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مکانیزم هماهنگی حقوق .  است(  AHRCMیکی از اعضای مکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان )  MADREنهاد      

باشد که به های بین المللی میافغان و سازمانملِی مدنی و حقوق بشری  از نهادهای متشکلمجمع  ، یکبشر افغانستان

ایجاد شده است.   2021های نوظهور زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان بعد از آگوست هدف پاسخگویی به چالش

Freedom House  المللی حقوق بشر،  انجمن نهادهای جامعه مدنی افغانستان، فدراسیون بین  ،  (آزادی  )خانۀMADRE ،

 هستند. اعضای این مجمع (سازمان مصوونیت و کاهش خطر) Safety and Risk Mitigation Organization و

 

    MADRE  از نهادFreedom House (خانۀ آزادی)  وOpen Society Foundations ( بازبنیاد جامعۀ ) برای

های آنان از مکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان حمایت مالی جهت ترتیب این رهنمود به عنوان بخشی از حمایت

(AHRCM )نماید.سپاسگزاری می 
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 چارچوب 

  حقوق

  بشر
 

 

دهند المللی که چارچوب حقوق بشر را تشکیل میبینها و دیگر قوانین المللی حقوق بشر، کنوانسیونهای بینمعاهده    

سازد که حقوق بشر جهانی است. منظور از حقوق بشر حفاظت از هر فرد بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، واضح می 

دیگر  شرایطی، گرایش جنسی، سن، وضعیت معلولیت یا یتملیت، عقیده سیاسی یا مذهبی، وضعیت اجتماعی، هویت جنس

 .است

 به نسبت وجایب/مکلفیت دارندگان مثابه به را هادولت و شناسد می حق« صاحبان» عنوان به را افراد چارچوب این    

 برای تالش به وظفم همچنین ها دولت .باشدمی بشر حقوق تحقق و حفاظت احترام، شامل هامکلفیت این بیند. می افراد

  باشند.می بشر حقوق نقض موارد جبران و پیگیری بررسی،

یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای مستندسازی خشونت مبتنی بر جنسیت، این نوع خشونت را در چارچوب     

گنجاند. هدف این چارچوب مصوونیت افراد در برابر تبعیض و خشونت، از جمله خشونت مبتنی المللی حقوق بشر میبین

را تقویت کنند و در صورتی که موارد نقض حقوق بشر رخ   موظف هستند که  این مصوونیت  بر جنسیت است و دولت ها

کمبود یا خالئی در احترام، حفاظت یا تحقق یک حق از جانب دولت وجود داشته باشد،  اگر .به آنها رسیدگی کنند دهدمی

توانند از حق می صاحبان. بنابراین،  دادخواهان و شودمیی حقوق بشر شناخته المللبینآن خالء به عنوان نقض قوانین 

ها جهت اصالح حقوقی خشونت دن دولتی نظارت بر حقوق بشر برای تحت فشار قرار داالمللبینهای داخلی و مکانیزم

یک رویکرد  بدین ترتیببرای پاسداری از حقوق بشر استفاده کنند.  هایشانمکلفیتمبتنی بر جنسیت به عنوان بخشی از 

و باعث تقویت   کندمیدادخواهانه کمک    اقداماتمبتنی بر حقوق بشر برای مستندسازی خشونت جنسیتی، در توانمندسازی  

 گردد.ها برای تضمین حقوق میتعهدات دولت 
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 چیست؟  جنسیت بر  مبتنی خشونت

 

 

میزان اش و یا براساس  صرفا بخاطر هویت جنسیتی  شخص  خشونتی است که بر یک    GBVخشونت مبتنی بر جنسیت      

 اب تواندشود. خشونت مبتنی بر جنسیت میاِعمال می  ،گیبه هنجارهای تعریف شده اجتماعی مردانگی و زنانه او  پایبندی

شامل آزار جسمی، جنسی و روانی، چه در خانه و چه در جامعه   GBV اشکال مختلف در زندگی یک شخص رخ بدهد.  

به تعلیم و تربیه، توانایی مشارکت در اجتماع، ها آنباشد و می تواند بر سالمت جسمی و روانی قربانیان، دسترسی می

 سازد.   متضرر مینیز ها و جوامع را خانواده GBVتاثیر منفی بگذارد.  آنان اشتغال و رفاه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیست؟  جنسیتی  اذیت و آزار    

  

کنند؛ آزار های جنگی و جنایات علیه بشریت را تعریف میوم و دیگر ابزارهای قانونی که جنایتبر اساس اساسنامه ر      

ن خشونت مبتنی بر جنسیت در منازعات و فجایع یم به رسمیت شناخته شده است. عاملو اذیت جنسیتی به عنوان یک جر

انواع مختلف مجازات در مقابل افرادی  توسط  آزار و اذیت جنسیتی می تواند    متهم شوند.ممکن است به جرم آزار جنسیتی  

 مطابقت ندارند، اعمال شود. تعیین شده های جنسیتیکه با تعریف

 

آزار و اذیت جنسیتی می تواند مانند انواع دیگر جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی به  یهاهگوندر نگاه اول بعضی از 

تبعیض جنسیتی انجام   ، اینکه تشخیص بدهیم که این جرایم چه زمانی بر اساسبناء  د؛ مثال تجاوز، قتل یا شکنجه.  نظر برس

نشان نه تنها باعث میشود که    ار و اذیت جنسیتی پاسخگو بسازیمرا در برابر آز  مجرمینمهم و حیاتی است. اینکه    شوندمی

 خشونت مبتنی بر جنسیت شامل موارد زیر است: 

  د ی و تهد  اجبار ،یشونت جنس خ •

  ی کیزی خشونت فسایر انواع  و   قتل •

 غفلت  •

 محارم زنای  •

 ی خانگ خشونت  •

  ی استفاده جنس  سوء •

 استفاده از سالمندان  آزار/سوء  •

  ی و کار اجبار جنسی  قاچاق  •

 ی اقتصاد ت محرومی •

  ن یسقط جن برای حاملگی،  اجبار  :، مانند و تناسل مثل  دی تولدر موضوع   خشونت  •

 حاملگی  از    ی اجباریرجلوگی ا ی ی و اجبار
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سازد که توضیح بخواهیم که چرا  مجرم، مرتکب این جنایت شده قادر می ، بلکه ما را بدهیم که یک جنایت اتفاق افتاده

  .است

کنند کمک که این اعمال خشونت آمیز را تقویت می ذهنیت هاییبا شناخت آزار و اذیت جنسیتی، می توانیم به تغییر     

 .را به معنای کامل تضمین کنند های وارده به قربانیانتا بهبود وضعیت و جبران آسیب فرصت بدهیم مدافعینکنیم و به 

 

 

مستند جنایات اذیت و آزار جنسیتی بالقوه مشتمل است بر: قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه مردانی که رفتار آنها  قضایای    

های مسلح به که توسط دولت یا گروه وظایفی. یا هم زنانی که از قبول قوانین پوشش اجباری یا شده است»زنانه« تلقی 

ای بارزی از آزار و اذیت جنسیتی هستند که نه تنها به خاطر اینکه هاند. اینها نمونهآنها تحمیل شده است سرپیچی کرده

 نایتکارانه اند، مستند شده اند. جقتل، تجاوز جنسی، یا شکنجه هستند بلکه به این دلیل که با هدف تبعیض آمیز انجام شد

شان  هایی که به آنها در شرایط محلیها و ویژگیها، رفتارها، فعالیتتبارز نقش  تفاوت نحوۀخواستند قربانیان را به دلیل  می

 اختصاص داده شده بود مجازات کنند.

