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 چکیده
ی مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر و حقوق هاگروه خصوصا  ی درگیر هاطرف 1395ی سال هایریدرگدر جریان 

 یهابیآس انیرنظامیغ یهاییداراادامه داشته و به جان، سالمتی و  در افغانستان توجه جدی نداشته و لذا تلفات ملکی بشردوستانه

ات که سبب تلف یهاکیتاکتو  هاوهیشی درگیر در منازعات مکلف هستند از کاربرد هاطرف کهیدرحال است. واردشدهجدی 

منازعه در افغانستان  یهاطرف ی غیرنظامی را هدف قرار ندهند،هاتیجمعشود جلوگیری نموده و اشخاص و افراد ملکی می

ی نقض نموده طورجدبهاصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب را  1395طول سال  ی مخالف مسلح دولت درهاگروه خصوصا 

 شود.که باعث افزایش تلفات افراد ملکی می اندکردهیی استفاده هاوهیشو  هاکیتاکتاز عمال  و 

است.  افتهیشیافزادرصد  12.4۸خورشیدی نسبت به سال قبل  1395های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال بر اساس یافته

تن  5۶۸1زخمی( رسید که از این میان  ۷۷۸5کشته و  2۸23نفر ) 10۶0۸خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  1395در طول سال 

 یهاهگروهاز عامالن تلفات افراد ملکی  درصد ۶۷.50 درمجموع اند.ها کودک بودهتن آن 29۸0ها زن و تن آن 113۷ها مرد، آن

درصد تلفات ملکی نیروهای  14.13درصد گروه داعش( بوده است. عامل  ۶.23 درصد گروه طالبان و ۶1.2ولت )دمخالف مسلح 

ترین بیش اند.درصد دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده 1۸.2و عامل  ( بودهیالمللنیبی روهایندولتی و  حامی دولت )نیروهای

تلفات ملکی در اثر حمالت  درصد 25.۶1ری اتفاق افتاده است. در این سال الت انتحادر اثر انجام حم 1395تلفات ملکی در سال 

ی، ترور و نیزمی هایریدرگ، ازآنپساند. تن کشته و زخمی شده 2717 درمجموعاین نوع حمالت  جهیدرنتانتحاری بوده که 

 فات را در پی داشته است.هوایی به ترتیب بیشترین تل و حمالتهای کنار جاده و حمالت راکتی قتل، ماین

دولت ، مثالعنوانبه. اندزدهکاهش تلفات افراد دست به یک سلسله اقدامات  منظوربه برخی از مخالفان مسلح نیچنهمو  دولت

حفاظت  منظورهبها اعالمیه عمومی را افغانستان بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل کرده است و طالبان نیز بیش به ده

ملکی بیشتر  تلفات افراد که آمار تلفات ملکی را کاهش نداده است، بلکه تنهانهاز افراد ملکی به نشر رسانده است. این اقدامات اما 

سال از جهت تعداد تلفات ملکی  نیترنیخونخورشیدی را یکی از  1395سال  توانیماست و لذا  افتهیشیافزاقبل  یهاسالاز 

 آورد. حساببه

جغرافیایی گسترش یافت و مناطق بیشتر را شامل  ازنظرو منازعات مسلحانه  هایناامندامنه  تنهانهخورشیدی  1395در جریان سال  

سبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ن شدت یافته است. شیازپشیبزمان جنگ نیز  ی مربوط بههاخشونتشد، بلکه 

تا به موازین حقوق  خواهدیمی درگیر هاطرفنگران بوده و از تمامی  شدتبه هاخشونتو شدت یافتن  هایناامنگسترش 

 ی غیرنظامی را مورد محافظت قرار دهند.هاتیجمعی احترام بگذارند و جان و مال اشخاص و المللنیببشردوستانه 
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 مقدمه
کشور افغانستان را گرفتار مشکالت و  ازجملهاز جوامع  که برخیاست  تلخی واقعیت نه وقوع منازعات مسلحانهسفامتأ

دی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و در ها دارای پیامدهای ناگوار اقتصا. جنگ و تداوم ناامنیمتعدد ساخته است یهاچالش

ها و ناامنی تعداد زیادی از مردم نقض حقوق بشری افراد است. در جریان جنگ ،یکی از پیامدهای جدی منازعات مسلحانه این میان

 و برخی دیگر شوندبرخی دیگر زخمی می دهند،برخی جان خود را از دست می شوند؛از حقوق بشری خود محروم میغیرنظامی 

مانند حق سایر حقوق بشری در جریان جنگ  شوند.یجا میب شانیزندگو از محل  دادهازدستو اموال خود را  نیز خانه، دارایی

حق کار، حق صحت، حق آموزش، حق ، وآمدرفترهایی از شکنجه و بدرفتاری، حق آزادی ، حق رهایی از توقیف خودسرانه

 .ردیگیمجدی قرار  نیز در معرض آسیب دسترسی به عدالت

یک سلسله  یالمللنیبدر عرصه  سلحانه کاسته شود،در جریان منازعات م هاها و ویرانیشدت خشونت برای اینکه از گسترش و

ا را بپذیرد ت یهاتیمحدودبرخی سازد تا در جریان جنگ های درگیر را ملزم میطرف است که آمدهبه وجود مقررات قوانین و 

ه هدف بر مبنای این مقررات ک گریدعبارتبهمتوجه غیرنظامیان است، کاهش یابد.  که اغلبها و خسارات جنگ آسیب جهیدرنت

یمبهانه جنگ هر آنچه توانند افراد دخیل در جنگ نمی نهایی آن حفظ کرامت انسان و کاهش پیامدهای ناگوار جنگ است،

 انجام دهند. خواهند

 یرنظامیغتعداد زیادی از مردم  آن جهیدرنتمنازعات مسلحانه جریان دارد و  ،سونیامتأسفانه در جامعه افغانستان از چندین دهه به 

مقررات  پذیرش یجابهمنازعات  ریدرگ یهاطرفدر افغانستان  .جدی هستند یهابیآسو در معرض  دهیدصدمه یطورجدبه

اصطالح معمول در کشور . کنندیم طرفداری یختگیگسلجامآزادی عملی و  از نوعی یت آن، اغلبو تالش برای رعا بشردوستانه

 زمان رد و شکنجه ویرانگری. پذیرش عمومی این جمله به این معنا است که قتل، خشونت، «است جنگ، جنگ»که ما این است 

ن نوع طرز دید ریشه در همی ،تلفات افراد ملکی در کشورگسترش و افزایش  معمول و پذیرفتنی است. ،ریزناپذیگریک امر  ،جنگ

 دارد.

یممکن حقوق بشر را م جانبههمهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صلح را امر ضروری و تنها در سایه صلح، رعایت  

فظ عدالت و ح نیتأمنبود جنگ نیست و فقط در صورت  صرفا کمیسیون مستقل حقوق بشر، صلح  ازنظر حالنیدرع. داند

حقق خواهد شد. بنابراین عدالت نباید قربانی صلح گردد، چون تجربه نشان سال اخیر، صلح پایدار م 15دستاوردهای حقوق بشری 

خواهد  یافتنیندستی آرزو صلح پایدار، برقراری عدالت ای میان دو جنگ است و بدونداده است که صلح بدون عدالت وقفه

گ بر صلح پایدار، از پیامدهای ناگوار استمرار جن الزم برای یهانهیزم شرایط و بر دیتأکضمن کمیسیون مستقل حقوق بشر  بود.

کمیسیون به دلیل اهمیت حقوق بشردوستانه . کندیمرعایت حقوق بشر نیز غافل نبوده و در این حوزه نیز به وظیفه نظارتی خود عمل 

کرده است که  ایجاد« ژهتیم بررسی وی»تحت نام یک بخش کاری  ،هازایش خشونت و ناامنیاف گسترش و المللی و با توجه بهبین

ین تیم از اقضایای نقض حقوق بشردوستانه است.  یمستندسازو المللی رعایت حقوق بشردوستانه بینوظیفه اصلی آن، نظارت بر 

 .کندیمر مراکز سلب آزادی نظارت د امنیتی جرائمچگونگی رفتار با متهمان  و تلفات افراد ملکی
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در  یالمللنیبکمیسیون بر وضعیت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  تیم بررسی ویژه های مداومنتیجه نظارت گزارش حاضر

گیرد. و بررسی قرار می موردبحثخورشیدی  1395در سال در آن موضوع تلفات افراد ملکی  بوده و جریان منازعات مسلحانه

 شاید در برخی موارداست.  قرارگرفتهلیل و مورد تح شدهیآورجمعن کمیسیون از سراسر کشور اطالعات این گزارش توسط ناظرا

ضایای ق به دلیل اینکه کارمندان کمیسیون تماماما  های نظارتی متفاوت باشد،العات گزارش سایر سازماناطالعات این گزارش با اط

ن ها، شاهدافاخانهش مجروحان، مسووالن دگان قربانیان،بازمان ا با جزییات مستندسازی نموده و ضمن گفتگو باتلفات افراد ملکی ر

ق بشر ، کمیسیون حقوانددادهقرار  یموردبررس مختلفقضایا را از ابعاد کشور های امنیتی ارگان ازجمله ربطیذهای و سایر سازمان

 بر دقیق بودن معلومات این گزارش اطمینان دارد.

های انسازم المللی آن وحامیان بینستان، های درگیر اعم از مخالفان مسلح، دولت افغانطرف توجهجلبف این گزارش به هد

رگیر های درود که طرفرسد. امید میبه نشر می المللیرعایت حقوق بشردوستانه بین ضرورتبهنسبت  و عامه مردم ربطیذ

منازعات مسلحانه را طوری تنظیم نمایند که تلفات افراد ملکی  مربوط به یهایسیپا لقرار داده و  موردتوجههای این گزارش را یافته

 کاهش یابد. یرنظامیغها و خسارات ناشی از جنگ بر افراد و اموال و آسیب
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 کلیات :فصل اول
 درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانالف: 
 هلیوسبه مفاد توافقنامه بن بر اساس 1۶/3/13۸1تاریخ  در نهاد ملی حقوق بشر عنوان یکمستقل حقوق بشر افغانستان به کمیسیون

کمیسیون ، به این نهاد آن 5۸ماده  اختصاص و 13۸2قانون اساسی در سال  تأسیس گردید. با تصویب ور افغانستانجمهفرمان رئیس

، 13۸4غانستان در سال افهای کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون تشکیل، وظایف و صالحیت

مستقل  کمیسیون»ها، وظایف و تشکیالت کمیسیون تعریف گردید. بر اساس ماده دوم این قانون، مبنای عمل، اهداف، صالحیت

در انجام  نماید وطور مستقل فعالیت میشده و بهدر چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس« حقوق بشر افغانستان

 1«دهد.کشور را مالک عمل قرار می قانون مذکور و سایر قوانین نافذش، احکام قانون اساسی، های خویفعالیت

 دسترسی افراد به حقوق و وضعیت و چگونگی بر یم و حمایت از حقوق بشر، نظارتنظارت بر رعایت حقوق بشر، تعم

ت حقوق بهبود و انکشاف وضعی منظوربههای بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر آزادی

های کمیسیون مستقل مادۀ بیست و یکم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 2بشر در کشور از اهداف چهارگانه کمیسیون است.

