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  :معرفی

سـاس فرمـان   ا رو بـ  ،)2001دسـمبر   5(بـن   کنفـرانس  فقاتدر نتیجه توا) کمیسیون( کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 58مـاده   ،مبنـاي حقـوقی کـار کمیسـیون     .دشـ تشـکیل   قتورئیس اداره م) 2002جون  6مطابق به ( 1381جوزا  16مورخ 

قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان است
1
مجمـع   1993سـال   134/48نامـه   فیصله(که در مطابقت با اصولنامه پاریس  

فعالیـت   کشـور در  آنوضـعیت   بـر و نظـارت  از آن ، حمایـت  حقوق بشر اف و توسعهانکشدر راستاي ) عمومی ملل متحد

هاي کمیسیون قانون تشکیل، وظایف و صالحیت. کند می
2

مهـور توشـیح و نافـذ اسـت، خطـوط      ج که توسط فرمان رییس 

ی و د ملـ یـک نهـا  بـه عنـوان   بـر عـالوه، کمیسـیون    . کنـد  دهـی مـی   جانبه تنظـیم و سـمت   صورت همه کاري کمیسیون را به

 .گیـرد  رسیدن به اهداف خود کار مـی براي ود از روش و اصول پالنگذاري استراتژیک هاي خ متخصص، در اجراي برنامه

حقـوق بشـري    بـر توسعه و نظارت ، از حقوق بشر  حمایتکمیسیون در راستاي  استراتژیکمدون هاي  سایر برنامهکنار در 

تخلفــات ناشــی از عملکــرد  دهــی در مــورد ازي، تحقیــق و گــزارشمستندســشــهروندان، اقــدامات کمیســیون در راســتاي 

  .باشد می و اثرات سؤ آن بر مردم ملکی در جریان عملیات نظامیدر منازعه مسلحانه هاي در گیر  هگرو

ظـامی  هاي ن فعالیت در نتیجه .باشد المللی می مسلحانه غیربینمنازعه فعلی در کشور از نوع منازعه اتفاق نظر بر این است که 

شـان را از دسـت    هـاي  یـا دارایـی  شـده  مجـروح   و صورت روزمره مردم ملکـی کشـته   به ،هاي درگیر منازعه یادشده طرف

به همین دلیـل،  . بوده استکمیسیون  جدي و سبب نگرانی وضعیت یادشده نقض صریح حقوق بشري شهروندان. دنده می

، کـاهش آن و دادخـواهی بـراي    قضایاي تلفات ملکیبررسی هدف  ارا ب) ویژه تیم بررسی(کمیسیون یک بخش مشخص 

دن تلفـات  یحـداقل رسـان   ا بـه ارتبـاط بـ   دره پیشنهادات مثمر ئهاي تلفات ملکی و ارا شتیم یادشده گزار. ایجاد کرده است

ایـن   .نشـر سـپرده اسـت   ه بـ و کـرده  تهیـه   به صـورت مسـتمر   را به طرفین درگیر منازعهملکی در جریان منازعات مسلحانه 

 در کشـور  1392سـال   درناشـی از منازعـه   تلفـات ملکـی   از  يه تصویرئدف اراه باهاي قبلی  ادامه گزارش در رش نیزگزا

  .شود منتشر می

                                                
1
  58 ماده افغانستان،ی اساس قانون 

2
  افغانستان، بشر حقوق تقلمس کمیسیوني ها صالحیت و وظایف تشکیل، قانون 
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  :روش تحقیق

تمـامی والیـات کشـور را تحـت پوشـش      ) دفتر والیتـی  6دفتر ساحوي و  8(دفتر ساحوي و والیتی  14 با داشتنکمیسیون 

لکـی را بعـد از بررسـی و تحقیـق و     قضـایاي تلفـات م  ظارت و بررسی در دفاتر یادشده، هاي ن بخش. کاري قرار داده است

ن، بزرگـان قـومی و مراجـع    اضررمانند شاهدان، مت يبا مراجع بااعتبار ییها دادن مصاحبه آوري معلومات دقیق با انجام جمع

معلومات حاصله بعد از ثبـت  . کنند می ویژه ارسالشان را به بخش بررسی  ي ابتداییها گزارشدولتی، مستندسازي کرده و 

  .گیرد ارقامی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می- هاي تحلیلی هدف تهیه گزارش ادر بانک اطالعاتی ب

) المللـی  قوانین بشردوسـتانه بـین  (با توجه و مراجعه به قوانین مرتبط شده، تیم بررسی ویژه  درخصوص تحلیل معلومات داده

بندي و ارتباط آن بـا قـوانین    اساس تصنیف رذکر شد، منازعه فعلی در کشور بکه  همانطوري. هدد یم انجام تحلیل حقوقی

مطابق مـاده مشـترك   صورت مشخص و واضح،  ، بهابراینبن. المللی است المللی یک منازعه مسلحانه غیربین بشردوستانه بین

بـه  کـه  نـد  ا المللی مکلـف  نازعات مسلحانه غیربینم گیر درها یا طرفین درکشور ،1949رگانه ژنیو اچههاي  کنوانسیونسوم 

قـوانین بشـر   . کنندمراعات در عمل تطبیق و و آن را گذارند  ادشده احترامیماده  المللی و محتویات دوستانه بینقوانین بشر 

کیـد  أی تالمللـی بـه حمایـت و حفاظـت از افـراد ملکـ       در منازعات داخلـی و بـین  ) هاي ژنیو کنوانسیون(المللی  دوستانه بین

این قوانین را مراعات  ندا مکلفن مسلح دولت امخالفو ) نیروهاي حامی دولت(دولت افغانسان، نیروهاي خارجی . دکن می

هاي  کنوانسیون(المللی  که قوانین بشر دوستانه بین استقابل ذکر . ورزندرساندن به افراد ملکی خودداري  بند و از آسیکن

یک از طرفین درگیر به دلیـل عـدم الحـاق یـا نپـذیرفتن       هیچاز این رو، المللی قرار دارند،  قوانین عرفی بیندر ردیف ) ژنیو

شـمول   صـورت همـه   هالمللی ب ، قوانین عرفی بیناستقابل ذکر . شانه خالی کنندآن رعایت بار حقوقی و توانند از  نمی ،آن

  .ملحق شده یا نشده باشندآن ها به  ها یا گروه باشند بدون آنکه دولت می اند قابل تطبیق و رعایت

هـاي   احصایه، معلومـات را بـه شـیوه    کارگیري شیوهاي مدرن به همین ترتیب، در بخش تحلیل ارقام، تیم بررسی ویژه با به

هـا بـا    گـزارش  ایـن  در نهایـت، در  .کنـد  مـی  يبیشـتر هـا کمـک    که در تحلیل دقیق یافتـه  کنند میمختلف تحلیل و تجزیه 

  .شود ه میئبه طرفین درگیر ارا یمشخص هاي گردد، سفارش که منتج به تلفات ملکی می یعواملدرنظرداشت و شناسایی 
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  سالنامهتقویم یا 

ختم سـال  تا گیرد از آغاز  مدت زمانی را که گزارش دربر می. است استفاده شده شمسیهجري ن گزارش از سالنامه در ای

 تقویم هجري شمسی را بـا تقـویم  هاي  همطابقت زمانی ما. 1 جدول .است )2014مارچ  20 الی 2013مارچ سال  21( 1392

  .کند عیسوي بیان می- میالدي

  

فصل ها 1392سال  ماه نخست 9 در میالديتاریخ  نام ماه

بهار 2013، 20اپریل  - 2013، 21مارچ  حمل

بهار 2013، 21می  - 2013، 21اپریل  ثور

بهار 2013، 21جون  - 2013، 22می  جوزا

تابستان 2013، 21جوالي  - 2013، 22ون ج سرطان

تابستان 2013، 21اگست  - 2013، 23جوالي  اسد

تابستان 2013، 22سپتامبر  - 2013، 22اگست  سنبله

  میزان  2013، 22اکتوبر  – 213، 23سپتامبر  خزان

  عقرب  2013، 21نومبر  – 2013، 23اکتوبر  خزان

  قوس  2013، 21دسامبر  – 2013، 22نوامبر   خزان

  جدي  2014، 20جنوري  – 2013، 22دسامبر   زمستان

  دلو  2014، 19فبروري – 2014، 21جنوري   زمستان

  حوت  2014، 19مارچ   – 2014، 20فبروري   زمستان

  عیسوي- هاي تقویم هجري شمسی با تقویم میالدي مطابقت ماه 1جدول
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  کشور طرفین درگیر در منازعه مسلحانه جاري در

هاي کمیسیون و دیگر نهادهاي فعال در عرصـه حقـوق    ، در گزارشاند ملکی عامالن تلفات اًه که طبیعتطرفین درگیر منازع

  :اند بشر حسب ذیل تعریف و مشخص شده

ایـن گـروه شـامل    . جنگنـد  مـی  صـورت مسـلحانه   بـه  اند که در برابر دولـت  هایی ، اعضاي گروهمسلح دولت مخالفان: الف

خواهنـد دولـت    مـی کـه   انـد  کسـانی اي قـومی مخـالف دولـت و سـایر     هـ  هملیششاخه حزب اسالمی، شبکه حقانی، طالبان، 

  .جنگ مسلحانه ساقط کنندافغانستان را از طریق 

حمایـت از   درباشـند کـه    ارجی مسـتقر در افغانسـتان مـی   المللی، شامل همه سربازان کشـورهاي خـ   هاي نظامی بیننیرو: ب

  .دارند دولت افغانستان قرار

، و شامل پولیس ملـی  اند انتظام یافتهامنیتی کشور  بخشکه در تحت چتر ، نیروهاي مختلف امنیتی امنیتی افغاننیروهاي : ج