 

 

 

 
 های آزار و اذیت جنسیتی در منازعه اشاره شده است:به بعضی از نمونه در اینجا

به    شود،برای زنان مناسب تلقی نمی که    یشغل  داشتنبه جرم    بعدو    قرار گرفته تجاوز  مورد  زن    کی •

 . رسیده استقتل  

  ش ی ش بچادر   ا و یکوتاه  خیلی  دامن او    چون  گرفته است قرار  شکنجه    ای   تجاوزمورد  دختر    ای زن  ک  ی •

 است. بوده از حد شفاف 

خدمات   ازائه وظیفه آنها را که  حاملگی،  را یز  شده اند  ن یدختران مجبور به سقط جن ا ی زنان باردار  •

 .  اخالل کرده است می باشد،   به مردان  یجنس

مورد  ، شان قابلیت رشد نداشتهریش  ا بگذارند و یند ریش خواستاینکه نمی  ل ی پسران به دل ای مردان  •

 . گرفته اند  سوء استفاده قرار 

 . شده اندبه مرگ محکوم  انهیگرارفتار مشکوک همجنس  ل یمردان و زنان به دل •

  شوند  ی م ینگهدار محابسکه در  ی زنان ه یعل یتیخاص جنس  می تحر ک یبه عنوان  یجنس  تجاوز •

 شده اند. مجبور به ازدواج  آنها  و  شده  تحمیل

 شده اند. بوکس   رینگ کی در    گر یکدیخود مجبور به مبارزه با  یاثبات مردانگ یجوانان برا •
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 مستندسازی موارد نقض حقوق بشر 

 

 است؟ مهم مستندسازی چرا    

ما به عنوان      

خواهیم مدافعین/دادخواهان، می

حقوق بشر را ترویج دهیم، برای  

قربانیان نقض حقوق بشر عدالت را 

که نقض حقوق  بدانیمتضمین کنیم و 

ها و الگوهای بشر چگونه در سیستم

استفاده و تبعیض رگتر سوءبز

. صدای زنان، افراد  جایگزین میشود

LGBTIQ  در  هایی که  و سایر گروه

تاریخ مورد تبعیض قرار   طول

در جامعه خاموش اکثرا  اندگرفته

شده است. این بدین مانده و شنیده ن

های در پروسه باشد،معناست که این تبعیض که اکثرا زمینه ساز حمالت تحمیل شده بر این اقشار در هنگام منازعات می

 و نیاز داریم یماند. ما، برای تغییر، به حقایقباقی می هتشخیص ناشداست  هدف آن تحول جامعهعدالت انتقالی که 

شود که ما بتوانیم آنها را با مخاطبان بیشتری به و سبب می کندمیبه جمع آوری این حقایق کمک  GBVمستندسازی 

های به حاشیه رانده شده در راستای دسترسی آنان به عدالت و پایان دادن به چرخۀ  اشتراک بگذاریم تا از زنان و گروه

 آنها حمایت کنیم. خشونت در جوامع

،  GBV  قضایایعامالن نقض حقوق بشر، از جمله در    اگر فردی بخواهد از حقوق قانونی موجود برای پاسخگو ساختن    

بخش در مورد توانند برای انجام تحقیقات کافی و رضایتاستفاده کند، ارائه اسناد و مدارک ضروری است. اکثرا افراد نمی

، مستندسازی توسط سازمان های جامعه مدنی می تواند فوق  ند باشد.العاده ارزشمیک جنایت به دولت اطمینان کنند. بناء 

 چرا مستندسازی خشونت مبتنی بر جنسیت و آزار و اذیت جنسیتی مهم است؟     

دلیل  این به ؛ پندارندرا نقض حقوق بشر و یا جرم نمی GBVدر بسیاری از جوامع، مردم خشونت مبتنی بر جنسیت     

های جسمی حمل آسیباجتماعی مجبور به تقربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت بدون دسترسی به خدمات صحی، حقوقی یا  

 :های ذیل کمک کندبر تغییر این شرایط از راه تواندمستندسازی خشونت مبتنی بر جنسیت می .دونو روانی می ش

از الگوهای نقض حقوق بشر راهی  آگاهی مردمقراردادن خشونت مبتنی بر جنسیت در معرض توجه عموم!  •

اقدام به جلوگیری از خشونت، ارائه خدمات  جهتها فشار بر دولت به وسیلۀاست بخاطر درخواست عدالت 

 و پاسخگو کردن عاملین خشونت. و بازماندگان به قربانیان
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 ،ها و خدمات برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیتسازی حمایتافزایش آگاهی در جامعه و بسیج •

تمام افراد با هر نوع هویت جنسی سزاوار برخورد نیک، به چالش کشیدن/ترغیب جامعه برای درک اینکه  •

 مساویانه و منصفانه هستند.

ه گردهم آوردن جوانب ، کمک بGBVها و جامعه محلی در مورد وضعیت ی، دولتالمللبین جامعه  آگاه گردن •

 .گیری و رسیدگی به خشونت جنسیجلو اقدام به ذینفع برای

به چالش  که ما برای ساختن ابزارهای دادخواهی جهت    کندمی به طور خالصه، مستندسازی، اسناد و مدارکی را فراهم      

نیاز داریم،. هر چقدر که بیشتر در مورد تضمین حقوق زنان، دگرباشان جنسی و سایرین  آنر به داکشیدن تبعیض ریشه

ترس از خشونت صحبت کنیم، به همان اندازه احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که سایر   بدونجهت داشتن یک زندگی 

بیشتر جامعه مدنی منجر به   ببینند. حمایت  یک موضوع حقوق بشری مستلزم حمایترا به عنوان    GBVهای مدافع،  گروه

 د. گردمی  کردن اقدامات عملی برایها و دیگر مقامات کلیدی تر بر دولتایجاد فشار قوی 

 

 1امنیت  و مصوونیت   

های مختلفی مستند کرد. مستندسازان خشونت مبتنی بر جنسیت و دیگر موارد نقض حقوق بشر را می توان به روش    

آوری کنند. یا عمل خشونت آمیز را جمع رویداد واقعات، مانند مشاهدات خود از یکهای دست اول از توانند یافتهمی

ی هاه ها از طریق رسانط بازماندگان، شاهدان یا خبرگزاریهای نشر شده توسمعموال  مستندسازان اطالعات را از پست 