 فقره تعریف نموده و رسمیت بخشیده است. 35های کمیسیون را طی ترین وظایف و صالحیتان مهمحقوق بشر افغانست

ظارت نهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 21قانون اساسی و ماده  5۸ماده  بر اساس

ت. بخش خاصی به این منظور تشکیل یافته اس یهاخشب این کمیسیون بوده و اصلی یهاتیصالحوضعیت حقوق بشر یکی از  بر

. این بخش شکایات را دریافت کندیمنظارت  کلی صورتبه وضعیت حقوق بشر حقوق بشری، بر یهایتخطاز  نظارت و بررسی

 نظارت بر . این بخش، عالوه برکندیمتالش  هاآنیدگی به قرار داده و برای رس یموردبررسنموده و قضایای نقض حقوق بشر را 

 .محابس نیز نظارت دارد قوق بشر دروضعیت ح خاص بر طوربهحقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و  ادی ووضعیت حقوق اقتص

ن کمیسیون و سه میا و هماهنگی همکاری نامهتفاهمامضای  از بعد 1395 ارسالکمیسیون ، یو بررسعالوه بر بخش نظارت 

 بال قرا که  مبودزمنآ کاری بخشعمومی امنیت ملی،  استیو رارگان دفاعی و امنیتی یعنی وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله 

یس، بر محالت سلب آزادی پول مبودزمن کمیسیونبخش آ گسترش داد.والیتی  دفاتر ساحوی و در تمامفعالیت محدود داشت، 

 بشری شکایات حقوق کشور و یتیامنز نیروهای دفاعی به شکایات مردم ا و اردوی ملی نظارت داشته و ریاست عمومی امنیت ملی

و  اهکارگاهاز طریق برگزاری جلسات آگاهی دهی و  مبودزمن کمیسیونن بخش آهمچنی .کندیمرسیدگی  جنگ یهایبازداشت

 حقوق بشری و یهاارزش در عرصهرا  و دفاعی امنیتی یهاارگان تا سطح آگاهی منسوبین ورزدیمی آموزشی تالش سمینارها

 ارتقاء دهد. یالمللنیب بشردوستانهحقوق  حقوق بشر و یالمللنیب اسناد ملی و

                                            
، 13۸4، تاریخ نشر: ۸55ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی:هاتیصالح. وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و 1
 .2ماده 
 .5. همان، ماده 2
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تیم بررسی »تحت نام  . به این منظور یک گروه کاریکندیمنظارت  یالمللنیبنه وضعیت حقوق بشردوستا بر نیچنهم کمیسیون

ق بشردوستانه و پیگیری قضایای نقض حقو بررسی، مستندسازی د که وظیفه اصلی آن،فعالیت دار کمیسیونتر مرکزی در دف «ویژه

 .است یرنظامیغرد تلفات افراد عمده این بخش، ثبت موا یهاتیفعالیکی از  است.

 روش تحقیقب: 
شود.  دقت الزم ثبت و مستندسازی با تا تمامی وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملکی شده است کندیمکمیسیون تالش 

 تقریبا دفتر والیتی  ۶دفتر ساحوی و  ۸که در  کمیسیون ناظران باشد، امنیتی و لوجستیکی داشته ازلحاظدر این راستا تا جایی که 

تگو دیک گفز محل حادثه دیدن نمایند، با قربانیان و شاهدان عینی از نزا کوشندیم ،خوددارندتمامی والیات کشور را تحت پوشش 

 د.نثبت نمای و کتابت یبردارلمیفکامل از طریق عکاسی،  صورتبه جزییات قضایا را کنند و ابعاد و

تا جزییات قضایا را از چندین منبع  کوشندیمناظران کمیسیون امنیتی دیدار از محل واقعه ممکن نباشد،  ازلحاظ کهیدرصورت 

. برای کشف آمار آوردیمه دست اطالعات الزم را ب هارسانهخبرنگاران و دولتی،  مسئوالن، هاشفاخانهمحلی به شمول قربانیان، 

مراجعه شده و فهرست زخمیان و  اندشدهقربانیان به آنجا انتقال  شودیمکه گمان برده  ییهاشفاخانهدقیق تلفات افراد ملکی، به 

حت امنیتی و سایر مراجع نیز مقایسه شده و ص مسئوالنرست با فهرست در ادامه برای دقت بیشتر این فه .شودیمگرفته  شدگانکشته

 شدگانکشتهبا زخمیان حادثه، شاهدان عینی، اقارب و نزدیکان  هاشفاخانه. عالوه بر ردیگیماین فهرست مورد دقت و بازنگری قرار 

یدن به نیز د شدگانکشتهزوم، از گورهای . حتی برای دقت بیشتر در بعضی موارد و در صورت لشودیم وگوگفتو مجروحان نیز 

 .دیآیمعمل 

اطالعات را برای  ناظران ساحوی از چند منبع و اطمینان از صحت معلومات، آمدهدستبهبررسی و مقایسه معلومات  پس از 

 آن ثریت معلوماتاکبانک اطالعات کمیسیون در دفتر مرکزی بوده و  درج در بانک اطالعات به دفتر مرکزی کمیسیون بفرستند.

در پایان سال مجموع اطالعاتی که از طریق ناظران  .گرددیم یآورجمعی تهیه و ن کمیسیون در دفاتر ساحوی و والیتریق ناظرااز ط

. این شودیمو نتیجه آن در قالب یک گزارش ارائه  قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد  وارد بانک اطالعات کمیسیون شده است،

 شدهیآورمعجناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطالعات دفتر مرکزی  قیطرتحلیل مجموع معلوماتی است که از  گزارش نتیجه

 است.

جاخالی  صورتبهیا  هانامواقعی نبوده و  هاآندر این گزارش شهرت برخی از قربانیان و اعضای خانواده اینکه  توجهقابلنکته 

 است. شترشانیب یریپذبیآسمستعار بکار رفته است. این کار برای حفظ آبرو و کرامت افراد و پیشگیری از  طوربهیا  نیچنقطهو 

 همسلحان منازعات های درگیر درطرف چارچوب حقوقی؛ تعهداتج: 
و  هاونیکنوانساست. در این  19۷۷الحاقی دوم  پروتکلعضو  نیچنهمو  1949چهارگانه جنوا  یهاونیکنوانسافغانستان عضو 

علیه افراد  این اسناد حمله بر اساس شده است. دیتأکپروتکل الحاقی دوم آن، بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه 

 بر اساسگفت  توانیمممنوع است. بنابراین  تضروری اس یرنظامیغعامه که برای جمعیت  ساتیتأسملکی، محالت مسکونی، 

دارند که از  تیمسئولو  اندمکلفدرگیر جنگ مسلحانه در افغانستان  یاطرفهتمامی ، یالمللنیب نهبشردوستاهنجارهای حقوق 

، که در جریان منازعات مسلحانه اندمکلفهای درگیر تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند. طرف واردکردن
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دامات زنان و کودکان را رعایت نموده و اق خصوصا مبنی بر محافظت از افراد ملکی  دوستانهحقوق بشر یالمللنیبو موازین  هنجارها

 گیرند.بدست  روی هاآنمحافظت از  منظوربهرا  یاژهیو

 یدولتریغدرگیر جنگ به شمول نیروهای دولتی و  یهاطرفجنوا از تمامی  چهارگانه یهاونیکنوانسدر ماده سوم مشترک در 

 و باشد نداشته یالمللنیب جنبه مسلحانه نزاع چنانچهبر مبنای این ماده، عیارهای مشخص را رعایت کنند. است که م شدهخواسته

 :ندینما تیرعا را لیذ مراتب الاقل که اندمکلف درگیر یهاطرف از کی هر دهد، یرو متعاهد یهادولت از یکی خاک در

 ای باشند گذاشته نیزمبر  اسلحه که یمسلح یروهاین افراد شمول به ندارند، شرکت جنگ در ما یمستق که یباکسان -1

 گونهچیه بدون احوال همه در دیبا جنگ نباشند، به ادامه قادر یگرید علت هر ای اسارت ری، جراحت،مایب علت به که یکسان

 اعمال .شود رفتار تیانسان اصول با باشد آن مشابه علت هر ای و نسب اصل جنسیت، ،دهیعق رنگ، نژاد، از یناش که یضیتبع

 :بود خواهد ممنوع مکان هر در و زمان هر در باال مذکور اشخاص مورد در لیذ

 آزار، و شکنجه، رحمانهیب رفتار زدن، زخم قتل، جملهمن یبدن تیتمام ای اتیح به لطمه الف:

 ،و اختطاف یریگگروگان :ب

 ،فیو تخف ریتحق جملهمن اشخاص تیثیح به لطمه :ج

 .دانندیم یضرور متمدن ملل که یقضائ ناتیتضم جامع وقانونی  دادگاه حکم بدون اعدام و تیمحکوم :د

 .شوند یپرستار و یآورجمع دیبا مارانیب و زخم داران -1

ده است. بر مبنای اساسنامه روم که چگونگی تشکیل میالدی ملحق ش 2003در سال  1یالمللنیبدولت افغانستان به محکمه جزایی 

و  دولت افغانستان 2.شودیمجنایت جنگی محسوب جنوا،  چهارگانه یهاونیکنوانسنقض ، موارد جدی کندیماین محکمه را بیان 

 .شودیمتمامی مفاد اساسنامه روم هستند و نقض این مقررات باعث مسئولیت آنان ن مسلح دولت مکلف به رعایت مخالفا

 و اصول حقوق بشردوستانه اساسی توضیح مفاهیمد: 
اصولی  سپسو  شودیمبرخی از کلمات و اصطالح در این تحقیق، اهمیت بیشتر دارد و به همین دلیل در ادامه توضیح داده 

 .مختصر تشریح خواهد شد صورتبه یالمللنیباساسی حقوق بشردوستانه 

 توضیح مفاهیم اساسی

 .شودیم، تشریح یرنظامیغ( و جمعیت یرنظامیغ) یملکدر اینجا سه کلمه کلیدی جنگجو، افراد 

 نظامی() جنگجو

 یهانبشجداوطلب؛ و افرادی که بخشی از  یهاگروهاعضای نیروهای مسلح، اعضای  بشردوستانه یالمللنیبحقوق  بر اساس

 طوربه. جنگجویان شوندیممحسوب  و نظامی جنگجو این نیروها کارمندان صحی و مذهبی جزبه دهندیممقاومت را تشکیل 

                                            
1. International criminal Court (ICC) 

 .۸ی جزائی، ماده المللنیب. اساسنامه محکمه 2
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ستانه تفکیک کرده و قوانین حقوق بشردو یرنظامیغمستقیم در منازعات مسلحانه شرکت دارند و مکلف هستند خود را از جمعیت 

 1.را رعایت کنند یالمللنیب

 (یرنظامیغ) یملک افراد
 یالمللنیبو غیر  یالمللنیبدر منازعات مسلحانه نظامی تعلق ندارند.  هایاز گروه کیچیهکه به کسانی هستند  یرنظامیغافراد 

 2.گیرندویژه قرار  تیموردحماباید  یرنظامیغمقررات بشردوستانه افراد  بر اساس

 یرنظامیغجمعیت 

فراد و ا یرنظامیغجمعیت  یالمللنیبو غیر  یالمللنیب. در منازعات مسلحانه شودیمتشکیل  یرنظامیغاز افراد  یرنظامیغجمعیت 

 3.از حمایت کلی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار هستند یرنظامیغ

 اصول حقوق بشردوستانه

اطراف منازعات  برای همه یالمللنیبعرفی  قواعد و 19۷۷الحاقی  یهاپروتکلجنوا،  1949 چهارگانه یهاونیکنوانسمفاد 

 بشردوستانه یالمللنیبدر حقوق  .است االجراالزم ،جنگندیمکه بر ضد دولت  یمسلح یهاگروهعضو  یهادولتمسلحانه به شمول 

 :ملزم به رعایت این اصول هستند های درگیرقابل تطبیق بوده و طرف نیز در جنگ افغانستاناساسی وجود دارد که  چندین اصل

 اصل تفکیک

یمالت فقط شوند. حم قائلو جنگجویان تفکیک  یرنظامیغهمواره میان افراد باید  درگیر یهاطرف، بر مبنای اصل تفکیک

 باشد. یرنظامیغنباید متوجه افراد  علیه جنگجویان انجام شود و تواند

 یزیآمخشونتو هر نوع اقدامات و یا تهدیدهای  یرنظامیغا افراد هدف قرار دادن جمعیت ی کل الحاقی دوم( پروت2) 13ماده 

در  یرنظامیغه به افراد ممنوعیت حملباشد، ممنوع کرده است.  یرنظامیغدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت را که ه