انـد نیـز در    اي قومی طرفدار دولت و کسانی کـه حامیـان رژیـم کنـونی    ه هملیش. اند ی و پولیس محلیامنیت مل اردوي ملی،

  .اند شامل بندي دستههمین 

نحوي بـه   شوند و به ولی سبب تلفات ملکی می ،د که شامل تصنیف فوق نشدهنیز دار يگرعوامل دیتلفات ملکی ، وهبرعال

  .تبعات منازعه جاري ارتباط دارند

  

  حوادث وقایع وانواع 

 شـوند،  و تلفات ملکی می که سبب خساراترا  یهمه وقایع و حوادث ،هاي قبلی حاضر، مانند گزارش گزارش کمیسیون در

  :شوند تشریح می ها ذیالً این دسته. ده استکربه ده دسته تقسیم 

، تحـت ایـن عنـوان    دگیـر  وپترها صـورت مـی  یا هلیکجنگی  و آتشباري که از طیارات فیر راکت، بمب :ییحمالت هوا. 1

. شـود  ام مـی انجـ ) نیروهاي حامی دولت( المللی ینصورت مشخص از سوي نیروهاي نظامی ب هب اًاین حمالت تقریب. آیند می

  .اند ییظرفیت انجام حمالت هوادر حال بهبود و توسعه نیز  نیروهاي امنیتی افغان هرچند

هـاي   ایـن حـوادث در برگیرنـده درگیـري    : )دولـت مسـلح   مخالفـان و  امنیتـی افغـان   هـاي بین نیرو( ي متقابلها يدرگیر. 2

تبادلـه   .باشـد  م میهاي متخاص سلحانه بین گروههاي م درگیريو سطح کوچکتر  در، عملیات نظامی شده غیرپالن، تصادفی
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انـد،   هـا متفـاوت از عملیـات نظـامی     این درگیري .رود شمار میه هاي آن ب از جمله نمونه ي روزانهها گزمه آتش حین انجام

  .اند شده پالنده و گسترنظامی  زیرا عملیات

 کوچکی از افـراد کـه توسـط یکـی از طـرفین      هاند که در آن یک فرد مشخص یا گرو حوادثی: هاي هدفمند قتل/کشتار. 3

بدون درنظرداشت شیوه انجـام آن،  . گیرند قرار میمورد آماج شده  ا پالن از قبل طرحیصورت مشخص  هب درگیر در جنگ

هرچنـد در ایـن نـوع حـوادث و     . انـد  شـده ملکـی   تلفـات  وتنهـا شـامل اهـداف    ها این رویـداد  تلفاتآمار در این گزارش 

مشـروعیت   ی جنگ مسلحانه امکـان یولی در بعضی از شرایط استثنا ،گردد ض مینق اشخاص/شخص تحق حیا ،کتیکات

.شود آن نیز مطرح می
3

  

از راه دور یا نزدیـک   ،شده مواد منفجره از قبل تعبیه د که در آننباش می حوادثی: کنار جاده انفجار/ ماین/شده تعبیه مواد. 4

باشـد،   مشـکل مـی  شـده   ماین و مهمات تعبیه وسابقه  ناشدهفجرناشی از مهمات من انفجارمیان  تفکیک. شود انفجار داده می

شـده،   تعبیـه  لقهنفمناشده، مهمات منفجرشامل مهمات دسته این . اند بندي قرار داده شده در یک دستهاین رویدادها  مهلذا ه

  .باشد سایر انفجارهاي غیرانتحاري می هاي کنار جاده و ماین

شده یا غیرپالن شـده   هرنوع فعالیت و تحرك نظامی متقابل یا یکجانبه، محاربوي یا غیرمحاربوي و پالن :عملیات نظامی. 5

  .شود شود، عملیات نظامی گفته می که توسط طرفین درگیر منازعه، انجام می

 اهنگـام بـ   شـب  تنهایی یا مشترك به روهاي خارجی و قواي امنیتی افغاننی توسط اًعمدت که است یعملیات :انهحمالت شب. 6

  .شود مسلح انجام می مخالفانهدف ردیابی 

گـردد و در سـاحه دیگـر منفجـر      حوادثی که در جریان آن مواد منفلقه از یک ساحه فیـر مـی  ): RPG(حمالت راکتی . 7

  .باشند و هاوان می   RPGاینها شامل حمالت بمب دستی، . گردد می

ر اثـر آن خـود   بـ د که نکن می منفجرجریان آن یک فرد یا افراد مواد  درگیرد که  حوادثی را دربر می:  حمالت انتحاري. 8

گـذاري در بـین وسـایل     این حمالت شامل انفجار واسکت انتحاري، بمب. شوند شخص انتحارکننده و سایر افراد کشته می

گـردد کـه    زي مـی ریـ  حمالت یادشـده طـوري طـرح   . باشد ها می نقلیه، گذاشتن بمب یا مواد منفجر در دستار و دیگر شیوه

  .شوند مسلح دولت انجام می مخالفاناز سوي  این حمالت. گردد کننده نیز میمنجر به قتل خود انتحار

داشـته اسـت، سـبب بـروز      مـذهبی سیاسـی، اجتمـاعی و    أکـه منشـ   ییهـا  یایتظاهرات یـا سـایر گردهمـ    اًبعض: تظاهرات. 9

  .شده استملکی  تلفات/خسارات

  

                                                
3
   A/HRC/14/24/Add.6.10.May 2010"مطالعه قتل هاي سازمان یافته"گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فلپ آلستون  
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معلومـات  نبـوده اسـت   سیون قـادر  ییا به خاطر اینکه کم شان بر خصوصیات غیرمعمولکه بنا اند ییها تخطی: سایر وقایع. 10

  .باشد ها نمی بندي دستهین ا یک از د، شامل هیچکنآوري  کافی را در مورد خصوصیات آن وقایع جمع
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  :مقدمه

حقوق بشـري افـراد در شـرایط     ترین نقض جدي به عنوانگیرد و  صورت روزمره از مردم ملکی کشور قربانی می جنگ به

یکـی هـم    ،انـد  انـد و قربـانی شـده    که طعم تلخ جنگ را چشـیده صدها و هزاران مردم ملکی ما  کناردر . فعلی مطرح است

  :گفتمسلح دولت کشته است، او به کمیسیون چنین  مخالفانخانم جوانی است که شوهرش را 

  شـوهرم هـیچ  . کـنم  سرپرسـتی مـی   ،ن دوماهـه اسـت  آسـاله و دیگـر    2ا نهآ من بیوه هستم و از دو طفل یتیم که یکی از... «

».کرد براي پیداکردن یک لقمه نان در پروژه همبستگی ملی کار می ن بود وآخودش حافظ قر .نداشت یگناه
4

  

  

تلفـات ملکـی ناشـی از منازعـه مسـلحانه در      در مـورد   ،کمیسیون تهیـه شـده اسـت   ویژه  که توسط تیم بررسیاین گزارش 

و  1392قـوس   30تـا  ی اول حمـل  بـه مـدت زمـان   مربـوط  در این گزارش، تلفات ملکی  آمار و ارقام. کند ور بحث میکش

  .باشد ، می1391سه آن با همین مدت در سال مقای

، تفکیـک از لحـاظ   ن، نوع حمالته تلفات ملکی از لحاظ کمیت ارقام، تفکیک از لحاظ عامالدهند ، نشانگزارش درکل

  .باشد می مندهاي هدف بر کشتار و قتل و متمرکز یمات جغرافیاییجنس و تقس سن و

تـن کـه از آن    5540میسـیون ثبـت گردیـده بـود،     ارقام تلفات ملکی که توسـط ک  ،شمسی 1391در سال  ،از لحاظ کمیت

 وکشـته   نفـر  2284(نفـر   5710شمسـی   1392 در سـال  ایـن رقـم  چنانکـه  . بـود  تـن زخمـی   3373 وتن کشته  2167 جمله

کشـته و  ( مجمـوع تلفـات ملکـی   دري صـد در  2.9یک افزایش دهنده  نشان یادشده رقم. ده استشثبت ) زخمی نفر3426

مربـوط بـه   در ارقـام   افـزایش در صـد   1.5و  گانشـد  کشـته مربـوط بـه   افزایش در ارقـام  درصد  5.1ها  یافته  .است )زخمی

  .دهد نشان می )1391(به سال گذشته  نسبتها  زخمی

تلفـات ملکـی   . شمسی تغییـر زیـادي داشـته اسـت     1391ن آن نسبت به سال ر تلفات ملکی بر اساس عامالتفکیک این آما

ثبـت  ) زخمـی  2236کشـته و   1257( نفـر کشـته و زخمـی     3493 مجموعـاً  ،شمسـی  1391دولت در سـال   مخالفانتوسط 

نفـر   4707 مجموعـاً  1392در سـال  داد که این رقـم   تشکیل می درصد تلفات ملکی را 63 ،گردیده بود که از جمله تلفات

درصـد   82.4 ،شمسی 1392سال  ،ثبت گردیده است و از جمله ارقام تلفات) زخمی 2881کشته و  1826( کشته و زخمی 

   .یافته استافزایش درصد  25.7 ،که در مقایسه با سال گذشته این رقم. استتلفات ملکی  مربوط به

                                                
4
  مصاحبه متضرر 
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 302( نفـر  509) امنیتـی افغـان  المللـی و نیروهـاي    نیروهـاي بـین  (دولت  امیتلفات ملکی توسط نیروهاي ح، 1391در سال 

 1392ایـن رقـم در سـال    . داد را تشـکیل مـی  تلفـات ملکـی   درصـد    9.1کـه   ثبت گردیده بود) زخمی 207و  شده کشته