ی اهدانشبه با بازماندگان و  اجتماعی و منابع آنالین جمع آوری می کنند. همچنین ممکن است مستندسازان از طریق مصاح

 ورند.بیااسناد و مدارک را به دست  ندنکمیاستفاده تجربیات دست اول دیگران از  که

مصوونیت مستندسازان، بازماندگان و شاهدان در کار مستندسازی حقوق بشری از اهمیت باالیی برخوردار است. پیش     

شود. برای   اتخاذ برای ارزیابی و کاهش هرگونه نگرانی حفاظتی و امنیتی باید تدابیراز آغاز پروسه مستندسازی 

ن ساکن یا در حال فعالیت آگان، شاهدان و جوامعی که در گاهی از خطرهای احتمالی برای خود، بازماندآ مستندسازان،

نکات ذیل را باید مدنظر   ،با یک رویکرد جامع  مدیریت مصوونیت و امنیتبرای    مهم است.  یک مسئولیت حیاتی و  هستند،

 گرفت:

 و غیره. هاهامنیت فیزیکی: حفاظت از مصوونیت بدنی، اسناد، دفاتر، تجهیزات و لوازم، وسایل نقلیه، خان •

  و روان اجتماعی: حفظ سالمت ذهن-انیآسایش رو •

 امنیت دیجیتال: حفاظت از اطالعات دیجیتال، ارتباطات خصوصی و تجهیزات کمپیوتری •

 
حقوق  مدافعینهای عملی برای در مورد امنیت: قدم راهنما، "کتاب Front Line Defendersانتشارات مهم این قسمت بخشی از   1

 .کندمی بشِر در معرض خطر" را مطرح 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/workbook_eng_master.pdf 

 المللی مستندسازی و بررسی خشونت جنسی در منازعاتو پروتوکول بین

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-

content/uploads/2019/06/report/international-protocol-on-the-documentation-and-

investigation-of-sexual-violence-in-conflict/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf. 
 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/workbook_eng_master.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
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 رویکرد "ضرر نرسانید"    

ای که در مستندسازیاین رویکرد  .»ضرر نرسانید« یک اصل اخالقی کلیدی در قلب هر پروسه مستندسازی است    

. هدف  ای دارداهمیت ویژهباشد،  مستلزم مصاحبه با قربانیان، بازماندگان، و شاهدان جنایات یا موارد نقض حقوق بشر می 

ها و مصوونیت مصاحبه شوندگان اولویت این رویکرد این است که اطمینان حاصل شود که در فرآیند مستندسازی نیازمندی

این نتایج را در بر  رویکرد »ضرر نرسانید« به کارگیریشود. آنها احترام گذاشته می یت فردیبندی شده و به استقالل

 : دارد

 تر جامعههای وسیعدامنه بازماندگان، شاهدان عینی و آگاهی از تاثیرات منفی احتمالی مستندسازی بر قربانیان،  •

 آماده بودن برای مقابله با این تاثیرات منفی •

 مربوط به آن   ضررهای  عملی برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تأثیرات منفی و  یهکارهاسنجیدن تدابیر و را •

 گیریم و این کار پتانسیل ضرر رسانی دارد؛ باید به این موارد مهم فکر کنیم: در صورتی که تصمیم به مستندسازی می

 اطالعات چگونه استفاده خواهد شد؟  •

 چه کسی آنها را خواهد دید؟  •

 اطالعات چه وقت و چگونه گزارش داده خواهد شد؟  •

 به چه منظوری گزارش داده خواهد شد؟  •

 منفعت خواهند برد؟ از اطالعات گزارش شده چه کسانی •

 محرمیت    

از اطالعاتی   تا  سازدکلیدی رویکرد »ضرر نرسانید« است و مستندسازان را موظف می  اجزاییکی از    ،محرمانه بودن    

باید  کنند.محافظت  -مخصوصا اطالعات هویتی قربانیان، بازماندگان و شاهدان-کنندشوندگان دریافت میکه از مصاحبه

. همچنان فرآیندها باید به طور  را بصورت دائم تضمین کندمحرمیت  اصولِ طرزالعمل های هایی تنظیم شود که رعایت 

برای رسیدگی  الزممکرر مورد بازبینی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که همه مستندسازان از توانمندی و امکانات 

ند. محرمانه بودن، نه تنها باعث تضمین مصوونیت همه جوانب ذیدخل در روند به اطالعات حساس برخوردار هست

تواند به اعتمادسازی میان قربانیان، شاهدان و بازماندگان و تقویت رابطه بین مستندساز و شود؛ بلکه میمستندسازی می

 شونده کمک کند.مصاحبه

 

 دسازی باید:تنتیم مس

های الزم در مورد واضح محرمیت را ایجاد کند و مطمئن شود که تمامی مستنسازان از آموزش  های  طرزالعمل •

 سازی و دسترسی به اطالعات برخوردار هستند. وری مصوون، ذخیرهآجمع

از موجودیت پروسیجرهای حفاظت از اطالعات برای همه اطالعات هویتی، از جمله نام مستعار و  •

 العات شخصی اطمینان حاصل کند.های کدگذاری برای اطسیستم

 که تمامی َمراجع حمایت از خدمات نیز به اصول محرمیت پایبند هستند.اطمینان حاصل کند  •

تمامی مراحل و روند دریافت اطالعات را به طور واضح برای مصاحبه شوندگان توضیح دهد و قبل از شروع  •

هایی را برای تماس با مصاحبه شوندگان ایجاد کند کار مستندسازی، رضایت آگاهانه آنها را دریافت کند. روش 

 .شودمیشان حفظ ها و جوامعتا اطمینان حاصل شود که محرمیت آنها در خانه
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صالحیت می توانند به آن  باکه فقط مسئولین و کارمندان  مطمئن شویدکه اطالعات را در مکانی امن ذخیره کنید و این    

بسیار   هدانی که مصاحبه شده اند،حفاظت از محرمیت اطالعات همۀ قربانیان، بازماندگان و شا  برای   دسترسی داشته باشند

های چاپی نگهداری شوند، بلکه تمامی معلومات باید با پسوردهای امنیتی در . اطالعات نباید در نسخهمهم و حیاتی است

 ذخیره نکنید. تانموبایلکامپیوتر محافظت شود. هیچ اطالعاتی را در 

 

باید فوق العاده بسیار مهم است.  محرمانه باشدهویت بازماندگان و شاهدان در اسناد عمومی غیرقابل شناسایی و اینکه     

، در  او که اطالعات هویتی، مانند نام قربانی یا شاهد، آدرس، یا مشخصات فیزیکی قابل شناساییمحتاط بود و مطمئن شد 

که باید محافظت شوند ممکن است شامل جزئیات   هویتی  اطالعات  ه. توجه شود کشودمیشته ناسناد عمومی به اشتراک گذا

ای در قریه خشونت . مثال، اگرکندمی خاصی در مورد نقض حقوق بشر یا سایر حوادثی باشد که به فرد خاصی اشاره 

 کوچک رخ داده باشد، ذکر نام قریه بصورت عمومی ممکن است هویت منابع را افشاء کند.