میالدی از  2001اصالحی کنوانسیون که در سال  1بر طبق ماده  های متعارف کهاز کنوانسیون برخی انواع سالح 3کل شماره پروت

زایی مطابق اساسنامه محکمه ج .4است اعمالقابل یالمللنیبمسلحانه غیر  یهایریدرگدر  ریق اجماع عام به تصویب رسیدط

، یالمللنیبغیر  یهایریدرگ شرکت مستقیم ندارند در هایریدرگدر نظامی که  یا علیه افراد انیرنظامیغیه حمله عمدی عل یالمللنیب

 5.شودیمجنایت جنگی محسوب 

                                            
 .31ی منازعات مسلحانه، پیترو وری، صفحه المللنیبصلیب سرخ، فرهنگ قانون  یالمللنیب. کمیته 1

 .32. همان، ص 2

 .33. همان، صفحه 3

 .۶5اول، صفحه  جلدی بشردوستانه عرفی، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، المللنیبی صلیب سرخ، حقوق المللنیب. کمیته 4

 میالدی. 2002سال  ، بند ب، مصوب۸. اساسنامه روم، ماده 5
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مبنای  بر 1.شرکت کنند هایریدرگدر  ما یمستق کهیوقتمگر  شوندیممله حمایت در مقابل ح انیرنظامیغ بر مبنای اصل تفکیک، 

 اصول حقوق بشردوستانه نظر داشتبا در  2را مورد هدف قرار دهند. یرنظامیغهای درگیر نباید اموال و اماکن این اصل طرف

 که: ی استگفت که حمله بدون تفکیک حمله توانیم یالمللنیب

 ؛متوجه هدف نظامی خاصی نباشد 

 ؛سازدینمنظامی مشخصی را فراهم  هدف یسوبهگیری که امکان هدف شود ها یا وسایل جنگی استفادهوشاز ر 

 در مقررات حقوق  کهینحوبه هاآنکان محدودیت اثر استفاده از که ام ها یا وسایل جنگی استفاده شوداز روش

 3وجود ندارد است مقررشده یالمللنیببشردوستانه 

 اصل تناسب

 یرنظامیغباعث تلفات افراد ملکی، آسیب به افراد ملکی، صدمه به اموال  رودیمکه انتظار  یاحملهشروع به  بر مبنای اصل تناسب

 اصل نینابرابباشد، ممنوع است.  و این خسارات زیادتر از مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار ددیا ترکیبی از این موارد گر

وارده  یهابیآسکه خسارات و  د یا از ابزار جنگی استفاده کنندنبزن ییهاوهیشنباید دست به  هایریدرگهای درگیر در جریان طرف

 و خسارات وارده بر اهداف نظامی باشد. هابیآسبیشتر از  یرنظامیغبر افراد ملکی و اهداف 

کل الحاقی دوم که مربوط به منازعات مسلحانه ولی در پروت شدهحیتصرکل الحاقی اول پروت 51اصل تناسب در حمله در ماده 

انیت است و سذاتی اصل ان ، مقتضایکه رعایت اصل تناسب است شدهگفتهبه آن اشاره نشده است. در مقابل  است یالمللنیبغیر 

اصل تناسب را نادیده  کلپروت در تطبیق توانینم هجیدرنتگردیده است.  تلقی اعمالقابل صراحتا وتکل این اصل در مقدمه پر

 4.گنجانیده شده است نیز های متعارفکل اصالحی منضم به کنوانسیون برخی سالح. باید گفت که اصل تناسب در پروتگرفت

 اصل احتیاط

مه باید به عمل آید. ه یرنظامیغو اموال  ، افراد ملکییرنظامیغردن جمعیت برای جدا ک یاژهیویات نظامی دقت ملدر هدایت ع

 به حداقل رساندن تلفات تصادفی بر افراد ملکی، صدمه به افراد ملکی و ایراد خسارات به منظوربه ینیبشیپاقدامات احتیاطی قابل 

های درگیر باید کلیه اقدامات ممکن را برای ارزیابی این موضوع که حمله ممکن است طرف باید اتخاذ شوند. یرنظامیغاموال 

                                            
 .19۷۷( مصوب سال 3) 13الحاقی دوم، ماده  پروتکل. 1

تصویب  اشتننظر دالحاقی دوم گنجانیده شده بود؛ اما در آخرین لحظات با در  پروتکل سینوشیپی در رنظامیغهرچند تفکیک میان اموال نظامی و . 2

پروتکل الحاقی دوم واجد این اصل نبوده و ممنوعیت هدایت حمله به سمت  جهیدرنتمتنی ساده از مجموعه پیشنهادی دیگر این موضوع حذف گردید. 

وسیع است که این  قدرآن( پروتکل الحاقی دوم، 1) 13است که مفهوم حمایت عمومی در ماده  شدهگفتهی نیز مطرح نشده است. البته رنظامیغاهداف 

ی هاالحسی در معاهده دیگر یعنی پروتکل اصالحی منضم به کنوانسیون برخی رنظامیغهداف ی گیرد. اما ممنوعیت هدایت حمله به ادربرمموضوع را هم 

 است. اعمالقابلی المللنیبی مسلحانه غیر هایریدرگمتعارف گنجانیده شده است که نسبت به 

 .114سوالدبک، جلد اول، صفحه ی بشردوستانه عرفی، ژان ماری هنکرتز و لویس دو المللنیبی صلیب سرخ، حقوق المللنیب. کمیته 3

 )ج( 3های متعارف، ماده کنوانسیون برخی سالح 2اصالحی  پروتکل. 4
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ن موارد که یا ترکیبی از ای یرنظامیغخسارات به اموال  واردکردن، آسیب رساندن به افراد ملکی، انیرنظامیغعث تلفات جانبی با

 1.آورندعملزیادتر از مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار باشد، به 

ممکن را برای اطمینان از نظامی بودن  های درگیر باید هرگونه اقداماصل احتیاط این است که هریک از طرفمقتضای دیگر  

 تیاملعدر قبال خطرات ناشی از  یرنظامیغافراد  و یرنظامیغجمعیت »الحاقی دوم کل ( پروت1) 13ماده  بر اساس هدف انجام دهند.

به  اط رااحتیباید حداکثر در جریان عملیات نظامی  های درگیرتمامی طرف اینبنابر «ند.ی برخوردار هستنظامی از حمایت عموم

 حفاظت و حمایت کنند. یرنظامیغکه از جمعیت  اندمکلفدرگیر  یهاطرفخرج دهند تا به افراد ملکی آسیب وارد نشود. 

مربوط  یهاگروهامنیتی افغانستان، تمامی  یهاارگان، یالمللنیبهای درگیر به شمول نیروهای باید گفت که همه طرف تیدرنها 

که حقوق بشردوستانه  هستند ، مکلفاندلیدخازعات مسلحانه های مسلح که در من، داعش و سایر گروهبه طالبان، شبکه حقانی

ها و ا روشدارند ت تیمسئول هاآنتناسب و احتیاط را در هر شرایط رعایت و احترام نماید.  سه اصل تفکیک، خصوصا  یالمللنیب

 وارد گردد. یرنظامیغترین صدمات و خسارات به افراد ملکی و اموال ند که کمجنگ را طوری انتخاب کنابزارهای 

  

                                            
 .114جلد اول، صفحه  ی بشردوستانه عرفی، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک،المللنیبی صلیب سرخ، حقوق المللنیب. کمیته 1
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 فصل دوم: تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه
یات وال و گسترش یافت. در این سال اکثر خورشیدی بیشتر از پیش شدت 1395سال  طول در در افغانستان منازعات مسلحانه

می شدند ه و زختعداد کشت شدند؛ متأثر غیرنظامیتعداد زیادی از افراد  هاجنگر اثر این شدیدی را شاهد بود و د یهاجنگکشور 

میلیون نفر از  5/1از  سال گذشته بیش در طول چندسایر والیات مسکن گزیدند.  یجا شده و درب شاناصلیاز مناطق  و تعداد زیادی

 اینکه توجهقابلادامه داشته است و نکته  میالدی 1395در سال  که این روند دهدمینشان  هابررسی و اندشدهبیجا  شانزندگیمحل 

 .و اماکن عامه آسیب دید غیرنظامیاموال برخی از  در این سال چنینهمدرصد بیجا شدگی ناشی از جنگ بوده است.  9۷حدود 

ه شدند به گروگان گرفت هاشاهراههنگام عبور از  های مواصالتی نیز گسترش یافت و برخی از افراد ملکی درناامنی در بسیاری از راه

در چند عنوان به  1395ئیات تلفات ملکی در طول سال جزهای کنار جاده جان دادند و یا زخمی شدند. در اثر ماینو تعدادی هم 

 .شودمیبحث گرفته 

 تلفات افراد ملکیمیزان الف: 
 و گسترش یافت. در این سال بیشتر های گذشته تشدیدبیشتر از سالخورشیدی  1395منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 

این دوره زمانی  . دره استساخت متأثر غیرمستقیممستقیم و یا  طوربهو زندگی اکثریت مردم را  ی بسر بردهناامندر  مناطق کشور

خورشیدی  1395ال در س مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون هاییافته بر اساسشدیدی به افراد ملکی وارد گردید و  هایآسیب

 ۷۷۸5کشته و  2۸23نفر ) 10۶0۸سال مجموع تلفات افراد ملکی  این در طول بیشترین میزان تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است.

کمیسیون  هایافتدری بر اساس. دهدمینشان  افزایش %12.4۸خورشیدی  1394قایسه با سال زخمی( به ثبت رسیده است که در م

. با این حساب نفر زخمی بود ۶302ر کشته و نف 3129از این جمله  نفر کشته و زخمی شده بودند و 9431 خورشیدی 1394در سال 

هم چنان سیر صعودی دارد. چون اکثریت تلفات افراد ملکی توسط مخالفین  در افغانستان که تلفات افراد ملکی رسدمیبه نظر 

باشد. علت  اهآنکه یکی از دالیل افزایش تلفات افراد ملکی شدت یافتن حمالت  رسدمی، به نظر گیردیممسلح دولت صورت 

ملکی در  کامال را علیه جمعیت  چندین حمله 1395 در سال بیشتر گروه داعش است که فعالیت ظهور و دیگر افزایش تلفات ملکی

 داده است. شرق افغانستان انجام شهر کابل و

تن  113۷مرد،  هاآنتن  5۶۸1، اندشدهکه کشته و زخمی  غیرنظامی نفر 10۶0۸که از میان  دهدمیجزییات بیشتر آمارها نشان 

است که مردان  بوده است. این ارقام بیانگر آن نامشخصنفر دیگر  ۸10و سن و جنس  اندبودهکودک  هاآنتن  29۸0زن،  هاآن

ان بیشترین ، کودک. پس از مردانشوندمیها کشته و زخمی و در جریان جنگ نازعات مسلحانه بودهودکان قربانی مبیشتر از زنان و ک

 یز بلند استنامشخص بوده ن جنسشانآمار کسانی که سن و اینکه  توجهقابلنکته تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار دارند. 