. ددهـ  درصـد را تشـکیل مـی    4.5 ،کـه تلفـات ملکـی   ده اسـت  شـ ثبـت  ) زخمی 129و  شده کشته 130(  نفر 259 مجموعاً

 نسـبت بـه سـال   شمسـی  1392 در سـال  شود که تلفات ملکی توسط نیروهاي حامیان دولـت  دیده میي ا هصورت مقایس به

قـوانین بشـر دوسـتانه    کـردن   و مراعـات دقـت   دهنـده  ایـن کـاهش نشـان   . دهد را نشان میدرصد کاهش  50 ،شمسی 1391

  .باشد می امیان آننظامی توسط نیروهاي دولت و ح المللی در حین اجراي عملیات ینب

 ،ثبـت گردیـده بـود    )زخمی 920کشته و  598(نفر  1518 در کل 1391ن نامشخص که در سال تلفات ملکی توسط عامال

کـاهش  درصـد   52نسبت به سـال گذشـته   ده است که شثبت ) زخمی 404و کشته  321( نفر 725 ،1392این رقم در سال 

  .یافته است

مسـلح   مخالفـان بیشـترین تلفـات ملکـی را    . یافتـه اسـت  افـزایش   1392سال فات ملکی در دهد که ارقام تل نشان میها  یافته

  .است شدهدولت سبب شده است که باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهاي حقوق بشري 

 گذشـته  هـاي  مانند سال يبدون کدام تغییردولت مسلح  مخالفانها توسط  گذاري کنار جاده و ماین بمب ،از لحاظ نوعیت

کتیـک  املکـی ناشـی از ت  تلفـات   ،1392 سـال  دردهـد کـه    ها نشان مـی  افتهی. گرفته استرا ملکی قربانیان زندگی بیشترین 

ایـن رقـم در   . دهد، بوده است تشکیل میرا تلفات ملکی درصد  43.8که  )زخمی  1542کشته و  961(نفر  2503 ،یادشده

در . ثبت گردیده بـود  ،دهد را تشکیل میتلفات ملکی  درصد 39.1که ) زخمی 1365ته و کش 806(نفر  2171 ،1391سال 

در صـد   13.2هـا   گـذاري کنـار جـاده و مـاین     ناشی از بمـب تلفات ملکی  1392شود که در سال  دیده می، مقایسه صورت

  .و سبب بیشترین تلفات ملکی گردیده استدارد داشته افزایش  1391نسبت به سال 

 1392سـال  در  روشایـن  . باشـد  حمالت انتحـاري مـی  شده بیشترین تلفات ملکی سبب دولت که  مخالفانکتیک ادومین ت

 ،1391سـال   کـه ایـن رقـم در    ده استش) زخمی 1081کشته و  403(تن از افراد ملکی  1484شدن  موجب کشته و زخمی

 1391نسـبت بـه سـال    افـزایش  درصـد   8.6 بیـانگر ارقـام یادشـده    .ثبت گردیده بـود ) زخمی 992کشته و  363( نفر 1355

  .باشد می

ترور افراد غیرنظامی
5
 مخالفـان ن قومی و حامیان دولـت توسـط   امخصوصاً کارمندان دولتی، اقارب کارمندان امنیتی، متنفذ 

 ثبت گردیده بود که این رقـم در ) تن زخمی  93کشته و 458(نفر  551 شمسی 1391ن نامشخص در سال دولت و عامال

                                                
5

ترس در بین  توسعه وحشت و و اصلی آن ایجادکه هدف  آمیز، تهدیدهاي خشونت اعمال و گیرند حمله قرار مورد ن افراد ملکی نبایدیجمعیت ملکی همچن

  1949اگست سال  12پروتوکول اول الحاقی برمیثاقهاي ژنو ،51ماده  ،2ملکی ها است ممنوع است ، فقره 
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معـرف   1391نسبت بـه سـال    يدرصد 30افزایش  .ده استشثبت ) تن زخمی 219تن کشته و  577(  نفر 796 ،1392سال 

  .کتیک یادشده استات رمسلح ب مخالفانهرچه بیشتر  اتکاي

هـاي کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر       تـرین نگرانـی   المللی کـه یکـی از جـدي    تلفات ملکی در حمالت هوایی نیروهاي بین

، 1392کـه ایـن رقـم در سـال      بـود ثبت گردیده ) زخمی 58کشته و  132(تن  190جمله  1391سال در  ،شدبا میافغانستان 

شــود کــه تلفــات ملکــی ناشــی از  دیــده مــی يا همقایســ صــورت بــه .اســتده شــثبــت ) زخمــی 61کشــته و  71( تــن 132

   .درصد کاهش یافته است 30 شمسی 1392دولت در سال  هاي نیروهاي حامی بمباردمان

 6و کشـته   26( نفـر  32، 1391دولـت در سـال    هاي شبانه توسـط نیروهـاي حـامی    شیصدي و ارقام تلفات ملکی در تالدر

ثبت گردیده است که در مقایسه با سـال   )زخمی 10کشته و  32( نفر 42 ،1392ده بود که این رقم در سال شثبت  )زخمی

  .دهد افزایش را نشان می درصد  23گذشته 

غـرب، شـمال و    غـرب،  مرکـزي، جنـوب  منـاطق   1391لکی از لحاظ ساحات و مناطق در کشور در سـال  امنی و تلفات منا

 ایـن  که از درحالی ،موجود بودنیز در همین مناطق تلفات ملکی  1392سال در  .اند شاهد بیشترین تلفات ملکی بودهجنوب 

و در  .ده اسـت ششمال و غرب ثبت  ،مرکزغرب،  بیشترین تلفات در مناطق جنوب. رات خاصی نداشته استتغییکدام  نظر

  .شاهد تلفات ملکی بوده استشرق  و شمال مناطق شرق قدم دوم

.انـد  شـده ) زخمـی  3426کشته و  2284( نفر 5710اثر حوادث مربوط به منازعه،  برخورشیدي  1392جریان سال  در
6
ایـن   

تفصـیل مـورد    ده بـه گـردآوري شـ   سـیون یکم مورد  تلفات ملکـی  را کـه از سـوي    1218گزارش همه اطالعات مربوط به 

نیـز بـه جزئیـات اظهـارات و عملکردهـاي آشـکار طالبـان در رابطـه بـه مسـئله تلفـات ملکـی در کشـور               ،بررسی قرارداده

آنهـا  د تا طـرفین  کن ه میئدرگیر منازعه اراطرفین ها را به  پیشهادات و یادآورياین گزارش در پایان فهرستی از . پردازد می

  .طور جدي در نظر داشته باشند ف حفاظت از افراد ملکی همواره و بهبه هدرا 

  

  المللی حاظ قانون بشردوستانه بینمسلحانه از ل منازعه هاي حقوقی طرفین درگیر در ولیتؤمس

المللـی تعریـف    المللـی یـک منازعـه مسـلحانه غیـربین      اسـاس قـوانین بشردوسـتانه بـین     رمنازعه مسلحانه جاري در کشور بـ 

قلمـرو یـک حکومـت بـین نیروهـاي مسـلح       المللی عبارت است از رویارویی در داخـل   بین منازعه مسلحانه غیر .گردد می

.است دیده و گروهاي مسلح قابل تشخیص یا رویارویی میان دو نیرویی مسلح  رسمی و آموزش
7

  

                                                
6
مربوط به افراد وقایع . در این محاسبه، همه وقایع مربوط به طالبان و سایر گروه هاي شورشی، و همه حوادث مربوط به قواي نظامی خارجی شامل میباشد 

معموالً حوادث . اند نیز حوادث مربوط به صرف افراد ملکی نیز در صورتی که مستقیماً مرتبط به منازعه کنونی باشند شامل ،ملکی و قواي امنیتی افغان

  .باشد شامل نمی ینین جرایمچترافیکی، منازعات باالي ملکیت زمین و سایر 

7
   15صفحه  توان تعریف کرد؟ چگونه یک منازعه را می) لی صلیب سرخ المل آشنایی با کمیته بین(دستنامه  
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ن بـه قـوانی   انـد  المللـی مکلـف   نکشورها یا طرفین در منازعات مسلحانه غیربی ،1949کنوانسیون ژنیو  3مطابق ماده مشترك 

کـه افغانسـتان نیـز یکـی از     . دکننـ ارنـد و آن را مراعـات   به محتویات این مـاده احتـرام بگذ   به ویژهالمللی  بشر دوستانه بین

  .باشد هاي ژنیو می ن کنوانسیونامتعهد

المللی به حمایت و حفاظـت   للی  و بینالم در منازعات  مسلحانه غیربین) هاي ژنیو کنوانسیون(المللی  قوانین بشر دوستانه بین

شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد در تنظـیم قـانون         1325ن قطعنامـه شـماره   یده اسـت همچنـ  کـر کید أاز افراد ملکی  ت

کشـورها را وادار بـه    ،کودکان حـین مخاصـمات  مسـلحانه    طور اخص از زنان و همورد حمایت ب المللی در بشردوستانه بین

دولـت  هـاي مسـلح مخـالف     گـروه  و) المللـی  نیروهـاي بـین  (روهـاي خـارجی   ، نیدولـت افغانسـان  . ده استکرت آن رعای

  .کنندخودداري  اًجددن به افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه یرسان و از آسیب د این قوانین را مراعاتنا مکلف

المللی در مورد مخاصـمات مسـلحانه    ناد بیناس معاهدات و ست که ازاصولی ا المللی داراي بین دوستانه بشرقوانین  ،در کل

ن و امـن مسـاعد   ئهاي حفاظتی براي افراد ملکی در جریان منازعه چترهاي مطم درخصوص میکانیزماستنتاج شده است که 