 

هدان را از انواع اطالعاتی که ممکن است در اسناد عمومی به اشتراک گذاشته شود، مستندسازان باید قربانیان و شا    

تحقیقات عدلی یا  ی ممکن است در شان محفوظ خواهد ماند. گاهآگاه بسازند و به آنها اطمینان دهند که اطالعات هویتی

برای جبران مه معرفی کنند تا را به یک مرجع قضایی یا محک خود  شانقضایی، قربانیان بخواهند جهت احقاق حقوق

به ارتباط   هایی را ایجاد کنند تا در صورت ضرورتغرامت دریافت کنند. لذا، مستندسازان باید مکانیزمضررهای وارده  

 نگهداری شود. ایمجرجدا از اسناد نقض حقوق یا بصورت امن و ، اطالعات تماس اشخاص، قربانیان اب
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 سازی مصوون اطالعاتذخیره    

کنند، و اطالعات مربوط به قربانیان، بازماندگان، شاهدان یا دیگر کسانی که از کار مستندسازی حمایت میهر نوع     

آید باید محافظت شوند. اطالعاتی که مصوون نباشد  دست میهای اجتماعی به ها یا رسانه همچنان اطالعاتی که از مصاحبه

قربانیان، بازماندگان و شاهدان را در معرض خطر قرار دهد  می تواند منجر به نقض اصول محرمیت شود، مستندسازان،  

 و اهداف پروسه مستندسازی را مختل سازد.

 

 های اجتماعیاستفاده از رسانهنکات عملی برای 
 

بخش بزرگی از مدارک و اسناد خشونت مبتنی بر جنسیت، که برای عموم قابل دسترس بوده است در 

بوک و اینستاگرام به اشتراک های اجتماعی مانند توییتر، یوتیوب، فیسهای اخیر از طریق رسانه سال

به  که  شودمیباعث د شوناشتراک گذاشته می های اجتماعی بهگذاشته شده است. اسنادی که در رسانه

؛ و براساس آن افتدها چه اتفاقی میجهان و جوامع دیگر نشان داده شود که در منازعات و بحران

 .مورد حمایت قرار گیرندد، نشوو احقاق حقوق انجام می حمایتهایی که برای درخواست

های اجتماعی برای همه کاربران باز است و ممکن است در صورت استفاده نادرست، اما محیط رسانه 

 اطالعات به دست افراد اشتباه بیفتد. 

های اجتماعی یا منابع آنالین به اشتراک بگذارید، این نکات در رسانهرا  مطلبی خواهیدوقتی می

 داشته باشید: به خاطرکاربردی را 
 

تصاویر قربانیان، بازماندگان، شاهدان و اعضای خانواده آنها را محو کنید. تصاویر اصلی را می  •

ها نباید به صورت آنالین به های امن ذخیره کرد، اما اطالعات هویتی مانند چهرهتوان در مکان

 د.ناشتراک گذاشته شو
 

( استفاده کنید. VPN) اگر ممکن باشد، هنگام استفاده از اینترنت از شبکه خصوصی مجازی •

VPN  ها آدرس شناساییIP  کامپیوتر یا تلفن شما را مخفی می کنند و از هویت شما محافظت

را تحت نظارت  VPNمی کنند. مگر، به یاد داشته باشید که بعضی از کشورها استفاده از 

استفاده از   دارند و ممکن است الزم باشد که کاربران در دولت ثبت نام کنند، بنابراین قبل از 

VPN.در این زمینه، در مورد قوانین و مقررات کشوری که در آن هستید تحقیق کنید ، 
 

حساب شخصی، از  استفاده از، به جای یعهای اجتمادر رسانه اطالعاتهنگام شریک سازی   •

یک پروفایل یا حساب مدیریت شده توسط یک سازمان استفاده کنید. این کار به محافظت از هویت 

 کند.شما به عنوان یک فرد کمک می
 

های رموتفهای همراه متصل به پالهای اجتماعی مستقیما  از تلفنهای رسانهبسیاری از پست •

در شوند. های همراه ذخیره میالعات حساس در تلفنآیند و در نتیجه اطهای اجتماعی میرسانه

های های امنیتی و یا گروهه  در مسیرهایی که پَست  -هستیدکه اگر در سفر    این صورت متوجه باشید

تواند خطرآفرین اطالعات تلفن همراه شما می -کنندمسلح یا نیروهای امنیتی دولتی گشت زنی می

تواند موبایل شما را برای دیدن یک محل بازرسی میباشد؛ به عنوان مثال، یک نگهبان در 

اگر در  لذا، ارسال شده و اطالعات دیگر جستجو کند. های ایمیل های اخیر یاها، پیامکسعک 

 های الکترونیکی خود حذف کنید.خطر جستجو/تاالشی هستید، اطالعات حساس را از دستگاه



11 

 

 کنند، عبارتند از:سازی اطالعات را تهدید میخطرهایی که روند ذخیره 

 کتبیسرقت اسناد دیجیتال یا  •

 گم شدن یا از بین رفتن اطالعات  •

 تغییر در اطالعات •

 هک شدن اطالعات دیجیتال •

 

کنند که مستندسازان باید برای اطالعات "در حال انتقال" و همچنین اطالعات "ثابت" متخصصین امنیتی توصیه می

ی حفاظتی  طرح کنند. اطالعات »در حال انتقال« شامل اسنادی است که از طریق تماس تلفنی یا ویدیویی، ایمیل، هاهبرنام

های  فایل   عبارت انداز:شوند. اطالعات »ثابت«  شته می به اشتراک گذا  های ارتباط دیجیتالییا سایر روش  SMSپیام متنی  

حامیان دگان و شاهدان یا دیگر جزئیات چاپ شده در مورد قربانیان، بازمان در یک میز یا الماری،  کتبی دیجیتال، اسناد

 و غیره. ت دیجیتالیهای چاپی اطالعانسخه، پروسه مستندسازی

 

 اطالعات  در نظر بگیرید:    از برای حفاظت توانیدمیاشاره شده است که  به مراحلی در اینجا

ها، استفاده سازی دادهها، ذخیرهاطالعات را که دسترسی به اطالعات حساس، ارتباطات داده  یی امنیتهایپالیس •

این ترتیب . ب کنیدترتی، دهدمیهای اجتماعی و مدیریت و حمل و نقل اطالعات حساس را پوشش از رسانه

 :باشدمینیازمند مراحل زیر ی مستندسازی هایپالیس

o استفاده از یک سیستم کدگذاری برای حفظ محرمیت مصاحبه شونده 

o محدود کردن تعداد افرادی که به اطالعات حساس دسترسی دارند. 

o استفاده کنید. و یا باکس یا صندق ضد حریق گذاشت -از یک هارد دیسک که بتوان آنرا در یک سیف

کامپیوتر مستقل که به هیچ سیستم ِسروری متصل  یکاز  است برای ذخیرۀ اطالعات حساس هم بهتر

جدا از  در یک درایِو را  ارتباطیاستفاده شود. )به طور مثال بعضی از سازمان ها اطالعات  نباشد،

 نگهداری می کنند.( جزئیات رویدادها و جنایات

o  استفاده کنید. درایوهای رمزگذاری شده شده با پسورد واز فولدرهای محافظت 

o  ها، ت، رستورانوترهادر مکان های عمومی مانند م هیچگاهاسناد حساس یا وسایل الکترونیکی را

 رها نکنید.بدون مراقبت ها یا خانه، هتل

o  اطالعات  یا به همراه داشتن از حملهنگام عبور از هر گونه خط سرحدی یا پ ستۀ امنیتی/محل تاالشی

خودداری  ،  از طریق آن ممکن باشدمصاحبه شوندگان یا شاهدان    شناسایی  حساس، به ویژه اطالعاتی که 

 کنید.

