی  هدفمند  های  قتل  فرمان  طالبان که 

  ، و کارمندان رسانه ها    ژورنالیستان  حقوق بشر

یم   تطبیق  را  اوامر[  ن  ]چنی  یا  صادر کرده  را 

   ، پاسخگو قرار دهند؛ نمایند 

هدفمند   • های  قتل  مانع  که  های  پالیش 

  ، ن حقوق بشر مندان و کار   ژورنالیستان  مدافعی 

ها یم شود  تطبیق  رسانه  و  تعمیم  تدوین،  را   ،

   نمایند؛ 

ن   • پالیش های موجود که باعث محدود ساخیر

آزادی   محدودیت  شمول  به  مدئن  فضای 

و  مدئن  جامعه  فعاالن  فعالیت  اجتماعات، 

دوستانه، آزادی بیان یم شود  ، را رد  فعاالن بشر

پالیش های جدید کند   تدوین  از  ی    )و  جلوگب 

 . (نمایند
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 ی جهانن جامعه

ن حقوق بشر و کارمندان   • به تقبیح قتل مدافعی 

بر اهمیت نقش  مسلیک رسانه ها ادامه دهد، و 

ن حقوق بشر و رسانه های مستقل برای   مدافعی 

و   ن  آمب  صلح  مستقل،  واحد،  افغانستان  یک 

در   تاری    خ  اعالمیهچوکات  دموکراتیک  به  ی که 

مورد    ۲۰۲۰نومبر    ۲۴ در  ژنیو  در کنفرانس 

   ، تاکید ورزند؛ تصویب شد افغانستان 

،  به همکاری   • ن حقوق بشر  ژورنالیستان با مدافعی 

قرار  معرض خطر  در  ها که  رسانه  و کارمندان 

حمایت از برنامه هائی که  و    ، ادامه دهند دارند 

]مساعدت[ زمینه مسافرت،  امنیت،  ن  تامی  ی 

مایل، ارتقای ظرفیت و سایر همکاری ها را برای  

 . ، را افزایش بخشند آنها فراهم یم سازد 
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ن
 معرف

متمادی   های  سال  برای  ها  ناامنن  و  افزون  روز  ثبائر  ئر 

روی   منقن  ات  ،  توانائی  تاثب  بشر حقوق  ن  مدافعی  های 

و کارمندان رسانه ها در امر اجرای وظایف شان    ژورنالیستان  

تروی    ج حقوق   راستای  در  است. کار  داشته  افغانستان  در 

ارائه  و  افغانستان،  بشر  مردم  برای  موقع  به  معلومات  ی 

ن حقوق بشر و   را در معرض تهدیدات،    ژورنالیستان  مدافعی 

ارعاب، آزار و اذیت، تعقیب، توقیف خودرسانه و قتل های  

 دفمند قرار داده است.  عمدی و ه 

یافته های این گزارش برجسته ساخت که حمالت توسط  

شاخه خراسان داعش با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده  

تلفات،   ان  ن مب  افزایش  منظور  تلفات  به  عامل  ین  بزرگبر

ن حقوق بشر و   بوده    ۲۰۱۸در سال    ژورنالیستان  مدافعی 

سال  در  حمالت  گونه  این  آن،  باوجود    ۲۰۱۸  است. 

ن حقوق بشر و    مدافعی 
ً
را مورد هدف    ژورنالیستان  مستقیما

ین خطر احتمایل همانا آسیب   قرار نداد. در آن زمان، بزرگبر

ن گزارش در مورد افراد مورد هدف یا کار با    حی 
های اتفاقر

، تعداد تلفات کاهش یافت؛ به رغم  ۲۰۱۹آنها بود. در سال  

ئی به یک تاکتیک  ه ی فزایند به گونه آن، قتل های هدفمند  

و   بشر  حقوق  مدافع  زنان  وضعیت  شد.  مبدل  معمول 

 مایه   ژورنالیستان  
ً
ی نگرائن یم باشد: در سال  زن مشخصا

۲۰۱۹  ، " که  کرد  تاکید  متحد  ملل  ویژه  در  گزارشگر 

زنان مدافع حقوق بشر به دلیل حمالت طالبان  افغانستان،  

ان   ن مب  مسئله  این  اند که  شده  بیجا  مختلف  والیات  از 

فعالیت شان را تحت تاثب  قرار داده است" و اینکه "زنان  

احتمایل    ژورنالیست  خطرات  بلند  ان  ن مب  با  حقوقدان  و 

    ، و مواجه هستند 
ً
ا به دلیل موضوعات مربوط به افشاء  اکبر

ش کشیدن آنائن که در قدرت هستند، در  سازی و به چال 

4     ، ن حقوق بشر ،گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعی  ،  ۲۰۱۹جنوری    A/HRC/40/60  ،۱۰  وضعیت زنان مدافع حقوق بشر

 .  ۱۳صفحه  

س یم   ۲۰۲۰آگست  ۱۴این اعالمیه در لینک ذیل )که به تاری    خ  5  باشد: به آن مراجعه شده بود( قابل دسبر

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26166&LangID=E 

وری  ۱۴ی مکمل را یم توان از طریق لینک ذیل )که آخرین بار به تاری    خ اعالمیه 6  به آن مراجعه شده بود( به دست آورد:  ۲۰۲۱فبر

 https://www.facebook.com/watch/?v=384538019532277 

7   ، ؛ فهیم عابد، توماس ۲۰۲۱جنوری  ۱۷نیویارک تایمز، "هیچ محل مصئون وجود ندارد:" در کابل، ترس همه جا را فرا گرفته، ادم نوسیبر

د،  گیبونز نیف،     ۲نیویارک تایمز،  کشتار هدفمند باعث وحشت مردم افغانستان یم شود. و هیچ جناخ مسئولیت آن را به عهده نیم گب 

 . ۲۰۲۱جنوری 

 4معرض دید قرار دارند." 

سال   میان  ،  ۲۰۲۰در  توافقنامه  امضای  شاهد  ها  افغان 

سپتمبر گواه    ۱۲ایاالت متحده امریکا و طالبان بوده به تاری    خ  

میان هیئت های مذاکره   دوحه  افتتاح مذاکرات صلح در 

افغانس  اسالیم  جمهموری  و  طالبان  سوی  از  تان  کننده 

ی ها، افغان ها افزایش ئر پبیشنه را  بودند. با ادامه  ی درگب 

ن حقوق بشر و   ن    ژورنالیستان  در قتل های عمدی مدافعی  نب 

چهار گزارشگر    ،  ۲۰۲۰آگست    ۱۴شاهد بودند. به تاری    خ  

ویژه ملل متحد از دولت افغانستان خواست تا اقدام ابتدائی  

ن حقو  ی از قتل مدافعی  ق بشر روی  قاطع در جهت جلوگب 

دست گرفته و با فرهنگ معافیت از مجازات مبارزه کند زیرا  

سال   در  حمالت  یافت.   ۲۰۲۰اینگونه  کمیشبن   5افزایش 

ائن در کنفرانس  عایل حقوق بشر ملل متحد   در جریان سخبن

در ژنیو تدویر شد،    ۲۰۲۰نومبر    ۲۳افغانستان که به تاری    خ  

ن حقوق بشر  شده و تاکید نمود  خواهان محافظت مدافعی 

 ، بشر حقوق  ن  مدافعی   ،
مدئن جامعه  ن  فعالی  کارمندان    که 

و    ژورنالیستان  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  

فزاینده مورد هدف قرار گرفته  ی  کارمندان رسانه ها به گونه 

 .  6و با تهدیدات، ارعاب و آزار و اذیت مواجه یم باشند 

ن حقوق   این گزارش ویژه توسط یوناما روی کشتار مدافعی 

  ، یم کند.    ژورنالیستان  بشر تمرکز  ها  رسانه  و کارمندان 

ان تلفات ملیک نایسر از حمالت   ن افزایش قابل مالحظه در مب 

د  قرار  برای هدف  علمای  عمدی  ادن قضات، سارنواالن، 

، کارمندان صیح، تحلیلگران سیایس، کارمندان ملیک   مذهنر

 مایه 
ً
بعضن    7ی نگرائن یم باشد. و سایر افراد ملیک مشخصا

های   فعالیت  تا  قرار گرفتند  تهدید  مورد  قربانیان  اوقات 

هیچ   موارد،  سایر  در  نمایند؛  متوقف  را  خود  مسلیک 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26166&LangID=E
https://www.facebook.com/watch/?v=384538019532277
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شود. کشت  نیم  داده  در  هشداری  ملیک  افراد  عمدی  ار 

ن الملیل قرار داشته و ممکن   دوستانه بی  مغایرت با قانون بشر

 محسوب شوند.  
ی

 جرایم جنیک

افزایش در کشتار های عمدی پس از آغاز مذاکرات صلح  

ی نگرائن جدی  مایه  ۲۰۲۱سپتمبر    ۱۲افغانستان به تاری    خ  

بوده زیرا باعث ایجاد فضای ترس در میان قشر ملیک کشور  

ن حقوق بشر  ۲۰۲۱ه است. در جنوری  شد  ، کمیته مدافعی 

ن    ۳۱افغانستان   درخواست جدید مبنن بر حمایت از مدافعی 

حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند، را دریافت کرد  

درخواست مربوط زنان یم شود. این    ۱۰که از آن جمله  

ی قبیل بود  آمار بیانگر افزایش چشمگب  در مقایسه با دوره 

دسمبر  چنانچه   ایل  سپتمبر  از  هفت    ۲۰۲۰]این کمیته[ 

های  شخصیت  درخواست را دریافت نموده بود. هنگایم که  

برجسته از جامعه مدئن و رسانه ها افغانستان را ترک یم  

کنند، این روی اعتماد مردم و آرزوی شان برای تالش های  

ائی یم گذارد.  ات منقن به رسن  صلح تاثب 

ی   جامعه مدئن نقش مهم در تروی    ج و محافظت حقوق بشر

داشته و به این وظیفه خطب  در جریان و پس از هر نوع  

فضای   رسکوب کردن  داد.  خواهند  ادامه  صلح  توافقات 

، رسانه ها و جامعه   ن حقوق بشر  برای مدافعی 
حیائر مدئن

قانوئن   مدئن از طریق کشتار عمدی، ارعاب و خشونت غب 

یم   موجه  غب  از  و  سیایس  های  چهره  هنگایم که  باشد. 

