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یدر حال جنگ مربوط م یهاها و گروهاست که به رفتار دولت یقواعد و مقررات مجموعهحقوق بشردوستانه، 

جنگ  ریکه درگ یکسان ، حمایت ازهامنزلت و کرامت انسانبه ناگوار و تلخ جنگ، حفظ احترام  جینتا اهشک .شود

 ازجمله، اندکه مقررات بشردوستانه را نقض کرده یو مجازات کسان در پیشبرد جنگ ندارندبوده و توانایی و نقشی ن

 های انسانیو آسیب هاخسارت شودیتالش م بشردوستانه المللیبینمقررات  با وضع .اهداف حقوق بشردوستانه است

هدف حقوق  یول افتدیم اتفاق جنگ حوادث تلخ و ناگوار زماندر  .حد ممکن برسد نیترکمبه  جنگ ناشی از

رای رسیدن به این هدف، ب و در جهت است تیانسان دوستی و تقویتاز روحیه انسان یحد کیبشردوستانه، حفظ 

 است. شدهنییتعهایی کنند، مجازاتکسانی که مقررات بشردوستانه را نقض می

ی تعهد دارند که مقررات قراردادی و عرفی بشردوستانه المللنیبی عضو اسناد حقوق بشردوستانه هادولتهمه 

تان هم رعایت کنند. دولت افغانس داخلی() یالمللنیب ریغو  یالمللنیب اعم از ی را در جریان منازعات مسلحانهالمللنیب

 1977الحاقی  پروتکل دودر  2009از سال  را پذیرفته است و هم 1949ی چهارگانه جینوا هاونیکنوانس عضویت

لی ملحق شده است. بر مبنای الملنیبمحکمه جزایی  اساسنامه میالدی به 2003دولت افغانستان در سال  .عضویت دارد

 چهارگانهی هاونیکنوانسمقررات و عمدی  فاحش، نقض کندیمکه چگونگی تشکیل این محکمه را بیان  رماساسنامه 

بر حفاظت از افراد  ازجمله ،المللیبین. در این اسناد شودمحسوب  و جرائم علیه بشریت جنایت جنگیتواند میجینوا، 

برای  دشدهجایا عامه ساتیتأس مله بر افراد ملکی، محالت مسکونی وملکی در جریان منازعات مسلحانه و ممنوعیت ح

ی اهرفطی ی، همهالمللنیب بشردوستانههنجارهای حقوق  بر اساسبنابراین  شده است. دیتأک ،یرنظامیغجمعیت 

تناب جان و مال افراد ملکی اجتلفات و خسارات بر  واردکردنکه از  اندمکلف ،مسلحانه در افغانستان درگیر منازعات

ودکان را زنان و ک خصوصاًی حقوق بشردوستانه مبنی بر محافظت از افراد ملکی المللنیبو موازین  هنجارهاکرده و 

 روی دست بگیرند. هاآنمحافظت از  منظوربهی را اژهیواقدامات  ازجملهرعایت کنند و 

وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملکی شده  تا تمام کندیمکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تالش 

داشته باشد،  انامک امنیتی و لوجستیکی ازلحاظبا دقت الزم ثبت و مستندسازی شود. در این راستا تا جایی که  است،

یم، خوددارنددفتر والیتی تقریباً تمام والیات کشور را تحت پوشش  6دفتر ساحوی و  8سیون که در ناظران کمی

از محل حادثه دیدن نمایند، با قربانیان و شاهدان عینی از نزدیک گفتگو کنند و ابعاد و جزییات قضایا را  کوشند

 هجموعاین گزارش نتیجه تحلیل م ایند.ثبت نممستند و ی و کتابت بردارلمیفکامل از طریق عکاسی،  صورتبه

 است. شدهیآورجمعناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطالعات دفتر مرکزی  قیطرمعلوماتی است که از 

ی مخالف هاگروه خصوصاًی درگیر در منازعات مسلحانه هاطرفدهد که نشان می 1396های گزارش سال یافته

یی هاوهیشو  اهکیتاکتاز  در جنگ عمالً  وتوجه جدی نداشته  بشردوستانهمسلح دولت، به موازین حقوق بشر و حقوق 



3 

 

 1396ول سال تلفات ملکی در افغانستان در ط ،جهیدرنت. ث افزایش تلفات افراد ملکی شده استکه باع اندکردهاستفاده 

برخی از  است. واردشدهی جدی هابیآس انیرنظامیغ یهاییداراسالمتی و  ی قبل ادامه داشته و به جان،هاسالمثل 

اما بیان این نکته ضروری  ،شودیمبیان  وارفهرست در ادامه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاافتهی نیترمهم

گزارش ذیل، شامل تمام تلفات ملکی و قربانیان منازعات  یهاافتهیهای ناظران کمیسیون، تالش رغمیعلاست که 

 این گزارش انعکاس نیافته باشد. رست برخی از قضایای تلفات ملکی، دو ممکن ا شودینممسلحانه 

 :از این میان، تعداد  نفر رسیده است. 9413مجموع تلفات افراد ملکی به تعداد  1396در طول سال  میزان تلفات

 تن 2692زن،  (%8.6) تن 803مرد،  (%44) تن 4141 ازجمله بوده است. 6174 هایزخمداد و تع 3239 هاکشته

این ارقام بیانگر این است  نامشخص بوده است. (%18.8) گریدنفر  1777اند و سن و جنسیت طفل بوده (28.6%)

ان در مرحله را داشته و زن است. پس از مردان، اطفال بیشترین تلفات که آمار تلفات مردان بیشتر از زنان و اطفال

 ها،شتهک کهدرحالی ن مردان بیش از زنان و اطفال است؛ها به مجموع تلفات در میاکشته نسبت سوم قرار دارند.