، اما توجه داشته باشید که انتخاب کنیدشده با استانداردهای باال را گذاریرمزهای الکترونیکی سیستماستفاده از  •

  لذا،کشورها غیرقانونی باشد،  شود و ممکن است در بعضی ازکنترل می توسط قوانین ملی غالبارمزگذاری 

 .مشورت کنید با یک متخصص در این زمینه ی مربوط محل تانبرای کسب معلومات در مورد مجوزها

استفاده شده روزافزارهای ضد ویروس بهنرم و ی کدگذاریهایتکنولوژدیجیتال، از  اسناد وونیتمص برای •

حساس پسوردهای قوی تنظیم کنید. از یک ِسرور راه دور   فولدرهایو   ITوسایل محافظت از تمام  جهت ،  کنید

 را حذف نمایید. هارد دیسک لزومو در صورت تهیه کنید منظم   Back-up(پشتیبان ه)نسخ "آپ-بک"
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فیسبوک یا  مانندی اجتماعی  هاه چه در وبسایت یک سازمان و چه در رسان که بصورت انالین طلبیبرای هر م •

روند تاییدی تعیین کنید. )به این معنا که هیچ موردی بدون تایید جوانب مسئول در فضای  یک    شودمیپست    تویتر

 اندشده و محتاطانه آماده نشر از اینکه اطالعات حساس به طور دقیقمجازی قرار نگیرد.( به این ترتیب، 

، محل داریمحل نگه، از ارسال سند یا تصویری که سهوا  هویت قربانی/شاهد و شودمیاطمینان حاصل 

  .شودمیجلوگیری  کندرا فاش  و...  او محل کارپس زمینۀ  دارایمصاحبه، تصاویر محل کار یا 

 

 

 و امنیت قربانیان، بازماندگان و شاهدان مصوونیت    

 .شان روبرو می شوندو صحت ، آسایشرفاه در قسمتقربانیان، بازماندگان و شاهدان با انواع مختلفی از خطرات     

تواند آنها را در مستندسازی می روند. مشارکت در حد امکان به حداقل برساندمستندسازی باید این خطرات را تا  پروسه 

قربانیان، بازماندگان   به  تا بتوانند  آگاه باشند  رایج  احتمالی  تهدیدات  ازمستندسازان باید    لذا،  ؛ های بیشتر قرار دهدخطر آسیب

آنها با باید  مستندسازی پروسه در تمام مراحلهمچنان، . معلومات بدهند بل از شرکت در روند مستندسازیقو شاهدان 

 .شودمشورت 

 

 موارد زیر باشد:  شاملخطرات رایج می تواند 

o ی/عاطفی اضافی احساسسیب و فشار آمجدد و  روانیسیب آ 

o هستند در ارتباطیا کسانی که با مجرمین  جرمینتوسط م و تهدید ارعاب. 

o آنهامجرمین یا افراد مرتبط با  انتقام جویی و خشونت توسط 

o  یاجتماع و ننگبدنامی 

o خانواده یا جامعه شدن از طرف طرد 

o  توقیف/حبسدستگیری و 

o  و قضایی عدلیلین در بخش های فعاعدم حمایت از سوی ارائه دهندگان خدمات و 

 

 خطرات انجام دهند:این را برای کاهش  ذیل اقدامات بایدمستندسازان 

 .دیپایبند باش "نرسانید "ضرربه اصل  •

 .دیتنظیم کن یتذخیره سازی اطالعات را با باالترین استانداردهای محرم یهاهپروس •

کنید  دگان و شاهدان مصاحبهبا قربانیان، بازماندر صورت ضرورت مستندسازی خشونت جنسی، فقط  هنگام •

  د.کنی محدود را   با این افرادتعداد مصاحبه  که و سعی کنید

 

 MADREذخیره کنید، بصورت مصوون تان نمی توانید اطالعات را  که شما یا سازمان متوجه شدیداگر 

در  دسترسی پیدا کنید.  مصوونر سازمان ها می توانند به شما کمک کنند تا به فضای ذخیره سازی دیگ و 

آدرس   از طریق ایمیل ،در این مورد MADREبا صحبت برای  صورت نیاز می توانید

advocacy@madre.org   ایمیل بفرستید. پشتوانگلیسی، دری یا  های زبانبه 
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. جاهایی را انتخاب را در مکان های امن و خصوصی انجام دهید هاهمصاحبخود آگاه باشید: پیرامون از محیط  •

 .آسان باشدبرای قربانیان، بازماندگان و شاهدان  دسترسی به آنو  باشد راحت کنید که غیر وابسته و

عمومی که در آن افراد دیگری    مکان های  در  با دوستان/ اعضای خانواده و افراد خارج از تیم مستندسازی، و یا •

 صحبت نکنید. به هیچ عنوان درباره اطالعات به دست آمده غیر از مستندسازان حضور دارند

 بپرسید که امن ترین راه برای تماس با آنها چیست. گانهمیشه از مصاحبه شوند •

)به این معنی که از ارائه هرگونه  به اشتراک بگذارید. "در حد نیاز بر اساس اصل "دانستن اطالعات را فقط •

 .(کنید معلومات اضافی خودداری

به مصاحبه ، در فرآیند مستندسازی، به ویژه قربانیان، بازماندگان و شاهدان دیگر افراد شاملهرگز در مورد  •

 معلومات ندهید.شوندگان 

راجع  را جهت دریافت خدمات اجتماعی به آنها توان متضررینخدماتی را که می همیشه اطالعات تماس منابع •

تا مصاحبه کنندگان در مورد دریافت خدمات   در دسترس داشته باشید  -دشندر صورتی که وجود داشته با  –  ساخت

نیازهای مختلف فیزیکی و  ی بهپاسخگوی جهتتماعی و سایر خدمات ضروری اج-روانی صحی، حمایت

 شان معلومات داشته باشند. عاطفی

 

 مصوونیت و امنیت مستندسازان    

اما انجام این کار در مناطقی   ؛قدرتمند برای ایجاد تغییر در جوامع است  یک وسیلۀ  نقض حقوق بشرموارد  مستندسازی      