برای نقش جامعه مدئن و رسانه ها استفاده    رکیک ادبیات  

اقدام یم   علیه شان  یا  تهدید  را  دهندگان  اطالع  یم کنند، 

بیشبر    
ی

باعث شکنندگ آنها در وخامت اوضاع که  نمایند، 

ند.   یم گردد، سهم یم گب 
 فضای مدئن

ی چالش زا، شاید  ه در این بره در مقابل، مردم افغانستان  

مدئن   فضای  نیازمند  و  اوار  رسن دیگر  وقت  هر  از    بیشبر 

ن نقش  شگوفا  تمام فعالی  تاکید یم ورزد که  یوناما  هستند. 

ی از کشتار و ارعاب   ، جلوگب 
ی

کلیدی در محافظت حق زندگ

، و مبارزه با معافیت از مجازات   عمدی، تروی    ج پاسخگوئی

ی مستقل،  به گونه دارند. تحقیقات کشتار های عمدی باید  

بیطرف، رسی    ع، جامع، موثر، معتبر و شفاف روی دست  

 در مطابقت با  
ً
ن باید جدا گرفته شود. تعقیب عدیل مظنونی 

د.    اجراات مقتضن و معیار های محاکمه عادالنه صورت گب 
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 میتودولوژی ماموریت و 
شورای امنیت ملل متحد به یوناما وظیفه یم سپارد تا در  

، به ارتقای ظرفیت   راستای محافظت و تروی    ج حقوق بشر

حقوق   مستقل  افغانستان، کمیسیون  دولت  با  همکاری  و 

در پهلوی سایر    بشر افغانستان و جامعه مدئن ادامه دهد. 

یوناما همچنان موظف است تا با موسسات  مکلفیت ها،  

ن الملیل و غب  دولنر محیل در امر نظارت از وضعیت افراد   بی 

از   برای حصول اطمنیان  ملیک همکاری نموده و تالش ها 

 کند. 
ی

شورای امنیت ملل متحد    8محافظت آنها را هماهنیک

اقتصادی،   دستاوردهای  که  ورزد  یم  تاکید  همچنان 

انک  و  سیایس  به    ۱۹یط   شاقن که  اجتمایع،  سال گذشته 

ی به ویژه زنان،   ام به حقوق بشر دست آمده و همچنان احبر

   9اطفال و اقلیت ها، باید رعایت شده و تقویت گردد. 

نظارت    آمار جمع آوری شده از طریق  این گزارش بر مبنای  

در رسارس کشور روی دست    یو ناما    که توسط   وسیع است 

را    ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۱۸جنوری    ۱گرفته شد و از  

شده   تثبیت  های  قتل  شامل  این گزارش  یم کند.  احتوا 

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه ها یم   ژورنالیستان مدافعی 

 10باشد. 

کشتار هائی که شامل این گزارش شده، رویداد های است  

ت )منجمله از طریق کار  به اساس برریس مجمویع معلوما 

این   افراد ملیک ویل نه فقط محدود به  امون محافظت  پب 

گونه  به  یوناما  که  رویکرد(،  داد  تشخیص  مستقالنه  ی 

ی عایل حقوق بشر ملل متحد، "با همکاری دفبر کم  کهیوناما را مکلف یم سازد    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۵( مورخ  ۲۰۲۰)  ۲۵۴۳قطعنامه شماره   8 یشبن

ی   به ارتقای و همکاری با دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه مدئن در راستای محافظت و تروی    ج حقوق بشر

دولنر محیل در امر نظارت از وضعیت افراد  ن الملیل و غب  ملیک همکاری نماید،   ادامه دهد، همچنان با دولت افغانستان و نهاد های ذیربط بی 

 کند، از محالت سلب آزادی و رفتار با افراد تحت توقیف نظارت به عمل آورد،  
ی

تالش ها برای حصول اطمینان از محافظت آنها را هماهنیک

 و غب  
امون ایجاد و تطبیق روند های قضائی قضائی به  پاسخگوئی را تروی    ج بخشد، و در مشوره نزدیک با دولت افغانستان به نهاد ذیدخل پب 

ده ان گسبر ن  به مب 
ی

ی از وقوع مجدد آنها  منظور رسیدگ ن الملیل و در مورد جلوگب  ی و همچنان جرایم بی  ی سوء استفاده و نقض حقوق بشر

ن الملیل که افغانستان عضو   ی قانون اسایس افغانستان و میثاق های بی  مشوره دهد، و در تطبیق کامل آزادی های اسایس و احکام حقوق بشر

ی شان به شمول کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان، همکاری   آن امون بهره مندی کامل زنان از حقوق بشر ها است به ویژه میثاق ها پب 

 نماید. 

 بخش مقدمه.   ۵پاراگراف ، ۲۵۴۳قطعنامه شماره  9

ده شده است، نیم باشد چنانچه این گونه حمالت    10 نده رویدادهای مانند حمالت بزرگ که باعث تلفات ملیک گسبر این گزارش در برگب 

 شامل گزارش ساالنه بعدی یوناما در مورد محافظت افراد ملیک گنجانیده خواهد شد. 

ی های   11  است  گزارش های منظم یوناما در مورد محافظت افراد ملیک در درگب 
ی

مسلحانه محدود به رویداد های تلفات ملیک با ماهیت جنیک

 به گزارش های یوناما در 
ً
، لطفا ی نسبت داده شده باشد(. برای جزئیات بیشبر  رویداد های که مسئولیت آن به ییک از طرف های درگب 

ً
 )مثال

س است، مراجعه نمائید:   of-https://unama.unmissions.org/protection-مورد محافظت افراد ملیک که در لینک ذیل قابل دسبر

reports-civilians 

  ، ن حقوق بشر و کارمندان رسانه ها به    ژورنالیستان  مدافعی 

رویداد هائی یم شود که    شامل   قتل رسیده اند. این گزارش 

تثبیت شده    فراد ملیک به اساس میتودولوژی محافظت از ا 

 داشته و حداقل توسط  )   اند 
ی

رویداد های که ماهیت جنیک

باشد(  شده  تائید  مستقل  و  مختلف  منبع  نوع  و    11سه 

رویداد هائی که مشخص نباشد که مسئولیت آن به ییک از  

، را شامل یم   یا خب  ی نسبت داده شود  طرف های درگب 

 یوناما  هرچند قتل تثبیت شد، ویل در قضایای اندک،  شود.  

ایل نشر این گزارش نتوانست معلومات کاقن حداقل از سه  

ن موارد،   منبع مختلف و مستقل به دست بیاورد. در چنی 

یوناما از معلومات منابع معتبر باز به منظور نسبت دادن  

ن نه، بلکه   مسئولیت به ییک از طرف های منازعه یا فعالی 

اینکه   مگر  کرد  استفاده  ها  یافته  تکمیل  جناخ  برای 

 مسئولیت آن را ادعا کرده باشد. 

نسبت دادن کشتار ها طوریکه در این گزارش ذکر شد، به  

میتودولوژی   ملیک  اساس  افراد  محافظت  در  ]گزارش[  که 

د. فوق توضیح شد  بدینسو،   ۲۰۱۹از سال ، صورت یم گب 

ن حقوق   ان قتل های مدافعی  ن یوناما همچنان کاهشر را در مب 

 ، و کارمندان رسانه ها که مسئولیت آن را   ژورنالیستان بشر

جناخ به عهده یم گرفت، مالحظه نموده است که این امر  

از طرف های   به ییک  باعث کاهش نسبت دادن رویدادها 

یون  آنجائیکه  از  است.  شده  یا کیفیت  درگب   از کمیت  اما 

معلومات قانع نبود، آن را به عنوان معلومات تثبیت شده  

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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)موثق( تلقر نکرد. رویداد های تثبیت نشده در این گزارش  

 گنجانیده نشده است.  

ی  یوناما ورکشاپ ها و جلسات را به گونه در خالل این دوره،  

منظم در رسارس افغانستان روی دست گرفت تا چالش ها  

ن حقوق بشر و    فراراه  را مورد بحث قرار    ژورنالیستان  مدافعی 

دهد. در جریان روند جمع آوری معلومات، یوناما اصول  

محرمیت، عدم مداخله، و عدم تداخل را رعایت نموده و  

را   از همه اصل "عدم آسیب"  نظر داشت مهمبر  در  .  در 

جنسیت،   اساس  به  شده  گزارش  آمار  امکان،  صورت 

ن و نوع رویداد تقسیم بندی  موقعیت، روابط مسلیک  ، عاملی 

یم شوند. با توجه به یافته ها، یوناما یک سلسله پیشنهادات  

 را برای جناح های ذیدخل شامل این گزارش ساخته است.  