  .و اصل حسن نیت از اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب، یادشده عبارتنداصول . کند می

در مکانی مخفـی   سرباز داخل یک روستا ر چند، اگیعنی ؛ل شدو نظامی تفاوت قایباید بین افراد غیرنظامی : اصل تفکیک

 يهـا  بـا روش  محاصـره کـرده و   را جـا  آندر عـوض،  . مورد حمله قـرار دهـد  را  متخاصم حق ندارد آن مکان يقوا ،شوند

  .تفکیک کنند یاز غیرنظام ، افراد نظامی رانظامی

یـک  یعنـی   ؛باشـد قابل توجیه متکی یک ضرورت نظامی به اقتضاي  بایستینظامی  فعالیتتداوم هر آغاز و: اصل ضرورت

  .دهد تواند مکانی را مورد هدف قرار ضرورت نظامی نمی پیلوت بدون

ر وارد گـ مـثالً نیـروي متخاصـم ا   . باید تناسب وجود داشته باشد ،است که مورد نظر یین حمله نظامی و هدفب: اصل تناسب

منطقـی  بلکه تناسـبی  . طور کلی تخریب شود آن مکان بهنباید از اسلحه استفاده شود که  ،یک مکان تاریخی یا تعلیمی شد

  .شدوجود داشته بادر استفاده از قوه 

هـاي واالي انسـانی    کـه سـبب نقـض ارزش    آنـان را از ارتکـاب اعمـالی    رفتار نظامیان است و بر که ناظر: اصل حسن نیت

احتـرام  بـه آن  و کننـد  هرمکان این اصـول را رعایـت    ند که در هرزمان وا فنیروهاي متخاصم مکل. دکن منع می گردد، می

  .بگذارند
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  تلفات ملکی 

اثـر عملیـات    بـر ) تن زخمی 3373تن کشته و  2167(نفر ملکی  5540، 1391دهد که در سال  هاي کمیسیون نشان می یافته

تـن   2284(نفر  5710 شمسی 1392 سالدر  ملکی تلفات رقم. اند نظامی طرفین درگیر منازعه مسلحانه کشته یا زخمی شده

کشـته  (درصد افزایش درمجموع تلفات ملکـی    2.9دهنده  نشانیادشده رقم  .ثبت گردیده است )تن زخمی 3426 کشته و

 1391هـا نسـبت بـه سـال      در صـد افـزایش در ارقـام زخمـی     1.5درصد افزایش در ارقام کشـته شـده و    5.1که )  و زخمی

. باشـد بیش از این  ارقام تلفات ملکی و امکان دارد که که ارقام تلفات ملکی نسبی است استوري آقابل یادالبته . باشد می

ربط  ممکن از نظر کمیسیون و سایر نهادهاي ذي) ناامنی و عدم دسترسی(ي تلفات ملکی به دالیل مشخص بعضی از قضایا

  .دور بمانند به

  جمله  زخمی  شده کشته  سال

1391  2167  3373  5540  

1392  2284  3426  5710  

  1392و  1391هاي  ارقام تلفات ملکی در سال 2جدول

  

  1392و  1391هاي  تعداد تلفات ملکی در سال 1نمودار
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ن آنعامالتلفات ملکی و 

انـد و   مسلح دولت مرتکب شده مخالفاندهد که بیشترین تلفات ملکی را  نشان مییسیون شده توسط کم تحقیق و آمار ثبت

مقایسه کنیم خواهیم دید که در تلفـات ملکـی توسـط     1391مسلح دولت را با سال  مخالفانارقام تلفات ملکی توسط اگر 

و  هـا  میسیون در تمـامی گـزارش  در حالیکه ک .مده استافزایش به عمل آ ،فانه به عوض کاهشسأمسلح دولت مت مخالفان

تنهـا بـه نیروهـاي     را نه ی، پیشنهادات مشخصشر رسانیده استارتباط تلفات ملکی به ن درهاي مطبوعاتی خویش که  اعالمیه

شـکل مکـرر    هبـ و از طـرفین   مسلح دولت نیـز ارائـه کـرده اسـت     مخالفانبلکه به ) المللی نیروهاي بین(دولتی و حامیان آن 

پیشـنهادات را   مسلح دولت این مخالفاندهد که  ولی ارقام تلفات ملکی نشان می .ملکی آسیب نرسانندبه افراد که خواسته 

  .اند افراد ملکی نکردهاز حفاظت جدي نگرفته و توجه خاصی براي 

ثبـت  ) زخمـی  2881کشـته و   1826(نفـر   4707شمسـی   1392سـال   مسـلح دولـت در   مخالفـان ملکی  توسط ارقام تلفات 

. بـود یـده  ثبـت گرد ) زخمـی  2236کشـته و   1257(نفر  3493شمسی  1391 عین مدت زمانگردیده است که این رقم در 

درصـد   25.7دولـت   تلفات ملکی توسـط نیروهـاي مخـالف    ارقام 1392 سالدر بینیم که  می ،اگر این ارقام را مقایسه کنیم

  .یافته است افزایش 

هجـري شمسـی    1392در  سـال  ) المللـی و نیروهـاي دولـت    روهاي بیننی( دولت  م تلفات ملکی توسط نیروهاي حامیارقا

درصـد را تشـکیل    4.5ثبت گردیده اسـت کـه از جملـه تلفـات ملکـی      ) زخمی 129کشته و 130(تن کشته و زخمی  259

از جمله تلفـات  که  ثبت گردیده بود) زخمی 2074کشته و  302(تن  5091هجري شمسی  1391سال  این رقم در. دهد می

 وسـط نیروهـاي حـامی   ه تلفـات ملکـی ت  کـ  شود در صورت مقایسه این ارقام دیده می. گرفت درصد را دربر می 9.1ملکی 

دهنـده دقـت    ایـن کـاهش نشـان   . درصد کاهش یافتـه اسـت   50شمسی  1391نسبت به سال شمسی 1392دولت در سال 

  .باشد نیروهاي دولت و حامیان آن مینظامی توسط  اي عملیاتالمللی در حین اجر قوانین بشردوستانه بینکردن  مراعات

و عدم  طرف نیروهاي متخاصم یري ازپذ ولیتؤمسنبود یسیون به علت مارقام تلفات ملکی توسط نیروهاي نامشخص که ک

ن این رویدادها توسط هیچ ارگان و عامالکند و دسترسی به علت ناامنی به  آن نقاط کشور نتوانسته عاملین آن را مشخص 

کـه از  ثبت گردیـده اسـت   ) زخمی 404کشته و  321( تن 725 هجري شمسی 1392، در سال استمرجعی مشخص نشده 

 920کشـته و   598( تـن  1518 هجـري شمسـی   1391این رقم در سال . دهد در صد را تشکیل می 12.6جمله تلفات ملکی 

ارقـام تلفـات ملکـی توسـط نیروهـاي       1392در سال توان گفت  میاین ارقام در صورت مقاسیه . دثبت گردیده بو) زخمی

  .درصد کاهش یافته است 52در حدود نامشخص 



ستانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغان                                      1392سال و قتل هاي هدفمند در  تلفات ملکی

16

باعـث تشـویش و    ،ادامه داشـت  1391مثل سال 1392ملکی توسط حمالت راکتی کشور پاکستان که در سال ارقام تلفات 

 12کشـته و   7( افـراد ملکـی   تـن  19، هجري شمسـی  1392سال  درنتیجه حمالت یادشده در . شده است کمیسیوننگرانی 

  .رخ نداده است 1391تغییر خاصی نسبت به سال که  اند، در حالی شده) زخمی

  نامشخص  نیروهاي پاکستانی  نیروهاي حامیان دولت  مسلح دولت مخالفان  لسا

  زخمی  کشته  زخمی  کشته  زخمی  کشته  زخمی  کشته

1391  1257  2236  302  207  10  10  598  920  

1392  1826  2881  130  129  7  12  321  404  

  1392و  1391هاي  ارقام تلفات ملکی به تفکیک عامالن آن در جریان سال 3جدول

  

  1392و  1391تلفات ملکی به تفکیک عامالن آن در جریان سال هاي  2گراف
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سن و جنس تلفات ملکی بر اساس تفکیک 

همچنین عملکرد نیروهاي حامی دولت در جریان عملیـات نظـامی    ،دولتمسلح  مخالفان هاي شیوه و تاکتیکاز میسیون ک

حمالت . گردد میزنان   اطفال و به خصوصملکی  موجب ازدیاد تلفات ییها کتیکانین تچون استفاده از چ. نگرانی دارد

 مخالفـان از طـرف   ملکـی  هاي کنار جـاده در سـاحات کـامالً    اینو جاگذاري مو اماکن ملکی و عامه انتحاري در محالت 

انـد   اي هـاي نظـامی   کتیکااز ت دولت مورد از طرف نیروهاي حامی بیفیرهاي  هاي هوایی و مسلح دولت و استفاده از بمب

در والیت کاپیسا ولسوالی اآلساي در یـک حملـه    1392قوس  19 به تاریخ چنانچه،. اند سبب تلفات ملکی شدهکه همواره 

ن هدف قراردادن افراد ملکی بطور اخـص  یهمچن .کشته شدند) طفل 2زن و  4( تن ملکی 6دولت  مخالفانانتحاري توسط 

دلـو   3تـاریخ   در که چنان. باشد ممنوع می اًالت غیرقابل انکار است، جدیت تفکیک آن در بعضی حاکه قابل ها زن اطفال و

لح مس مخالفانپنج تن از شاگردان مکتب که مصروف بازي والیبال بودند توسط  در والیت لغمان، ولسوالی علینگار 1392