احتمالی آگاه باشند و سعی  های. مستندسازان باید از خطربه همراه دارد خطرهایی رافاجعه هستند و  منازعهکه درگیر 

اگر تخفیف یا . ن تا حد امکان کاهش بدهندآبعد از یا و جریان ، در از آغاز روند مستندسازی قبلاین خطرها را کنند تا 

همیشه می توانند  . مستندسازاندخیل شوندفعالیت های مستندسازی در مستندسازان نباید  باشدکاهش خطرات ممکن ن

 که بتوان خطرها را کاهش داد.  دهندب انجام زمانی مستندسازی راکار و  ارزیابی کنند دوبارهوضعیت را 

 

 د:ند شامل موارد زیر باشنرایج می توان هایخطر

o جامعه شخاص دیگر دری مسلح یا اهاهخشونت یا تهدید به خشونت علیه مستندساز از سوی گرو 

o   منازعه  مرتبط باحمالت خشونت و 

o  خودسرانه مصاحبه شوندگان، شاهدان یا مستندسازان  توقیف و حبس 

o  انجام می دهندکار مستندسازی را های غیردولتی که نهادعلیه  جویانهتالفیاقدامات. 

o   بر اثر مشاهدۀ  عاطفی)آسیب روانی نیابتی یعنی پریشانی روانی و  ومای نیابتیاعاطفی و تررنج

 .سازدرا متضرر می اجتماعی مستندسازان-روانی آسایشکه  رنج و اندوه دیگران(

 

برای انجام   اگرمخصوصا باشند، مناطق اطراف خود مربوط به  هایخطررویارویی با  ۀآمادمستندسازان باید     

موانع جاده  دیگر حوادث ترافیکی،می تواند شامل ها . این خطرکنندسفر و رفت و آمد می   سیب دیدهآ ۀساح  در هامصاحبه

 مانند سیل یا آتش سوزی باشد.حوادث طبیعی ای و 
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یا امنیتی هر شخص و  پالنکنند.  طرحامنیتی فردی و سازمانی  پالنبرای کاهش این خطرات، مستندسازان باید یک 

گذارد تأثیر میدیگر  مواردتهدیدات و  میزان، هاخطر یت ، هویت و سایر عواملی که بر نوعشرایطسازمان بر اساس 

 متفاوت است. 

 

 :شود در نظر گرفتهباید مراحل زیر  یک طرح امنیتیبرای ساختن 

 وضعیت و تجزیه تحلیل •

 احتمالی( اتریسک )خطررزیابی ا •

 ات تهدیدو بررسی تحلیل  •

 امنیتیپالن  ساختن •

 آن ازنگریو ب ی پالناجرا •

حقوق   مدافعینعملی برای  های  قدمامنیت:  »  با موضوع    راهنماکتاب  یک    Front Line Defenders  "فرانت الین دیفندرز"

امنیتی قوی و جامع پالن یک  ایجادبرای  عملیتهیه کرده است که حاوی منابع مفید و ابزارهای  بشر در معرض خطر«

اطالعات مفیدی در نیز " منازعهخشونت جنسی در  رسیدگی بهی مستندسازی و المللبینل وکو"پروتدر  همچناناست. 

 وجود دارد.و امنیتی  محافظتیهای استراتژی انکشافمورد 
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  دهیگزارش

 موارد نقض حقوق بشر 

 المللیهای بینبه مکانیزم
 

 

ها اطالعات مهم مربوط به . این گزارش دهدمیهای حقوق بشر را تشکیل نقض حقوق بشر اساس گزارش سندهای    

المللی مختلف بینهای  مزمکانی  هد و بنمی کن  تدویندر یک کشور خاص یا در مورد یک موضوع خاص  را  نقض حقوق بشر  

در ارائه اطالعات  ایعمدهد. جامعه مدنی نقش نمی شوارائه ارند را داجرای قوانین حقوق بشر  مسئولیت نظارت ازکه 

شان تعهدات حقوق بشریدر قبال    آنها  باعث میشود که  هادولتهای حقوق بشری  گزارش  .معتبر، قابل اعتماد و مستقل دارد

 .اشندپاسخگو/حسابده ب

 یاساختن  لکه هدف آنها مکمدلیل  این به شوند؛های سایه« نامیده میمعموال »گزارش های جامعه مدنیاین گزارش    

ها این گزارشدهند. هدف میارائه های نظارت بر حقوق بشر مزمکانی هها بدولتکه  است اطالعاتیاز »سایه«  بازتاب

ها یا ، کاستیشده یا از قلم افتاده حذفموارد گزارش های سایه به ، نقض حقوق بشر استموارد ارائه تصویری کامل از 

های رسمی در گزارش خطاها 

های گزارش دولت می پردازند.

اینکه  حقوق بشر عالوه بر

به را حیاتی مهم و اطالعات 

های نهادهای نظارت بر معاهده

حقوق بشر سازمان ملل متحد یا 

 المللی های بینمزمکانی دیگر

توانند می کنندفراهم می 

در یک  های دادخواهیفعالیت

این  کشور را نیز تقویت کنند.

توانند همچنان میها گزارش

 موارد زیر فراهم کنند: دستیابی به برای را محکمیابزار 

 انجام تعهدات حقوق بشری تحت یک معاهده یا چارچوب خاص. در مورد نظارت، ارزیابی و گزارش سوابق دولت. 1

آگاهی از محتوای  افزایش سطح جهتاز طریق فعالیت های تبلیغاتی و آموزشی  برای اصالحات ،بیشتر . فشار سیاسی2

 .اتگزارش

دولت  عملکرد بیشتر مورددر  دادخواهی برای بتواندجامعه مدنی که ها« از »بهترین شیوه مشخص کردن الگوهایی. 3

   استفاده کند. هااز آن

 المللی. بین به سطحگسترده تر  های دادخواهیتالشبرای سازی زمینه. 4

 بازماندگان و توانمندسازی آنها. یصدا بلند کردن . 5

 . ایجاد یک ائتالف و حرکت در راستای دادخواهی. 6



16 

 

 یالمللبین   های مکانیزم    

 

 تعداد  یک  برای دریافت اطالعات در مورد حقوق زنان، دختران و جوامع محروم و به حاشیه رانده شده در افغانستان،    

افغانستان  در . زنان مدافع حقوق بشرباشدموجود میی حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل المللبینهای نظارتی مزمکانی

و  پیشنهاداتو همچنین  بشر توانند اسناد نقض حقوقحقوق بشر می مدافعینفعالین و د. بهره ببرنها مزباید از این مکانی

این در  .صلح پایدار به اشتراک بگذارند اعمارزنان و دختران و  عاجلنیازهای  رسیدگی بههای خود را برای اولویت

 ایم:نیز فراهم کردهآنها را معلومات ارتباطی  و را مشخص نموده مربوطههای مزی از مکانیعضبخش ب

 گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد    

وضعیت حقوق تحقیق و بررسی    آنهاحقوق بشر هستند که مأموریت    متخصصین  ،سازمان ملل متحدگزارشگران ویژه      

 ،ویژه گرانگزارش باشد.مشخص می موضوعبر یک بر اساس تمرکز در تمام نقاط جهان بشر در یک کشور خاص یا 

 شانتعهدات حقوق بشری  بجا آوردنباید برای    آنچه کهدر مورد  ها  به دولتمسائل حقوق بشر را تجزیه و تحلیل می کنند،  

، های خاصهایی که در موقعیتضرورت  به  سازمان ملل و جامعۀ جهانی در مورد رسیدگیبه    ،دهندمشوره می  انجام دهند

 می کنند ودادخواهی به نمایندگی از قربانیان نقض حقوق بشر  ،دهندآید آگاهی میئل خاص پیش میشرایط خاص و مسا

 .کنندها اطمینان حاصل میاز روند پیگیری و رسیدگی به پیشنهادات و توصیه

و سایر  )دگرباشان جنسی( LGBTIQاز حقوق زنان، افراد  لزوم حمایت بر متحد گزارشگران ویژه سازمان ملل    

حق کار، حق برخورداری از باالترین استانداردهای  تاکید خاص دارند؛ هایی که با تبعیض جنسیتی مواجه هستندگروه

قانونی و سایر حقوق اعدام/قتل فرارهایی از  حق  حق زندگی عاری از تبعیض و    ،از شکنجه  رهایی  سالمت، حقصحت و  

 ها مورد تاکید و توجه خاص گزارشگران ویژه قرار دارد.این گروه

 

 وضعیت حقوق بشر در افغانستان ۀگزارشگر ویژ    

برای یک گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در  یمأموریت جدیدمتحد شورای حقوق بشر سازمان ملل     

به عنوان نخستین کارشناس برای اجرای  را    Richard Bennett ریچارد بنت  ، آقای  2022ریل  پدر آ  نموده وافغانستان ایجاد  

حقوق بشر در افغانستان   یانکشاف در مورد وضعیتکه  گزارشگر ویژه این استوظیفه  .این ماموریت مقرر کرده است

 در همکاری ارائه کند. مأموریت او همچنین شامل تر شدن وضعیتبه پیشنهادات و راهکارهایی را برای گزارش دهد و

است.   متعهد به اجرای آن ،تصویب شده یِ المللبینمعاهدات است که افغانستان مطابق به  اجرای تعهدات حقوق بشری

 در مورد اطالعات اتاقدام انجام  جستجو، دریافت، بررسی و ،حمایت و مشوره به جامعه مدنی همچنان فراهم کردن

ۀ از جمله وظایف گزارشگر ویژ ،وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورددر ه، مربوطینفع جوانب ذ بدست آمده از سایر

-هبازماند"و یک رویکرد  "شمول-جنسیت"ذهنیت/دیدگاه . او همچنین باید یک باشدمی وضعیت حقوق بشر در افغانستان

 دهد.بکند و به طور منظم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارش  خود تلفیق ماموریتجریان را در  "محور
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های تالش افغانستاندر برای تعامل با زنان مدافع حقوق بشر  ،Richard Bennett آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه، 

به شورای    ی کهها و گزارش هایدر بیانیه  هاهای آنها و دیدگاهکه اولویت  اطمینان حاصل کند  انجام داده است تا  هماهنگی را

 . شودمیگنجانیده  دهدمیارائه  حقوق بشر

 afghanistan@un.org-sr-hrcآدرس ایمیل گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در افغانستان: 

 

 :گزارشگران ویژهسایر 

 خشونت علیه زنان .1

 حقوق بشر مدافعین .2

 یا خودسرانه  محاکمه صحراییقانونی، فرا های اعدام/قتل .3

 ن داخلی جا شدگابی .4

 نیمهاجر .5

 خودسرانه توقیف /بازداشت .6

 

 خشونت علیه زنان

به جستجو و دریافت اطالعات دربارۀ خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، 

غیردولتی    نهادهایهای سازمان ملل، و  مزها و مکانیحقوق بشر، آژانس  نهادهای ناظر بر معاهداتو پیامدهای آن، از    دالیل

برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در سطوح   ،گزارشگر ویژهاین پردازد. های جامعه مدنی زنان، میاز جمله گروه

ای از مسائل جنسیتی، از گسترده بخش . کار اوکندمیتدابیر و راهکارها را پیشنهاد ی المللبین محلی، ملی، منطقه ای و 

 .دهدمیقرار پوشش  آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را تحت، خشونت، تبعیض و جمله خشونت جنسی

  vaw@ohchr.org :ویژۀ خشونت علیه زنانگزارشگر  ایمیلس آدر

 

 ن حقوق بشریمدافع

در مورد متحد سازمان ملل  ۀموثر اعالمی تطبیق ،حقوق بشر ینمدافعوضعیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد 

اطالعات جستجو، دریافت و پاسخگویی/رسیدگی به  ،گزارشگر ویژهوظیفۀ این . کندمیحقوق بشر را ترویج  مدافعین

 باشد.میبه زنان مدافع حقوق بشر  با توجه خاص حقوق بشر مدافعینمربوط به وضعیت 

  defenders@un.org-sr-hrcایمیل: 

 

 یا خودسرانه  محاکمه صحراییقانونی، فرا اعدام/قتل     

یا خودسرانه،  محاکمه صحرایی بدون بازخواستهای فراقضایی، اعدام قتل یا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد    

 ازپرسیحق حیات و محرومیت از این حق را در همه کشورها بدون توجه به وضعیت تصویب معاهدات توسط یک دولت ب

د. دفتر  قرار بدهالمللی  جامعه بین  در معرض توجهرا    زندگیموارد نقض جدی حق    که  . گزارشگر ویژه وظیفه داردکندمی

mailto:hrc-sr-afghanistan@un.org
mailto:ایمیل
mailto:vaw@ohchr.org
mailto:hrc-sr-defenders@un.org
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گزارشی درباره رویکردهای حساس که از جمله،    دارد؛  را  یتجنس  تمرکز بر  سابقۀخود    دهیگزارشدر    ،گزارشگر ویژه

 توان به عنوان مثال ذکر کرد.را می به قتل های خودسرانهرسیدگی به جنسیت برای پیشگیری و 

  eje@ohchr.orgایمیل: 

 

 شدگان داخلی  جابی    

 جانسبت به شرایط بیی المللبین جوابگوییداخلی بر تقویت  جا شدگانبیگزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق     

عالوه بر .شودمی  هاداخلی در این واکنشجا شدگان  بی  مشارکتهای انتقالی و  مکانیزمشامل    که  داخلی تمرکز دارد  شدگان

 .کندمیدادخواهی داخلی  جا شدگانبیحقوق   قاقاحبخاطر  ویژه گزارشگر این،

  idp@ohchr.orgایمیل: 

 