ن الملیل،   نظر اجمایل معیار های قابل تطبیق حقوق بشر بی 

اصطالحات   همچنان  و  میل  پالیش  و  حقوق  چهارچوب 

 متِمم و مکِمل این گزارش یم باشد.  (  ۳و    ۲،  ۱کوتاه )ضمایم  
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 مسلک نهایت خطرناک

 ، ن حقوق بشر ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸و کارمندان رسانه ها در سال  ژورنالیستان قتل مدافعی 

: نظر اجمال۲۰۱۸

،    ۲۰۱۸سال   بشر حقوق  ن  مدافعی  و    ژورنالیستان  برای 

کارمندان رسانه ها در افغانستان مملو از خطر بود، چنانچه  

و    ۱۳ بشر  ها    ژورنالیست   ۱۷مدافع حقوق  رسانه  و کارمند 

 کشته شدند.  

کشته شد،    ۲۰۱۸مدافع حقوق بشر که در سال    ۱۳از مجموع  

تن شان در حمالئر که شاخه خراسان داعش با استفاده از    ۱۱

ول از راه دور یا جاسازی شده   مواد منفجره تعبیه شده )نوع کنبر

مناطق   در  یا  شان  دفاتر  در  انتحاری(  حمله کننده  بدن  در 

و مدافع حقوق  مزدحم عامه انجام دادند، به قتل رسیدند. د 

ب گلوله کشته شدند. والیت    توسط طالبان به رصن
ً
بشر عمدا

 متاثر شد.  ننگرهار بیشبر از سایر والیات  

مجموع   سال    ژورنالیست   ۱۷از  در  ها که  رسانه  و کارمندان 

تن شان )به شمول یک زن( در حمالئر    ۱۲کشته شد،    ۲۰۱۸

به   داعش  خراسان  شاخه  را  آن  مسئولیت  شدند که  کشته 

  عهده گرفته یا مسئولیت این حمالت به آن گروه نسبت داده  

ول   ن حمالت از مواد منفجره تعبیه شده )نوع کنبر شد و در چنی 

از راه دور یا جاسازی شده در بدن شخص( در کابل استفاده  

 شد.  
ً
یک حمله به تاری    خ  ی  در نتیجه   ژورنالیست   ۹،  مشخصا

 در والیات  اپریل کشته شدند.    ۳۰
ً
سه تن در رویداد های عمدا

مختلف کشته شدند که هیچ جناخ مسئولیت آن را به عهده  

از سوی طالبان در غزئن   ی  نگرفت. یک تن در جریان درگب 

نتیجه  باالی فرمانده  کشته شد، یک تن در  ی حمله طالبان 

   س والیت کندهار به قتل رسید. پولی 
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ن حقوق بشر   مدافعی 

کارمند  ۴ی را روی دست گرفتند از اثر آن پیچیدهجنوری در شهر جالل آباد، مردان مسلح حمله  ۲۴به تاری    خ •

دولنر حمایت از اطفال ) ؛ آصف، Save the Childrenموسسه غب  ( هر یک: سید عمر، هماهنگ کننده آموزیسر

اتور؛ سمیع هللا، هماهنگ کننده؛ و فواد عمر، کارآموز، کشته شد. این حمله زمائن آغاز شد که مواد  میخانیک جبن

منفجره که در واسطه نقلیه جاسازی شده بود، به وسیله حمله کننده در مقابل دروازه ورودی انفجار کرد و به 

اکت و بم دسنر و سالح سبک شلیک شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده تعقیب آن ر

 گرفت. 

ول از راه دور ۱۸به تاری    خ  • هدایت هللا ظاهر، یک عضو موسسه  ، یم در شهر جالل آباد، مواد منفجره نوع کنبر

اخل استدیوم کرکت پل بهسود که به " را به قتل رساند. مواد منفجره در دځوانان"با احساسه جامعه مدئن به نام 

خاطر تماشای بازی کرکت در شام آنروز مملو از  مردم بود و قربائن در برگزاری این مسابقه تالش نموده بود، انفجار 

ن در این حمله را  کرد. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. گفته یم شود که طالبان دست داشیر

 رد کردند. 

ی را انجام دادند که باعث ی پیچیدهحملهجوالی در شهر جالل آباد، اعضای شاخه خراسان داعش  ۲۸به تاری    خ •

( گردید. AADAکشته شدن سه تن از کارمندان یک موسسه غب  دولنر به نام نهاد مساعدت و انکشاف افغانستان )

ن امنینر از اثر این   را مورد هدف شاه محمود، راننده و بسم هللا و فیض هللا، محافظی 
ی
حمله که مرکز آموزیسر قابلیک

قرار داد و در آن از واسکت های انفجاری، بم دسنر و سالح سبک استفاده شده بود، به قتل رسیدند. شاخه 

 خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. 

ن از فعاالن ۲۵ تاری    خبه • ب  سپتمبر در شهر کندهار، مردان مسلح محمد نارص مبارز، یکیر گلوله به مدئن را به رصن

ن بود.  ۲۰۱۸قتل رسانید. موصوف نامزد انتخابات ولش جرگه سال  طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نب 

 گرفتند. 

ول از راه در منطقهاکتوبر  ۴به تاری    خ • ی کگه بازار ولسوایل خوگیائن والیت ننگرهار، انفجار مواد منفجره نوع کنبر

( را مورد هدف قرار داد، باعث کشته شدن سه کارمند BRACغب  دولنر برک افغانستان ) دور که ساختمان موسسه

(، عمران و داکبر مجیب الرحمن شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را  این موسسه رسدار ویل )انجنب 

 به عهده گرفت. 

مسلح بخت هللا، یک تن از کارمندان  ی تنگ ولسوایل زیروک والیت پکتیکا، مردانمنطقهاکتوبر در  ۲۶به تاری    خ •

ب گلوله به قتل رساند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده  ن الملیل صیح را به رصن موسسه غب  دولنر بی 

 نگرفت. 

 ها رسانه کارمندان و  ژورنالیستان

سوار یک ژورنالیست تلویزیون به اسم عبدالمنان اپریل در شهر کندهار، مردان مسلح موتر سایکل  ۲۵به تاری    خ • 

، گفته یم شود که دو ۲۰۱۹ارغند را به قتل رسانید. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. در اپریل 

 تن به اتهام این حمله مجرم شناخته شدند. 

تن داشت، منجر به کشته اپریل در شهر کابل، یک حمله توسط یک فرد که واسکت انفجاری بر  ۳۰به تاری    خ •

(، سلیم  ، غازی رسویل، نوروز عیل خاموش )رجنر ، شاه معراج فیضن شدن ژورنالیستان هر یک، یار محمد توخن

، عبادهللا حنانزی، فرضته محرم درائن و سباوون کاکر شد. این حمله پس از یک حمله ی قبیل تالش، عیل سلیمائن

ت، به وقوع پیوست. شاخه خراسان داعش مسئولیت این دو توسط یک فرد که واسکت انفجاری به تن داش

 حمله را به عهده گرفت. 

اپریل در شهر خوست، مردان مسلح ژورنالیست احمد شاه متونوال را در حالیکه سوار بر بایسکل به  ۳۰به تاری    خ •

ب گلوله به قتل رساند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. به تاری    خ  سوی خانه روان بود، به رصن

 ، گفته یم شود که سه مرد به اتهام این حمله مجرم شناخته شدند. ۲۰۱۹جنوری  ۳

• 
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ان تلفات کاهش یافت؛ باوجود آن، کشتار  ،  ۲۰۱۹در سال   ن مب 

 ی فزاینده به یک تاکتیک معمول مبدل شد.  عمدی به گونه 

ب گلوله کشته شدند. در یک   چهار مدافع حقوق بشر به رصن

در    رویداد،  بشر  حقوق  مستقل  رسپرست کمیسیون  طالبان 

ی دیگر، یک مدافع  والیت غور را اعدام کردند. در یک قضیه 

ب گلوله   حقوق بشر توسط مردان مسلح در شهر غزئن به رصن

، افراد مسلح ناشناس یک داکبر و   کشته شد. در رویداد اخب 

ی موسسه وی  مددرسان جاپائن به اسم تیتسو ناکامورا و راننده 

ب گلوله کشتند.  ر   ا در جالل آباد به رصن

هدفمند    ژورنالیست شش   حمالت  در  ها  رسانه  و کارمندان 

یک   طالبان  شدند.  فراه    ژورنالیست کشته  والیت  در  را 

 به قتل رساندند. شاخه خراسان داعش یک  
ً
اختطاف و بعدا

قتل    ژورنالیست  به  گلوله  ب  رصن به  خوست  شهر  در  را 

چهار   و    ژورنالیست رسانیدند.  تالقان، کابل  در  حمالئر  در 

کندهار کشته شدند و هیچ جناخ مسئولیت آن را به عهده  

   نگرفتند. 

 

 

جوالی در حوایل میدان هوائی کابل، یک حمله توسط یک تن که واسکت انفجاری به تن داشت، در  ۲۲به تاری    خ • 

ن برد. شاخه خراسان داعش مسئولیت این میان سایر قربانیان، یک کارمند رسانه  را از بی 
ئی به اسم محمد اخبر

 حمله را به عهده گرفت. 