 باشد. منازعات تروریستی و عدم دسترسی به مشخصات کامل قربانیانبه خاطر شدت انفجارهای حمالت  ازجمله تواندمیو این 

کودکان  هاآنتن  440زنان،  هاآنتن  292مردان  هاآنتن  1۸29، اندشدهکشتهتن از کسانی که  2۸23به همین ترتیب از میان  

زن،  هاآنتن  ۸45مرد،  هاآنتن  3۸52 مجروح، ۷۷۸5از میان  چنینهمتن دیگر مشخص نشده است.  2۶2و سن و جنس  اندبوده

 تن دیگر نامعلوم بوده است. 54۸و سن و جنس  اندبودهکودک  هاآنتن  2540
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جان خود را اطفال  بیشتری تعداد 1395در سال  که دهدمیخورشیدی نشان  1394با سال  1395مقایسه آمار تلفات در سال 

 بوده است. %1۶۷اطفال در این سال حدود . افزایش تلفات اندشده مجروحو یا  انددادهازدست

 
 

تن  1141۸میالدی مجموع تلفات افراد ملکی به  201۶اطالعاتی که در گزارش یوناما انعکاس یافته است، در سال  بر اساس

که در آمار تلفات افراد  یباوجود. 1تن دیگر مجروح گردیده است ۷920فرد ملکی کشته و  349۸رسیده است که از این میان 

ه در یک و نیم ده ، اما وضعیت کلی بیانگر این است کهشودمیدیده  هاییتفاوت شدهارائههای مختلف ملکی که توسط ارگان

 سال برای افراد ملکی بوده و تا اکنون بیشترین آمار تلفات ملکی در این سال به ثبت رسیده است. نیترنیخون 1395سال  ریاخ

 1394نسبت به سال  1395در سال  شدگانکشتهکه در رقم  دهدمیدر دو سال گذشته نشان  هایزخمو  هاشدهکشتهارقام مقایسه 

، افزایش چشمگیر داشته است. اندشدهاما میزان افراد ملکی که مجروح  ،آمدهدستبهدرصد کاهش  9تقریبا  یک فیصدی کوچک 

 است. افتهیشیافزادرصد نسبت به سال قبل  23.5خورشیدی میزان مجروحان  1395در سال 

                                            
 1، صفحه 1. گزارش یوناما
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 افتهیشیافزاخورشیدی  1394ل نسبت به سا 1395که آمار تلفات مردان در سال  دهدمینشان  هاافتیدرسن و جنس،  ازلحاظ

. رسدمیتن  5۶۸1رقم به  نیا 1395در سال  کهیدرحال؛ دیرسیمتن  4۶42خورشیدی آمار تلفات مردان به  1394. در سال است

است. همچنان  افتهیشیافزادرصد  22.3۸نسبت به سال قبل  1395کشته و مجروح( در سال اعم از )تلفات مردان  کلی یعنی آمار

زن کشته و مجروح  113۷خورشیدی به تعداد  1395 در سالنسبت به سال قبل افزایش داشته است.  1395آمار تلفات زنان در سال 

، یدهگزارشکه در این دوره  دهدمی. مقایسه این ارقام نشان دیرسیمتن  ۷۷5بل از آن، این رقم به در سال ق کهیدرحالشدند؛ 

افزایش  1394نسبت به سال  1395 در سالآمار تلفات کودکان درصد افزایش داشته است.  4۶.۷1تلفات زنان نسبت به سال قبل 

در سال قبل از آن  نفر از کودکان کشته و مجروح شدند؛ در حالی 29۸0 یدیخورش 1395در سال یافته است؛  دهندهو تکان فراوان

 که ارقام تلفات ملکی اطفال نسبت به سال شودمیمقایسه دیده  ان کشته و زخمی شده بودند. در اینتن از کودک 111۶ (1394)

 .است افتهیشیافزا %1۶۷بیش از باالتر از دوچند یعنی  قبل
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 ب: عامالن تلفات افراد ملکی
ی مخالف مسلح هاگروهدرصد تمام تلفات ملکی  ۶۷.50عامل  یدیخورش 1395های کمیسیون در طول سال بر اساس یافته

درصد عامل تلفات ملکی  ۶.23درصد عامل تلفات افراد ملکی گروه طالبان به شمول شبکه حقانی،  ۶1.2 دولت است. در این سال

درصد توسط عامالن نامعلوم  1۸.2درصد عامل تلفات ملکی نیروهای حامیان دولت بوده و  14.13گروه دولت اسالمی )داعش(، 

 تی نیروهای پاکستانی در شرق افغانستان صورت گرفته است.نیز در اثر حمالت راک ماندهیباقاست. مقدار اندک  شدهانجام

 در حمالت اند.ی شدهزخمگروه طالبان کشته  ( در حمالت4۸15کشته  1۶۸5تن از مردم ملکی ) ۶500 مجموعا  1395 در سال 

تن از  1499 سئولماند. همچنان نیروهای دولتی و حامیان آن و زخمی شده ( کشتهمجروح 4۸1 کشته و 1۸0تن ) ۶۶1گروه داعش 

اثر حوادث  مجروح( در 14۶4 کشته 4۶۷مورد از تلفات ) 1931درمجموع  . در این سال،( هستند101۸ و کشته 4۸1) تلفات ملکی

نتوانسته که  ونیسیو کمهای شامل در منازعه گرفته نشده از گروه کیچیهش توسط تیمسئولو رویدادهایی اتفاق افتاده است که 

 را معلوم کند. آنعامالن 

 داعش ها مخالفین مسلح دولت )طالبان؛ شبکه حقانی؛که عامالن آن 1395و  1394ی هاسالمقایسه آمار تلفات افراد ملکی در 

درصد  5.۷۷، سهم نیروهای مخالف دولت یدیخورش 1395دهد که در سال اند، نشان میگروهای مخالف دولت( بوده ریو سا

بیشتر عامل تلفات افراد غیرنظامی  %5در مقایسه با سال قبل،  1395، مخالفین مسلح دولت در سال گریدرتعبابهاست.  افتهیشیافزا

در سال  کهیدرحالتن از افراد ملکی را کشته و مجروح کردند،  ۶۷۷0خورشیدی، مخالفین مسلح دولت  1394اند. در سال بوده

 ید.تن رس ۷1۶1و به  افتهیشیافزاخورشیدی این رقم  1395

اخیر بیشتر تلفات افراد ملکی توسط مخالفین مسلح دولت بوده و این روند همواره در حال افزایش نیز  چند سالتقریبا  در این 

لفات ی برای کاهش تابرنامهها هیچ نوع دهد که آنبوده است. روند رو به افزایش تلفات ملکی توسط مخالفین مسلح نشان می
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 نیستند. باوجودی که نهادهای مدافع حقوق بشر ازجمله کمیسیون مستقل قائلل غیرنظامیان چندان اهمیتی ملکی ندارند و به جان و ما

ی را المللنیبنه که قوانین بشردوستا اندخواستهطور مکرر مخالفین مسلح به خصوصا های درگیر حقوق بشر افغانستان از تمامی طرف

 رعایت و هاخواستو  هاشنهادیپاین  تنهانهرسد که در حین منازعات رعایت کنند و مردم ملکی را هدف قرار ندهند، به نظر می

 که نتیجه قطعی آن، تلفات غیرنظامیان است. زنندیمبه اقداماتی دست  شیازپشیباحترام نشده بلکه مخالفان مسلح 

ییدارااز افراد ملکی و  موردحفاظتاعالمیه عمومی را در  ۸5ی گروه طالبان بیش از دیخورش 1395 و 1394در جریان سال 

به نشر رسیده است،  شانینترنتیا تیساوبی عمومی که در هاهیاعالمدر این  ی عامه در هنگام منازعات مسلحانه به نشر رساندند.ها

 شدهمحافظتافراد  یبندطبقه  هاهیاعالمت و در بعضی از این ها اسآمده است که حفاظت از افراد ملکی یکی از اهداف محوری آن

ناد است که اس ازآنچهشود که تعریف گروه طالبان از افراد ملکی خیلی متفاوت دیده می وضوحبهاما  عمال . شمارندیبرمرا نیز 

افغانستان همکاری دارد، چه ملکی باشد و چه . گروه طالبان تمامی افرادی را که با دولت کندیمی مقرر المللنیب بشردوستانهحقوق 

، پیامدهای مثبت نداشته است و تلفات افراد ملکی هاهیاعالم. نکته دیگر اینکه نشر این داندیمهدف نظامی خود  نظامی، دشمن و

 در حال افزایش است. سالبهسالاستمرار دارد بلکه  تنهانه

ی از بدنامی ریگشیپ، برای رندیپذیمتعداد زیادی از حمالت را  تیمسئول در بعضی موارد باوجودی که مخالفین مسلح دولت

هست،  هازآنچی خود آمار تلفات ملکی را کمتر هاهیاعالمبیشتر در قسمت تلفات افراد ملکی، آمار واقعی را مخفی کرده و در 

 .دهندیمنشان 

ت. در این ( بوده اسیالمللنیب یروهایندولتی افغانستان  یروهایندرصد تلفات افراد ملکی نیروهای حامی دولت ) 14.13عامل 

تن از افراد غیرنظامی را کشته و مجروح  1499 یالمللنیب، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان و نیروهای یدهگزارشدوره 

. این تعداد افراد ملکی در جریان اندکردهتن را زخمی  101۸و  اندکشتهنفر را  4۸1، یدهگزارشها در این دوره . آناندکرده

تن توسط  ۸۸0خورشیدی،  1394. در سال اندردمان هوایی کشته و زخمی شدهزمینی و یا فیر راکت یا هم توسط بمبا یهایریدرگ

سید. تن ر 1499دو برابر شده و به  با  یتقرخورشیدی،  1395این آمار در سال  کهیدرحالنیروهای دولتی کشته و زخمی شده بودند؛ 

ر مخالفین مسلح ها، حمالت بیشتبیشتر توسط آن یهاتیمسئولبا گرفتن  افزایش تلفات توسط نیروهای حامی دولت ادیزاحتمالبه

 تقویت و استفاده از بمباردمان هوایی ارتباط مستقیم دارد. شیو افزادولت 

جبهه مصروف جنگ  هاده درجدی مواجه بوده و  یهاچالشخورشیدی با  1395نیروهای حامی دولت افغانستان در سال 

طور یتی را بهامن هایمسئولیتقبل شده است و نیروهای دولتی افغانستان  یهاسالاز  ترمیوخ. وضعیت امنیتی در این سال اندبوده

 صورتبهمال به کافی، این احتکردند. بنابراین به دلیل نبود تجر یاندازراه ییتنهابهرا  هاعملیاتکامل به عهده گرفتند و تمامی 

یروهای دولتی ن یالمللنیببر مبنای هنجارهای حقوق بشردوستانه  حالنیبااجدی مطرح بود که تلفات افراد ملکی افزایش یابد. 

یبن اافغانستان مکلف هستند که از جان و مال افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه حفاظت کنند و نباید در برابر جان غیرنظامی

به این موضوع توجه داشته و به خاطر حفاظت از افراد ملکی در هنگام منازعات مسلحانه،  شیوبکمدولت افغانستان نیز  باشند. تفاوت

جلوگیری  است که به هدف «بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی»اقدامات مفیدی اتخاذ کرده است. یکی از این اقدامات تشکیل 

این بورد متشکل از هفت ارگان به شمول سه ارگان دفاعی و امنیتی  انجام شد. حکم ریاست جمهوری و کاهش تلفات ملکی با

 .کندیمکشور است و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این جلسات به حیث عضو بورد اشتراک 
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درصد از  1۸.2 گریدعبارتبهاند. کی بودهدرصد از تلفات افراد مل 18.2ها مشخص نشده، نیز سبب عامالنی که هویت آن

آن را به عهده نگرفته است. این عوامل نامعلوم در این دوره  تیمسئولتلفات ملکی در اثر حوادثی اتفاق افتاده که هیچ گروهی 

اند. ممکن است برخی از این اتفاقات توسط مجروح( بوده 548کشته و  262نفر از افراد ملکی ) 810، عامل تلفات یدهگزارش

چنین زمینی توسط نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده باشد. هم یهایریدرگباشد و یا در جریان  شدهانجاممخالفین مسلح دولت 

ن ارتباط دارند با مخالفیصورت گرفته باشد که نه با دولت و نه  رمسئولیغممکن است که برخی از این حوادث توسط افراد مسلح 

 .رندیگینمچنین حوادث را  تیمسئول معموال و این افراد 

 
 

 حوادث نوع بر اساستلفات افراد ملکی ج: 
 یالمللنیب بشردوستانهو کاهش تلفات افراد ملکی دارد. اصول حقوق  شیبرافزامستقیم  راتیتأثهای جنگ و روش هاکیتاکت

که موجب تلفات  یهاکیتاکتها و را رعایت کنند و از روش منازعه باید اصول تفکیک، تناسب و احتیاط یهاطرفدارد،  دیتأک