 مهاجرین

های رفع موانع برای حمایت کامل و مؤثر از و شیوه هاهرا ،مهاجرین سازمان ملل متحد در مورد حقوقگزارشگر ویژه 

مدرک یا در وضعیت  بدون  شخاص زنان، کودکان و ا خاصِ با تشخیص آسیب پذیری  -مهاجرین را  یحقوق بشر

تجزیه و تحلیل اطالعات  ،درخواست جریاندر تا گزارشگر ویژه همچنین موظف است این . کندمیبررسی  -غیرمعمول

تبعیض و خشونت علیه زنان مهاجر متعدد  وقوع اشکالبه نسبت  دقت خاصیو  پیروی کند شمول-جنسیت دیدگاهیک از 

کنوانسیون ". مأموریت گزارشگر ویژه همه کشورها را در بر می گیرد، صرف نظر از اینکه آیا کشوری مبذول بدارد

یا  است را تصویب کرده 1990دسامبر  18 در "ی آنهاهاه ی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادالمللبین

                 .نه

  migrant@ohchr.org ایمیل: 

 

 بازداشت یا توقیف خودسرانه    

را بررسی  آزادی    حق  موارد محرومیت از  وظیفه دارد تا  ،خودسرانه توقیف  /گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت     

ی مربوطه مندرج در المللبینمغایر با استانداردهای    که  ها از آزادیانسان   دسرانهمحروم کردن خو  رسیدگی به موارد  کند.

مطابقت نداشته باشد  پذیرفته شده توسط دولت های مربوطه یِ المللبیناسناد حقوقی  بوده  و با اعالمیه جهانی حقوق بشر

و  پیشگیری برایها دولت همکاری بابه منظور این گروه کاری، . همچنین باشدهای این گروه میدر حیطۀ مسئولیت

 را عمومی ، مذاکراتقضایای بعدیآزادی و تسهیل رسیدگی به  حق محافظت در برابر اعمال محرومیت خودسرانه از

. گروه کاری گزارش گسترده ای در مورد ابعاد جنسیتی بازداشت خودسرانه ارائه نکرده است، اما سلب کندمیوین تد

 محکوم کرده است.را به دالیل تبعیض آمیز  LGBTI  آزادی زنان و دگرباشان جنسی

  wgad@ohchr.orgایمیل: 

 

 

 

 

mailto:eje@ohchr.org
mailto:idp@ohchr.org
mailto:migrant@ohchr.org
mailto:wgad@ohchr.org
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 UNAMA معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانهیئت    

سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( را ایجاد کرد  معاونتهیئت  2002شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال     

تا  آن به طور نوبتی اجرا شده است ادامه دارد. این مأموریت از زمان تأسیس 2023 چمارماه و مأموریت فعلی آن تا 

جنسیتی   خواهانحقوق زنان و عدالت   مدافعین.  های عاجل در افغانستان را بازتاب دهدو ضرورت  متغی رسیاسی    جو  بتواند  

اطمینان از مشارکت معنادار زنان در رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت و حصول  به کهپیوسته از یوناما می خواهند 

از جمله: خود  عملکردهایدر تمام  شمول-دیدگاه جنسیت به ادغامف مکلداشته باشد. یوناما  ، توجه جدیصلح روند

 مدافعینخشونت علیه  و    نظارت و گزارش در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت  ،با جامعه مدنی تحت رهبری زنانهمکاری  

های گروه باشد. ، میمقامات عمومی و قضایی و بشردوستانهکارکنان خدمات  مندان صحی،نگاران، کارخبرحقوق بشر، 

حقوق زنان   هایهای جنبش  اولویت  معلوماتی همچونتوانند با کارمندان یوناما در افغانستان مالقات کنند و  جامعه مدنی می

 .در میان بگذارنداسناد نقض حقوق بشر را مستقیما  با آنها و 

 https://unama.unmissions.org/contact  تماس گرفت:می توان این وب سایت  از طریقبا یوناما 

 

 متحد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل    

عنوان  تحتتأسیس شد و در افغانستان یوناما متحد با به عنوان یک نهاد  2002( در سال HRSسرویس حقوق بشر )    

در کابل  HRS . دفتر مرکزیکندمیخدمات ارائه ( OHCHRدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد )

بر نظارت، مستندسازی، تجزیه و  HRS  .داردو هشت دفتر منطقه ای در سراسر افغانستان  والیتیو سه دفتر  باشدمی

، جامعه مدنی منازعه  های درگیرطرفدولتی،    نهاد با مقاماتتمرکز دارد. این    یحقوق بشر  تخلفات  دهیگزارشتحلیل و  

مستقلی را برای گزارش در مورد نقض حقوق بشر و تقویت  اسنادو  هاهداد HRS. باشددر تعامل می یالمللبینو جامعه 

: حفاظت از غیرنظامیان در باشداین پنج حوزه می بر HRS تمرکز اصلی کار. کندمیآوری جمع حاکمیت قانون

جلوگیری از شکنجه   ،حقوق زنان  ترویج  خشونت علیه زنان و  منع  ،ی مسلحانههایکودکان و درگیر،  ی مسلحانههایدرگیر

نهادهای ملی حقوق انکشاف  تقویت و و عدالت قربانی محور( شاملحقوق بشر و صلح ) محافظتی،مقررات  احترام بهو 

  حقوق بشر.  مدافعینجامعه مدنی و نهادهای بشر، 

 تمرکز  که خشونت مبتنی بر جنسیت برای به اشتراک بگذارد و HRSجامعه مدنی می تواند اسناد و اطالعات را با     

 دادخواهی کند.  ،کندمیخاص آنها را ایجاب  کاری

 

 یالمللبینکیفری  یواند

م اداره  وکیفری مستقل و مبتنی بر معاهده است که بر اساس اساسنامه ر   محکمه( یک ICCی )المللبینکیفری  دیوان

الملل نایات که توسط جامعه بینجترین  جدی  رتکبینِ نیت از مجازات مومصوآن است که به روند  به دنبال  این دیوان  .  شودمی

( جنایت 1در رابطه با جرایم زیر صالحیت دارد: ) این محکمهم، واساسنامه ر   تعریف شده است، پایان بدهد. بر اساس

 ( جنایت تجاوز.4) ،( جنایات جنگی3) ،( جنایات علیه بشریت2) ،نسل کشی
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،  2002ی که بعد از جوالی برای بررسی جنایات این دیواناز قضات  دیوان کیفری ثارنوال/، دادستان2021از سپتامبر 

 انجام شده استدر افغانستان "( IS-Kخراسان )" -اسالمی  امارتتوسط طالبان و  شودمیبه ویژه جنایاتی که گفته 

فراهم  ( برای  OTP)  ثارنوالی محکمهدفتر    دست اندرکاراندرخواست مجوز کرده است. جامعه مدنی می تواند مستقیما  با  

 جنایات همکاری کند.زمینه و پیشینه مهم -پسو  اسناد و مدارک کردن