، یک حمله ۱۰به تاری    خ • ن های متعدد رسانه ها آگست در شهر غزئن ی طالبان باالی تپه تلویزیون )محیل که آنیر

 در آنجا نصب شده است( منجر به کشته شدن یک میخانیک رسانه به اسم محمد داوود انوری شد. 

ول از راه دور منجر به کشته شدن گزارشگر صمیم  ۵به تاری    خ • سپتمبر در شهر کابل، انفجار مواد منفجره نوع کنبر

ی انتحاری در همان محل به وقوع پیوست. شاخه کمره بردار رامز احمدی شد. این انفجار پس از حملهفرامرز و 

 خراسان داعش مسئولیت این حمالت را به عهده گرفت. 

ن تبادل آتش در جریان حمله  ۱۸به تاری    خ • اکتوبر در شهر کندهار، یک کمره بردار به اسم محمد سلیم انگار حی 

 کشته شد. طالبان مسئولیت این حمله باالی ساختمان والیت را به عهده گرفت. باالی ساختمان والیت 

نام  کندهاردسمبر در شهر جالل آباد، مردان مسلح پس اختطاف رئیس شبکه تلویزیوئن انعکاس،  ۴ ی    خبه تار•

ب گلوله به قتل رساندند. هیچ گرویه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. راننده  ی وی را به رصن
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ن حقوق بشر   مدافعی 

، مردان مسلح نقیب هللا خاکسار، رئیس یک نهاد جامعه مدئن به نام ژوند را به  ۲۲به تاری    خ • جون در شهر غزئن

ب گلوله کشتند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت.   رصن

ی، رسپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت غور در شهر ۳به تاری    خ • ، عبدالصمد امب   سپتمبر

جلریز والیت وردک هنگایم اختطاف شد که در بس مسافر بری از کابل به سوی والیت غور سفر یم کرد. به تاری    خ   

ی چهار مرتبه از ناحیه پشت  ۵ ، موصوف به شکل  اعدا م گونه کشته شد.  به اساس معلومات منابع، امب  سپتمبر

ن گزارش شد که طالبان ای ن حمله را مورد تحقیق قرار داده و نتایج آن با مردم رس مورد هدف گلوله قرار گرفت. چنی 

یک ساخته نشده است.   رسر

دسمبر در شهر جالل آباد، مردان مسلح داکبر تیتسو ناکامورا، رئیس موسسه غب  دولنر جاپائن به نام  ۴به تاری    خ •

ب گلوله به قتل خدمات صیح صلح )و یک شهروند افتخاری افغانستان( و ذین هللا موسم، راننده ی وی را به رصن

 رسانید. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. 

 ها رسانه کارمندان و  ژورنالیستان

 به قتل  ۵به تاری    خ  • 
ً
جنوری در شهر فراه، مردان مسلح جاوید نوری، ژورنالیست نیمه وقت را اختطاف و متعاقبا

قتل را به عهده گرفته و این ادعا را رد کردند که گویا موصوف به دلیل ژورنالیست  این مسئولیترساندند. طالبان 

 بودن مورد حمله قرار گرفته است. 

وری در  ۵به تاری    خ • شهر تالقان، مردان مسلح ژورنالیست شفیق آریا و ژورنالیست رحیم هللا رحمائن را در فبر

ب گلوله به قتل رسانیدند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده  همصداداخل ساختمان رادیو  به رصن

 نگرفت. 

خواه را مارچ در شهر خوست، مردان مسلح موتر سایکل سوار ژورنالیست سلطان محمو ۱۵به تاری    خ • د خب 

 هنگایم که در حال 
ی

ب گلوله به قتل رساند. شاخه خراسان داعش مسئولیت این  رانندگ موتر خود بود، به رصن

 حمله را به عهده گرفتند. 

ب گلوله به قتل رساندند. این حادثه چند  جوالی ۱در • در شهر کابل، مردان مسلح عبدالرووف ایملزی را به رصن

خصویص شمشاد که عبدالرووف ایملزی در آنجا  تلویزیوندر نزدییک شبکه  ساعت بعد از حمله موتر بمب

ی موتر بمب را به منحیث محافظ امنینر ایفای وظیفه یم کرد، به وقوع پیوست. طالبان مسئولیت این حمله

 عهده گرفتند. 

یرین، باعث در شهر کندهار، مواد منفجره جاسازی شده در واسطه نقلیه در میان سا سپتمبر  ۲۴به تاری    خ •

ن از  که کشته شدن عبدالحمید هوتیک ئی هیواد بود، گردانندگان برنامه های سیایس در گروه مستقل رسانهیکیر

شد. این حمله دفبر کمپاین انتخابائر ییک تن از کاندیدا های ریاست جمهوری را هدف قرار داد. هیچ جناخ 

 رفت. مسئولیت این حمله را به عهده نگ
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د   در خط نخست نتر

 ، ن حقوق بشر  ۲۰۲۰در سال  و کارمندان رسانه ها ژورنالیستان قتل مدافعی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نظر اجمال۲۰۲۰

های عمدی  شاهد افزایش قابل مالحظه در کشتار    ۲۰۲۰سال  

 در تمایم این رویدادها 
ً
ن حقوق بشر بود. تقریبا هیچ  ،  مدافعی 

 جناخ مسئولیت آن را به عهده نگرفت.  

مدافع حقوق بشر    ۱۰قبل از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان،  

ایل    ۱از   مختلف    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۱جنوری  والیات  در 

مدافع حقوق بشر کشته شده،    ۱۰افغانستان کشته شدند. از  

تن آنها )به شمول یک خانم: فاطمه خلیل همراه با راننده    سه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر به نام احمد جاوید فوالد کشته  

منفجره   مواد  از  آن  در  رسید که  قتل  به  در حمالئر  شدند( 

جاسازی شده در وسایط نقلیه استفاده شده بود. پنج مدافع  

ب گلوله کشته شد  ند. دو  حقوق بشر توسط افراد مسلح به رصن

 اجساد شان یافت شد. از مجموع ده  
ً
تن اختطاف شده و بعدا

 از سوی طالبان  
ً
مدافع حقوق بشر کشته شده، سه تن آنها قبال

 تهدید شده بودند.  

سپتمبر    ۱۱جنوری ایل    ۱و کارمند رسانه ها از    ژورنالیست چهار  

کشته شدند. شاخه خراسان داعش حمله باالی موتر    ۲۰۲۰

عمله کارمندان شبکه تلویزیوئن خورشید را که در آن از مواد  

به   بود،  شده  استفاده  جاده  در کنار  شده  جاسازی  منفجره 

عهده گرفتند. مسئولیت یک حمله از سوی هیچ جناخ ادعا  

ب گلوله   ژورنالیست یک  نشد.   از  به رصن منحرف شده که  ی 

غور   در  مظاهره کنندگان  با  برخورد  جریان  در  پولیس  سوی 

 شلیک شده بود، به قتل رسید. 
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ن حقوق بشر   مدافعی 

، مردان مسلح حمزه غفارزی، رئیس موسسه جامعه مدئن به نام "اقوام باهم برادر  ۷به تاری    خ • مارچ در شهر غزئن

ب گلوله به قتل رساندند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.   افغانستان" را به رصن

 

، قدرت هللا س ۲۸به تاری    خ • ب گلوله مجروح در شهر پل علم، مردان مسلح فعال جامعه مدئن تانکزی را به رصن

د. هیچ جناخ مسئولیت ساختند. موصوف پس از آنکه به شفاخانه ای در کابل منتقل شد، از اثر جراحات جان سبر

 این حمله را به عهده نگرفت. 

اپریل در شهر کابل، به اساس اطالعات منابع، افراد مسلح یک تن از بزرگان محل، فعال صلح و رئیس  ۷به تاری    خ •

 به قتل رساندند. هیچ جناخ مسئولیت 
ً
شورای قویم وردک به نام داکبر ضیاءالدین کمال را اختطاف کرده و بعدا

 این حمله را به عهده نگرفت. 

ت را که فعال جامعه مدئن و هماهنگ کننده گروه یم در شهر قال ۲۱به تاری    خ • ت، مردان مسلح محمد ابراهیم عبر

ب گلوله مجروح ساختند؛ موصوف به تاری    خ  ک جامعه مدئن زابل بود، به رصن یم از اثر جراحات  ۲۸کاری مشبر

ت از سوی طالبان تهدید به مرگ شده و ا د. قبل از حمله، گفته یم شود که آقای عبر ز وی خواسته وارده جان سبر

ی را متوقف کند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.   شده بود تا فعالیت های حقوق بشر

ول( باعث کشته شدن  ۲۷به تاری    خ • ول از راه دور )ریموت کنبر جون در شهر کابل، انفجار مواد منفجره نوع کنبر

گان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود، فاطمه "نتاشه" خلیل که کارمند بخش ارتباطات تمویل کنند

ی آن کمیسیون گردید. مواد منفجره در واسطه نقلیه که دارای نمبر پلیت دولنر بود، و احمد جاوید فوالد، راننده

 جاسازی شده بود. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. 