 %12.5و بین اطفال  %38.1، این نسبت بین زنان دهندمجموع تلفات ملکی در میان مردان را تشکیل میاز  47.3%

 است.

  حدود  هایزخم، اما آمار افتهیشیافزا %15حدود  هاکشته ، آمار1395مقایسه با سال در  :۱۳۹5مقایسه با سال

از مجموع آمار تلفات ملکی را  %26.6ها، ، کشته1395در سال است.  افتهیکاهش %9 نیز مجموع تلفات و 21%

 هاکشتهرسیده است. این افزایش  از مجموع تلفات %34.4به  1396 ها در سالآمار کشته اما داده است،تشکیل می

که  حمالت مرگبارتر شده است شده و برخورداربه این معنا باشد که منازعات مسلحانه از شدت بیشتر  تواندیم

 .اندشدهکشته ،ملکی دهیدصدمهآن، فیصدی بیشتر از افراد  جهیدرنت

 :تان متفاوت بوده مختلف جغرافیایی افغانسمیزان تلفات افراد ملکی در مناطق  توزیع جغرافیایی تلفات ملکی

 زوندر  و در درجه دوم (%33.9نفر ) 3195 جنوب غرب با رقم زونبیشترین تلفات در  ،1396است. در سال 

خود را به ( نیز جایگاه سوم %16.6نفر ) 1561با  شرق زون( به ثبت رسیده است. %19.8) 1868با رقم  مرکز

( %6.7) نفر 627با  جنوب زون( %7) نفر 662با  شمال زون(، %11.8) نفر 1110با  غرب زون اختصاص داده است.

 بعدی قرار دارد. یهاگاهیجادر  (%4.1) نفر 390با  شمال شرق زونو 

 :نامعلوم  %26.6تلفات ملکی یعنی  چهارمکی از عامل بیش های کمیسیون،بر اساس یافته عامالن تلفات ملکی

نیروهای طرفدار و حامی  ،دیگر %7.8 عامل های مخالف مسلح دولت،هتمام تلفات ملکی، گرو %65.2عامل است. 

ر مقایسه با د است. صورت گرفته ت راکتی نیروهای پاکستانینیز در اثر حمالتلفات ملکی  %0.4اند. دولت بوده

دسترسی کارمندان کمیسیون تواند به علت عدم که می است افتهیشیافزا %46عامالن نامعلوم،  سهم، 1395سال 
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هم س. باشد تراز مواد انفجاری قوی ناشناس ماندن قربانیان به دلیل استفاده به مناطق دوردست و همچنین

را  %66افزایش  1395مورد سال  17مورد بوده که نسبت به  41ی شرقی مرزهاپرانی نیروهای پاکستانی در راکت

 دهد.نشان می

 :از تلفات  %65.2از  .ندافات ملکی بودهدر ایجاد تل ترین عاملمخالفان مسلح دولت مهم مخالفان مسلح دولت

 %8.1و  شبکه حقانی به طالبان به شمول مورد( 5370آن ) %57شده است، ملکی که توسط مخالفان دولت انجام

 %7ت ملکی، حدود طالبان در ارتکاب تلفا نقشسال قبل،  در مقایسه باشود. مربوط می مورد( به داعش 764)

 %36.7شده،  تلفات ملکی که توسط طالبان ایجاد دراست.  افتهیشیافزا %30داعش، حدود  یافته اما نقشکاهش

از  %42.8ها، ، اما در تلفات ملکی که داعش مسئول آن بوده است، کشتهاندشدهکشته ،از مجموع آمار تلفات

داعش علیه شهروندان  یهاتیفعالتواند به این معنا باشد که یم هادهد. این تفاوتلفات را تشکیل میمجموع ت

 تر استفاده کرده است.های کشندهاز مواد انفجاری و تکنیک شدت یافته و این گروه،

 :دهی، در اثر حمالت نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان در این دوره گزارش نیروهای طرفدار دولت

روهای نی ، نقششدهکیتفکصورت به .اندمجروح شدهکشته و  ،یرنظامیغتن از افراد  736المللی و نیروهای بین

بوده  نفر 95=  %1لی الملو سهم نیروهای بیننفر  641 = %6.8تلفات ملکی،  اعی و امنیتی افغانستان در وقوعدف

آن در مقایسه  یالمللنیبهای دولتی و حامیان ملکی ناشی از عملیات نظامی نیرو تلفات افراد 1396در سال  است.