  .شود سبب مینگرانی شدید کمیسیون را  ییچنین رویدادها. دولت با ضرب گلوله کشته شدند

زمـان  سـال    که این رقم درعـین مـدت  . ثبت گردیده است) زخمی 506کشته و  350(نفر  856تلفات اطفال  1392در سال 

رسـیم   نتیجه میاین ارقام به  در صورت مقایسه. گردیده بودثبت ) زخمی 388کشته و  308(تن  696 هجري شمسی 1391

  .مده استآافزایش به عمل درصد  18.6 اطفال ارقام تلفاتدر  1392که در سال 

   1392ن در سال تلفات اطفال به تفکیک عامال

در نتیجـه عملیـات نظـامی از جانـب نیروهـاي      ) زخمی 31کشته و  32(  کودك 63به تعداد : ولتدتوسط نیروهاي حامی 

و بیانگر احترام و مراعات صد کاهش یافته در 32شمسی  1391در صورت مقایسه با سال . ثبت گردیده استحامی دولت 

  .باشد هاي نظامی می المللی و در نظر گرفتن پیشنهادات کمیسیون در هنگام اجراي عملیات بیشتر به قوانین بشردوستانه بین

ثبت گردیده اسـت  ) زخمی 363کشته و  284( طفل 647جمله  1392دولت در سال  تلفات اطفال توسط نیروهاي مخالف

مسلح دولت  مخالفاندهد و بیانگر عدم احترام و رعایت  درصد افزایش را نشان می 8.39شمسی  1391ایسه با سال و در مق

  .باشد حقوق بشر میموازین دین مقدس اسالم و المللی، اساسات  قوانین بشر دوستانه بین به

ثبـت گردیـده اسـت کـه در      )زخمـی   31کشـته و   33( طفـل  137 ،1392تلفات اطفال توسط نیروهاي نامشخص در سـال  

  .درصد کاهش یافته است 38شمسی  1391مقایسه با سال 

سـبب   بهدرصد  30.4از مجموع تلفات اطفال چنانچه، . هاي کنار جاده بیشترین قربانی از اطفال گرفته است ماین/انفجارات

  .دهد می را تشکیل) زخمی  256کشته و  194(نفر  450کتیک نظامی یادشده است که اتاستفاده از 
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نقـض حقـوق طفـل بـوده و      تـرین  استفاده اطفال در منازعات مسلحانه جاري در کشور توسط طرفین درگیر یکی از جـدي 

مسـلح دولـت در حمـالت انتحـاري،      مخالفـان دهـد کـه    و تحقیقات نشـان مـی  ها  گزارش. باشد نگرانی کمیسیون می سبب

است که در این اواخر گزارشی مبنـی   یاین در حال. گیرند یکار م مواد و انجام دیگر کارهاي تخریبی از اطفال ونقل حمل

ولـی تشـویش مـا موجودیـت و     به کمیسیون مواصـلت نورزیـده اسـت،     اطفال در اردوي ملی و پولیس ملی کارگیري هبر ب

  .باشد چوب پولیس محلی میاطفال در بعضی از مناطق در چهار استخدام

  زخمی  کشته  سال

  نامشخص  طفل  زن  مرد  نامشخص  طفل  زن  مرد

1391  1518  162  308  179  2267  133  388  585  

1392  1587  266  350  81  2203  198  506  519  

1392و  1391هاي  تفکیک تلفات ملکی به اساس سن و جنس در سال4جدول

1392و  1391هاي  تفکیک تلفات ملکی به اساس سن و جنس در سال 3نمودار

  

  سبب شده است 1392که بیشترین تلفات را در سال  ثنوعیت حوادتلفات ملکی بر اساس 

اسـتفاده از   هـاي نظـامی و   شـیوه  کتیـک، احوادث که سبب بیشترین تلفات افراد ملکی گردیده است به علت عدم رعایت ت

کار ها مسلحانه از آنمنازعات  نباید درالمللی بشر دوستانه  در مطابقت با قوانین وعرف بینمهمات نظامی است که  وسایل و
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بـه اسـاس    بـار آورده اسـت  ه شیوه و وسایل نظامی که تلفات ملکـی را بـ   ،تاکتیک، استفاده از در این گزارش. گرفته شود

  .دولت مورد بحث قرار داده شده است مسلح دولت و نیروهاي حامی مخالفانیعنی  دسته؛ن آن به دو عامال

  

  مسلح دولت  مخالفان

عمـده  گونـه  بـه سـه    ،استشده اد ملکی تلفات افرمسلح دولت که سبب بیشترین  مخالفان شده توسط استفاده هاي تاکتیک

مـوازین دیـن اسـالم و    صورت قطـع در تضـاد بـا     به ییها تیککاتچنین استفاده از که است قابل ذکر . گردد بندي می تقسیم

  .قرار دارندالمللی بشردوستانه  قانون بین

  

  هاي هدفمند ترور و قتل

به ترور و کشتار افراد غیرنظامی مخصوصاً کارمندان دولتی، ) 1392 و1391 ،1390(سال اخیر  سهمسلح دولت در  مخالفان

نسـبت   این حمالت اند و ن قومی و حامیان دولت شدت بخشیدهاامنیتی، متنفذاقارب کارمندان ، سسات خیریهؤکارمندان م

دهد که ارقـام تلفـات ملکـی در تـرور و کشـتار       نشان می کمیسیونبانک اطالعاتی  .هاي گذشته افزایش یافته است به سال

کـه   ، درحـالی بـود  ثبت گردیده) زخمی 93کشته و  458(کشته و زخمی  551 شمسی 1391ل سا دردولت  مخالفانتوسط 

  .باشد درصد افزایش می 30.7دهنده  ذاشته است و نشانبه جا گ )زخمی 219کشته و 577( تن 796این رقم  1392در سال 

ن قـومی و  اب کارمندان امنیتی، متنفـذ راارمندان دولتی، اق، کمسلح دولت افراد غیرنظامی مخالفاندهد که  تحقیق نشان می

رسـانند تـا وحشـت و تـرس در بـین       شکل دوامدار به قتل مـی  به ،حامیان دولت را که در منازعه مسلحانه هیچ دخیل نیستند

کننـد و  مـردم بـا دولـت همکـاري ن     ،کننـد  مـی ) فعالیـت (مسلح دولت بودوباش مخالفانکه  مردم جاي بگیرد و در مناطقی

خوبی استفاده  ردم ملکی بهنیز براي اعاشه و اباطه از م ،خوبی انجام دهند هاي نظامی خود را به عملیاتگونه آنان بتوانند  این

  .کنند

بتـدا از طـرف نیروهـاي    که ا چی ولسوالی گلران والیت هرات قضیه قتل کارمندان همبستگی ملی و انجنیران در ساحه توته

خـانم یکـی از کارمنـدان     مـورد ایـن  در  .رسـند  قتـل مـی  ه بـ  اي شـکل وحشـیانه   هدولت ربوده شده و بعـداً بـ  مسلح  مخالف

  :گوید همبستگی ملی و قربانی چنین می

  

یـک   ي شرعیات فارغ شـده بـود و  ځکریم از پوهن نآمحمد که عالوه بر حفظ قر هولد مال شا ،منؤقاري احمد م ،شوهرم«

 ،رفـت  کـه بـه وظیفـه مـی     صبح وقتی 1392سنبله  5تاریخ در . کرد در پروژه همبستگی ملی کار میشد  شش ماه میو سال 

هـاي همبسـتگی    ی پـروژه شان بـه ولسـوالی گلـران بـراي دیـدن و بررسـ       همن همرا مده وآانجینر از کابل  4برایم گفت که 
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 .پیشین برایش زنگ زدم تلفونش کـار نمـی کـرد    .هم به مکتب رفتم من. او این را گفت و از خانه بیرون شد .خواهم رفت

 انجینیـر دیگـر و  4 هخبر بودند که شوهرم همراآنها با وجود اینکه  .ویا شدمرخطا شدم و از اقاربم درباره شوهرم جاکمی و

شـام  . گفتنـد  رایم نمـی اما چون مـن حاملـه بـودم بـ     .اند گیر شدهولسوالی گلران از طرف طالبان دستام در  شوهر خواهرزاده

ن آتـوانم   نمـی  مـن اصـالً   .اند ام ربوده انجنیر و شوهر خواهرزاده 4روز من هم خبر شدم که شوهرم را طالبان همراه با  همان

کـه   نـد بـرایم گفت  قه مـا بـه گلـران رفتنـد و    سفیدان منط ریش و اقارب .یان کنمبراي شما ب ،داشتمن وقت آدر  که ی راحالت

را با غـم و   تمام شبدر خانه  ) مادر شوهرم( خوشوي همن همرا .آنها را بیاوریم رویم که ما می .کند آزاد مینها را آطالبان 

را  اش جنـازه جـاي خـود شـوهرم    ه بـ دیدم کـه   .مردم در پیش خانه ما زیاد شد يصداوصبح سر .دیمکراندوه بیدار سپري 

مـن جنـازه    .کشـته بودنـد   اي رحمانـه  شـکل بـی   ام بـه  خـواهرزداده شوهر  با شوهرم و ران چهار نفر انجینیر طالبان آ .دندورآ

دنیا سرم تاریک شـد و ناخـداگاه چیـغ زدم و    . مرمی خورده بودقلبش  چشم و ،با چشمانم دیدم که در ناحیه سر شوهرم را

دفـن   ينصـار خواجـه عبـداهللا ا   باز جنازه شوهرم را در حظیـره  .کس نشان ندهد را به هیچ چنین روزيخداوند  .گریه کردم

انجینـران را در   و تبرایم گفتند که طالبان شوهر ه بود،وردآها را از گلران  سفید دیگر که جنازه چند ریش پدرم و .کردند