ه منازعات سال گذشته ک در طول چند متأسفانهوارد گردد، استفاده نکنند.  غیرنظامیو اموال  غیرنظامیملکی و خسارات به افراد 

 یهاروشو  هاکیتاکتدست به  غیرنظامییر بدون توجه به جان و مال افراد های درگمسلحانه در افغانستان شدت یافته است، طرف

که در جنگ مشارکت  غیرنظامیها افراد و روش هاکیتاکتکه تلفات ملکی زیادی را در پی داشته است. در اثر این  زنندیم

سال  . در طول چنداندشدهمجروح  هاآن و یا اینکه تعداد از انددادهازدسترا  شانیهاجان، به شمول زنان و کودکان اندنداشته

در اینجا برخی از حوادث و رویدادهایی که باعث . انددادهازدسترا  شانخانوادهیا چند عضو  زیادی یک یهاخانوادهگذشته 

 .گیردمیقرار  موردبحثجداگانه  صورتبه، اندشدهتلفات ملکی 

طالبان وشبکه 

حقانی 
گروه داعش 

نیروهای 

حامیان 

دولت

عاملین 

نامعلوم

انداخت 

راکتی 

نیروهای 

پاکستان

فیصدی  6۱.20% 6.2۳% ۱4.۱۳% ۱8.20% 0.24%

مجموع تلفات 6۵00 66۱ ۱4۹۹ ۱۹۳۱ ۱7

6۱.20% 6.2۳% ۱4.۱۳% ۱8.20% 0.24%

6۵00

66۱ ۱4۹۹ ۱۹۳۱ ۱7
0.00%

۱00000.00%
200000.00%
۳00000.00%
400000.00%
۵00000.00%
600000.00%
700000.00%

تفکیک تلفات ملکی به اساس عاملین آن 
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 حمالت انتحاری

که بیشترین تلفات افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری صورت  دهدمینشان  سونیاسیون از چندین سال به کمی هایدریافت

 حدود رمجموعد خورشیدی نیز بیشترین تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال 1395. در سال گیردمی

 . از مجموع این رقماندشدهزخمی  تن کشته و 2۷1۷این نوع حمالت  جهیدرنت هتلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده ک %25

 .اندشدهتن دیگر مجروح  2093و  شدهکشتهتن در اثر حمالت انتحاری  ۶24

خورشیدی نشانگر کاهش اندک یعنی %  1394ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حمالت انتحاری بوده در مقایسه با سال 

انتحاری کشته و مجروح شده تن از افراد ملکی در اثر حمالت  3124خورشیدی به تعداد  1394در سال  کهیالدرح .است 13.2۸

 .رسدمینفر  2۷1۷خورشیدی به تعداد  1395رقم تلفات افراد ملکی در سال  بودند،

ی از افراد تعداد بیشتر رونیازاکه افراد ملکی بیشتری حضور دارند و  گیردمیدر زمان و مکانی صورت  حمالت انتحاری اغلب

ه عهده حمالت را بنوع یت این مسئول داعش اغلب و گروه. گروه طالبان شوندمیکشته و زخمی  توسط حمله انتحاری غیرنظامی

عکس آن است و در اکثر حمالت واقعیت  کهیدرحال ،کنندیمان اعالم غیرنظامیاز و آمار ارقام قربانیان نظامی را بیشتر  گرفته

های درگیر شوند. باوجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره از طرفکشته و زخمی می غیرنظامیانتحاری افراد 

هدف قرار ندهد، اما دیده  و افراد ملکی را بردارنددستجام حمالت انتحاری ن مسلح دولت خواسته است که از انمخالفا خصوصا 

ایش استمرار داشته بلکه گسترش و افز تنهانهاد ملکی بیشتری حضور دارند مزدحم که افر یدرجاهاکه حمالت انتحاری  شودمی

 نیز یافته است.

 طورهباتفاق افتاد.  بلخ لشکرگاه و ، کندهار،آبادجاللشهرهای کابل، در  عمدتا خورشیدی حمالت انتحاری  1395در سال  

انتحاری که  کابل رخ داد نام برد. در این حمله در منطقه پل محمود خان 1395از حمله انتحاری که در تابستان سال  توانیمنمونه 

ل است، به کمیسیون مستق دادهازدستقربانیان حادثه که عضو فامیل خود را در این حمله انتحاری  اقاربیکی از 

 و موتر بردیمه را وزارت عدلی نیمأمورموتروان یک موتر نوع کاستر بود که  شیکاکاحقوق بشر افغانستان گفت که پسر 

در داخل موترش  انتحاری در حمله. او کردیمایستاد  در پارکینگ نزدیک پل محمود خان نیمأمورخود را بعد از رساندن 

 ۶وه و خانه بود، خانمش بی آورنانیگانه  شیکاکابه کمیسیون گفت که بچه  هیگر کهیدرحالرده به شهادت رسید. نامب

 .اندشدهیتیم  خردسالشطفل 

ته بود، شرکت نشس شدهبیتخری صنعتی که در حالت یاس و نامیدی کامل در داخل دفتر هاشرکتمالک یکی از  

ش تال جهیدرنتاین حمله مجروح گردیده و همه دارایی خود را که در  شرکتشانتن از کارمندان  10به کمیسیون گفت که 

ی پوست دوزی، تعمیر هانیماشکه تمام  گفت نامبرده است. دادهازدستبود،  آورده به دستچندین ساله  و زحمات

چشمانش  کهیدرحالکانکریتی اش تخریب گردیده است. وی  اتاق 20وسایل دفتر به شمول  و تمامشرکت، مبل فرنیچر 

 ؟!میشویمپر از اشک بود، پرسید: گناه ما چه است چرا ما کشته 

 دیدهای یکی از شاهدان عینی که در حمله انتحاری منطقه شاه شهید کابل مجروح شده بود.چشم
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ت ادیوار یکی از ادار کیدر نزد را فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود آن را گروه طالبان به عهده گرفت، تیمسئول

تن  34۸ کشته واز مردم ملکی  تن 10که در اثر آن،  انفجار داد موقعیت دارد یو تجارتملکی  کامال دولتی که در نزدیک ساحه 

ی افغان هاونیلیممردم ملکی تخریب گردید و  و خانهکان ها دهد این حمله انتحاری، جهیدرنتدیگر زخم برداشتند. عالوه بر آن، 

 وارد شد. مالی به مردم ملکی خسارت

اسم ، مرعلیه مساجد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، اریخورشیدی چندین حمله هدفمند انتح 1395 در سال

شته صدهای تن از مردم ملکی ک نانستان نیز صورت گرفت که در اثر آشیعه افغ یهاهزارهاز سوی  برگزارشده جمعاتتمذهبی و 

 .زخمی شدند و

 بخش عامالن تلفات ملکی این گزارش ذکر گردیده است. در مذکور تفصیل بیشتر حمالت

استفاده کرده و با تجهیز  سال 1۸بعضی از حمالت انتحاری از افراد زیر سن  که مخالفین مسلح دولت در دهدمیشواهد نشان 

ل از انجام که قب این کودکان . برخی ازاندفرستاده موردنظرهدف  یسوبهکودکان را برای انجام حمله انتحاری  واسکت انتحاری

که در اثر  دانستندینم هاآنبرخی از  . حتیدهندیمرا انجام  که برای چه این حمله انددانستهینم، اندشدهبازداشتحمله انتحاری 

که متضمن استفاده از فرد انسانی به حیث وسیله انفجاری برای کشتن  . حمالت انتحاریشودمیحمله انتحاری خود نیز کشته 

استفاده از کودکان با استفاده از سادگی و ، حالنیدرع در ذات خود یک امر خالف کرامت انسانی است. دیگر است، یهاانسان

در  د منع شمولیت کودکانو وحشتناک است. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مور دهندهتکان هاآنمعصومیت 

. 1تمسلح منع کرده اس یهاگروهسایر  چنینهممنازعات مسلحانه نیز هر نوع شمولیت کودکان در صفوف نیروهای مسلح ملی و 

سال را منع کرده است. مطابق این اساسنامه،  15)روم( نیز استخدام کودکان زیر سن  یالمللنیب، اساسنامه محکمه جزایی بر آنعالوه 

برای شرکت فعاالنه  هاآنها یا نیروهای مسلح یا استفاده از بازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروهسر

که صورت گرفته است، در برخی از حمالت  یداتیتأکبا تمام این  2.شودمیجنایت جنگی محسوب  ازجملهدر منازعات مسلحانه 

 .کنندیمتروریستی از کودکان برای انجام حمالت تروریستی استفاده  یهاگروهانتحاری، 

 زمینی یهایریدرگ

تن از  229۶زمینی  یهایریدرگبیشترین تلفات ملکی را در پی داشته است. در اثر  زمینی یهایریدرگپس از حمالت انتحاری 

نفر از افراد ملکی کشته شدند  393خورشیدی به تعداد  1395زمینی در سال  یهایریدرگدر  .اندشدهمی کشته و زخ غیرنظامیافراد 

ن زمینی میان مخالفا یهایریدرگاثر که در  دهدمیتلفات را نشان درصد مجموع  21.۶4این رقم تن دیگر زخم برداشتند.  1903و 

 مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است.

هد فراه شا و پکتیا ،فاریاب ،غزنی ت هلمند،کندوز، بغالن، کندهار، ننگرهار، میدان وردک،خورشیدی والیا 1395 در سال

که در محالت مسکونی  ییهایریدرگدر اکثر اوقات آن عده از  مسلح بوده است. نیو مخالفی بین دولت های زمینبیشترین جنگ

                                            
1.Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in 

armed conflicts, 25 May, 2000, article 1 and 4. 
 .میالدی 2002، مصوب سال 2۶، فقره ۸اساسنامه روم، ماده  .2



 

21 

 

پالن  اتیعملشامل  هایریدرگ. این نندیبیمان آسیب غیرنظامی، باعث تلفات افراد ملکی شده و گیردمیصورت  هاهیقرو داخل 

 شده کوچک هر دو طرف درگیر و سایر حمالت چریکی است

است. در  افتهیشیافزادرصد  14بیش از  زمینی در مقایسه با سال قبل یهایریدرگدر اثر  1395میزان تلفات افراد ملکی در سال 

زمینی میان نیروهای حامی دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت  یهایریدرگلکی در اثر تن از افراد م 1954خورشیدی  1394سال 

 .است افتهیشیافزاتن  229۶خورشیدی این رقم به  1395کشته و یا زخمی شده بودند. اما در سال 

زمینی میان نیروهای حامی دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت  یهایریدرگگسترش  دلیل این افزایش، که رسدمیبه نظر 

رخی از طرفب متأسفانه دلیل دیگر کشاندن جنگ در مناطق مسکونی و پرجمعیت است. است. یالمللنیبنیروهای پس از خروج 

که موجب افزایش  ندریگیمکار  ییهاکیتاکتاز  عمدا  زمینی یهایریدرگنیروهای مخالف مسلح دولت در  خصوصا های درگیر 

و پس  کنندیمدولت حمله  ن مسلح دولت بر نیروهای حامیکه مخالفا دهدمیزیادی نشان  یهاگزارش. شودمیتلفات افراد ملکی 

یمو یا اینکه از مناطق مسکونی بر کاروان نیروهای حامی دولت فیر  کنندیم ینینشعقبدر داخل مناطق مسکونی  از انجام حمله

های ثقیله سالح موردحمله ،اندشدهپنهان جانتی نیز ساحاتی را که مخالفان در آدول یروهاین شدهشروعدرگیری  ازآنپس. کنند

یم را سپر غیرنظامیاز جنگ به دلیل اینکه افراد  یاوهیش. این نندیبیم بیآس غیرنظامیافراد ملکی و اموال  جهیدرنتو  دهدمیقرار 

، یالمللنیب. بر مبنای اصول حقوق بشردوستانه شودمیمحسوب  یالمللنیبممنوع بوده و نقض حقوق بشردوستانه  کامال ، سازند

اجتناب  تیپرجمعهای نظامی در درون یا نزدیک به مناطق بسیار هدف قرار دادناز  درگیری باید تا حد ممکن یهاطرفهریک از 

 1ورزند.