ب جوالی در شهر فراه، مردان مسلح حمی ۱به تاری    خ • ، سخنگوی شبکه جامعه مدئن فراه را به رصن دهللا رحمائن

ن بود. گفته یم شود که وی چندبار از  گلوله به قتل رساندند. موصوف یک معلم، بزرگ قوم و رئیس انجمن معلمی 

ن نماید. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.   ریاست امنیت میل خواسته بود تا امنیت وی را تامی 

 

، مردان مسلح عصمت هللا سالم، مدافع حقوق بشر و رئیس  ۱تاری    خ به • آگست در ولسوایل اندر والیت غزئن

شورای محل )نهاد جامعه مدئن به نام ژوند( را اختطاف کردند. طبق اطالعات منابع، روز بعد جسد وی که اثار 

جوالی(،  ۱۳ل از عیداالضیح )شکنجه در آن دیده یم شد، یافت گردید. منابع همچنان ابراز نمودند که قب

موصوف پیایم از طالبان دریافت کرده بود که در آن تقاضای مالقات با وی را نموده بودند. هیچ جناخ مسئولیت 

 این حمله را به عهده نگرفت. 

ن که دادخواه صلح و کارم ۱۹به تاری    خ •  امی 
ند آگست در شهر کابل، انفجار مواد منفجره در موتر داکبر عبدالباقر

 ارشد وزارت معارف بود، باعث کشته شدن وی گردید. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهد نگرفت. 

آگست در شهر گردید، مردان مسلح حاخر محمد ننر را که یک فعال صلح و بزرگ قویم بود، به  ۲۲به تاری    خ •

ب گلوله به قتل رساندند.موصوف در لویه جرگه مسورئر صلح که از  در کابل برگزار شد،  ۲۰۲۰آگست  ۹ – ۷رصن

اک نموده بود. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهد نگرفت.   اشبر
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 ها رسانه کارمندان و  ژورنالیستان

جنوری در شهر لشکرگاه، پولیس جسد سفر محمد اتل )گرداننده رادیو سمون( را پیدا کرد. هیچ  ۲به تاری    خ • 

 جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. 

ی میان پولیس و مظاهره کنندگان  ۵به تاری    خ • وز کوه، یک مریم منحرف شده که در جریان درگب  یم در شهر فب 

احمد خان نوید، یک ژورنالیست رضاکار رادیو شد. این مظاهره در برابر آنچه  شلیک شد، باعث کشته شدن

دوستانه در والیت غور گفته شد، روی دست گرفته شده بود.  عادالنه کمک های بشر  که توزی    ع غب 

یم در شهر کابل، انفجار مواد منفجره جاسازی شده در کنار جاده، باعث کشته شدن ژورنالیست  ۳۰به تاری    خ •

[ به اسم شفیق ذبیح شد. تلوی ی و تخنیکر ]آن شبکه تلویزیوئن " امب  زیون خورشید به نام مب  واحد شاه "ضمب 

 شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. 
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 در آرزوی صلح 

 ، ن حقوق بشر  ۲۰۲۰سپتمتر   ۱۲و کارمندان رسانه ها از  ژورنالیستان قتل مدافعی 

 بدینسو 

 

  یم مردم  فراموش  هیبق و  شود  یم  ما  رس  پشت تیتو  کی  رصف   م،یشو  کشته  کهی وقت 
  در  صلح پروسه عنوان تحت  در  کهی ا یب  تغ  گانهی. میشو 

ی
  ن یا است آمده مردم  زندگ

ن قاتل دانستند  یم قبال   آنها  که  است  . فهمند  نیم   حاال  اما  اند  ها   گ  مردم  ی 
 

                                                                              

 شهرزاد اکتر              
      افغانستان بشر  حقوق مستقل ونیسیکم  سی رئ                                                                                    

 ۲۰۲۱جنوری  ۷، مز ی تا  ورکیو ین     

 

ان   ن آغاز گفتگوهای صلح افغانستان نتوانست باعث کاهش مب 

دیر زمان همه در انتظار آن بودند، شود و  خشونت ها که از  

ی تعداد زیاد از شهروندان افغانستان را از  توقعات خوش بینانه 

ن برد  ن  بی  . در واقع، این آمار بیانگر افزایش ناامنن برای مدافعی 

و   بشر  های    ژورنالیستان  حقوق  موج کشتار  و،  ایبن از  بود. 

آغاز گفتگوها  از  این دوره پس  در جریان  ی صلح  عمدی که 

 افغانستان در دوحه مشاهده شد، قابل تامل است.  

در گام نخست، این آمار افزایش آئن را در تعداد کشته شدگان  

در مقایسه با هر زمائن یط سه سال گذشته نشان یم دهد که  

ن حقوق بشر و   را متاثر ساخته است. در    ژورنالیستان  مدافعی 

ان برجسته و رصی    ح البیان    هدف قرار دادن رهبر
ً
گام دوم، عمدا

رسشناس در مدت زمان محدود    ژورنالیستان  جامعه مدئن و  

ن  در مناطق مختلف افغانستان )به شمول داخل ساحه  ی سبر

  ، ن کابل( منجمله به دلیل عدم ادعای مسئولیت توسط عاملی 

ئر پیشینه در میان افراد ملیک در کشور  ی  فضای ترس را به گونه 

 ایجاد کرده است. 

، یوناما قتل عمدی  ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲از  

پنج مدافع حقوق بشر را ثبت کرد. در تمام این پنج مورد )به  

شمول یک زن(، در این قتل ها از سالح سبک استفاده شده  

 نگرفت.    بود. هیچ جناخ مسئولیت این حمالت را به عهده 

، یوناما شش مورد  ۲۰۲۱جنوری    ۳۱ایل    ۲۰۲۰سپتمبر    ۱۲از  

و کارمندان رسانه ها را ثبت کرد. از آن جمله،    ژورنالیستان  قتل  

ب گلوله کشته شد؛ دو   چهار مورد )به شمول یک زن( به رصن

وسایط   در  شده  جاسازی  منفجره  مواد  حمالت  در  آنها  تن 

این  از  ییک  تنها  مسئولیت  شدند.  شد:    کشته  ادعا  رویدادها 

ی  مالیل میوند و راننده   ژورنالیست شاخه خراسان داعش قتل  

وی در جالل آباد را به عهده گرفتند. در سایر رویدادها، هیچ  

 جناخ مسئولیت آن را به عهده نگرفت.  
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ن حقوق بشر   مدافعی 

ب گلوله به قتل  ۲به تاری    خ • اکتوبر در شهر پل علم، مردان مسلح سید حیدر هاشیم، مدافع حقوق بشر را به رصن

 رسانیدند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. 

دولنر به نام بنیاد انتخابات  ۲۳به تاری    خ •  موسسه غب 
دسمبر در شهر کابل، مردان مسلح یوسف رشید، رئیس اجرائی

ب گلوله به قتل رساند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.  شفاف و عادالنه افغانستان را به رصن

ن دخیل در این حمله خبر داد. ۲۰۲۱جنوری  ۹به تاری    خ  ی مظنونی   ، وزارت داخله از دستگب 

، ی ده نو ولسوایل حصه اول کوهستان والیت کاپیسا، مرددسمبر در قریه ۲۴به تاری    خ • ان مسلح فرشته کوهستائن

ن بردند. جامعه مدئن و رسانه ها اذعان داشتند که خانم کوهستائن در  ب گلوله از بی  فعال جامعه مدئن را به رصن

مورد تهدیدائر که دریافت نموده بود، در حساب خود در رسانه های اجتمایع نوشته بود. هیچ جناخ مسئولیت 

ن این حمله خبر دادند.  ۲۸خ این حمله را به عهده نگرفت. به تاری     ی مظنونی  ن امنینر از دستگب  ، مسئولی   دسمبر

دسمبر در شهر کابل، پولیس جسد عابد جاهد )که گفته یم شود آثار مریم در آن دیده یم شد( را که  ۳۱به تاری    خ •

افغانستان فعال جامعه مدئن بود، پیدا کردند. جاهد که از والیت بغالن و عضو شورای عمویم هزاره های سنن 

 به دلیل ناامنن در آن والیت، به کابل نقل مکان نموده بود. هیچ جناخ مسئولیت این 
ً
ا بود، گفته یم شود که اخب 

 حمله را به عهده نگرفت. 

ب  ۲۰۲۱جنوری  ۲۱به تاری    خ • در شهر گردیز، مردان مسلح یک فعال جامعه مدئن به اسم عادل ننگ را به رصن

 گلوله به قتل رساندند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. 

 ها رسانه کارمندان و  ژورنالیستان

نومبر در شهر کابل، انفجار مواد منفجره که در یک واسطه نقلیه جاسازی شده بود، به شمول سایر  ۷به تاری    خ  • 

قربانیان، منجر به کشته شدن یما سیاووش، گرداننده سابق طلوع نیوز شد. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به 

ی  ۲۸عهده نگرفت. به تاری    خ  ن امنینر از دستگب  ، مسئولی  ن این حمله خبر دادند. دسمبر  مظنونی 

ن  ۱۲به تاری    خ • نومبر در شهر لشکرگاه، انفجار مواد منفجره در زیر یک واسطه نقلیه ژورنالیست الیاس دایع را از بی 

برد. گفته یم شود که موصوف در گذشته از سوی طالبان تهدید شده بود. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به 

 عهده نگرفت. 