و نها توسط افراد مسلح یک قومانـدان محلـی طالبـان بـه اسـم مـال بـور        آگفتند که  می چی گلران کشته بودند و ساحه توته

 سـاله و  2نهـا  آاز دو طفل یتیم کـه یکـی از    من بیوه هستم و فعالً .کشته شده بودند دستگیر وند ا نها نیز طالبآکه پسرانش 

اي پیداکردن یک لقمـه  بر ن بود وآخودش حافظ قر .نداشت یهیچ گناهشوهرم . کنم پرستی میسر ،است هدوماه يدیگر

».کرد ه همبستگی ملی کار مینان در پروژ
8
   

  

المللی و دین اسـالم   یک از قوانین داخلی و بین هیچ وجه در هیچ و بهشده جرم پنداشته خودسرانه  يها قتل بدون شک، این

چون جزادادن به شخص یا اشخاص صالحیت محکمه باصالحیت بعد از ارائه شـواهد و مـدارك در   . باشد قابل توجیه نمی

.باشد می ،که جرم به اثبات برسد صورتی
9

  

هـاي   کنوانسیون(المللی  چون مکاتب و معارف تحت قوانین بشر دوستانه بین. معارف در هرکشور جاي خاص خود را دارد

هاي آینده کشور نقـش مهـم و اساسـی را دارا     نسل اطفال، جوانان و تینیز در تعلیم و ترب ،محفوظ شمرده شده است) ژنیو

وجـود ایـن،    بـا . دنباشـ  یه دخیـل نمـ  وج مسلحانه جاري در کشور به هیچ در منازعاتاز جانب دیگر اهل معارف . باشد می

ن بـه  ادن کارمنـدان معـارف و معلمـ   قتل رسیه ترور و ب. ستبهره نمانده ا از تهدیدات و ترورها بیمعارف کشور و اهل آن 

و بدین ترتیـب از پبشـرفت و ترقـی     ندشود تا نسل جوان در تاریکی باقی بما سعی می. استایجاد دهشت و وحشت هدف 

                                                
8
  مصاحبه متضرر 

9
1949اگست  12مورخ ) د(هاي ژنیو جز  ماده مشترك سوم کنوانسیون
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رسد و اقاربش  دولت به قتل میمسلح  مخالفانرمند معارف در والیت ننگرهار که توسط یک کا ،چنانچه. جلوگیري شود

  :گویند میچنین 

ف آن ولسـوالی زنـگ زده شـد    از طرف ریاست معار ،زادي افغانستان بودآکه روز  1392اسد  28براي موصوف در شب «

کـه صـبح شـد     وقتـی  .مقـام والیـت حاضـر سـازد    الذکر یک تیم ترانـه را ترتیـب و بـه     تاریخ فوق در کهوظیفه داده شد  و

از خانـه بـراي گـرفتن تـیم      7:20اش را پوشـید وسـاعت    نمازخواندن لباس به رنگ نخودي خوردن و موصوف بعد از چاي

نهـا بـود بـراي    آکـه عروسـی    احمـد ام بـه اسـم محمـد و     مدن برادرزادهآدر وقت بر. ز لیسه چپلیار از منزل خارج شدترانه ا

وقـت   ،که از وظیفه برگـردم  برایم اجازه دهید که وقتیم روي، وي برایش گفت که پسر که کاکا کجا میفتند موصوف گ

در مـوتر خـود بـا     براي همین منظور وي مقدار چهارصد هزار کلدار را با خود گرفت و کنم و را مشخص میشما عروسی 

والدي وسلوري به طرف لیسـه چپلیـار حرکـت    کروال به رنگ ف) تودي(پسر کاکایم در موتر نوع  محموددریورش به اسم 

 ن درآ تـن کـه سـه تـن     5طـرف   خان کلـی از در قریه حافظان قچا ،ر فاصله داشتمت 400 ی تقریباًلدر نزدیکی ولسوا .کرد

 ،کنـیم  هاین جریان دریور موصوف از نزد مرحوم نیز اجـازه گرفـت کـه چـ     در .شود متوقف میموتر  ،ه بودنددستایسرك ا

 هپسـرم چـ  گفـت کـه    ن صـداکرد و آف مرحـوم بـاالي   قدر جریان تو. دنباش داشتهتوقف کن شاید کار  تفوي برایش گ

گونـه   ایـن و وي را  بود کردهاصابت  به اومرمی  90 تقریباً نها از سه طرف فیر صورت گرفت وکنی که ناگهان توسط آ می

».دشو فراد تهدید میلش توسط همین انیز فامی ت،ایشان با کسی دشمنی نداش .قتل رسانیدنده ب
10

  

                                                
10
  مصاحبه با متضرر 
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  هاي کنار جاده انفجارات و ماین

مواجـه  خطـر   ابـ  اًکتیـک کـور حسـاب شـده کـه مـردم ملکـی را شـدید        اک تیـ  به عنوانهاي کنار جاده  ماین ت واانفجار

وامـل  یکـی از ع  رو، از ایـن  ؛کننـد  هاي گذشته بیشتر اسـتفاده مـی   مانند سالکتیک امسلح دولت از این ت مخالفان. اند ساخته

  .باشد در کشور میلکی تلفات م عمده

شده کنار جـاده   هاي جاسازي ماین/صورت دوامدار انفجارات ههاي گذشته ب دهد که مانند سال نشان میمیسیون کهاي  یافته

 2171 هاي کنار جاده و ماین تتلفات ملکی توسط انفجاراشمسی  1391در سال . موجب بیشترین تلفات ملکی شده است

 2503 ،1392در سـال  این رقـم   .داد تشکیل میکی را درصد از جمله تلفات مل 39ه کبود  )زخمی 1365کشته و  806(نفر 

 13بیـانگر  ایـن وضـعیت    .باشـد  درصد از جمله تلفات ملکی می  43.8که ثبت شده است ) زخمی 1542کشته و  961(نفر 

  .باشد درصد افزایش می

حشت مردم ملکـی  بلکه موجب ترس و و ،ترین تلفات ملکیتنها موجب بیش هاي کنار جاده نه دهد که ماین تحقیق نشان می

افـراد داراي  از  تعـداد بیشـتري  مانـدن  جا هبـ بـرعالوه،  . سـبب شـده اسـت   ار مردم را نیـز  گذو در کشور و محدودیت گشت

قوط بلکـه موجـب سـ    ،ثیر منفـی دارد أتنهـا بـر زنـدگی ایـن اشـخاص تـ       که نهکتیک است ااین ت ءاز نتایج سونیز  معلولیت

  .شود ها می خانواده اجتماعی- يهاي اقتصاد یتفعال

المللـی   قوانین بشر دوستانه بینبه که هاي مطبوعاتی خواسته است  درگیر در منازعه توسط اعالمیه از طرفین کمیسیون مکرر

و آن را د اسـالم احتـرام داشـته باشـن    مسلح دولت که به قـوانین دیـن    مخالفانخصوص به  هب ،المللی و قوانین حقوق بشر بین

 گیـرد  صـورت نمـی  تفکیک ملکی مردم نظامی و بین نیروي جنگی که در آن هاي  کتیکاچنین ت استفاده از. ندکنمراعات 

ترین بـا شـدید   ،دگـرد  امی را که باعث تلفات ملکی میهاي نظ کتیکاچنین ت استفاده ازهمواره کمیسیون . ندکنداري خود

  .ده استکرلحن ممکن تقبیح 

اسـالم و در تنـاقض    شدن افراد ملکی را خالف تمامی مـوازین دیـن   کشته و زخمی تانیون مستقل حقوق بشر افغانسکمیس«

کـه باعـث تلفـات    را ها ها و شهر ر محالت مسکونی در ولسوالیبالمللی دانسته و تمامی حمالت نظامی  صریح با قوانین بین

بـل توجیـه نبـوده و کمیسـیون مسـتقل      وجـه قا  این اعمال به هیچ. کند با شدیدترین لحن ممکن محکوم می ،گردد ملکی می

».که مردم ملکی را هدف قرار ندهند خواهد مسلح دولت اکیداً و جداً می مخالفانحقوق بشر افغانستان از 
11

  

 یصورت به هیچ ،دهد یل میکتش زنانو اطفال  را نظامی که بیشترین قربانی آندر محالت غیرهاي کنارجاده  از مایناستفاده 

در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در منطقه گدول ولسوالی اندر والیت غزنی  1392میزان  5تاریخ در . شدبا قابل توجیه نمی

که از ایـن  شدند تن کشته  18 ،باالي یک موتر حامل افراد ملکی که به خاطر اشتراك در محفل عروسی در حرکت بودند

                                                
11

ن مسلح دولتاشده توسط مخالف هاي جاسازي ارتباط تلفات ملکی در انفجارات ماین درهاي مطبوعاتی  اعالمیه
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دلـو   6تـاریخ   در ،در یک حادثه دیگررتیب، به همین ت .تن زخمی شدند 5و یک طفل و سه مرد بودند  ،تن زن 14 ،جمله

الی کجـران والیـت دایکنـدي بـه     وسـ در والیت هلمند ولسوالی نوامیش یک موتر حامل افراد ملکی که از طرف ول 1392

  .شوند تن دیگر زخمی می 13نظامی کشته و غیر 6 ،کند و در نتیجه با ماین کنارجاده برخورد می ،آمدند طرف هلمند می

  

  حمالت انتحاري 

 ،1391در سـال  . اسـت حمالت انتحـاري   ،گردد مسلح دولت که باعث بیشترین تلفات ملکی می مخالفان تاکتیکسومین  

ایـن   1392که در سال شده بود، ) زخمی 992کشته و  363(نظامی غیر 1355شدن  حمالت انتحاري موجب کشته و زخمی