 قتل و ترور

دهی، ه گزارشوردر اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این د 1395در سال  ت افراد ملکیدرصد از تلفا 15.94حدود 

و یا افراد  مخالفین مسلح دولت ،گریدعبارتبه. اندشدهتن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی  1691به تعداد 

کمین  ودند،با دولت همدست ب گمانشانو یا متنفذان محلی را که به  اندبودهدولت همکار  اشخاصی ملکی را که با رمسئولیغمسلح 

که مخالفین مسلح دولت مالامامان  جدی وجود دارد یهاگزارش. در بعضی موارد انددادههدف قرار  نموده و با شلیک گلوله

 .اندکردهمساجد را نیز ترور 

د را در والیت هلمن یارسانهیکی فعال  یک ژورنالیست آزاد را در والیت لوگر و مخالفین مسلح دولت 1395ال در س ازجمله 

به  درمألعام ا در ولسوالی چک والیت میدان وردکر رینقوس طالبان مسلح یک انج 15تاریخ به  د.ترور کردن هدف قرار داده و

 در والیت کندوز متوقف نموده و آبادیعل یولسوال دررا  304عراده موتر نوع  3طالبان مسلح  11/3/1395به تاریخ . ختندیآودار 

 را به قتل رساندند. هاآنتن  1۸اقل حد شاهراه را گروگان گرفته و عابران تن از مردم ملکی و 190حدود 

                                            
 .153ص ی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، المللنیبصلیب سرخ، حقوق  یالمللنیبکمیته  .1
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ما را که  304انگور باغ مرکز والیت کندوز موتر نوع  در ساحهبود که طالبان مسلح  11/3/1395صبح تاریخ  4ساعت 

دریور موتر امر کردند که موتر را  و بهبود، متوقف کرد. طالبان داخل موتر شدند  درحرکتبه سمت والیت بدخشان 

 ی رسید که دیگر سرک نبود. طالبانجابهدقیقه بعد موتر ما  10 با یتقرسمت چپ سرک کابل کندوز حرکت دهد.  طرفبه

ی هرکسسر  هاآنی مردم را جمع نمودند و به تحقیقات شروع کردند. هالیموباکردند،  نییموتر پاموتر را از  نانیسرنشتمام 

های . من به چشم خود دیدم که طالبان دسترساندیمو او را به قتل  کردیمکه کارمند دولت است، فیر  داشتیمکه شک 

را  هاآنمتری محل تجمع ما  20باشندگان والیت بدخشان بودند، بستند، در  هاآنتن از سرنشینان موتر را که همه  1۸

 را در یک خندق نزدیک محل کشتار انداختند. هاآنکردند و اجساد  ربارانیت

 (ی مسافرین شاهراه کابل بدخشانجمعدستهاظهارات یکی از شاهدان عینی کشتار )

 یهااسبالب نفر مسلح شاهراه قندوز است بیان داشته است: سه قضیه افتگانینجاتکه ازجمله  یکی از شاهدان عینی

بود حرکت  هخام سرک یک که چپطرف به دریور دستور دادند که به موتر شدند و با تهدید داخل طالبانی و قیافه محلی

 ا بسیار دقیقو طالبان همه ر شدند پیاده مردم. شوند از موتر پیاده همه زنان بدون گفتند که موتر سرنشینان تمام کند. ... به

را  ردمم آنها تمام مقر اصلی طالبان که رسیدیم، . بهکردند جمع خریطه کیرا در مردم یهالیموبا کرده و تمام تالشی

. بود مرگ مجازاتش ی خصوصی،هابانک کارتحتی  شدیم پیدا هایسوار در جیب که یهر کارتکردند.  تالشیدوباره 

ما : گفتندیمو  دادندیم جواب ،آمدیم زنگ که تلفون هر و به بودند گذاشته زمین ها را روی تلفون تمامیطالبان 

را  وانج نیتا ا بدهید ما یرا برا مکملش شهرت نموده حادثه یک تلفون صاحب هستیم. ملی امنیت ریاستکارمندان 

 یک به ،آمدینم تلفونشان زنگ که به دیگری تعداد .آوردندیم به دست طریق از این معلومات را بعضی نماییم.کمک 

و هیچ  چارچ تمام کرده بود خوبم تلفون مناز شانس  .آوردندیبه دست م معلومات طریق و از این زدندیم زنگ شماره

 کسانی که که دمیدیم خودبا چشم  ندارم. من وظیفه و فعال  شدم فارغ از پوهنتون تازه که گفتم نبود. در جیبم کارت نوع

یم تیرباران یمتر 10-5در فاصله و  شدیم بسته سرش پشت دستانشان نفر چهار چهار یا سه سه ،شدندیم شناخته مقصر

 رویش رادر پیش نفر 35 حدود بیترتنیابه .شدیم انداخته داشت وجود در نزدیکی که خندق دریکو اجسادشان  شدند

 کردند. تیرباران

 (ی مسافرین شاهراه کابل بدخشانجمعدستهخالصه اظهارات یکی از شاهدان عینی کشتار ) 
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 ی کنار جادههاماین

تعداد زیادی از افراد ملکی  1395ه است. در جریان سال داشت یدر پی کنار جاده بیشترین تلفات ملکی را هاماین ،پس از ترور

ه و معلول شدند. در این سال ب دادهازدستیا عضوی از بدن خود را ی کنار جاده کشته شدند و یا اینکه اعضا هامایننفجار در اثر ا

کل تلفات افراد درصد  15.32کشته و یا زخمی شدند که این رقم  ایی کنار جادههامایندر اثر  نفر از افراد ملکی 1۶2۶تعداد 

 دهد.ملکی را تشکیل می

است. در  افتهیشیافزای کنار جاده هاماینکه تلفات افراد ملکی در اثر انفجار  دهدمینشان  قبلیبا سال  1395 مقایسه آمار سال

های کنار تن در اثر برخورد با ماین 1۶2۶ی خورشید 1395اما در سال  ،نفر کشته و زخمی شده بودند 135۶خورشیدی  1394سال 

تر از تن از مردم ملکی بیش 2۷0ه تعداد ب 1395در سال  ،گریدعبارتبه؛ ی شدندکشته و زخم شدههیتعبه و سایر مواد انفجاری جاد

 .اندشده یزخمو  تهخورشیدی کش 1394سال 

لح دولت توسط مخالفین مس عموما از نوع فشاری است،  در آن شدههیتعبی کنار جاده که مواد انفجاری هاماینگفتنی است که  

ار با وارد شدن فشار انفج و ماین قرارگرفتهاسطه نقلیه بر آن و یا و که شخص کندیموقتی انفجار  هاماین. این نوع شودمیاستفاده 

 ، ممنوع است.سازدیمول یا معل کشدیمکه بدون تفکیک افراد را  است یااسلحهکه  روازآن هامایناستفاده از  .کندیم

 قتیحق. این نوع مواد انفجاری در کنندیم، نیز استفاده شودمی شیواپامخالفین مسلح دولت از مواد انفجاری که از راه دور 

اغلب این نوع  را انفجار دهد. که بخواهد آن یهرزمان دهدمیامکان  کنندهتیهداهستند که به شخص  شوندهتیهدا یهابمب

 و در برخی موارد مشکل تخنیکیاز آن  داردوام. استفاده کندیمر انفجا شیواپابوده و در برخی موارد، بدون  سازدست هابمب

 شدهدهیدصورت برای افراد ملکی خطرناک بوده و در مواردی  نیدر اانفجار نماید که  خودخودبه هابمبکه این نوع  شودمیباعث 

 .اندشدهکشته یا معلول  هابمبکی توسط این نوع است که اشخاص مل

 هابمباست. این نوع  افتهیشیافزااخیر در میان نیروهای مخالف مسلح دولت  یهاسالنیز در  یسیمغناطاستفاده از مواد انفجاری 

اما ست، نیروهای امنیتی افغانستان بوده ا در موترهای یسیمغناطی هاماین. هرچند اکثر موارد نصب شودمی چسباندهبه وسایط نقلیه 

بوده است و در بعضی موارد هدف  هابمبین نوع است که برخی از کارمندان ملکی دولت نیز هدف چن شدهدهیددر موارد هم 

 .اندشدهافراد ملکی نیز کشته و زخمی  وهای امنیتی بوده ولی در کنار آننیر

 حمالت راکتی

درصد کل  1۶.12این افراد  درمجموعنفر در اثر حمالت راکتی کشته و زخمی شدند که  1۷11خورشیدی  1395در سال 

سنگین  نسبتا  یهاسالحبا استفاده از های درگیر است که طرف حمالت راکتی به این معنا .دهدمیتلفات افراد ملکی را تشکیل 

اهای ج رده بلکه در مناطق مسکونی و یا. پرتاب راکت در مواردی به اهداف نظامی اصابت نککنندیممقابل فیر  جانببهمانند هاوان 

گیری عامل اصلی تلفات افراد ه. خطا در نشانشودمیباعث تلفات افراد  جهینتدر و کندیمدارند، برخورد  وآمدرفتکه افراد ملکی 

 هم نیروهای حامی دولت هستند.مخالف مسلح دولت و  یهاگروههم هاراکتپرتاب  کت است. عامالنملکی در اثر پرتاب را
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شتند. با مشاهده ارقام سال نفر دیگر زخم بردا 1303تن کشته شدند و  330 دهیدر اثر حمالت راکتی در این دوره گزارش

 1224ی خورشید 1394است. در سال  افتهیشیافزادرصد  39.۷۸توان گفت که آمار تلفات ملکی در اثر حمالت راکتی گذشته می

 .اندهشدتن کشته و زخمی  1711 یدیخورش 1395در سال  کهیدرحال تن کشته و زخمی شده بودند،

هر دو طرف منازعه هم نیروهای دولتی وهم مخالفین مسلح دولت در استفاده از حمالت راکتی از احتیاط الزم کار نگرفته و 

حمالت  انبیشترین قربانی .دهدمیرا تحت حمالت راکتی قرار  گریکدیکه ساحت تحت تصرف  شدهدهیدهای زمینی در جنگ بعضا 

 .اندشدهب قربانی این نوع حمالت حتی مکات و هادر خانهکه  هستند و اطفالراکتی زنان 

 حمالت هوایی

 

ات سیاسی در کشور موضوع نیتریجنجالتلفات افراد ملکی به یکی از  واردکردنهای گذشته به خاطر حمالت هوایی در سال

یمارد سبب تلفات افراد ملکی ، در برخی موگرفتیمصورت  یالمللنیبتوسط نیروهای  بود. حمالت هوایی که اغلب شدهلیتبد

 ه بود.آمریکا شد متحدهاالتیاتیرگی روابط دولت افغانستان با دولت  سازنهیزم یحتعث خشم دولتمردان و و این امر با شد

هنوز  حالنیدرع است. افتهیکاهش نسبتا  ، حمالت هوایی نیزهاآنو تغییر نقش  یالمللنیببا کاهش نیروهای  ریاخ یهاسالدر 

سبب تلفات افراد ملکی  بعضا  که  زنندیمموسوم به حمایت قاطع دست به حمالت هوایی  یالمللنیبدر بعضی موارد نیروهای 

ن مخالفی قرار دادنتوانایی نیروهای هوایی افغان افزایش داشته و به هدف حمایت نیروهای زمینی و آماج  1395 در سال. شودمی

 و این امر باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. انددادهرا افزایش  شانییهوا مسلح دولت حمالت

تن کشته و زخمی  5۶۷ درمجموع یالمللنیب یروهاینخورشیدی در اثر حمالت هوایی نیروهای هوایی افغان  1395در سال 

تن دیگر زخم  253و  اندشدهکشتهتن  314 میان. از این دهدمیکی را تشکیل درصد کل تلفات افراد مل 5.34 تقریبا  شدند که 

تن  29کردند که به اثر ان انه را در والیت هلمند بمباران خ 3 در هماهنگی با نیروهای افغان یالمللنیبنیروهای  21/11/1395به تاریخ 

 نیمحمدامچنار کلی و  یهاهیقرشب در  2ایی ساعت هو بمباردماناین  بودند کشته شدند. و اطفالزنان  هاآناز مردم ملکی که اکثریت 

تن از  14در خانه فدا محمد  که هر سه مردم ملکی هستند، صورت گرفت درنتیجه بمباران اهلل دیو حما پاچا اغی فدا محمد، هاخانهشیله به 

مادر، خواهر  حمید اهلل، در خانهو  شدند طفل کشته ۸ زن و 3همچنان در خانه پاچا اغا  .تن دیگر مجروح گردید 3 اطفال کشته و زنان و

 ساله حمید اهلل کشته شدند. ۶بچه  ساله و ۸ساله، برادر  10

ین قریه اخز ولسوالی اچ با نیروهای امنیتی افغان نظر به اطالعات غیر موثق در یدر هماهنگ یالمللنیبنیروهای  ۷/۷/1395تاریخ در 

مجروح  هاآندیگر  ۸ کشته و گناهیب تن از مردم ملکی و 1۸محلی را بمباردمان نمودند که به اثر ان  متنفذاناز  یکیخانهوالیت ننگرهار 

 شدند.