دسمبر در شهر جالل آباد، مردان مسلح سوار بر ریکشا مالیل میوند، ژورنالیست و فعال حقوق زن  ۱۰به تاری    خ  •

ب گلوله به قتل رساندند. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله  و طاهر خان، راننده تلویزیون انعکاس را به رصن

ن امنینر گزارش دادند ک ۲۸را به عهده گرفتند. به تاری    خ  ، مسئولی  ن این حمله را دستگب  کرده اند. دسمبر  ه مظنونی 

، مردان مسلح موتر سایکل سوار رحمت هللا نیکزاد، رئیس انجمن ژورنالیستان   ۲۱به تاری    خ • دسمبر در شهر غزئن

ن بردند. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. به تاری    خ  ب گلوله از بی  ن  ۲۸را به رصن ، مسئولی  دسمبر

 ادند که مظنوین این حمله را بازداشت کرده اند. امنینر گزارش د

وز کوه، مردان مسلح بسم هللا عادل ایماق، مدافع حقوق بشر و ژورنالیست  ۲۰۲۱جنوری  ۱به تاری    خ • در شهر فب 

ن بردند. موصوف در ماه نومبر در رسانه های اجتمایع نوشته بود که خانه و موتر وی  ب گلوله از بی  رادیو را به رصن

 له قرار گرفته است. هیچ جناخ مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. مورد حم
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ن الملل حقوق بشر ۱ضمیمه   : معیار های بی 

 حق 
 

 زندگ
 

ن الملل حقوق بشر   قانون بی 
 

 از جمله حقوق ذائر شخص    (  ۱)، پاراگراف  ۶  مادۀ
ی

ن الملیل حقوق مدئن و سیایس ترصی    ح میدارد: "حق زنده گ میثاق بی 

 محروم کرد".  
ی

 است. این حق باید بموجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودرسانه و یا بدون مجوز از زنده گ

قانوئن    پروتوکول امون احتمال مرگ غب  ک اجراأت در  12(۰۱۶۲)  میناسوتا در مورد تحقیق پب  تحقیق    مورد    یک معیار مشبر

قانوئن را، بشمول وضیعنر که یک کشور نتواند از یک فرد و یا افراد در برابر تهدیدات و یا خشونت   امون احتمال مرگ غب  پب 

وئن قابل پیش بینن محافظت نماید، مشخص  .)ج(( ، فقره۲ف )پاراگرا میکند   های بب 

را     ، به ویژه در موارد ذیل ۶تازه ترین تفسب  خود از مادۀ    ، خود  ۳۶13ل متحد در نظر عمویم  کمیته حقوق بشر سازمان مل

ن ارائه نموده است:     چنی 

 مردم را تهدید میکند  -
ی

ی مسلحانه و سایر موارد اضطراری عمویم که زندگ ایط درگب   حنر در رسر
ی

قابل ابطال    حق زندگ

 (. ۲)پاراگراف  و فسخ نمیباشد 

ن نمایند و از طریق   کشورهای عضو -  را رعایت وآنرا تأمی 
ی

ن الملیل حقوق مدئن و سیایس مکلف اند تا حق زنده گ میثاق بی 

ان خسارت را برای همه قربانیان نقض حق    بدهند و    تدابب  قانوئن و سایر اقدامات به آن اثر زمینۀ مؤثر اصالح و جبر

 فراهم سازند )پاراگراف 
ی

 . (۴زنده گ

 افراد در برابر محرومیت های نایسر از عملکرد اشخاص ویا  کشورهای عضو باید س -
ی

یع الزم را بخرچ  دهند تا از زنده گ

نهاد های که به دولت منسوب نمیباشد، محافظت نمایند. این مکلفیت شامل تهدیدهای قابل پیش بینن و وضیعنر  

ن میباشد.   میگردد نب 
ی

 را تهدید و منجر به از دست دادن زنده گ
ی

نر اگر این تهدیدات و وضیعت منجر به  ح که زنده گ

 هم نگردد، 
ی

 .(۷نقض نمایند )پاراگراف   را ۶کشور های عضو ممكن است مادۀ   ازدست دادن زنده گ

ی محرومیت از حق   - کشور های عضو مکلف اند تا مطابق به قانون ادارات و طرزالعمل های مناسب را برای جلوگب 

، تحقیق و مورد پیگرد قانوئن قر 
ی

ن مجازات و فراهم  زنده گ ، تعیی 
ی

قانوئن از حق زنده گ ار دادن قضایای محرومیت غب 

ان کامل خسار   . (۱۹ت ایجاد نمایند )پاراگراف اکردن زمینۀ جبر

ی مؤثر از اعدام های فرا قانوئن ، خودرسانه   ۱۹۹۱پروتوکول میناسوتا نسخه تجدید شده کتابچه راهنمای سازمان ملل در سال   12 در زمینه جلوگب 

ی و تحقیق مؤثر در اعدام های فرا قانوئن ، خودرسانه و   و خالصه ای است که در اصل برای تکمیل اصول سازمان ملل متحد در مورد پیشگب 

ن الملیل را برای ج   بی 
قانوئن  خالصه تهیه شده است. . اصول سازمان ملل که معیارهای حقوقر  و تحقیق در مورد مرگ غب 

قانوئن ی از مرگ غب  لوگب 

ن یم کند ، مورد استقبال شورای اقتصادی و اجتمایع سازمان ملل متحد و )قطعنامه   ( مورد تأیید رسمنشر  ۱۹۸۹  یم  ۲۴مورخ    ۶۵/ ۱۹۹۸تعیی 

تجدید نظر شد و یم توانید   ۲۰۱۶سوتا در سال ان (. پروتوکول می۱۹۸۹دسمبر ۱۵مورخ    ۱۶۲/ ۴۴  سازمان ملل قرار گرفت. مجمع عمویم )قطعنامه

 آن را در  

xtraLegalArbitrary.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionE 

یس به سایت  وری  ۱۴دریافت کنید. )تاری    خ آخرین دسبر  (.  ۲۰۲۱فبر

 

ن الملیل حقوق مدئن و سیایس ، در مورد حق   ۶( در مورد ماده  ۲۰۱۸)  ۳۶کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ، نظر عمویم شماره   13 میثاق بی 

 ، سند ملل متحد. 
ی

 . ۲۰۱۸بر و تاک CCPR / C / GC / 36  ،۳۰زندگ

  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionExtraLegalArbitrary.aspx
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متناسب را به آنها اعمال نیم نماید،    و   مناسب   تدابب    اند تا   کشور های عضو مکلف - مثبت را، که مسئوولیت های غب 

ن و جرایم سازمان    در پاسخ به تهدیدات قابل پیش   از سوی افراد و نهاد های شخض مانند مجرمی 
ی

بینن در برابر زنده گ

نیست،  دولت  به  منسوب  آنها  عملکرد  تروریسنر که  یا  مسلح  های  بشمول گروه  نظایم،  شبه  های  یا گروه  یافته 

ند )پاراگراف   .  (۲۱رویدست گب 

 آنها به   کشورهای عضو مکلف -
ی

خاص امنینر را برای افرادی که در وضیعت آسیب پذیر قرار دارند و زنده گ اند تا تدابب 

افراد   این  نمایند.  اتخاذ  تهدیدات خاص ویا موجودیت خشونت قبیل در معرض خطر ویژه قرار گرفته است،  دلیل 

تدا اتخاذ  با  باید  اند. کشورهای عضو  نگاران  و خبر  بشر  ن حقوق  مدافعی  برای  شامل  پولیس  ن  مانند گماشیر ویژه  بب  

محافظت شبانه روزی، صدور اوامر محافظت و مهار در برابر حمله کننده گان احتمایل و در موارد استثنائی و رصف با  

   . (۲۳رضایت آزادانه و آگاهانۀ فرد تحت تهدید و حضانت محافظت شده، پاسخ رسی    ع دهند )پاراگراف 

قانوئن که میدانند و یا باید بدانند، تحقیق و درصورت  کشورهای عضو مکلف اند تا در م - ورد محرومیت های احتمایل غب 

ن الملیل مربوط، از آنجمله پروتوکول میناسوتا مورد پیگرد قانوئن قرار   لزوم همچو قضایا را مطابق به معیار های بی 

، تحقق پاسخگوئی  
ن ی از معافیت، مانع دهند و هدف آن حصول اطمینان از به محاکمه کشانیدن مرتکبی  و جلوگب 

ی از تخلفات  ن دروس الزم برای تجدید نظر در شیوه ها و پالیش ها بمنظور جلوگب  ن عدالت و گرفیر شدن از عدم تأمی 

   . (۲۷مکرر باشد )پاراگراف 

 14ثر، معتبر و شفاف  باید همیشه مستقل ، بیطرفانه ، رسی    ع ، دقیق ، مؤ  (۶  ۀ )تحقیقات در مورد ادعاهای نقض ماد -

ی از وقوع تخلفات مشابه در آینده   تا اقدامات الزم را برای جلوگب  باشند. کشورهای عضو همچنان مکلفیت دارند 

یک   ن باید جزئیات مربوط به تحقیقات را به نزدیکان قربائن رسر ند. کشورهای عضو همچنی  سازند، به آنها  رویدست گب 

امون    دهند، و اطالعات عمویم را پب 
اجازه دهند تا شواهد جدید را ارائه نمایند، در تحقیقات به آنها موقف قانوئن

ی های تحقیقات انجام شده صورت گرفته به اطالع عامه برسانند، مگر اینکه    که در مورد یافته ها و نتیجه گب 
اقدامائر

مه و یا محرمیت و سایر حقوق قانوئن  افرادی که بطور مستقیم متأثر اند، حفظ گردد  بنابر ملحوظات الزم منافع عا

   . (۲۸)پاراگراف 

ن مکلفیت های کشور های عضو را در راستای محافظت افراد در برابر انتقام جوئی جهت بلندبردن و    ۶ماده   - همچنی 

 به تهدیدات مرگ و  تالش برای تحقق حقوق بشر تقویت میبخشد. کشورهای عضو باید تدابب   
ی

الزم را برای رسیده گ

از حقوق بشر   برای دفاع  امن و مساعد  ایجاد و حفظ یک فضای  ، منجمله  ن حقوق بشر از مدافعی  محافظت الزم 

ند )پاراگراف     . (۵۳رویدست گب 

مینمایند   - استفاده  خویش  های  از صالحیت  دولنر  غب   مسلح  های  مواردی که گروه  به  ن  همچنی  فوق  و  معیارهای 

 را رعایت و هرگونه تخیط هائی را که مرتکب و یا در آن سهیم 
ی

ن   15مسئوولیت دارند تا حق زنده گ ان نمایند، نب  اند جبر

 صدق مینماید.  