  .است درصد افزایش 8.6بیانگر  که استگردیده  ثبت) زخمی 1081کشته و  403(نظامی غیر 1484 رقم

دست آوردن اهـداف   همسلح دولت در مناطق و ساحات ملکی براي ب مخالفانبیشترین حمالت انتحاري توسط  گفت،باید 

  :که طوري. گیرد ناچیز نظامی در مقابل بیشترین تلفات ملکی صورت می

از ن امسـافر در حـالی کـه    ،وتـل در شـهر ترینکـوت والیـت ارزگـان     در یـک ه  شام 7:30ساعت  1392حوت  6تاریخ  در

یـک   ،داشـتند بـاش  ودن شـب در آن هتـل بود  کـر  مدنـد و بـراي سـپري   آ ها و والیات دیگر به شهر ترینکوت مـی  ولسوالی

اش  همان شـب مـواد انفجـاري    ،کننده انتحاري که قصد داشت صبح قوماندان امنیه والیت ارزگان را هدف قرار دهد حمله

  .دنشو طفل زخمی می 2شمول  فرد دیگر به 37شمول یک طفل کشته و  هفرد ملکی ب 9 ،و در نتیجه کند ر میمنفجرا 

دوسـتانه  باشـد کـه مطـابق قـوانین بشر     آوردن هیچ هدف نظامی مـی  دست هاین واقعه بیانگر بیشترین تلفات ملکی در مقابل ب

.باشد المللی می تانه بیندوسقوانین بشرصریح وجه قابل توجیه نیست و نقض  المللی به هیچ بین
12

هـاي   کنوانسـیون  و المللـی  دوستانه بـین ق قوانین بشرمطاب ،یا داخلیالمللی باشد  چه از نوع بین ،در جریان منازعات مسلحانه

محالت محفـوظ  ها و مکاتب از جمله آن  ، مساجد، شفاخانهاماکن مذهبی. اند نؤمله مصح ازاماکن ملکی  و محالت ،یوژن

مسـلح دولـت    مخالفـان شـدت نقـض گردیـده اسـت و      مسـلح دولـت بـه    مخالفـان در افغانستان این امر از طـرف  . باشد می

هاي خویش بر ایـن محـالت    اند و سبب بیشترین تلفات ملکی در عملیات ها و مساجد را هدف قرار داده بار شفاخانه چندین

بلکـه خـالف تمـامی مـوازین      ،اسـت  دوسـتانه المللی بشر انین بیننقض قوتنها  هن عملیات باشد که آوري میقابل یاد. اند شده

  :چنانچه. استاسالم نیز دین 

آبـاد والیـت    سجد ولسوالی خـان نزدیک جامع م ،اهللا قبل از ظهر در جوار پل محب 10:15ساعت  ،1392دلو  26تاریخ  در

  .تن دیگر مجروح شدند 8ملکی کشته و  تن فرد 2 ،مله انتحاري صورت گرفت که در نتیجه آنکندز ح

                                                
12

کنوانسیون هاي ژنو 3اده مشترك م



ستانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغان                                      1392سال و قتل هاي هدفمند در  تلفات ملکی

24

نیـز تمـامی افـراد     ،کننده انتحاري هیچ گونه هدف نظامی را هـدف قـرار نـداده اسـت     شود که حمله در این حادثه دیده می

  .اند بودهشده افراد ملکی  کشته و زخمی

  

دولت نیروهاي حامی

  ی یبمباردمان هوا

هـاي   المللی نسبت به سـال  ی نیروهاي بینیهاي هوا بمباردمان ی ازناشبیانگر کاهش تلفات ملکی  کمیسیونبانک اطالعاتی 

 تن از افـراد ملکـی   71شدن  و زخمیباعث کشته   1392المللی در سال  ی نیروهاي بینیهاي هوا بمباردمان. باشد گذشته می

درصـد را   2.3جملـه ارقـام تلفـات ملکـی     از . اند از افراد ملکیآن تن  132جمله از که شود  میتن دیگر  61شدن  و زخمی

ثبت گردیده بـود  ) زخمی 58کشته و  132( تن از افراد ملکی 190 ،1391زمان سال  این رقم درعین مدت. دهد تشکیل می

درصـد کـاهش    30.5بیـانگر   1392و  1391سال مقایسه ارقام . داد ارقام تلفات ملکی را تشکیل میدرصد  3.4که از جمله 

صورت کلی از  ها به اما در عین حال نگرانی .باشد المللی می ی نیروهاي بینیملکی ناشی از بمباردمان هوادر مجموع تلفات 

  :این ناحیه رفع نشده است، چنانچه

شـب امنیـت    11و شلتن دره سـاعت  در والیت کنر ولسوالی شیگل قریه سن 2013اپریل  6مطابق  1392حمل  16تاریخ  در

دهند که بعـداً در   مسلح دولت عملیات نظامی انجام می مخالفاني امریکایی براي از بین بردن ن نیروهااهمراه با مشاور ملی

کان محل به نام احمداین عملیات نظامی در خانه یکی از باشند
13
جـا   هداخـل شـده و زنـان و اطفـال را در یـک اطـاق جابـ        

 تا 1392حمل  17روز بعدي مورخ  تاگیري گیرد که این در خورد صورت میاین خانه زدو طرفکنند و بعداً در چهار  می

تـن از نظامیـان    4و یک مشاور امریکـایی کشـته و    دولت  مخالفانچند تن از  البته در این درگیري. کند ظهر دوام میازبعد

. کننـد  ساحه آمده و خانه احمد را بمباردمان میند که در نتیجه هلیکوپترهاي نیروهاي خارجی به شو امنیت ملی زخمی می

  .شوند شمول اطفال و زنان زخمی می تن دیگر به 12زن و یک مرد کشته و  6، تن از اطفال 12 ،ر نتیجه آند

 دولـت درخواسـت   آنـی از جانـب نیروهـاي زمینـی حـامی     صـورت   هکه بـ ی یهوا بمباردمان عملیاتدر که کند  ایجاب می

مقـدور  هـدف نظـامی را   آوردن  دسـت  هبـ کـه   دولت درصورتی وهاي پیاده حامینیر. صورت گیرد بیشتريدقت  ،شود می

  .نباید از نیروي هوایی کار بگیرند ،بینند می

                                                
13

  در این گزارش براي مسونیت افراد متضرر، شاهدان عینی اسمهاي مستعار استفاده شده است
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  هاي شبانه تالشی

 1392 سـال در . رونـد نزولـی داشـته اسـت     1391مقایسه بـا سـال    در 1392سال در هاي شبانه  تلفات ملکی ناشی از تالشی

ثبـت گردیـده    )زخمی 10کشته و  32( نفر 42دولت  ي شبانه توسط نیروهاي حامیها شیارقام تلفات ملکی در تالشمسی 

در صورت مقایسه این ارقام  .ثبت گردیده بود )زخمی 6کشته و  26( تن 32 ،1391زمان  سال  این رقم درعین مدت .است

  .درصد افزایش یافته است 23 ،تاکتیکتوسط این نوع  1392شود که تلفات ملکی در سال  دیده می

  

  هاي وسایط نقلیه در هنگام تردد کاروان یتهاي محافظفیر

مجـاروت  ایـن مراکـز در    ي ازتعـداد  کـه  داشـتند المللی در افغانستان مراکز زیادي در مناطق مختلـف کشـور    نیروهاي بین

ي بـین  هـا مراکـز نیرو تعـداد   هاي امنیتی به نیروهاي افغان در ولیتؤبا واگذاري مس. دنروقعیت داو مسکونی ممناطق ملکی 

و دیگر امور ضرورت دارند  براي اجراي عملیات المللی نیروهاي بین هم با وجود آن .مده استالمللی نیز کاهش به عمل آ

المللـی در هنگـام تـردد     دیده شده که نیروهاي بـین  اًبعض. ندکنها سفر موتر کاروانطقه به منطقه دیگر توسط از یک منکه 

جـوار   مراکـز نظـامی در   احـداث داشـتن و   از جانـب دیگـر،   .شـوند  سالح متوسـل مـی   شان به فیر هاي وسایط نقلیه کاروان

کـه در هنگـام تـردد     یبه عنوان مثال، فیرهای. سازد افراد ملکی میزندگی خطر بزرگی را متوجه  محالت ملکی و مسکونی

  .کند خطر مواجه می اگیرد، زندگی مردم را ب شان صورت می هاي کاروان

نفـر   16 المللـی  ی توسـط نیروهـاي بـین   تظارقام تلفات ملکی ناشی از فیرهـاي محـاف   1392سال  دردهد که  تحقیق نشان می

ثبـت گردیـده    )کشـته زخمی  49کشته و  84(تن  133 ،1391زمان  سال  این رقم درعین مدت. باشد زخمی می 10کشته و 

المللـی را نشـان    روهاي بیننیتوسط ی تافظتلفات ملکی ناشی از فیرهاي مح يدرصد 80 بیانگر کاهش قابل مالحظهبود که 

  .دهد می

 يهـا  شـیوه  هـا و اسـتفاده از سـالح  و در آن کیـد دارد  أتفکیک غیرنظامیان و نظامیان تالمللی بر اصل  ن بشردوستانه بینقانو

افـراد نظـامی فـرق     ، میان افراد ملکـی و زمانخواهد که در هر ن از جوانب درگیر مییهمچن .کننده ممنوع است تفکیکغیر

چنانچـه حمـالت    ؛اسـت کـرده  منـع   اًجد ،گردد ضرورت می قایل شوند و اقدامات نظامی که باعث نقض اصول تناسب و

 قراردادن توسط حمالت هوایی و هدف و قرار داده شده استحتی فرد ملکی منع  افراد ملکی و وساحات ملکی  بر هوایی