از  پزقندهاری والیت کندوز که هیدر قر یالمللنیب یروهاینبه اثر عملیات مشترک نیروهای افغان  12/۸/1395شب مورخ  11ساعت 

طفل  21تن دیگر به شمول  3۷ ته وردسال کشطفل خ 20 زن و ۶مرد  ۶از مردم ملکی شامل تن  32بود  شدهاستفادهبمباردمان هوایی نیز 

اما در این  ،گردیده بود آغازساحه متذکره از وجود مخالفین  یسازپاکغرض  . این عملیاتزن مجروح شدند ۷ مرد و 9 ،ردسالخ

 بودند. و اطفالان زن هاآنکه اکثریت  بود تلفات افراد ملکیاین حجم از آن،  جهیدرنت شده بود ون کاررفتهوایی از احتیاط الزم بمباردمان ه
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 تقریبا  ن خورشیدی نسبت به سال قبل آ 1395ل که میزان تلفات افراد ملکی در اثر حمالت هوایی در سا رسدمی. به نظر اندبرداشته

رشیدی خو 1395 در سال ،تن کشته و زخمی شده بودند 1۸۷خورشیدی  1394در سال  کهیدرحال .است افتهیشیافزادرصد  30.3

 .تن رسیده است 5۶۷این تعداد به 

 

 

 تلفات ملکی د: توزیع جغرافیایی
خورشیدی بیشترین تلفات در حوزه  1395بوده است. در سال  ی در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوتمیزان تلفات افراد ملک 

حوزه . به ثبت رسیده است شرق بیشترین تلفات در حوزه شمال است. به همین ترتیب در درجه دوم ثبت گردیده جنوب غرب

ترین شرق، شمال، جنوب و غرب کم یهاحوزهدر  ود اختصاص داده است. به ادامه آنمرکز نیز در درجه سوم تلفات بیشتر را به خ

 تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است.

زمینی شدید، استمرار ترور  یهایریدرگبه دلیل  ،شودمیهلمند  که شامل والیات کندهار، زابل و ارزگان؛حوزه جنوب غرب  

است. در سال  بیشترین تلفات بوده ، شاهدجریان داشت 1395که در سال  بمباردمان های هوایی و کنار جادهی هاماین و کشتار،

از  یو ساحات یولسوالعملیات نظامی جریان داشت و چندین بار این  و ارزگاندر والیت هلمند  مراکز چندین ولسوالی و در 1395

، این هایریدرگاین منازعات و  جهیدرنتگردید.  دستبهدستنیروهای دولتی میان نیروهای مخالف مسلح دولت و  مراکز والیات،

 ه است.نفر کشته و زخمی، مقام اول را در تلفات ملکی به خود اختصاص داد 3302حوزه با ثبت رقم 

خورشیدی  1395در سال  شودمی بدخشان بغالن وکه شامل والیات کندوز، تخار،  شمال شرقبه همین ترتیب در حوزه 

مورد حمالت شدید مخالفین مسلح قرار  و کندوزمراکز والیات بغالن  چند ولسوالی و خصوصا ی شدیدی جریان داشت. هاجنگ

رد. در دست طالبان سقوط که نیم از ساحات شهر کندوز ب تقریبا  بارکیحتی  و ادامه یافت هاجنگسال این  انیدر جرگرفت و 

 خود بیجا شدند. یهاخانهتعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و تعداد زیادی هم از  هایریدرگجریان این 
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 وده است.ب انفجارهای کنار جاده و سایر هاماین، حوادث چون حمالت انتحاری جهیدرنتبیشتر  تلفات افراد ملکی در زون مرکز

حمالت انتحاری، قتل و خورشیدی بیشتر شاهد  1395، در سال شودمیآن  جوارهمشامل والیت کابل و والیات که  زون مرکز

 بوده است.ر با قابلیت کنترل از راه دو یهابمبو یا  یسیمغناطی هاماینی کنار جاده، هاماینو انفجار  یگذاربمب، ترور

در شرق کشور نیز در برخی از والیات مانند بعضی از ولسوالی ها مربوط ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا و نورستان 

ننگرهار، فعالیت گروه موسوم به داعش شدت و گسترش یافت  یدر بعضی از ولسوالی ها خصوصا منازعات مسلحانه جریان داشت. 

کشته و زخمی شدند. در بعضی موارد میان  غیرنظامیمیان نیروهای دولتی و گروه داعش تعدادی از افراد  هایریدرگ یجهیدرنتو 

شته و ان نیز کغیرنظامینیروهای طالبان و نیروهای داعش نیز درگیری رخ داد که عالوه بر تلفات از هر دو جانب، تعدادی از افراد 

 مجروح شدند.

مسلحانه بوده و جنگ نسبت  یهایریدرگاز مناطق مرکزی کشور، اکثریت مناطق شاهد  زجبهگفت که  توانیمبا این حساب 

 هاآنبرخی از  ؛اندشده متأثر غیرنظامیافراد  هایریدرگدر اثر این  است و افتهیگسترشهمه مناطق کشور  در تقریبا های قبل به سال

 .اندشدهآواره  شاناصلیکشته و زخمی و تعداد زیادی دیگر از محل 

 
 

 هارسانه: حمله بر ه
ترین ی گذشته به باالترین حد خود رسیده است، بیشهاسالاینکه ارقام تلفات ملکی نسبت به  خورشیدی عالوه بر 1395 در سال

 1395 سالر دی آزاد افغانستان هارسانه کنندهتیحماارقام تلفات خبرنگاران نیز به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش ساالنه نهاد 

 1زخم برداشته است. گرشانیدتن  23 اند وشدهو کشته قرارگرفته موردحملهتن از خبرنگاران  14 حداقل

                                            
 1 گزارش ساالنه موسسه نی حمایتکننده رسانه های آزاد در افغانستان
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افراد مسلح ناشناس موتر حامل محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی  1395میزان سال  25نمونه به تاریخ  عنوانبه

تل رساند. بر به ق شافغانستان را در شهر قالت مرکز والیت زابل متوقف ساخته و خبرنگار مذکور را در پیش چشم همسر و فرزندان

خالفین رسمی هیچ گروه از م صورتبهط گروه طالبان به قتل رسانده شده باشد، اما توس خبرنگاراین  یقواحتمالبهاساس قرائن 

قاضی محمد  1395قوس سال  25قتل این خبرنگار را به عهده نگرفت. همچنین افراد مسلح ناشناس به تاریخ  تیمسئولمسلح دولت 

محمد آغه والیت لوگر در حالی به قتل رساند که  یک رادیوی آزاد محلی بنام رادیو پیام ملی را در ولسوالی مسئولنصیر مدثر 

 1نامبرده چندین بار توسط مخالفین مسلح دولت تهدید به مرگ شده بود

ی، خبرنگاران و اصحاب رسانه از زمره افراد تحت محافظت قرار داشته و ازجمله المللنیببر اساس موازین حقوق بشردوستانه 

مانند سایر افراد از حق آزادی و زندگی و آزادی بیان برخوردار بوده و مطابق کنوانسیون شوند. خبرنگاران افراد ملکی شمرده می

گیرند، بلکه نظامی قرار ن موردحملهافراد ملکی  عنوانبهخبرنگاران  تنهانهجنوا نباید افراد ملکی هدف نظامی تلقی شوند.  چهارگانه

شود. بر مبنای اساسنامه روم، حمالت جنگی محسوب می جرائم ازجملهها نقض جدی حقوق بشر بوده و هرگونه تهدید علیه آن

 رائمجدر جنگ نقش ندارند، ممنوع بوده و جزو  ما یمستقعمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان یا افراد غیرنظامی که 

 .2شودجنگی محسوب می

 : اقدامات پیشگیرانهو 
ی افغانستان، مکلف به حفاظت از جان و مال المللنیبرگیر بر اساس تعهدات ملی و های دبیان شد، طرف قبال ی که طورهمان

ی الحاقی آن و حقوق بشردوستانه هاپروتکل، 1949ی چهارگانه جنوا هاونیکنوانسافراد غیرنظامی هستند. قانون اساسی کشور، 

نباید آسیب وارد نمایند. چنانکه بیان شد، تلفات افراد  که به افراد ملکی و اموال غیرنظامی سازدیمی درگیر را ملزم هاطرفعرفی 

مخالفان مسلح دولت و هم از سوی نیروهای حامی دولت البته در میزان و مقیاس نابرابر اتفاق افتاده است. حاال  لهیوسبهملکی هم 

لفات رای جلوگیری از افزایش تی باارادهدر آخرین قسمت از این فصل، خوب است بررسی شود که آیا این عامالن تلفات ملکی، 

 ملکی دارد و دست به اقدام پیشگیرانه زده است؟

از افراد ملکی صادر  موردحفاظتدر  تشانیساوبخورشیدی چندین اعالمیه مطبوعاتی در  1395طالبان در طول سال  طالبان:

ی متعدد خود محافظت هاهیاعالم. گروه طالبان در عامه آسیب نزنند هاییداراکرده و به افراد خود دستور دادند که به افراد ملکی و 

افراد متعلق به گروه طالبان از جان  تنهانه. اما در عمل خواندندی عامه را ازجمله اهداف محوری خود هاییدارااز افراد غیرنظامی و 

سبت به صورت گرفته بود، ن هاتعداد تلفات افراد ملکی که در این سال که توسط آن و مال مردم ملکی محافظت نکردند، بلکه

 گذشته افزایش یافت.