دوستانه ن الملل بشر  حقوق بی 

الملیل  ن  ی های مسلحانۀ غب  بی  تعداد درگب  بعنوان جائی که در آن یک  افغانستان را  وجود دارد تلقر    16یوناما وضعیت 

ن الملیل ممنوع است.   ی های مسلحانۀ غب  بی  دوستانه قتل افراد ملیک در درگب  ن الملیل بشر مینماید. مطابق به حقوق بی 

 مراجعه کنید.  ۳۳ایل  ۲۲همچنان به پروتوکول میناسوتا، پاراگراف های  14

ی غزه مراجعه نمایید، سند سازمان ملل.   15 سپتمبر   A / HRC / 12/48   ،۲۵به گزارش مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد درگب 

 .  ۱۸۳۶پاراگراف ،  ۲۰۰۹

مراجعه   16 ذیل  سایت  در  مسلحانه  های  ی  درگب  در  ملیک  افراد  محافظت  مورد  در  یوناما  گزارشات  به  بیشبر  جزئیات  برای 

  reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protectionکنید: 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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 و افراد ، به ویژه انواع قتل" افراد ملیک و افرادی را که در جنگ دخیل    ۳مادۀ  
ی

ک کنوانسیون ژینو "خشونت علیه زندگ مشبر

 میدهد.  نیستند را منع قرار 

ی   فعال در خصومت های درگب  قتل علیۀ اشخایص که هیچگونه مشارکت  ارتکاب  الملیل،  ن  بی  قانون جرایم  به  مطابق 

ن الملیل ندارند، مطابق مادۀ   بی  ن الملیل به عنوان یک جنایت    ، فقرۀ ۸مسلحانۀ غب  )ج( و )ط( اساسنامۀ محکمۀ جرایم بی 

 
ی

 تلقر شده است.   جنیک

ن     بشر  حقوق مدافعی 

( اعالمیه در مورد حق و مسئولیت  ۱۴۴/ ۵۳)قطعنامۀ شماره    ۱۹۹۸دیسامبر    ۹مع عمویم سازمان ملل متحد بتاری    خ  مج

افراد ، گروه ها و ارگان های جامعه جهت تحقق و محافظت از حقوق بشر و آزادی های اسایس شناخته شدۀ جهائن )که  

"( مسیم است را به تصویب  ن حقوق بشر  رسانید.  بنام  "اعالمیۀ مدافعی 

به مسئوولیت دولتها در راستای محافظت ، تروی    ج و اجرای کلیه حقوق بشر اشاره    ۱۵و    ۹،۱۲،۱۴،  ۲  ماده های -

میکنند تا اطمینان حاصل شود که همه افراد تحت قیمومیت آنها عمأل بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای اجتمایع،  

، اداری و سایر تدابب  ال
زم را جهت حصول اطمینان  اقتصادی، سیایس و سایر حقوق برخوردار شوند و اقدامات قانوئن

ان مؤثر خسارات برای اشخایص که ادعای قربائن شدن نقض   ند، زمینۀ جبر از اجرای موثر حقوق و آزادیها رویدست گب 

حقوق بشر را مینمایند فراهم سازند، تحقیقات رسی    ع و بیطرفانه در مورد ادعای نقض حقوق بشر انجام دهند، کلیه  

، تبعیض نامطلوب، فشار و یا هر  تدابب  الزم را جهت محافظت ه  مه در برابر هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جوئی

  ، وع وی در اعالمیه انجام دهند،  آگایه عامه را در مورد حقوق مدئن اقدام خودرسانه در نتیجۀ اعمال حقوق مشر

ند، در ایجاد و انکشاف نهاد های مستقل میل  بلند ببر
ی

، مانند ادارۀ بازرس و یا  سیایس، اقتصادی، اجتمایع و فرهنیک

کمیسیون حقوق بشر حمایت شانرا اعالم  نمایند، و زمینۀ آموزش حقوق بشر را در همه سطوح تعلیمات رسیم و  

 آموزشهای مسلیک فراهم و تسهیل نمایند.    

ن حقوق بشر   از   اعالمیه  ۱۱،۱۲،۱۳، ۶،۷،۸،۹، ۱،۵ماده های   -   محافظت ، منجمله  محافظت حقوق مشخص مدافعی 

ن المیلو تح ی آنها در سطح میل و بی  ی شان بصورت انفرادی و در همکاری   قق حقوق بشر د کار حقوق بشر جهت پیشبر

، جستجو، دریافت و نگهداری   ن ، مالقات و یا اجتماع مسالمت آمب  دولنر با دیگران، تشکیل انجمن ها و سازمانهای غب 

امون مفکوره ه ، انکشاف و بحث پب  ا و اصول جدید حقوق بشر و تالش برای پذیرش  معلومات مربوط به حقوق بشر

، نهاد ها و سازمانهای مربوط برای بهبود عملکرد و   انتقادات در امور عامه به ادارات دولنر آنها، ارائه پیشنهادات، 

جلب توجه آنها به هریک از جنبه ای از کار آنها که ممکن است تحقق حقوق بشر را مختل کند، شکایت در مورد  

ن شکایات، پیشنهاد و ارائه مساعدت حقوقر مسلیک  پالیش ها ی رسیم و اقدامات مربوط به حقوق بشر و برریس چنی 

اک در مجالس استماعیه، جلسات محاکم بمنظور   ، اشبر و باکیفیت و یا سایر مشوره ها و کمک در دفاع از حقوق بشر

، د الملیل حقوق بشر ن  بی  تعهدات  ن میل و  قوانی  از  آنها  وی  با سازمانهای  ارزیائر پب  ممانعت  بدون  ارتباط  یس و  سبر

، محافظت   ن حقوق بشر ان خسارت مؤثر، اجرای وظیفه یا شغل مدافعی  ن الملیل، مستفید شدن از جبر دولنر و بی  غب 

، اعمال و یا حذف منسوب به دولت که منجر   ن مؤثر در برابر عکس العمل و یا مخالفت از طریق روشهای مسالمت آمب 

)منجمله دریافت  به نقض حقوق بشر   میگردد، درخواست، دریافت و استفاده از منابع بمنظور محافظت از حقوق بشر

 وجوه مایل از خارج از کشور(  یادآوری یم کند. 

اپریل   ماه  )قطعنامۀ شماره  ،  ۲۰۰۰در  متحد  ملل  بشر سازمان  از ۲۰۰۰اپریل    ۲۶مؤرخ    ۲۰۰۰/۶۱کمیسیون حقوق   )

ن حقوق بشر برای نظارت و حمایت از  رسمنشر سازمان ملل متحد درخواست   کرد تا نماینده ویژه ای را در امور مدافعی 
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ن نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان تأسیس اش بدینسو قطعنامه های زیادی را   تطبیق اعالمیه تعیی 

ن حقوق بشر در راستای تحقق حقوق بشر   تأکید کرده است.    17تصویب و براهمیت فضای مدئن و نقش مدافعی 

   بیان و عقیده آزادی

ن الملیل و منطقه ای حقوق بشر  مانند اعالمیه جهائن حقوق بشر و    حق آزادی عقیده و بیان در یک تعدادی از اسناد بی 

ن الملیل حقوق مدئن و سیایس تسجیل یافته است )مادۀ   18( ۱۹میثاق بی 

ورت  ،اصول قانوئن بودنحق مطلق نیست و یم تواند بر اساس  حق مذکور     تناسب و عدم تبعیض محدود شود.    ، رصن

قانوئن   ، احتماال پاسخ نیم دهند   مون ها محدودیت هائی که به هیچ یک از این آز  محدودیت شامل    برای  . زمینه ها اند   غب 

ام به حقوق یا شهرت دیگران اخالقیات"  ، یا صحت عامه و یا  "(امه)"نظم ع  امهحفاظت از امنیت میل یا نظم ع  ،"احبر

  میباشند. 

  

سایت   17 در  لست  )تاری    خ    .org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Resolutions.aspxhttps://www.ohchrبه  مراجعه کنید. 

وری  ۱۴آخرین مراجعه به سایت   (. ۲۰۲۱فبر

. هر کس حق آزادی بیان را دارد. این حق شامل ۲. هر کس حق دارد  تا نظر خویش را بدون مداخله ابراز نماید.  ۱آمده است: »  ۱۹در ماده   18

ون از مرزها ، به صورت شفایه ، مکتوب یا چائر ، در قالب هبن یا از ط ریق رسانه آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و عقاید از هر نوع ، بب 

یف و مسئولیت های خایص را به همراه دارد. بنابراین  این ماده وظا   ۲اعمال حقوق پیش بینن شده در بند    . ۳های دیگر به انتخاب وی میباشد.  