نیروهای  دهدیماست که نشان  یتوجهقابلتاورد ین یک دسکاهش یافته است. ا ٪45در حدود  1395به سال 

 مقررات بشردوستانه را رعایت کنند.بیشتر از گذشته تالش کرده است تا دولتی 

 :1396سال  رمستقل حقوق بشر افغانستان د های کمیسیونبر اساس یافته تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث ،

ی هاجنگ( در اثر %19.5مورد ) 1840( در اثر حمله انتحاری، %31.9مورد آن ) 3001 ،از مجموع تلفات ملکی

مورد  1400کشتار،  ( در اثر%13.3مورد ) 1255های کنار جاده، ماین جهیدرنت( %15.3مورد ) 1436زمینی، 

 حمالت هوایی اتفاق افتاده است. جهیدرنت( %5.1مورد ) 481حمالت راکتی و  جهیدرنت( 14.9%)

  :تغییراتی  ،آمار تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث در مقایسه با سال قبل مقایسه نوع حوادث با سال قبل

افزایش داشته است. سهم حمالت  %28حدود  ،داشته است؛ سهم حمالت انتحاری و پیچیده بیش از هر مورد دیگر

موارد دیگر در ایجاد تلفات ملکی  نقشرسیده است.  1396در سال  %32به حدود  1395در سال  %25از انتحاری 

 یهایریدرگجنگ و  و سهم %15حدود  و قتل در این میان، سهم ترور نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

 نیست. توجهقابلکاهش سهم موارد دیگر،  کاهش یافته است. %11زمینی کمی بیش از 
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   شونت علیه ی به قضایای خدگیروند رسو حکومت،  هارسانهپس از تشکیل کمیته مشترک  ها:رسانهحمله بر

ی فعالیت آزادانه نهیدرزمی جدی هاچالشهنوز  ،حالنیدرع .است و خبرنگاران سرعت گرفته نگارانروزنامه

 .موفق نبوده است ،هاامنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم ینهیدرزمدولت افغانستان ای وجود دارد و رسانه

 ایعلیه فعاالن رسانه بارتعداد حوادث خشونت های آزاد افغانستانرسانه کنندهتیحمانهاد نی؛  بر اساس گزارش

  است. دهیرسمورد قتل  21 مورد ازجمله 166به  (1396 مالی مطابق سال) 2017در سال 

 :علیه اقشار  شدهریزیکه حمالت هدفمند و از قبل برنامه رسدیماخیر به نظر  یهاسالدر  حمالت هدفمند

توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر  شدهیآورجمعمعلومات  بر اساساست.  افتهیشیافزاخاصی از مردم ملکی 

در سال  بود، آغازشدهافغانستان  مذهبعهیشی هاهزارهعلیه  داعش که خورشیدی حمالت 1394از سال افغانستان 

 تن 550، در کابل، هرات و میرزاولنگ سر پل این گروه انتحاری هدفمند در اثر حمالتنیز ادامه یافته و  1396

 کشته و رخمی شدند. مذهبعهیشاز شهروندان ملکی 

 :رداشته است،خوبی ب یهاقدم، کاهش تلفات ملکی نستان برای پیشگیری ودولت افغا اقدامات پیشگیرانه 

 شده سیتأس «تلفات افراد ملکی جلوگیری و کاهشبورد » و تصویب «لیسی ملی کاهش تلفات ملکیپا» ازجمله

 1396به دلیل همین اقدامات، فیصدی سهم نیروهای طرفدار دولت در ارتکاب تلفات ملکی در سال  احتماالً است.

 نکهیباوجودای مخالف مسلح مثل طالبان هاگروهبرخی از  کاهش یافته است. %45نسبت به سال قبل از آن، حدود 

 هاهویشاز  عمالً هاگروهاین  نیروهای، اما اندکرده دیتأکاز افراد ملکی  حفاظتبر  شانیمطبوعاتی هاهیاعالمدر 

 است. یو تخریب بیشتر تأسیسات ملک حتمی آن افزایش تلفات ملکی هکه نتیج کنندیمی استفاده هاکیتاکتو 

 :نگران  شدتبه هاخشونت و افزایش هایناامنکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به گسترش  نکته پایانی

ی للالمنیببه موازین حقوق بشردوستانه  در جریان مناعات مسلحانه تا خواهدیمی درگیر هاطرفبوده و از تمامی 

ته کمیسیون بر این نک ی غیرنظامی را مورد محافظت قرار دهند.هاتیجمعاحترام بگذارند و جان و مال اشخاص و 

ییازآنجاند و هست رمساسنامه و مخالفان مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد ا دولت افغانستان دارد که دیتأک

د در مورشکایات قربانیان را دریافت کرده و بررسی ابتدایی خود را  1396 ی از زمستانالمللنیباین محکمه  که

محاکمه و  یزمینه یندهامیدوار بود که در آ توانیمنقض حقوق بشردوستانه در افغانستان را آغاز کرده است، 

 دست گرفته شود.الزم فراهم و اقدامات عملی روی یهانهیزممجازات ناقضان حقوق بشردوستانه 