ی المللنیبستانه است با تعریفی که در حقوق بشردو شدهارائهالبته باید توجه داشت که تعریف افراد ملکی که توسط گروه طالبان 

ه باشند، چه ولت همکاری داشتی خود تقریبا  تمامی افراد که با دهاهیاعالماست خیلی تفاوت دارد؛ طالبان در برخی از  شدهرفتهیپذ

ی خود این تعریف هاهیاعالمدر  تنهانه. طالبان دانندیمها را جزو اهداف نظامی خود نظامی و یا غیرنظامی باشند، دشمن پنداشته و آن

                                            
 http://۸am.af/25/09/1395/local-radio-staff-killed-in-logar/1 
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 ملهموردحبارهای  ملکی دولت را مأمورانو  ، بلکه در عمل نیز تعدادی از اهداف غیرنظامیانددادهنادرست از افراد غیرنظامی ارائه 

یریه خ مؤسساتملکی و مراکز تعلیمی از اهداف اصلی حمله طالبان بوده و حتی کارمندان  ساتیتأس، هاشفاخانه. انددادهقرار 

حمله طالبان بر اهداف  مثال از . بارزترینانددهیرسقتل  و به قرارگرفته موردحملهی نیز المللنیبی ازجمله کمیته صلیب سرخ المللنیب

 این گروه بر پوهنتون افغان امریکایی در کابل بود. 3/۶/1395ی، حمله تاریخ رنظامیغو افراد 

ی و امنیت شخصی مردم افغانستان است. آزادگروه تروریستی داعش یک تهدید جدید و جدی نسبت به کرامت،  داعش: 

یمها را مجاز ی را که حاکمی و مدافع این گروه نباشد، دشمن تعریف کرده و کشتن آنکسآناین گروه خشن و افراطی هر 

. دشمنی گروه داعش با اهل تشیع از همه اقشار دیگر بیشتر است و این گرو تمام مردم پیرو مذهب اهل تشییع را دشمن شمارد

از سوی داعش بر پیروان  بارخونخورشیدی چندین حمله  1395. چنانکه بیان شد، در سال داندیمها را مجاز خطاب کرده و قتل آن

 .اندشدهبیان شد، صدها نفر در اثر این حمالت کشته و زخمی  لیتفصبهو چنانکه  شدهانجاماین مذهب در افغانستان 

اماتی را دکاهش تلفات افراد ملکی برخی اق منظوربهدر این میان، دولت افغانستان تالش کرده است نیز  دولت افغانستان: 

گفت که این  توانیمی طورکلبهروی دست بگیرد. هرچند زود است که در مورد کارایی و مؤثریت این اقدامات قضاوت کرد، اما 

 باشد. مؤثرتواند در کاهش تلفات ملکی در آینده ی خوبی است و در صورت پیگیری جدی میهایسازنهیزماقدامات با 

میان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت و کمیسیون مستقل  نامهتفاهم یکی از این اقدامات، انعقاد

کمیسیون به امضاء رسید.  سیرئخورشیدی توسط وزرای مربوط و  1395حقوق بشر افغانستان است که به تاریخ دوم جوزای 

ز و تسهیالت الزم برای نظارت مداوم و مؤثر ا هانهیه زمکهای دفاعی و امنیتی کشور مکلف هستند ، ارگاننامهتفاهماین  موجببه

جانبه شکایات و قضایای نقض حقوق بشر و قوانین نافذِ با ناظرین کمیسیون وضعیت حقوق بشر را فراهم ساخته و در بررسی همه

که شکایات و قضایای نقض  سازدینامه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را مکلف مچنین این تفاهمهمکاری و هماهنگی نماید. هم

، مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده و از گرددیدفاعی و امنیتی کشور ارجاع م یهاحقوق بشر را که توسط کمیسیون به ارگان

ی حقوق هازشارتواند بر رعایت بیشتر یم ،نامهتفاهمهمکاری صادقانه در تطبیق درست مفاد این ت مؤثر خود اطمینان دهند. ئااجرا

 باشد. اثرگذارکاهش تلفات افراد ملکی در کشور  ازجملهی حقوق بشردوستانه هایهنجارشری و ب

وق آموزش قوانین حقوق بشر و حق منظوربهجداگانه  نامهتفاهمعالوه بر آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک 

زارت دفاع ی گذشته با وهاسالی هانامهتفاهمبه تداوم  امهنتفاهمی با وزارت دفاع ملی امضا کرده است. این المللنیببشردوستانه 

ی حقوق بشر و حقوق نهیدرزمخورشیدی به امضا رسید و بر مبنای آن، کمیسیون در تهیه منابع الزم  1395حمل  31ملی به تاریخ 

از  1000شردوستانه به آموزشی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و آموزش حقوق بشر و حقوق ب نامهدستبشردوستانه، تدوین 

در هنگام  آنانها زمینه الزم فراهم خواهد شد تا آن هاآموزشاین  جهیدرنت. کندیمافسران اردوی ملی با وزارت دفاع همکاری 

 منازعات مسلحانه قوانین جنگ را رعایت نموده و برای حفاظت از جان و مال افراد ملکی بیشتر تالش کند.

جلوگیری و کاهش تلفات افراد  منظوربهیک بورد خاصی را  1395در سال در آخرین اقدام پیشگیرانه دولت افغانستان 

ی دفاعی و اهارگانو متشکل از  جادشدهیاملکی تشکیل داده است. این بورد بر مبنای حکم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 

ملی  ی راجع به تلفات افراد ملکی را به دفتر شورای امنیتهاگزارشف هستند که تا امنیتی کشور است. تمامی نهادهای امنیتی موظ

ارائه نمایند تا دفتر شورای امنیت ملی از طریق بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی، پالیسی جامع جلوگیری و کاهش تلفات 
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وق ری و کاهش تلفات ملکی که کمیسیون مستقل حقبورد جلوگی افراد ملکی را تدوین و از چگونگی تحقق آن نظارت نمایند.

بشر افغانستان نیز در آن عضویت دارد چندین جلسه را تا حال ترتیب داده و ازجمله پالیسی جامع جلوگیری و کاهش تلفات افراد 

بورد جلوگیری و  ایجاد رودیمگردیده است. امید  دیتائو این پالیسی توسط جلسه رهبری شورای امنیت ملی  کردههیتهملکی را 

واقع شده و از تلفات افراد ملکی جلوگیری کند یا سهم نیروهای حامی دولت را در  مؤثرکاهش تلفات افراد ملکی بتواند در عمل 

 محسوس کاهش بدهد. صورتبهایجاد تلفات ملکی 
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 هاشنهادیپی و ریگجهینتفصل سوم: 
یمی الزم ارائه شنهادهایپو سپس  شدهانیب یریگجهینتو نکات برجسته در قالب  خاص یهاافتهیدر این فصل ابتدا برخی از 

 .شود

 یریگجهینتالف: 
ی مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر و حقوق هاگروه خصوصا  ی درگیر هاطرف 1395ی سال هایریدرگدر جریان 

شود. می که باعث افزایش تلفات افراد ملکی اندکردهیی استفاده هاوهیشو  هاکیتاکتاز عمال  توجه جدی نداشته و و  بشردوستانه

ی جدی هابیآس انیرنظامیغ یهاییداراادامه داشته و به جان، سالمتی و  1395در نتیجه تلفات ملکی در افغانستان در طول سال 

 است. واردشده

است.  افتهیشیافزادرصد  12.4۸ت به سال قبل خورشیدی نسب 1395های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال بر اساس یافته

تن  5۶۸1زخمی( رسید که از این میان  ۷۷۸5کشته و  2۸23نفر ) 10۶0۸خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  1395در طول سال 

 اند.ها کودک بودهتن آن 29۸0ها زن و تن آن 113۷ها مرد، آن

درصد  ۶.23 درصد گروه طالبان و ۶1.2دولت )مخالف مسلح  هاگروهی از عامالن تلفات افراد ملک درصد ۶۷.50 درمجموع

 و ( بودهیالمللنیبی روهایندولتی و  درصد تلفات ملکی نیروهای حامی دولت )نیروهای 14.13گروه داعش( بوده است. عامل 

 اند.درصد دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده 1۸.2عامل 

تلفات ملکی در  درصد 25.۶1در اثر انجام حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال  1395ل بیشترین تلفات ملکی در سا

ی، نیزمی هایریدرگ، ازآنپساند. تن کشته و زخمی شده 2717 درمجموعاین نوع حمالت  جهیدرنتاثر حمالت انتحاری بوده که 

 هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است. و حمالتهای کنار جاده و حمالت راکتی ترور و قتل، ماین

ولت د از نکات مثبت این است که یکی .اندگذاشتهی نیز قربانی داده و سال خونین را پشت سر ارسانهفعاالن  1395در طول سال  

 ت.اساقداماتی را روی دست گرفته یا حد اقل کاهش تلفات ملکی  افغانستان برای پیشگیری از تلفات ملکی

 هاشنهادیپ ب:
 و یالمللنیباین گزارش، موارد زیر را به دولت افغانستان، نیروهای  هایهیافتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای 

جدی  یتوجهکمیسیون  هاشنهادیپتا به  خواهدیمدرگیر  یهاطرفاز تمامی  و کندیممخالف مسلح دولت پیشنهاد  یهاگروه

 را تطبیق و اجرا نمایند. هاشنهادیپنموده و این 

 الحاقی آن و یهاپروتکلجنوا و  1949 یهاونیکنوانسمفاد  بایددرگیر به شمول مخالفین مسلح دولت  یهاطرفتمامی  (1

رام در جریان منازعات مسلحانه احت یالمللنیبقواعد بشردوستانه مقررات حقوق بشردوستانه عرفی را رعایت و به تمام 

و  شودیمتخطی کننده  تیمسئولهر نوع تخطی از این قواعد، موجب  درگیر توجه داشته باشند که یهاطرف. بگذارد

 ت.ی در تمام حاالت، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی اسالمللنیبمرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 
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به . به افراد و اموال ملکی ممنوع استکه کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن  درگیر باید متوجه باشند یهاطرفتمامی  (2

ی که هاکیتاکتو  هاروششود که از هدف قرار دادن افراد غیرنظامی دست بکشند و از توصیه می مخالفین مسلح دولت

 خودداری کنند. جداشود، سبب تلفات افراد ملکی می

، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان هایریگگروگانه به ک شودمیبه مخالفین مسلح دولت توصیه  (3

 صحرایی نزنند. یهامحاکمهبه  دستنیازادهند و بیشتر 

دگی یدر جریان منازعات مسلحانه رس یالمللنیبکه به موارد نقض حقوق بشردوستانه  شودمی از دولت افغانستان خواسته (4

 وده و مورد تعقیب عدلی قرار دهد.شناسایی نم را یالمللنیبض قواعد حقوق بشردوستانه نق نموده و تمام مرتکبان

 اذ نماید واتخ رمسئولیغی را برای خلع سالح افراد مسلح مؤثراقدامات قانونی و  که شودمی از دولت افغانستان خواسته  (5

مرتکب نقض حقوق بشردوستانه « مردمینیروهای خیزش »تحت نام  را که رمسئولیغمسلح  نیروهای یهایخودسرجلو 

 ، بگیرند.گردندیم یالمللنیب

که اصول و قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه  گرددیمحامی دولت پیشنهاد  یالمللنیببه دولت افغانستان و نیروهای  (۶

ان یرنظامیغاصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از جان، مال و کرامت  به احترامرا جدا رعایت نموده و با  یالمللنیب

 حفاظت کنند.

انه در رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوست کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار آن است که دولت افغانستان (۷

قضایای جنایات جنگی را همکاری نموده و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به  یالمللنیببا محکمه جزایی  یالمللنیب

 و به آن محکمه بسپارد. کرده یآورجمع

ازین منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مو به تمام بیش و پیش از گذشته که شودمی از دولت افغانستان خواسته (۸

 د.ش دهرا آموز یالمللنیبحقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

ا هماهنگ نموده ر یالمللنیبملی و  انسان دوستانه یهاکمکتا  شودمی پیشنهاد یالمللنیب یهاسازماندولت افغانستان و  به (9

 ، بپردازند.اندشدهبیجا  هاجنگکه در اثر  یهاخانوادهو به حمایت از اشخاص و 

ات از منازع ناشی دهیدبیآس یهاخانوادهدولت افغانستان باید با تصویب قانون جبران خسارت، پرداخت غرامت به افراد و  (10

 تضمین نماید. عمال را  و حق جبران خسارت نموده مندقاعدهمسلحانه را 

ل حقوق بشر که با کمیسیون مستق یانامهتفاهم تا در جهت تطبیق کامل شودمی تقاضادفاعی و امنیتی کشور  یهاارگاناز  (11

 ناظرین کمیسیون فراهم سازند. مؤثرالزم را برای نظارت  یهاسهولت، تالش نموده و اندکردهافغانستان امضاء 

امنیت تمام شهروندان کشور اقدامات الزم را روی دست  نیتأمبرای  مسئولکه منحیث یک دولت  شودیم از دولت افغانستان تقاضا (12

 دینی را فراهم سازد. و مراسمهبی مذ یاز روزها لیو تجلگرفته و امنیت اجتماعات 