وری است: )الف(  ممکن است محدودیت های خایص داشته باشد ، اما این محدودیت ها فقط مواردی است که توسط قانون پیش بینن شده و رصن

ام به حقوق یا شهرت دیگران ؛ )ب( برای حفاظت از امنیت میل یا نظم عام و یا صحت عام  ه و اخالقیات. برای احبر

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Resolutions.aspx
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 : چهارچوب مل  ۲ضمیمۀ 
 چهارچوب 

ر
 حقوف

، عضویت هفت معاهدۀ آنرا دارا میباشد که عبارتند از میثاق    ۹افغانستان از جمله   ن الملیل حقوق بشر معاهدات مهم بی 

ن الملیل رفع تمایم   ن الملیل حقوق مدئن و سیایس، کنوانسیون بی  ، میثاق بی 
ی

ن الملیل حقوق اقتصادی، اجتمایع و فرهنیک بی 

ان، کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات  اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تمایم انواع تبعیض علیۀ زن

، کنوانسیون حقوق کودک، و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت  ن آمب   و یا تحقب 
انسائن حمانه، غب  میباشد.   19بب 

ن الملیل حمایت از حقوق تمایم کارگران مهاجر و خانواده های آنها و همچنان کنوان سیون افغانستان عضویت کنوانسیون بی 

ن الملیل حمایت از مفقودین اجباری را دارا نمیباشد.    بی 

افغانستان، برعالوۀ    (۲۰۰۴)قانون اسایس سال    ۳۶ایل    ۳۴حقوق آزادی عقیده و بیان، انجمن ها و اجتماعات در ماده های  

ن مربوط ذیل تسجیل گردیده اند:     قوانی 

 ،  (۱۹۷۷( و همچنان قانون مدئن )۲۰۱۳ها )  مجمع  قانون  -

 (، ۲۰۱۷قانون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات ) -

 ( ، ۲۰۰۵قانون سازمانهای غب  دولنر ) -

 گردید( ،     تعدیل  ۲۰۱۵ که در سال  ۲۰۰۹قانون رسانه های جمیع ) -

یس به اطالعات ) -  (. ۲۰۱۹قانون دسبر

م ها   ن  پالییس و میکانت 

ی محافظت    ۳۲، ائتالقن از  ۲۰۲۰ماه جنوری    ۱۹بتاری    خ   ر اتب 
ن الملل تصویب اسبر ی سازمان عفو بی  دولنر به رهبر مؤسسۀ غب 

ی بعنوان یک نقشۀ راه برای دولت در مورد مسایل مربوط   ر اتب 
ن حقوق بشر افغانستان را پیشنهاد نمودند. این اسبر از مدافعی 

ن حقوق بشر -به محافظت، تحقیق، ارجاع، نقل مکان و حمایت روائن    در نظر گرفته شده بود و خواستار اجتمایع از مدافعی 

ک با مشارکت دولت و جامعۀ مدئن گردید.    ایجاد یک کمیسیون مشبر

ن حقوق بشر ، رئیس جمهور غنن با صدور فرمائن  ۲۰۲۰بتاری    خ اول دیسامبر   ک محافظت از مدافعی  را    کمیسیون مشتر

ی گردیده و متشکل از نماینده گان از ادارۀ لوی سارنوایل،   ایجاد کرد. این کمیسیون توسط معاون دوم رئیس جمهوری رهبر

ن وزارت خارجه، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روسای ریاست   وزرای عدلیه، امور داخله و امور زنان، معی 

ی محل و همچنان نماینده گان امور قانونگذاری و قضائی دفبر ریاست جمهوری و  عمویم امنیت میل و ادارۀ مستقل ارگانها

ن   از مدافعی  تا "یک پالن منسجم را برای محافظت  این کمیسیون مؤظف است  نهاد های ذیربط جامعۀ مدئن میباشد. 

به شکای و  دریافت  را  افغانستان  خارج  و  داخل  در  بشر  نظریات سازمانهای حقوق  ایجاد،  بشر  پیشنهادات حقوق  و  ات 

قانون و حکومتداری گزارش خواهد داد.   به شورای عایل حاکمیت  این کمیسیون   نماید." 
ی

ن حقوق بشر رسیده گ مدافعی 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعنوان داراالنشای کمیسیون فعالیت مینماید.   

به   19 بیشبر  جزئیات  )تاری    خ   https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspxبرای  مراجعه کنید 

وری  ۱۴آخرین مراجعه به سایت   (. ۲۰۲۱فبر

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx
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ک مصئونیت و امنیت ختر نگاران  یاست این کمیسیون را معاون دوم رئیس جمهور  ایجاد شد. ر   ۲۰۱۶در سال    کمیتۀ مشتر

، قوۀ قضائیه،  و گروه های پشتیبان رسانه ها میباشد.   ژورنالیستان بعهده دارد و متشکل از نماینده گان از نهاد های امنینر

ن وجود دارد.     همچو ساختار در سطح والیات نب 

ن حقوق بشر   ، کمیتۀ مدافعی 
افغانستان یک ائتالف حماینر است که روی حمایت و محافظت  در ارتباط به جامعۀ مدئن

تمرکز مینماید. بیش از چهل گروه حقوق بشر و افراد فعال در رسارس کشور عضویت این نهاد را دارند. کمیسیون مستقل  

اک مینمایند. دیده گاه تحقق    ، کمیته  حقوق بشر افغانستان، هئیت اتحادیۀ اروپا و یوناما بعنوان ناظر در جلسات آن اشبر

یک جامعۀ افغائن است که در آن حقوق و آزادیها رعایت و کسائن که برای تحقق این ارزشها تالش مینمایند از یک محیط  

 کاری امن برخوردار گردند. 
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  20اصطالحات: ۳ضمیمۀ 
 : فعالیت کند.    21هرکش که بطور جداگانه یا با دیگران در راستای تحقق و یا محافظت از حقوق بشر   مدافع حقوق بشر

ن حقوق بشر معتقد است که نهادهای میل که مطابق با اصول پاریس،   گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور مدافعی 

ن حقوق بشر   شناخته میشوند.   22اعضا و کارمندان آنها فعالیت مینمایند، منحیث مدافعی 

 :   محییط که افراد و گروه ها را قادر یم سازد تا بطور م  فضای مدنن
ی

 سیایس ، اقتصادی ، اجتمایع و فرهنیک
ی

عناداری در زندگ

اک نمایند. کشورها فضای قانوئن و پالیش را که در آن مردم ابراز نظر، اجتماع و انجمن را تشکیل و با     جوامع شان اشبر

 آنها را تحت تأثب  قرار یم دهد، از کیفیت
ی

خدمات اسایس تا   یکدیگر و همچنان با مقامات در رابطه با مساییل که زندگ

ن حقوق بشر و خبر    )منجمله مدافعی 
ام به آزادی های اسایس وارد گفتگو شوند. فعاالن جامعه مدئن ادارات بهبر و احبر

ن و مؤثر تأثب    نگاران( باید بتوانند نظریات خود را بطور آزادانه در امنیت کامل ابراز کنند و باالی تغب  بطور مسالمت آمب 

پر جنب و جوش مستلزم یک محیط باز، با امن و مصئون عاری از ارعاب، آزار و اذیت  فعال یا دئن  بگذارند. یک فضای م

ن الملیل حقوق بشر  و انتقام جوئی اعم آنالین و آفالین میباشد. هرگونه محدودیت در این فضا باید مطابق با قانون بی 
23 

 .باشد

خرب، کشنده، مرصن و آتش زا بوده و به هدف تخریب،  اشیای که حاوی مواد شیمیائی م  اشیای انفجاری تعبیه شده: 

ن حواس بکار برده میشود و بشکل    تعبیه و یا جاسازی میگردند. این اشیاء  ناتوان سازی، اذیت و منحرف ساخیر
ی

ساختیک

نظایم ساخته میشوند.   ممکن است در مراکز ساخت جنگ افزار های نظایم ساخته شوند، اما بطور معمول در جاهای غب 

ول، اشیای  اشیا ی انفجاری تعبیه شده بطور کل به چهار کتگوری تقسیم میشوند که عبارتند از: اشیای انفجاری تحت کنبر

 که با تماس فرد قربائن منفجر میگردند، اشیای انفجاری انتحاری و سایر اشیای انفجاری تعبیه شده میباشند.      انفجاری

یک وسیله انتحاری )مانند مواد انفجاری جاسازی شده در بدن و یا  حمله ای عمدی و هماهنگ که شامل  حمله پیچیده: 

مواد انفجاری جاسازی شد در یک واسطۀ نقلیه( میباشد و بیشبر از یک مهاجم و بیشبر از یک نوع اشیا )یعنن مواد انفجاری  

 ه تلقر شود.  و هاوان( در آن شامل میباشد. هر سه عنرص باید شامل باشد تا حمله پیچید جاسازی شده در بدن

 

، اکتوبر  20  .  ۳، ص ۲۰۲۰یادداشت راهنمای سازمان ملل متحد، محافظت و تحقق فضای مدئن

 تعریف های موجود در این فهرست لغات رصف برای اهداف این گزارش است.  21

، صفحه شماره  22 : حمایت از حق دفاع از حقوق بشر ن حقوق بشر  ۲، ص. ۲۹دفبر کمیشبن عایل حقوق بشر ملل متحد، مدافعی 

، به سند ملل متحد مراجعه کنید:  گ 23 ن حقوق بشر  ۳۴، بند  ۲۰۱۳جنوری   A / HRC / 22/47   ،۱۶زارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعی 