   .تی  را صرف براي اهداف نظامی هدایت داده استراک
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  دولت  مسلح و حامی مخالفانمسلحانه هاي  درگیري

 1391در سـال  . شـوند  از مردم ملکـی کشـته و مجـروح مـی     يحامیان دولت نیز تعداد و مخالفانهاي مسلحانه  درگیري در

زمـان سـال    ین رقم در عین مدتکه ا ثبت گردیده بود )زخمی 130کشته و  70(و زخمی مردم ملکی کشته تن  200تعداد 

   .دهد کاهش را نشان می درصد  33که  ثبت گردیده است )زخمی 82کشته و 52( تن 134، 1392

ه هاي مسـلحان  در جریان درگیري اجراي عملیات نظامی و خواهد که در طرح و از گروهاي درگیر در منازعه می کمیسیون

 تا باعث تلفـات و زیـان بـه    ندکنالمللی تالش  انه بیندوستذاشته و طبق اصول قوانین بشرمال مردم ملکی احترام گ به جان و

  .نشوندمردم ملکی 

  

  توسط نیروهاي امنیتی افغان نظامی عملیات

 28کشـته و   28(زخمـی   تـن از مـردم ملکـی کشـته و     56تعـداد   1391هاي دولتی  در سـال  ودر عملیات نظامی توسط نیر

 درصـد  71 رسـد کـه   می )زخمی 12کشته و  4( تن 16به  1392زمان سال  گردیده است که این رقم در عین مدت )زخمی

  .دهد کاهش را نشان می

  

  سایر حوادث

 )زخمـی  431کشته و  137(و زخمی  تن از مردم ملکی کشته 568تعداد  ،1391حادثات دیگر مرتبط به منازعه در سال  در

 .سـت ثبـت گردیـده ا  ) زخمـی  87کشته و 22( تن 109جمله  1392زمان سال  که این رقم در عین مدت ثبت گردیده است

   .دهد درصد کاهش را نشان می 80شمسی  1391سال به که نظر 

  1392  1391  نوعیت حوادث

  زخمی  کشته  زخمی  کشته

  61  71  58  132  ییبمباردمان هوا

  93  20  37  6  مظاهرات

  82  52  130  70  و حامیان دولت مخالفانهاي مسلحانه  درگیري

  219  577  93  458  کشتار/ترور

  1542  961  1365  806  تانفجارا/ماین کنار جاده

  12  4  28  28  هاي نظامی عملیات
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  10  32  6  26  تالشیهاي شبانه

  87  22  431  137  دیگر حادثات

  229  126  184  57  حمالت راکتی

  1081  403  992  363  حمالت انتحاري

84491610  توسط نیروهاي حامیان دولت یتهاي محافظفیر

1392و  1391ت ملکی به تفکیک نوعیت حادثه در جریان سال هاي ارقام تلفا 5جدول

  1392و  1391تفکیک تلفات ملکی به اساس نوعیت حادثه در جریان سال هاي  4نمودار 

  

   تلفات ملکی بر اساس تقسیمات جغرافیایی

انـد   این هفت منطقه مشتمل. شده است قه تقسیمهفت منط والیت کشور به 34هدف توضیح بهتر، در این گزارش تمامی  با

  :بر

لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان، دایکندي، غزنی، کابل، پروان، وردك: مرکزي

نورستانکنر، لغمان، ننگرهار و  :شرق

سرپلریاب، جوزجان، سمنگان و بلخ، فا: شمال
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تخاربدخشان، بغالن، کندوز و  :شرق شمال

اپکتیکخوست، پکتیا و  :جنوب

ارزگان هلمند، قندهار، زابل و: غرب جنوب

نمیروزبادغیس، غور، فراه، هرات و  :غرب

بیشـتر   هجـري شمسـی   1392سـال   در ،نظر جغرافیایی نقطه از ،ناشی از آنتلفات ملکی  امنی ون است که ناگزارش مبین آ

ملکـی ناشـی از    تلفـات افـراد  ترین شـده بیشـ  در منـاطق یاد . ده اسـت شـ واقع ، مرکز، غرب و جنوب غرب جنوب مناطقدر 

منـاطق   عوامـل متـذکره در   ارقـام تلفـات ملکـی ناشـی از     .هاي کنارجاده و ترور بوده است گذاري حمالت انتحاري، ماین

این رقم بلنـد تلفـات ملکـی    . دهد مناطق دیگرکشورنشان می را نسبت به ساحات و يرقم بیشتر کشور مرکز غرب و جنوب

 مناطق مرکزي کشور دومین ساحه است که ارقام تلفات افـرادي  .ده بودشمناطق جنوب غرب ثبت  رد هاي قبل نیز سال در

  .دهد نشان میازدیاد نسبی رو به سبت به سال گذشته ن ،جنگ درگیر نیستند که دررا 

 رور، تـ ها، حمالت انتحـاري  ذاري کنارجادهگ ارقام تلفات ملکی ناشی از ماین ،1391نسبت به سال  نیز مناطق غرب کشور

  .بیشتري را به خود اختصاص داده است اًیک رقم نسبت کشتار و

 یجـای  ه، جابـ حمالت انتحاري چهارمین ساحه است که ارقام تلفات ملکی ناشی از ،)، پکتیکا وپکتیاخوست(مناطق جنوب 

  .ده استکرنسبت به سال گذشته ثبت ها را  هاي کنارجاده ماین

 کـرده به سال گذشته ثبت نسبت  راي بیشتر اًبه ترتیب ارقام تلفات ملکی نسبت زنی شرق کشور شرق و شمالبه همین ترتیب، 

نسـبت بـه سـال گذشـته      است که ارقام تلفات ملکی ساحه شمال کشـور  قابل تذکربینید،  می 6که در جدول  طوري. است

  .خیلی کاهش یافته است
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  جمله  1392  جمله  1391  زون یا ساحه

  زخمی  کشته  زخمی  کشته

  1086  690  396  1115  747  368  مرکز

  670  411  259  506  275  231  شرق

  434  268  166  610  379  231  شمال

  368  229  139  401  244  157  شرق شمال

  572  392  180  606  424  182  جنوب

  1903  1103  800  1378  729  649  غرب وبجن

  677  333  344  924  575  349  غرب

  5710  3426  2284  5540  3373  2167  جمله

  اساس منطقه جغرافیایی بر 1392و  1391هاي  تفکیک تلفات ملکی در سال 6جدول

به اساس تقسیمات جغرافیایی 1392و  1391هاي  تفکیک تلفات ملکی در سال 5گراف
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  ها و سفارش هاپیشنهاد

  :مسلح دولت مخالفانبه 

 توقف داده شود ،و کنار جاده فشار هاي بمبشمول هب منفجرهمواد گونه هر استفاده از.

بـا ایـن    ومسـتقیم  صـدمات ناخواسـته و غیر  رسـاندن  حـداقل  منظور بهبه،افراد ملکی ممزدحمناطقحمالت باید دور از

.شود، انجام شود متضرر میصرف اهداف نظامی کهاطمینان 

 تبهداشـت و تعلـیم و تربیـ   جملـه ازخدمات اساسـی بهدسترسی آمد وو رفتآزاديازاطمینان از اینکه شهروندان 

.باشند برخوردار می

 جداً توقف داده شود استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی.

 جلوگیري شودها  شفاخانهجد و مکاتب، مسا مانندوظ نظامی و محفمناطق غیر رحمله ب از.  

افغانستاندولتبه 

 و شـفاف،  طرفانـه  تحقیقـات بـی  ادر رابطـه بـ  دفتـر ارتبـاط   بـه عنـوان   ملـی افغانسـتان  ردويدر چوکات ا دفتري ایجاد

.ملکی تلفاتخسارت براي جبرانسازي، پاسخگویی ومستند

  قربانیانهاي خانوادهبه تجبران خسارارائهبرايمناسبکانیزمیمایجاد ازحمایت.

 بــراي حفاظــت از هــا و تعهــدات خــود را مکلفیــت،محلــیپــولیسوملــی افغــانتــیامنینیروهــاياینکــه ازاطمینــان

ــان ــتغیرنظامیـ ــین تحـ ــوانین بـ ــی قـ ــتانهالمللـ ــام دادهبشردوسـ ــام و انجـ ــاطتمـ ــرايرا الزم احتیـ ــوگیريبـ و جلـ

. شان بکار می گیرند اموالتلفات و صدمات به افراد ملکی ودنیرسان حداقل به

  کـه باعـث تلفـات ملکـی      نیروهاي امنیت ملی افغانستان از جمله پولیس محلی افغان، آنهاییمسئله پاسخگوي نزد افراد

  .شوند، باید از طریق اتخاذ اقدامات سریع و شفاف بهبود یابد شده و مرتکب نقض حقوق بشر می
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المللی نظامی بیننیروهايبه 

 منسـوب بـه نیروهـاي    نظـامی غیرتلفـات بهربوطمحوادثتمام ادر رابطه ب یاب حقیقتو شفاف طرفانه، بیتحقیقات

 و بـه دسـترس عمـوم مـردم    شده صورت عاجل گزارش تهیه  هبصورت گرفته و از پیشرفت این تحقیقات المللی بیننظامی

 المللـی بشـر   قـوانین بـین  ارچوبهـ چدرنقـض حقـوق بشـر   ولؤافراد مسبرابردرحصول اطمینان از اینکه . قرار داده شود

.گردد میاتخاذ زم الدوستانه اقدامات 

 نیروهاي ویژه صورت گیرددر عملیاتنظامیانخاطر صدمات وارده بر غیره ولیت بؤعلنی مسپذیرشدربهبود.

 ملکی قربانیانهاي خانوادهغرامت بهارائهبرايمناسبمکانیزمایجادحمایت و.  


