
 

 افغانستان مدافع وکالی برای آن  های  پیامد و طالبان بدست کابل سقوط از پس سال یک
 
 

به دست طالبان در ماه آگست آنی و شتابزده کابل  آمدن مجدد    2021  سقوط    به   طالبان  حکومت  و روی کار 

اجتماعی  بیست پیشرفت های  بر رعایت حقوق شهروندی،  سال  مبتنی  قانونی  قانون  حکومت  پایان   وحاکمیت  نقطه 

  از   خیلی  .گردید  سارنوالن  و  قضات  مدافع،  وکالی  از جمله  افغانستان  از  نفر  هزاران  فرار   این واقعیت باعث  .تگذاش

پناه  در  اکنون  آنها های  ویزای کشور  یافتن  انتظار  در  عربی  متحده  امارات  یا  و  ایران  هستند  پاکستان،  پذیر   .جو 

آنها دشوار   انتظار برای رسیدگی به در خواستی های ویزا پناهندگی شان  شرایط زندگی  ترشده   طوالنیو به ویژه 

 .است

از   طالبان  یکی  عدلیه  وزارت  تصمیمات  رسیدن  اولین  قدرت  به  از  تمام  پس  که  بود  مجبور   وکالیاین  را  مدافع 

تا   اخذ    مجددآبسازند  وکالت  مجوز  طالبانی  جدید  پالیسی  مطابق  عدلیه  وزارت  وکالت از  وظیفه  انجام  به  و  نموده 

 . به استثنای زنان چون زنان شامل این پروسه نبوده وحق فعالیت درشغل وکالت را ندارند خویش ادامه بدهند

طالبان  از  نمایندگی  به   مسلح  طالبان  از   یگروه  2021نوامبر    23  بتاریخ  انجمن اداره    مدافع   وکالی  مستقل  ، 

کنترول  افغانستان   در  پایگاه  امر  این    .گرفتندخود  را  به  تا  داد  اجازه  مدافع  اطالعاتی  به طالبان          ( )دیتابس وکالی 

قضایا  / تمامی گزینه های    اطالعات   وکالیموکلین، خانواده های    شخصی ومحرم  معلوماتاز جمله    اطالعاتیو 

 .دهدی انتقام قرار م  یض خطر جدرا در معر ی مدافع وکالکه این کار کنند پیدا  مدافع دسترسی

 

تعهد    تداوم    اعالم مدافع در معرض خطر یک کمپاین حمایتی و دفاعی را برای    برای وکالیبین المللی    دیده بان   

 راه  دیهمکاران افغان ما چه در افغانستان باشند و چه در تبع  و  افغانستان  مدافع  وکالی   مستقل  خویش از انجمن

 اندازی نموده است.

 

 یوکال  تیآزار و اذ،  انهیجو  انتقامتمام اقدامات    وکالی مدافع درمعرض خطر باقاطعیت  برای  بین المللیبان    دهید 

افغان دولتی کشور های مخاطب خواهان صدور ویزا با در نظر کند و از مقامات    یمحکوم مشدیدآ  را    مدافع 

 .به آن مواجه اند میباشد وکالی مدافعجدیت تهدیداتی که  داشت واقعیت و

 
 

 :ی لیاطالعات تکم
 

المللی   بین  بان  مدافع درمعرض خطربرای  دیده  تا بروشور    یاز شما دعوت م  وکالی   تیدر مورد وضع  را که کند 

مدافعوکال ها  ی  زبان  به  افغانستان  در  یآلمان  ،ییایتالی ا  ،ییایاسپان  ،یفرانسو  ،یسیانگل  یدر  است    یو  گردیده  تهیه 

  ی روح هللا قار  زاده، یعل)حکیمه    افغان   مدافع  یوکال  ییویدیو  یها   درین بروشورمعلوماتی مصاحبه  .مالحظه نمائیدمراجعه و  

 .ند گنجانیده شده استخود را فاش کن تی خواهند هو ینم یتیامن لیکه به دال همکاران شان ریو سا (زاده
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------------------------------------------------ 

 :  اـــــــاره مــــــدرب
 

  پزشکی قانونی شورای ملی    /فرانسه    وکالی  در معرض خطر متشکل از شورای ملی    برای وکالی مدافعبین المللی    دیده بان
  که   در معرض خطر   وکالی مدافعدفاع از    این نهادهدف  .  میباشدپاریس    وکالی مدافع اسپانیا و انجمن    وکالی شورای کل    /ایتالیا

حقوق افراد میشوند   و محکوم کردن شرایطی که باعث نقضاشتغال به شغل وکالت و انجام وظیفه وکالت به آن مواجه اند   دلیلبه 
 .میباشد

(OIAD)  بین المللی برای وکالی مدافع درمعرض خطر  دیده بان 

(AIBA)    انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 
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